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RESUMO 

Os fármacos são considerados poluentes emergentes, uma vez que sua presença 

em ambientes aquáticos é cada vez maior. Essa pesquisa tem como objetivo 

desenvolver metodologias eletroquímicas que permitam monitorar e degradar a 

rifampicina em água de abastecimento público. Na etapa de monitoramento foi 

desenvolvido um método voltamétrico empregando um biossensor de quitosana 

para análise de rifampicina. Paralelo a este estudo foi desenvolvimento e otimizado 

um método de eletrodegradação empregando eletrodo do tipo Ânodo 

Dimensionalmente Estável ADE® (Ti/RuO2 – TiO2). O comportamento voltamétrico 

da rifampicina no biossensor de quitosana empregando-se a técnica de voltametria 

de pulso diferencial evidencia a presença de um pico de oxidação irreversível em 

0,492 V (vs Ag/AgCl) correspondente a transferência eletrônica de dois elétrons por 

molécula. O estudo do efeito da velocidade de varredura e do pH do meio indicaram 

tratar-se de um processo eletródico com controle difusional e dependente do pH. O 

método voltamétrico de determinação da rifampicina apresentou uma recuperação 

de 110% para 1,0 10-5 mol.L-1. Nos experimentos de eletrodegradação da 

rifampicina sob eletrodos ADE®  Foi avaliada a influência da densidade de corrente, 

obtendo como valor ótimo 120 mA cm-2.  Para os ensaios em diferentes valores de 

pH, foi possível observar que os meios reacionais com pH 8 e 3 favoreceram a 

eletrólise da rifampicina para este tipo de reator em NaCl como eletrólito suporte 

com eletrodegradação de 100% das moléculas orgânicas da rifampicina em apenas 

72s e 84s nestes meios racionais. Sendo que em apenas 48s a molécula da 

rifampicina foi totalmente degradada, por sua vez, seus subprodutos tiveram um 

tempo de eletrodegradação de 24 e 36s. A aplicação em água de abastecimento 

com acompanhamento da perda de cor foi feita por espectrofotometria na região do 

UV-Vis, em λ=370 nm. Houve uma remoção completa da cor e redução total da 

absorbância na eletrodegradação da rifampicina em aproximadamente 96 e 84s de 

eletrólise nos dois meios estudados, pH 3 e 8 respectivamente. 

 

Palavras Chaves:  rifampicina, quitosana, eletrodegradação ADEs. 
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ABSTRACT 

The drugs are considered pollutant emergent, a time that its presence in aquatic 

environments is each bigger time. This research has as objective to develop 

electrochemical methodologies that allow to monitor and to degrade the rifampicin in 

water of public supplying. In the stage of monitor a voltammetric method was 

developed using a biosensor of chitosan for rifampicin analysis. Parallel to this study 

was development and optimized a electrodegradation method using electrode of the 

type Dimensionally Stable Anodes DSA® (Ti/RuO2 - TiO2). The voltammetric 

behavior of the rifampicin in the biosensor of chitosan using itself it technique of 

differential pulse voltammetry on indicates the presence of a peak of irreversible 

oxidation in 0,492 V (versus Ag/AgCl) corresponding the electronic transference of 

two electrons for molecule. The study of the effect of the speed of sweepings and 

pH of the way they indicate to be about a electrodic process with diffusional and 

dependent control of pH. The voltammetric method of determination of the rifampicin 

presents a recovery of 110% for 1,0 10-5 mol.L-1. From the experiments of 

electrodegradation of the rifampicin under electrodes DSA® it was evaluated 

influence of the chain density, getting as excellent value 120 mA cm-2. For the 

different assays in pHs, it was possible to observe that the half reacionais with pHs 

8 and 3 favor the electrolysis of the rifampicin for this type of reactor in NaCl as 

electrolyte has supported with electrodegradation of 100% of organic molecules of 

the rifampicina in only 72s and 84s in these half reationais. Being that in only 48s 

the molecule of the rifampicin total is degraded, in turn, its by-products have a time 

of 24 electrodegradation of and 36s. The application in water of supplying with 

accompaniment of the loss of color was made through spectrophotometry in the 

region of UV-Visible, in λ=370 nm. It approximately had a complete removal of the 

color and total reduction of the absorbance in the electrodegradation of the 

rifampicin in 96 and 84s of electrolysis in the two studied ways, pH 3 and 8 

respectively. 

 

Keywords:  rifampicin, chitosan, electrodegradation DSA. 
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1.1 Rifampicina  

A rifampicina é a mais efetiva droga no combate a tuberculose, cuja 

ação tem se mostrado bastante eficaz no tratamento da tuberculose em sua 

fase inicial. Esta droga é distribuída gratuitamente pelo programa nacional 

de saúde pública, o programa também inclui a combinação da rifampicina 

com outros fármacos como isoniazida, etambutol, pirazinamida e 

estreptomicina [Schaller et al., 2004, e Ben et al., 2005]. Vale ressaltar, que 

neste contexto, a rifampicina também tem um papel coadjuvante no 

tratamento da síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA), uma vez que 

a tuberculose é a doença oportunista mais comum em pacientes infectados 

pelo vírus da imunodeficiência humana [Waisman et. al., 2006]. 

Como estratégia de controle do surgimento de cepas resistentes, o 

uso terapêutico da rifampicina tem se restringindo ao tratamento de 

hanseníase e tuberculose, apesar de sua ampla ação bacteriana [Barbosa-

Filho et. al., 2007].   

Em respeito a sua origem, a rifampicina é um fármaco semi-sintético, 

derivado da rifamicina B, e produzida em escala industrial pelo processo de 

fermentação do Streptomyces mediterranei. Esta molécula é caracterizada 

por conter uma cadeia alifática formando uma ponte entre duas posições 

não adjacentes de um núcleo aromático (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Estrutura molecular da rifampicina 
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A rifampicina apresenta-se como um pó cristalino, vermelho 

alaranjado, sendo pouco solúvel em H2O, muito solúvel em clorofórmio e 

dimetilsulfóxido (DMSO). Suas suspensões de 1% em água apresentam pH 

entre 4,5 a 6,5. Em soluções com DMSO são muito estáveis [MERCK, 2000; 

The United States Pharmacopeia, 2006]. Deve ser armazenada em 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz [Martindale, 2002].  

A determinação eletroquímica da rifampicina tem sido descrita na 

literatura principalmente pelo uso de técnicas voltamétricas tendo como 

finalidade a sua quantificação em matrizes biológicas. As técnicas 

voltamétricas baseiam-se no estudo de curvas de potencial-corrente 

(voltamogramas) que são resultantes dos processos de transferência de 

elétrons. Estes processos ocorrem na superfície de um eletrodo de trabalho 

(redução ou oxidação de espécies eletroquìmicamente ativas) em função de 

um potencial aplicado. A importância analítica da voltametria é originada de 

duas características a partir dos voltamogramas obtidos: Primeiro a posição 

dos sinais analíticos que relacionada ao potencial aplicado pode ser utilizado 

como uma ferramenta útil, na identificação da espécie eletroativa. Em 

segundo lugar, sob circunstâncias experimentais específicas, a obtenção de 

uma correlação linear entre a corrente de pico e a concentração das 

espécies eletroativas em solução [Bard e Faulkner, 2001]. 

Hammam et al. (2004) e Wahdan (2005) desenvolveram metodologias 

voltamétricas para a determinação da rifampicina em formulações 

farmacêuticas e nos líquidos biológicos, empregando um eletrodo de pasta 

de carbono. Na metodologia proposta por Rammam foi empregada a técnica 

de voltametria adsortiva de redissolução, na qual recuperações de 

rifampicina nas cápsulas de rimactane® (300 mg de rifampicina) foram de 

98,6±0,81%. O procedimento proposto foi igualmente aplicado com sucesso 

ao ensaio simultâneo das drogas rifampicina e isoniazida combinadas em 

tabletes de rimactazid® (150 mg de isoniazida e 300 mg de rifampicina) com 

recuperações de 98,8 ±0,97% e 99,5 ±0,74%, respectivamente, sem a 

necessidade de pré-tratamento da amostra ou etapas demoradas de 

extração antes da análise. O método foi aplicado com sucesso no ensaio 
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simultâneo de ambas as drogas em amostras humanas de soro com limites 

de detecção e quantificação de 5,0  10-8 e 1,7  10-7 mol L-1 de rifampicina. No 

método proposto por Wahdan (2005), a oxidação eletroquímica da 

rifampicina e da isoniazida foi investigada por varredura linear e voltametria 

cíclica em soluções de tampão Britton -Robinson como eletrólitos suporte em 

um eletrodo de pasta de carbono. A oxidação mostrou, para a rifampicina, 

um pico bem definido quase-reversível dependente do pH que corresponde 

a um mecanismo que envolve o mesmo número de elétrons e de prótons, 

típico das hidroquinonas. Usando a voltametria linear de varredura, uma 

medida direta da rifampicina e da isoniazida foi obtida. O método foi 

satisfatoriamente aplicado para determinar os dois compostos em tabletes 

comerciais de rimactazid® e foi comparado com o método oficial da USP 

XXIII com uma boa correlação entre os resultados.  

Lomillo et al. (2005) utilizaram um eletrodo modificado com β-

ciclodextrina-alcalina fixada em eletrodo de Pt para determinar a rifampicina 

através da formação de complexo. O eletrodo modificado foi aplicado para a 

determinação da rifampicina adicionando-se 50µL de uma solução  padrão 

(6,0 10-4 mol L-1) na amostra de urina diluída em água, sem pré-tratamento 

com uma concentração conhecida de rifampicina de 13,50 miligramas. Desta 

maneira, a concentração encontrada, 13,27 ± 0,71 miligramas (n = 6 e α = 

0,05) comprovou-se que o sensor foi realmente adequado para a 

determinação da rifampicina. 

Tyszczuk e Korolczuk (2008) propôs um método novo para aumentar 

a faixa dos compostos orgânicos, que podem ser determinados por 

voltametria de redissolução adsortiva. No procedimento proposto a etapa de 

acumulação do fármaco foi executada em um eletrodo modificado por um 

filme de chumbo, capaz de assegurar a adsorção da espécie estudada no 

eletrodo. A rifampicina foi desta forma pré-concentrada e em seguida 

oxidada em tampão acetato. Um gráfico de calibração para a rifampicina no 

intervalo de concentração de 2,5 10-10 a 1,0 10-8 mol L-1 foi obtido. O limite 

de detecção para o rifampicina com um tempo de acumulação de 60 s foi 

igual a 9,0 10-11 mol L-1. O limite de detecção obtido foi o mais baixo em 
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comparação outros procedimentos voltamétricos de redissolução, porém o 

método demanda maior tempo para desenvolvimento e execução. 

Recentemente, Tarley et al. (2009) desenvolveram um procedimento 

para a determinação de rifampicina em amostras de urina usando duas 

técnicas voltamétricas diferentes, pulso diferencial e a onda quadrada, tendo 

avaliado a influência do pH, do potencial de deposição (Edep) e do tempo de 

deposição (tdep). Os melhores resultados foram obtidos para Edep (de −0.5 V 

a −0.4 V) e tdep (de 30 s a 101 s) em padrões aquosos diferentes em 

comparação com as medidas feitas em amostras de urina. Testes de 

recuperação não conduziram a resultados satisfatórios, devido 

provavelmente à forte interferência de componentes da matriz. A fim de 

contornar este inconveniente, uma regressão baseada em mínimos 

quadrados parciais (PLS) foi aplicada com sucesso para calibração do 

método. 

 

1.2 Eletrodos quimicamente modificados (EQM’s) 

O termo eletrodo quimicamente modificado (EQM) foi inicialmente 

utilizado na eletroquímica por Murray, na década de 70, para designar 

eletrodos com espécies quimicamente ativas convenientemente imobilizadas 

na superfície destes dispositivos com o objetivo de obter novas propriedades 

[Damos et al., 2003]. Estes eletrodos foram criados devido às limitações dos 

eletrodos de carbono, tais como fenômenos adsortivos indesejáveis e baixas 

velocidades de transferência eletrônica (irreversibilidade eletroquímica) 

exibidas por algumas espécies que exigiam, muitas vezes, a aplicação de 

potenciais elevados para produzir o sinal analítico desejado [Datsyuk et al., 

2008]. 

A partir dessa constatação surgiram os primeiros trabalhos sobre 

superfícies modificadas abrindo um amplo de possibilidades, atestadas pelas 

centenas de trabalhos publicados sobre o assunto nas últimas décadas. 
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Assim, com a criação de eletrodos modificados verificou-se que esses 

fenômenos podem freqüentemente ser controlados manipulando-se a 

natureza química e/ou física da superfície dos eletrodos [Moutet et al., 1998, 

Baioni et al., 2008]. 

Os biossensores com base em carbono estão entre os eletrodos 

quimicamente modificados mais empregados, devido ao baixo custo, 

facilidade de aquisição, ampla janela de potencial, baixa resistência e 

versatilidade na modificação química. Muitos destes eletrodos como o 

carbono vítreo e pasta de carbono combinam a sensibilidade das técnicas 

voltamétricas com a seletividade das reações bioquímicas, sendo assim, 

utilizados para a detecção de uma grande variedade de analitos [Santos et 

al., 2008 e Shahrokhian et al., 2004]. 

Os biossensores podem ser utilizados em diferentes áreas de 

atuação, como por exemplo, bioprocessos nas quais o monitoramento em 

tempo real é valioso, nas indústrias de alimentos e em aplicações ambientais 

que necessitem de análise quantitativa ou diferencial para o controle de 

rejeitos industriais [Chávez et al., 2008], tais como misturas gasosas, óleos, 

compostos orgânicos voláteis, metais pesados e outros [Damos et al., 2003]. 

1.3 Quitosana 

Um dos materiais mais empregados no preparo de biossensores e 

que tem sido amplamente investigado é a quitosana [Zwirtes e Vieira 2005, 

Wibowo et al., 2007]. 

A quitosana é um copolímero de β-(1→4)-D-glucosamina e β-(1→4)-

N-acetil-D-glucosamina derivada do polímero natural dos crustáceos e 

disponível comercialmente, (Figura 2) [Kurita, 2006], a qual apresenta 

propriedades químicas de uma base fraca, e é insolúvel em água e 

solventes orgânicos. Porém pode ser solubilizada em meio ácido devido à 

protonação da glucosamina (R-NH3
+). A quitosana vem despertando 

bastante interesse de pesquisadores, sobretudo na área de eletroanalítica. 

[Zwirtes e Vieira, 2005; Wibowo et al., 2007]. 
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Figura 2.  quitosana  

São encontrados na literatura diversos trabalhos utilizando a 

quitosana como agente modificador de eletrodos empregados na análise de 

compostos orgânicos. [Abdullah, 2006 e de Oliveira, 2004]. Há ainda alguns 

estudos que sugerem o uso do biossensor de quitosana na eletroanálise de 

elementos metálicos, membranas, proteínas, lipídeos, entre outros [Ye et al., 

1998; Hu et al., 2001; Huang et al. 2002; Kulys, 1994; Yang et al., 2002]. 

A quitosana também pode ser usada como um modificador 

coadjuvante. Por exemplo, é possível imobilizar a peroxidase proveniente do 

extrato bruto de jiló (Solanum gilo) em uma matriz de quitosana para a 

determinação de rutina em formulações farmacêuticas [de Oliveira, 2006]. 

No intuito de determinarmos eletroquimicamente a presença da 

rifampicina em águas de abastecimento, um método voltamétrico foi 

desenvolvido pelo uso de um biossensor a base de quitosana. 

 

1.4 Técnicas eletroquímicas 

As técnicas eletroquímicas utilizam-se das propriedades elétricas 

(potencial, corrente e carga) como fonte do sinal analítico. Em síntese, um 

voltamograma é a medida de corrente em um eletrodo de trabalho em 

função do potencial aplicado, variando com o tempo e ocasionando reações 

de oxidação e redução de espécies eletroativas em solução [Plambeck, 

1982].  

A medida da corrente é proporcional à concentração do analito na 

solução. Dos diversos métodos disponíveis para se estudar os processos 
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eletródicos, os métodos de varredura de potencial são provavelmente os 

mais utilizados, cuja principal aplicação tem sido para deduzir mecanismos 

de reações eletroquímicas, para identificação e quantificação de espécies 

em solução, monitoramento ambiental e para verificação físico-química das 

velocidades de reação [Brett e Brett, 1996]. 

A tabela 1 mostra as diferentes técnicas voltamétricas comumente 

utilizadas para a determinação, identificação e quantificação de fármacos e o 

intervalo de concentração tipicamente obtido. 

Tabela 1.   Técnicas voltametricas (VC, VPD e VOQ ) e suas escalas de 
concentração típicas    
    

Técnica Função Recebida Função Gravada Intervalo 

Voltametria 

Cíclica 

 

 

 10-2 – 10-6 

mol L-1 

Voltametria de 

Pulso Diferencial 

 

 

 10-4 – 10-7 

mol L-1 

Voltametria de 

Onda Quadrada 

  

10-4 – 10-8 

mol L-1 

 

1.5 Espectrofotometria 

As técnicas espectroscópicas também são bastante empregadas na 

análise de fármacos. A absorção molecular da luz na região do ultravioleta e 
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do visível (UV-vis) depende da estrutura eletrônica da molécula. A absorção 

de energia é quantizada e conduz à passagem dos elétrons de orbitais do 

estado fundamental para orbitais de maior energia em um estado excitado 

[Rocha e Teixeira, 2004]. 

A seletividade da absorção no ultravioleta é uma vantagem para o 

reconhecimento dos grupos característicos em moléculas complexas. 

Embora se possam obter espectros parecidos em moléculas bem mais 

simples. 

Estudos espectrofotométricos para a determinação de rifampicina são 

descritos na literatura. Dentre estes podemos listar: 

� 1993: Walash et al. desenvolveram um estudo 

espectrofométrico para determinação da rifampicina presente 

na eletrodegradação de fármacos com rifampicina em suas 

formulações. 

� 1998: Benetton et al. utilizaram métodos espectroscópicos para 

determinação da rifampicina associados à análise univariada, 

que compara métodos com e sem tratamentos matemáticos 

(derivação). 

� 2001: Espinosa-Mansilla et al. estudaram a determinação da 

rifampicina, isoniazida e pirazinamida simultaneamente em 

solução nas escalas de concentrações compreendidas entre 0 

e 15 mg mL-1 para o rifampicina e o pirazinamida, e de 0 a 10 

mg mL-1 para o isoniazida. 

� 2004: Gürsoy et. al. caracterizaram rifampicina e isoniazida co-

encapsulados em lipossomos, comparando diversas 

concentrações dos lipossomos e sua capacidade de 

carregamento, porcentagem de encapsulagem e propriedades 

da liberação. 
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Neste trabalho também foi desenvolvido um método 

espectrofotométrico de quantificação da rifampicina para auxiliar na análise 

do método de eletrodegradação eletroquímica que propomos a desenvolver, 

tendo em vista que este é o método padrão para a determinação da 

rifampicina [Farmacopeia Portuguesa, 2002].  

 

1.6  Eletrodegradação eletroquímica 

A eletrodegradação consiste na oxidação eletroquímica ou eletrólise 

de soluções contendo poluentes orgânicos, sendo que a oxidação de 

compostos orgânicos pode ocorrer por meio de vários mecanismos 

diferentes que devem necessariamente formar produtos menos tóxicos à 

saúde e menos agressivos ao meio ambiente, ou pelo menos com maior 

grau de biodegradabilidade [Motheo, 2000]. 

A eletrodegradação de poluentes de baixo peso molecular, como a 

maioria dos fármacos, é um caminho promissor para o tratamento de águas 

de abastecimento público, levando em consideração algumas vantagens do 

método, tais como: sua facilidade de operação e automação, utilização do 

elétron como reagente, uso do catalisador na forma de revestimento de 

eletrodos metálicos e formação de espécies reativas na superfície do 

eletrodo [Trasatti, 2000]. 

Este processo de degradação pode ocorrer de forma direta ou 

indireta. No caso do substrato ser oxidado diretamente na superfície do 

eletrodo, a reação envolve a transferência direta de elétrons ou ainda a 

atuação de radicais que estão adsorvidos na superfície do eletrodo [Simond, 

1997]. No caso de via indireta, a reação ocorre com espécies que são 

geradas eletroquimicamente como peróxido de hidrogênio, hipoclorito, 

dióxido de cloro ou oxigênio, que ocorrem na superfície do eletrodo e que 

são capazes de oxidar os poluentes orgânicos em solução [Fóti, 1997]. A 

eletrodegradação de compostos orgânicos é favorecida pela alta reatividade 
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do radical •OH, adsorvido na superfície do óxido de rutênio [Malpass, 2007] 

ou sobre eletrodos de PbO2, SnO2 e Sb2O5 [Simond, 1997]. 

A oxidação eletroquímica de compostos orgânicos pode ocorrer de 

forma satisfatória, na superfície de alguns ânodos de óxidos metálicos, sob 

condições de geração simultânea de oxigênio com a formação de óxidos 

superiores ou superóxidos. Este é o mecanismo de oxidação observado na 

superfície dos ânodos dimensionalmente estáveis (“Dimensionally Stable 

Anodes” - DSA®), que possuem revestimentos de óxidos metálicos 

imobilizado na superfície [Trasatti, 2000]. 

 

1.7 Ânodos Dimensionalmente Estáveis 

A pesquisa sobre novos materiais para eletrodos tem sido dirigida à 

procura de revestimentos relativamente finos e que apresentem: alta 

estabilidade eletroquímica, forte poder catalítico, seletividade e resistência 

mecânica sob altos valores de sobrepotencial. Entre os vários tipos de 

eletrodos, os ânodos dimensionalmente estáveis (ADE, a descoberto por 

Henry Beer em 1964 e patenteado pela Diamond Shamrock Technologies 

S.A. em Genebra – Suíça em 1965 com o nome de Dimensionally Stable 

Anodes, DSA®), têm apresentado resultados promissores, uma vez que eles 

são constituídos de um suporte metálico de baixo custo, freqüentemente 

titânio, sobre o qual é depositado, por decomposição térmica, misturas de 

óxidos de metais nobres [Trasatti, 2000]. 

A adesão da mistura de óxidos ao suporte metálico é assegurada pela 

formação de uma camada de TiO2 a partir do titânio metálico durante a 

calcinação da mistura precursora [Beer, 1972]. Os óxidos industriais mais 

comuns são formados por RuO2 e TiO2 (Ti/Ru0,3Ti0,7O2) onde o rutênio é o 

agente catalítico e o titânio fornece a estabilidade mecânica. Além desses 

metais podemos encontrar combinações de IrO2, Ta2O5, PbO2, SnO2 e 

Sb2O5 em diferentes concentrações [Simond, 1997 e Motheo, 2000]. 
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As patentes dos ADE® foram adquiridas pelos irmãos Vittorio e 

Oronzio De Nora, e a partir de 1968 foram desenvolvidas células 

eletroquímicas utilizando estes eletrodos pra serem aplicados na indústria 

cloro-álcali e até hoje essa é a principal aplicação para os eletrodos do tipo 

ADE® [Trasatti, 2000]. No Brasil estes eletrodos são comercializados pela 

companhia De Nora Do Brasil Ltda. em duas composições, contendo 66% 

de TiO2 e 34% de RuO2 ou 45% de IrO2 combinado a 55% de Ta2O5. Estes 

eletrodos são aplicados pela indústria brasileira na obtenção de cloro-álcali e 

na produção de gases especiais. 

Para controle da poluição em meio aquoso, esta tecnologia 

eletroquímica é utilizada desde a década de 90, tendo por finalidade a 

eletrodegradação ou mineralização de compostos orgânicos por reação 

indireta através de processos em que o único reagente envolvido é o elétron.  

O mecanismo de oxidação eletroquímica de compostos orgânicos em 

ânodos dimensionalmente estáveis foi proposto por Comninellis em 1991. 

Os processos de oxidação na superfície do eletrodo de óxidos metálicos 

ocorrem através da transferência do átomo de oxigênio da água na fase 

aquosa, ou da hidroxila em meio básico, sobre um ânodo de metal oxidado 

(MOx) para produzir radicais hidroxilas adsorvidos. Pode ser representado 

pela equação 1.1: 

( ) −+• ++→+ eHOHMOOHMO adsXX 2   (1.1) 

 Onde MOx é o óxido em seu estado normal. Em seguida, o 

mecanismo depende da natureza do eletrodo. Os radicais hidroxilas 

adsorvidos podem interagir com vacâncias de oxigênio, presentes no ânodo 

oxidado, com possível transição do oxigênio do radical hidroxila adsorvido 

para a estrutura do óxido anódico, ocorrendo a formação de um óxido 

superior (MOx+1) segundo as equações 1.2, 1.3 e 1.4 [Simond et al., 1997; 

Fóti et al., 1997; Comninellis, 1995] Os eletrodos que possuem estados de 

oxidação superiores são chamados de ativos devido a interação do radical 
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•OH com a superfície do eletrodo. Os eletrodos do tipo ADE’s de RuO2 e IrO2 

são dois exemplos de eletrodos ativos. 

( ) −+• ++→+ eHOHMOOHMO adsXX 2   (1.2) 

( ) −•− +→+ eOHMOOHMO adsXX    (1.3) 

( ) −+
+

• ++→ eHMOOHMO XadsX 1    (1.4) 

Na ausência de compostos orgânicos oxidáveis, os oxigênios ativos 

adsorvidos quimicamente, ou fisicamente produzem a geração de gás 

oxigênio conforme as equações 1.5 e 1.6, sendo estas, consideradas 

reações competitivas e responsáveis pelo decréscimo da eficiência do 

sistema: 

−+• +++→ eMOHOOHMO XadsX 22
1)(   (1.5) 

( ) 22
1

1 OMOMO XX +→+     (1.6) 

Na presença de compostos orgânicos oxidáveis, acredita-se que os 

radicais hidroxilas MOx(
•OH)Z poderiam causar uma combustão completa de 

compostos orgânicos (equação 1.7) e os oxigênios adsorvidos quimicamente 

MO(x+1) podem assim participar da formação de produtos de oxidação 

seletivos, de modo que o oxigênio é incorporado gradativamente a estrutura 

da molécula orgânica (equação 1.8): 

( ) −+• +++→+ eMOHCOOHMOR XZZX 2  (1.7) 

( ) XX MOROMOR +→+ +1    (1.8) 

Existem na literatura inúmeras pesquisas que empregam os ADEs no 

desenvolvimento de métodos para tratamento de efluentes industriais, 

esgotos e outras matrizes ambientais que possuam algum tipo de carga 

orgânica indesejável. Apesar da versatilidade do método, ainda há poucos 
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estudos que abordem o tratamento de águas visando a eliminação de 

fármacos. Entretanto, este tipo de poluente está cada vez mais presente. Se 

tomarmos como exemplo, a rifampicina 30% da dosagem consumida não é 

metabolizada sendo então introduzida no meio ambiente através do descarte 

de esgotos domésticos e hospitalares [SOSA, 2005]. 

 

 

1.8. Fármacos no meio ambiente 

 

O tratamento convencional de esgoto ou de águas de abastecimento 

não eliminam totalmente os compostos poluentes, tais como os fármacos e 

os pesticidas, sendo pouco eficiente no que diz respeito a remoção de 

poluentes de baixo peso molecular. A concentração média de fármacos em 

efluentes de estação de tratamento, da maioria dos fármacos já 

investigados, encontra-se na faixa de 0,1 a 1,0 µg/L. Nos rios, as 

concentrações médias situam-se entre 0,02 e 0,04 µg/L, como conseqüência 

da remoção incompleta dos fármacos durante sua passagem pela ETE e 

pelo descarte de esgoto in natura. [Fent, 2006] 

 

De acordo com Bila e Dezotti (2003) após a administração, uma parte 

significativa dos fármacos é excretada por humanos no esgoto doméstico. 

Estudos demonstram que várias dessas substâncias parecem ser 

persistentes no meio ambiente e não são completamente removidas nas 

estações de tratamento de efluentes (ETE). Sendo assim, diversos fármacos 

residuais resistem a vários processos de tratamento convencional de água. 

 

A Tabela 1 apresenta a eficiência de remoção de fármacos em 

plantas de tratamento de esgotos. A taxa de remoção de fármacos 

individuais durante a passagem pela ETE varia entre 12 a 90%. 
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Tabela  2. Eficiência de remoção afluente e efluente de fármacos em plantas 
de tratamento de esgotos 
 
 

Composto Afluente 
(µg/L) 

Efluente 
(µg/L) 

Remoção 
(%) 

Analgésico/antiinflamatório    
AAS 3,2 0,6 81 
AS 57 0,05 99 
Diclofenaco 3,0 2,5 17 
Ibuprofeno 38,7 4 >90 
Metropolol n.r. n.r. 0 – 10 
Propanolol 70 304 0 
Atenolol n.r. n.r. < 10 
Benzafibrato 1,18 0,6 – 0,84 27 – 50 
Fenofibrato 0,44 0,22 – 0,4 6 - 45 
Ácido clofíbrico 1 0,68 – 0,88 15 – 34 
Carbamazepina n.r. n.r. 7 – 8 
Diazepam 0,59 – 1,18 0,1 – 0,66 93 

n.r.: não reportado. Fonte:  FENT et al.(2006), a concentração média ou %. 
b concentração média ou %, c concentração máxima ou %. 

 

O conceito de fármaco como poluente emergente é relativamente 

novo no Brasil. Como pode ser observado no anexo 1, a Portaria do 

Ministério da Saúde n° 518/2004 (BRASIL, 2010), em vigor nos dias de hoje, 

estabelece os parâmetros físico-químicos utilizados para o padrão de 

potabilidade da água, a qual não contempla qualquer fármaco. Neste 

sentido, o monitoramento das concentrações de rifampicina e de outros 

fármacos em águas de abastecimento público é uma contribuição valiosa 

para o aprimoramento dos métodos de tratamento de água já existentes 

visando não apenas a preservação do meio ambiente, mas também a 

melhoria da qualidade de vida da população. 
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II – OBJETIVOS 

2.1 – Geral 

Desenvolver um método eletroanalitico para determinação de 

rifampicina em água, utilizando biossensor de quitosana e realizar estudos  

para a sua oxidação eletroquímica por meio de anodos dimensionalmente 

estáveis. 

 

2.2 – Específicos 

� Preparar e caracterizar eletroquimicamente o biossensor de 

quitosana. 

� Verificar o comportamento eletroquímico da rifampicina 

utilizando o biossensor de quitosana; 

� Otimizar os parâmetros relevantes ao desenvolvimento do 

método voltamétrico; 

� Aplicar o método desenvolvido na análise de rifampicina 

presente em amostras de água no abastecimento público. 

� Otimizar os parâmetros relevantes na eficácia do método de 

eletrodegradação eletroquímica da rifampicina. 

� Aplicar o método de eletrodegradação da rifampicina no 

tratamento de uma amostra real. 
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III – METODOLOGIA 

3.1   Equipamentos 

• Balança Analítica Mettler AB204-S  

• Espectrofotômetro Femto 800 XI 

• pHmetro Digimed DMPH-2  

• Potenciostato AutoLab 30 PGSTAT30 

 
 

3.2   Reagentes e Solventes 

• Ácido Acético Glacial (Synth, MM = 60,00 g/mol) 

• Ácido Bórico suprapur (Merck, MM = 61,84 g/mol) 

• Ácido orto-fosfórico suprapur (Merck, MM= 98,00 g/mol) 

• Água destilada e deionizada (18MΩ obtida em Milli-Q) 

• Dimetilsulfóxido (Merck, MM = 78,13 g/mol) 

• Ferricianeto de Potássio (Merck, MM = 329,00 g/mol) 

• Grafite em pó (Merck) 

• Hidróxido de Sódio (Merck, MM = 40,0 g/mol) 

• Nitrogênio (White Martins, Pureza mínima 99,5%, MM = 28 g/mol) 

• Óleo Mineral (Aldrich, viscosidade entre 0,845 e 0,905 ) 

• Quitosana (Roeper, grau de desacetilação obtido por método 

condutimétrico de 73 ± 0,54%) 

• Rifampicina (Biofarma, MM = 882,95 g/mol) 
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3.2.1 Preparação da solução de rifampicina (RFP) 

Uma alíquota de 0,0120 g de rifampicina foi pesada e adicionada a 

um béquer de 5 mL, e solubilizada em uma solução aquosa com 

dimetilsulfóxido (DMSO) a 5%; e, posteriormente foi transferida esta para um 

balão volumétrico de 250 mL, cujo volume foi completado com água 

deionizada (18MΩ obtida de um sistema Milli-Q) e armazenada em 

temperatura de 5ºC. Não houve degradação da rifampicina na solução 

estoque durante todo o estudo. 

 

3.2.2 Preparação da solução tampão (Britton-Robinso n) 

As soluções de tampão foram preparadas a partir da neutralização 

de uma solução contendo 0,04 mol L-1 de ácido acético, 0,04 mol L-1 de 

ácido bórico e 0,04 mol L-1 de ácido fosfórico, com volume suficiente de 

NaOH 0,2 mol L-1 , de acordo com Britton & Robinson (Britton, 1952). O pH 

final de cada solução tampão no intervalo de 2 a 12 foi medido com um 

medidor de pH da Analion, modelo PM 608 calibrado com soluções de 

tampão universal nos valores de pH 4,00; 7,00 e 10,00. 

 

3.2.3 Solução de  ferricianeto de potássio 

Na determinação da área efetiva do eletrodo por voltametria cíclica, 

foi preparada uma solução em meio ácido de ferricianeto de potássio  

5,0 10-5 mol L-1, dissolvendo 0,4113 g do sal em solução aquosa de HCl 0,10 

mol L-1. 

 

3.3  Lavagem do material 

O material utilizado em todos os procedimentos foi previamente 

enxaguado com água destilada, sendo então imerso em solução de ácido 
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nítrico 20% por um período mínimo de 4 horas. O material descontaminado 

foi mantido em recipientes hermeticamente fechados. Estas etapas foram 

realizadas posteriormente e previamente a todas as análises. A limpeza dos 

eletrodos foi realizada com riscagem em superfície porosa entre as 

replicatas. Os eletrodos foram mantidos limpos, com ausência da pasta, de 

um dia para o outro.  

 

3.4   Analise Voltamétrica 

As medidas foram realizadas utilizando-se um Potenciostato/ 

Galvanostato AutoLab PGTSTAT-30 (Ecochemie), representado na Figura 3, 

interfaciado com um microcomputador e controlado pelo software GPES 

versão 4.8 e uma célula eletroquímica convencional com capacidade para 5 

mL, na qual foram conectados ao biossensor de quitosana, como eletrodo de 

trabalho, um eletrodo de Ag/AgCl como eletrodo de referência e um eletrodo 

de carbono vítreo como auxiliar.  

 

 

Figura 3.  Potenciostato/Galvanostato AutoLab 

PGTSTAT-30 (Ecochemie). 
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3.4.1 Voltamétrica de pulso diferencial 

Foi preparada uma solução 2,0 10-6 mol L-1 de rifampicina e analisado 

na velocidade de 30 mV s-1 em amplitude de pulso de 100 mV como análise 

prévia para verificar o comportamento eletroquímico da rifampicina neste 

eletrodo. 

3.4.2 Influência do pH 

Para cada valor do tampão B-R, foram realizados os mesmos 

procedimentos. Uma solução de rifampicina 5,4  10-5 mol L-1 foi preparada e 

desta foi retirada uma alíquota de 200 µL, a qual foi e adicionada em 5,0 mL 

de cada pH do referido  tampão  para  obter  uma  concentração  final de 2,0 

10-6 mol L-1. Cada solução foi analisada em potenciostato utilizando a 

técnica de voltametria de pulso diferencial (ν = 30 mV s-1, ∆E = 100 mV). Os 

gráficos de pH vs Epc foram devidamente monitorados para a identificação 

de picos anódicos e/ou catódicos. 

 

3.4.3 Estudo de Concentração 

Uma solução estoque foi preparada com a concentração de 

rifampicina de 5,4 10-5 mol L-1 que foi armazenada em torno de 5ºC. Para o 

estudo do efeito da concentração, alíquotas de 50 µL foram acrescentadas a 

5 mL de solução tampão B-R pH de 8,0, sendo que as curvas voltamétrica 

foram registradas por pulso diferencial. 

 

3.5  Biossensor a base de quitosana 

O biossensor foi preparado pela mistura mecânica de um aglutinante 

(óleo mineral), grafite em pó e a quitosana em um almofariz, por 20 min. A 

pasta de carbono modificada com quitosana foi inserida em uma das 

extremidades de um tubo plástico (ø = 0,136 cm) e então compactada com 
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uma haste de platina formando o contato elétrico (Figura 5). A superfície do 

eletrodo foi uniformizada por abrasão. 

     

Figura 4.  Esquema de um biossensor quimicamente 

modificado com quitosana. 

 

3.5.1 Influência da velocidade de varredura para pu lso diferencial 

Variou-se a velocidade de varredura de potenciais sobre o eletrodo, 

foi avaliada entre 5 e 100 mV s-1, com o biossensor a base de quitosana, na 

presença de solução de rifampicina a 2,0 10-6 mol L-1 em meio B-R de pH 

8,0, no intervalo de potencial de 0 a 0,9 V (vs Ag/AgCl), desaerando-a com 

N2 (gás nitrogênio) por 10 minutos. 

 

3.5.2 Influência da amplitude para pulso diferencia l 

Para avaliar a amplitude de pulso sobre o eletrodo, foram utilizadas 

amplitudes com valores entre 10 e 200 mV, com o biossensor modificado 

com quitosana, na presença de solução de rifampicina a  2,0 10-6 mol L-1 em 

tampão B-R de pH 8,0, no intervalo de potencial de 0 a 0,9 (V vs Ag/AgCl), 

desaerando-a com N2 (gás nitrogênio) por 10 minutos. 
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3.5.3 Influência do pH  

Para cada valor de pH do tampão B-R, foram realizados os mesmos 

procedimentos com 3 repetições. Uma solução estoque de rifampicina 5,4   

10-5 mol L foi preparada, da qual foi retirada uma alíquota de 200 µL e 

adicionada em 5,00 mL de cada pH entre os valores 2 e 12 do referido 

tampão para obter uma concentração final de 2,0 10-6 mol L-1. Cada solução 

foi analisada em potenciostato utilizando técnica de VPD (v =30mV s-1, a = 

100 mV) Os gráficos de pH vs Epc foram devidamente monitorados para a 

identificação de picos anódicos e/ou catódicos. 

 

3.5.4 Efeito da Composição da Pasta Modificada 

O efeito da composição da pasta de carbono modificado com humina 

foi avaliado de acordo com a resposta voltamétrica em voltametria de pulso 

diferencial obtida na presença de rifampicina 2,1 10-6 mol L-1 em solução 

tampão B-R 0,1 mol L-1 pH 8,0 por VPD no intervalo entre 0 e 0,9 (V vs 

Ag/AgCl) com amplitude de 100 mV  e velocidade de varredura de 30 mV/s. 

Desaerando a cela eletroquímica com N2 (gás nitrogênio) por 10 minutos. 

 

3.5.5 Estudo de Concentração  

Para estudo do efeito da concentração, alíquotas de 50µL da solução 

estoque 5,4 10-5 mol L-1 foram acrescentadas a 5 mL de solução tampão B-R 

pH de 8,0, sendo registradas as curvas voltamétrica por pulso diferencial (v 

= 30mV s-1, a = 100 mV). 
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3.5.8 Aplicação em Água de Abastecimento 

Para análise em amostra real, foi preparada uma solução (solução 1) 

contendo 1,0 10-3 mol L-1 de rifampicina em água do rio São Francisco, 

coletada na cidade de Propriá e mantida sob refrigeração.  Alíquotas de 50 a 

200 µL desta solução foram empregadas no estudo do efeito matriz. O 

método de adição de padrão foi empregado na realização destes 

experimentos. Os valores médios das correntes de pico obtidas nas 

triplicatas foram compilados em uma curva padrão. 

 

3.5.9 Análise de Interferentes 

Prepararam-se duas soluções (solução 1: com rifampicina, solução 2: 

com rifampicina + interferente), para a solução 2 as massas das duas 

substâncias (interferente e rifampicina) foram dissolvidas em um mesmo 

volume de tampão B-R pH 8,0, sendo que ambas as soluções foram 

preparadas na concentração de 1,0 10-3 mol L-1. A concentração de 

rifampicina na cela eletroquímica foi de 1,0 10-6 mol L-1, enquanto que as 

concentrações dos  interferentes  variaram de 1,0 10-5 molL-1 a 1,0  10-4 

molL-1. As correntes de pico dos voltamogramas para cada adição foram 

analisadas e os resultados foram compiladas na tabela 4. 

 

3.6   Espectrofotometria no UV-vis 

Os estudos de espectroscopia foram realizados em espectrofotômetro 

Libra S12 (Figura 4) e o comprimento de onda variou de 200 – 800 nm. 

Neste experimento foram preparadas soluções estoque como o 

procedimento do subitem 3.2.1 só que em uma concentração mais elevada 

(5,6 10-4 mol L-1). As medidas foram efetuadas utilizando-se o tampão B-R 

como branco para quantificar a absorção da rifampicina em meio 

tamponado. 
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Figura 5.  Espectrofotômetro Libra S12 

 

3.6.2 Influência do pH no espectro de absorção 

Uma solução de rifampicina 2,0 10-5 mol L-1 em tampão BR foi 

preparada e desta, retirada uma alíquota de 400 µL para preparo de 10 mL 

de solução (8,8 10-7 mol L-1) em cada pH do referido tampão. Cada solução 

então foi analisada no espectrofotômetro em triplicata. 

 

3.6.3 Estudo de concentração no espectro de absorçã o 

Para estudo do efeito da concentração, alíquotas de 50 µL de uma 

solução estoque de rifampicina 2,0 10-6 mol L-1 foram empregadas no 

preparo de 10 mL de solução tampão B-R/pH 8, sendo registradas as curvas 

de absorção. 

 

3.7 Estudo de Eletrodegradação da Rifampicina 

Neste estudo foi construído um reator eletroquímico com capacidade de 

250 mL, equipado com um sistema de agitação. Foram empregados como 

eletrodo auxiliar e eletrodo de trabalho dois eletrodos compostos por 

Ti/Ru0,34 e Ti0,66O2 obtido comercialmente (De Nora do Brasil), e 
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confeccionados nas dimensões: 4 x 4 cm. Como eletrodo de referência foi 

utilizado um eletrodo Ag/AgCl, conforme figura 6. A oxidação eletroquímica 

foi realizada utilizando como fonte geradora de corrente um Potenciostato/ 

Galvostato AutoLab PGTSTAT-30 (Ecochemie) interfaciado com um 

microcomputador e controlado pelo software GPES versão 4.8. 

 
Figura 6. Reator Eletroquímico 

 

 

3.7.1 Limpeza de eletrodos ADE ® 

Com o intuito de garantir uma superfície eletródica estável e uniforme, 

ao final de cada eletrólise foram realizadas limpezas nos eletrodos ADE® 

enxaguando-os vigorosamente com água deionizada e após um segundo 

enxágüe com álcool etílico (P. A.) foi novamente enxaguado vigorosamente 

com água deionizada e após a limpeza foram obtidos voltamogramas 

cíclicos. A comparação entre os voltamogramas nos permite acompanhar a 

eficiência da limpeza e a estabilidade da superfície do eletrodo (figura 7). 
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Figura 7.  Voltamograma de voltametria cíclica a) antes e 

b) depois da eletrolise de uma solução de rifampicina 1,0 

10-5 mol L-1  em NaCl 0,1 mol L-1, pH 8,0. Em eletrodos 

ADE®. (0,03 = ט V s-1). 

 

3.7.2 Efeito do eletrólito suporte na Eletrodegrada ção da Rifampicina 

A influência do eletrólito suporte na eletrodegradação da rifampicina foi 

avaliada, para tanto foram utilizados H2SO4, NaCl, NaNO3, KCl e Na2SO4, 

tomando-se o cuidado de manter a mesma força iônica e a mesma 

densidade de corrente. 

 

3.7.3 Efeito da concentração do eletrólito na eletr odegradação 

Posterior ao estudo do tipo de eletrólito suporte na oxidação 

eletrodegradação da rifampicina, utilizando-se as mesmas condições, foram 

realizados experimentos mantendo-se a densidade de corrente constante, 

mas variando a concentração do eletrólito suporte em  0,1, 0,5 e 1,0 mol L-1, 

para observar a influência da força iônica no processo de eletrólise. 
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3.7.4 Efeito de densidade de corrente na eletrodegr adação da 

rifampicina  

Os experimentos de oxidação eletroquímica foram conduzidos 

utilizando a técnica de eletrólise a corrente constante empregando um 

Potenciostato/Galvostato AutoLab PGTSTAT-30 (Ecochemie) interfaciado 

com um microcomputador e controlado pelo software GPES versão 4.8. 

Foram aplicadas densidades de corrente Dc = 20, 40, 80, 120 e Dc = 160 

mA/cm2 sobre eletrodos ADE®.  

 

3.7.5 Efeito do pH na eletrodegradação da rifampici na  

Nesta etapa do trabalho foi estudada a influência do pH na oxidação 

eletroquímica da rifampicina mantendo-se  a densidade de corrente 

constante e variando o pH de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 na eletrólise com adição de 

NaOH 0,1 mol L-1 ou H2SO4 0,1 mol L-1. 
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Capítulo IV. Resultados e Discussão 

IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  Voltametria de Pulso Diferencial (VPD) 

Os resultados aqui apresentados referem-se a um estudo preliminar, 

com pasta de carbono sem modificação e uma varredura ampla de potencial 

entre os valores 0,0 e 1,0 V, do composto que se quer determinar 

eletroquimicamente (rifampicina), sendo necessário conhecer suas 

características eletroquímicas e seu mecanismo de reação redox. 
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Figura 8.  Voltamograma de pulso diferencial de uma 

solução de rifampicina 2,0 10-6 mol L-1  em tampão B-R, 

pH 8,0. Em pasta de carbono. (0,03 = ט V s-1 e ∆E = 100 

mV). 

O composto rifampicina apresenta um processo de oxidação em 

0,492 V vs Ag/AgCl como apresentado na Figura 8, cuja largura de pico à 

meia altura (W1/2) corresponde a 90 mV. A área do eletrodo, a velocidade de 

reação, a concentração da espécie eletroativa e os níveis de corrente podem 

ser correlacionados com o número de elétrons por meio da equação de 
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Randles-Sevick (4.1.1), indicando a transferência eletrônica de dois elétrons 

por molécula de rifampicina. 

CvADnxi 2
1

2
1

2
35)1069,2(=     (4.1.1) 

Onde n é o número de elétrons envolvidos na reação, A é a área do 

eletrodo (cm2), D = coeficiente de difusão da espécie eletroativa (cm2.s–1), C 

é a concentração da espécie eletroativa (mol.cm–3),  ν é a velocidade de 

varredura (V s–1) e i = corrente (A).  

 

4.1.1   Parâmetros Voltamétricos  

A amplitude de pulso de potencial e a velocidade de varredura para 

otimização do sinal voltamétrico também foram avaliados. Foi observado que 

o aumento de amplitude causa um correspondente aumento da corrente 

anódica da rifampicina até 100 mV. Por outro lado, a velocidade de 

varredura apresenta seu valor ótimo em 30 mV/s pois a partir desta 

velocidade alcançamos um patamar. O comportamento da corrente frente a 

 é linear até 100 mV s, o que caracteriza um transporte de massa por 1/2ט

controle difusional. 

 

4.1.2   Efeito do pH 

Em meio aquoso tamponado (tampão B-R), os voltamogramas de 

pulso diferencial exibem uma onda bem definida, cujos valores de potenciais 

de pico tornam-se menos positivos à medida que o pH do meio aumenta ao 

longo da faixa (figura 9). Isto ocorre devido a desprotonação do grupo 

fenólico da rifampicina, tornando-o menos eletrofílico, favorecendo, então, o 

processo de oxidação em valores de pH mais altos.  

Na faixa de pH estudada, entre os valores de pH 2 e 12, o valor de 

corrente de pico também sofre variação em função do aumento de pH para a 
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rifampicina. É visto que a corrente aumenta à medida que o pH do meio 

aumenta, atingindo uma maior intensidade de corrente em pH 8,0, como 

pode ser observado na figura 9. 

Entretanto, em valores de pH acima de 9,0 ocorre uma gradativa 

separação do processo em duas etapas com o aparecimento de um 

segundo pico de oxidação, diminuindo consideravelmente a intensidade das 

correntes. 
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Figura 9.  Voltamogramas de pulso diferencial da 

rifampicina ( 2,1 10-6 mol L-1) em pasta em diferentes 

pH’s: a )  2,0; b )  4,0; c )  6,0;  d ) 8,0; e) 10,0 (0,03 = ט V 

s-1 e ∆E = 100 mV). 
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De acordo com a literatura [Liang, 2007 e Wahdan, 2005], este é o 

comportamento típico do equilíbrio de protonação das hidroquinonas, as 

quais apresentam um processo irreversível de oxidação dependente do pH, 

envolvendo a transferência de 2 elétrons e 2 prótons conforme descrito na 

figura 10. 

 

 

                         QH2                   •QH2
+ 

                                                                             < pH 5 

 

                          QH-                     •QH                        QH+ 

 

                   > pH 5 

                                                        •Q                            Q 

 

 

Figura 10.  Mecanismo de oxidação eletroquímica das 

hidroquinonas. 

 

Para a rifampicina, a quinona resultante do processo de oxidação 

apresentará a estrutura mostrada na figura 11: 
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      Figura 11.  Quinona resultante da rifampicina. 

 

4.2   Rifampicina em biossensor a base de quitosana  

Para investigar o comportamento eletroquímico da rifampicina no 

biossensor a base de quitosana foram utilizados os parâmetros otimizados 

na etapa anterior e os resultados estão compilados na tabela 2. 

 

Tabela 3.  Parâmetros otimizados para a detecção de rifampicina 
 

Parâmetros Voltamétricos Intervalo 
Condições 

Otimizadas 

Amplitude de pulso (∆Ep) 10 – 200 mV 100 mV 

Velocidade de Varredura (ט) 100 – 5 mV s-1 30 mV s-1 

pH do eletrólito de suporte 2 – 12 8,0 

 

Similarmente ao voltamograma com pasta de carbono também foram 

feitos estudos em voltametria de pulso diferencial com biossensor de 
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quitosana, revelando que no pH 8,0 obtivemos um pico de oxidação da 

rifampicina correspondente, possuindo valor de potencial de pico de 0,492 V. 

Este sistema que se refere à oxidação da rifampicina está representado na 

Figura 12, que relaciona corrente i (nA) e potencial E Vs Ag/AgCl. 
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Figura 12.  Voltamograma de pulso diferencial (tampão  

B-R/pH 8,0), da rifampicina na concentração 2,2  10-5 mol 

L-1, com biossensor a base de quitosana (ν = 30 mV s e 

∆E = 100 mV). 

Vale ressaltar que, no estudo de pH em biossensor de quitosana foi 

possível perceber que a presença da quitosana na pasta causa um aumento 

da sensibilidade do eletrodo à rifampicina em meio ácido [Cheung,  et al., 

2009 e Sakkayawong et al.,  2005], (Figura 13). Isto se deve ao efeito 

atrativo que a amina protonada da quitosana, exerce sobre as regiões 

nucleofílicas da rifampicina. 
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Figura 13.  Comportamento da corrente anódica da 

rifampicina (2 10-6 mol L-1) em função do pH para o 

biossensor a) sem quitosana  e  b ) com quitosana. ט = 

0,03 V s-1 e ∆E = 100 mV. 

 

4.2.1   Efeito da concentração de quitosana no elet rodo 

A melhor proporção entre a quitosana e o carbono foi encontrada 

variando a concentração de quitosana no intervalo de 0,15 a 0,67 g por 

grama de carbono, para tanto foram preparadas três formulações (Q1, Q2, 

Q3). Foi observado que a presença de quitosana no eletrodo aumenta em 

23,4% a corrente anódica quando a proporção é de 0,05 g de quitosana para 

0,35 g de carbono (Q1). Entretanto quantidades maiores diminuem 

gradativamente a corrente anódica, apresentando para Q1 (0,104 µA), Q2 

(0,093 µA) e Q3 (0,074 µA), provavelmente em conseqüência da diminuição 

da condutividade do eletrodo. 
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4.2.2   Efeito da concentração de rifampicina  

A construção da curva de calibração (n = 8) permitiu obter a seguinte 

equação linear: i = 2,59 10-8 +  0,245 C, com r = 0,9999 (Figura 14). O limite 

de detecção (LD) e de quantificação (LQ) podem ser calculados a partir das 

equações 4.2.1 e 4.2.2, e os resultados destes cálculos encontram-se 

compilados na tabela 4: 

LD= 3Sb/ coeficiente angular da curva analítica padrão   (4.2.1) 

LQ=10Sb/coeficiente angular da curva analítica padrão   (4.2.2) 

Onde: Sb é s é a estimativa do desvio padrão da resposta, que pode 

ser a estimativa do desvio padrão do branco, da equação da linha de 

regressão ou do coeficiente linear da equação (ANVISA, 2010 e INMETRO, 

2010). 
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Figura 14.  Curva de calibração da rifampicina por 

voltametria de pulso diferencial. Condições: tampão B-

R/pH 8,0,  ν = 30 mV s-1, ∆E = 100 mV. 
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4.2.3.  Rifampicina em biossensor com quitosana e e picloridrina 

Para nos certificarmos de que a interação da quitosana e da 

rifampicina estaria ocorrendo através do grupo amina da quitosana, 

comparamos o comportamento da rifampicina em eletrodo com quitosana e 

em eletrodo com quitosana e epicloridrina, cuja estrutura apresenta os 

grupos aminas bloqueados (figura 16). Foi possível observar que a interação 

entre quitosana e rifampicina ocorre de fato, entre os sítios ativos da 

rifampicina e o grupo amina da quitosana, pois quando bloqueamos o grupo 

amina da quitosana ocorre a diminuição da interação entre a superfície do 

eletrodo e os sítios ativos da rifampicina causando assim uma diminuição da 

corrente de pico (Figura 15). 
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Figura 15.  Comportamento da Rifampicina em diferentes 

eletrodos. a) biossensor, b)eletrodo de pasta com 

quitosana e c) eletrodo de pasta com quitosana e 

epicloridrina. Condições: rifampicina 2,1  10-6 mol L-1; pH 

8,0,  ν = 30 mV s-1, ∆E = 100 mV. 
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Observamos na figura 16 um esquema dos fenômenos que ocorrem 

na superfície do eletrodo com e sem o bloqueio dos sítios ativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Esquema dos fenômenos de superfície. 

Eletrodo 1 – eletrodo de pasta com quitosana e eletrodo 2 

– eletrodo de pasta com quitosana e epicloridrina. 

 

4.3   Estudo Espectrofotométrico  

Para investigar a possibilidade de interação entre a rifampicina e a 

quitosana em solução, foram realizados experimentos espectrofotométricos 

nos quais as propriedades óticas da rifampicina foram empregadas no 

acompanhamento da reação. O espectro no Uv-vis da rifampicina (Figura 

17) apresenta uma banda de absorção referente aos grupos cromóforos 

presentes na molécula (-Ar, C=O e C=C). Esta é uma banda bem definida 

em  λ  = 469,7 nm (em meio básico) e foi utilizada nos estudos posteriores. 
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Figura 17.  Espectro da rifampicina 2,2 10-5 mol L-1 em 

tampão B-R, pH 8,0. 

 

4.3.1   Efeito do pH no espectro da rifampicina 

Para os diferentes valores de pH utilizados foi observada uma 

mudança no espectro de absorção da rifampicina. À medida que o pH da 

solução aumenta ao longo da faixa há um favorecimento na formação da 

espécie desprotonada da rifampicina (equação 4.3.1), que tem o seu valor 

de absorção máxima no mesmo comprimento de onda que a espécie 

protonada rifampicina-OH. A medida que o pH aumenta de 2 a 12, as 

bandas de absorção apresentam um aumento de sua intensidade, devido ao 

deslocamento do equilíbrio de protonação no sentido de formação da 

espécies rifampicina-O- Figura 18. 

 

 
+− +−⇔− HORFPOHRFP   (4.3.1) 
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Figura 18.  Espectro de adsorção da rifampicina, em 

solução c = 2,0 10-6 mol L-1, em diferentes valores de pH. 

 

A figura 20 apresenta o efeito do pH na absorção da rifampicina, as 

mudanças de inclinação em pH 5,0 e pH 8,0 estão relacionados aos valores 

de pKa. De acordo com a literatura (The United States Pharmacopeia, 

2006). A absorbância sofre uma ligeira alteração até o pH se aproximar de 

5,0 referente ao primeiro pKa da rifampicina e a partir daí, aumenta 

gradualmente até se aproximar de 8,0 onde após isso, a absorbância 

permanece constante, isto se deve ao fato do equilíbrio estar deslocado no 

sentido de formação da espécie desprotonada. Estes resultados estão de 

acordo com os valores do segundo pKa (7,9) (The United States 

Pharmacopeia, 2006). O espectro da absorção da rifampicina mostra que o 

valor de maior absorbância está de acordo com o estudo eletroquímico do 

efeito do pH, ou seja, o pH 8,0 além de possuir uma máxima corrente de 

pico ainda tem a máxima absorbância (0,577), Figura 19. 
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Figura 19.  Espectro de absorção da rifampicina, em 

solução c = 2,1  10-6 mol L-1, em diferentes valores de pH 

(λ = 496,7 nm). 

 

4.3.2  Efeito da concentração de rifampicina no esp ectro de absorção  

A concentração da rifampicina é diretamente proporcional a 

absorbância pela presença de uma banda característica dos grupos 

cromóforos (-Ar, C=O e C=C) correspondente ao comprimento de onda de 

maior absorção definido em λ =469,7 nm, estes valores foram extraídos e 

compilados em uma curva de calibração, como mostrado na Figura 20: 
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Figura 20.  Curva analítica do efeito da concentração 

sobre a absorbância da Rifampicina (r = 0,9931). 

 

A construção da curva de calibração (n = 8) permitiu obter a seguinte 

equação linear: A = -0,03 + 1,3 104 C, com r = 0,9931 (Figura 20), 

demonstrando uma boa linearidade do sinal analítico.  

 

 

4.4  Validação do Método 

Para avaliar o desempenho da voltametria de pulso diferencial na 

determinação e quantificação de rifampicina em água de abastecimento 

realizou-se um estudo de validação do método. Neste estudo foram 

adotados os seguintes parâmetros: 

� Limite de detecção (LD) 

� Limite de Quantificação (LQ) 

� Linearidade 

� Exatidão 

� Repetitividade 

� Seletividade 

� Comparação entre os métodos. 
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4.4.1  Limite de detecção 

Limite de detecção (LD) representa a menor concentração da 

substância em exame que pode ser detectada, mas não necessariamente 

quantificada, utilizando um determinado procedimento experimental. O LD é 

calculado quando ocorrem medidas em amostras com baixos níveis do 

analito ou de uma propriedade, como por exemplo, análise de traços, é 

importante saber qual o menor valor de concentração do analito ou da 

propriedade que pode ser detectado pelo método. O LD pode ser calculado 

de três formas distintas: método relação sinal-ruído, método visual e o 

método baseado em parâmetros da curva analítica que foi utilizado na 

equação 4.2.1. [ANVISA, 2010b]. 

 
 
4.4.2  Limite de Quantificação 

Limite de quantificação (LQ) é a menor concentração determinada 

com um nível de exatidão e precisão aceitáveis para certa condição 

analítica, considerando-se que não atinja o limite da técnica, método ou 

equipamento, pois quando o nível de concentração do analito decresce, a 

medição torna-se menos precisa. Se houver necessidade de maior precisão, 

deve ser registrada para o LQ uma concentração maior. Similarmente ao LD 

e utilizando a relação 10:3, o LQ também pode ser calculado de três formas 

distintas: método relação sinal-ruído, método visual e o método baseado em 

parâmetros da curva analítica que foi utilizado na equação 4.2.2. [INMETRO, 

2010]. 

 
 
4.4.3  Linearidade 

A linearidade é a capacidade do método analitico em apresentar 

resultados diretamente proporcionais à concentração do analito, dentro de 

uma determinada região de trabalho. A linearidade é verificada analisando 

soluções padrão com cinco ou mais alíquotas em triplicata de concentrações 

diferentes, dispostas em um intervalo estabelecido pela faixa do método 
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proposto. Matematicamente a relação direta entre sinal e concentração pode 

ser expressa mediante a obtenção de uma curva analítica. Através da 

regressão linear desta curva calcula-se a equação linear da reta, os 

coeficientes regressão angular e linear e o coeficiente de correlação (r). 

(subitem 4.2.2). 

 
 
4.4.4  Exatidão 

A exatidão expressa a concordância dos valores experimentais com o 

valor aceito como convencionalmente verdadeiro. A exatidão, quando 

aplicada a uma série de resultados de experimentos, implica na 

determinação correção de componentes de erros aleatórios e sistêmicos 

relacionados a resposta determinada. Normalmente utiliza-se para avaliação 

da exatidão de um método: o uso de materiais de referência, comparações 

interlaboratoriais e a realização de ensaios de recuperação. Neste trabalho 

os estudos de exatidão foram feitos a partir da avaliação dos resultados de 

recuperação após aplicação do método em amostras de água de Rio (item 

4.7). 

 
 
4.4.5  Repetitividade 

É a máxima diferença aceitável entre duas ou mais repetições da 

mesma amostra, em diferentes preparações, no mesmo laboratório sob as 

mesmas condições e pode ser expressa através da estimativa do desvio 

padrão relativo (RSD). 

 

100
X

S
RDS b=     (4.4.1) 

 

Onde: Sb é o desvio padrão e é a media das respostas analíticas. 

O desvio padrão relativo da corrente de pico para 6 determinações em 

solução tampão B-R pH 8,0 foi em média menores que 9 % mostrando que o 

método proposto é preciso. 
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4.4.6 Seletividade 

A seletividade avalia o quanto o método é indiferente a presença na 

amostra de espécies que poderiam interferir na determinação do analito, 

como outra molécula ativa, excipientes, impurezas e produtos de 

degradação, bem como outros compostos de propriedades similares que 

possam estar, porventura, presentes. A seletividade garante que o sinal 

analítico da espécie de interesse seja isenta de interferentes que possam 

levar ao comprometimento da linearidade e da exatidão do método. (item 

4.8) 

 

4.4.7  Comparação entre os métodos 

A comparação entre o método padrão e o método desenvolvido foi 

realizada através de testes estatísticos e estão compilados na tabela 3, onde 

notamos que o valor do coeficiente de correlação linear é melhor para a 

determinação por voltametria de pulso diferencial. 

 

Tabela 4.  Resumo dos métodos de quantificação da rifampicina 
por VPD e por espectrometria de absorção molecular em solução 
tampão B-R/pH 8,0 

 
Técnica Espectrofotometria UV-vis VPD 

[rifampicina]* 5,6  10-6 mol L-1 2,8  10-7 mol L-1 

R 0,9931 0,9999 
LD 3,7  10-6 mol L-1 3,5  10-8 mol L-1 
LQ 1,2  10-5 mol L-1 1,2  10-7 mol L-1 
Sd 0,01579 (n=8) 2,9 10-9 (n = 8) 

 * faixa linear  
 
 
 
4.5    Área Efetiva  

Através da medida da corrente aplicada i (nA) detectada pelo 

biossensor, é possível calcular o raio (r) do eletrodo, utilizando a equação 

abaixo: 
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nFDCri 4=    (4.5.1) 

 

onde n é o nº de elétrons transferidos na reação (n = 1), F é a constante de 

Faraday (F = 9.648 C/mol), D é coeficiente de difusão da espécie eletroativa 

(D = 7,2 10-6 cm2/s) e C concentração de  [K3Fe(CN)6] em solução (c = 5,0 

10-5 mol/cm3). Portanto, para o cálculo da área efetiva do eletrodo, utilizou-

se a seguinte equação de equivalência: 

 

2rA π=            (4.5.2) 

 

Assim com um raio de 0,068 cm a área efetiva (A) calculada para este 

eletrodo foi de 0,145 cm2. 

 

 

4.6  Efeito Matriz 

Com o intuito de avaliar o efeito matriz sobre a determinação da 

rifampicina em água de rio, foi feito um estudo utilizando água do Rio São 

Francisco como matriz, pois nesta existe a presença de diversas espécies 

desconhecidas, sendo que várias delas podem causar interferências. 

 

A figura 21 mostra um estudo preliminar para determinar em que 

concentração da matriz a rifampicina apresenta um melhor comportamento 

eletroquímico, e para determinar o grau de interferência da matriz. 
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Figura 21.  Comportamento da corrente anódica da 

rifampicina pH 8,0 em função da concentração de matriz 

(25, 50, 100 e 200µL) 0,03 = ט V s-1 e ∆E = 100 mV. 

 

Com base nos dados obtidos foi escolhida a curva de 100 µL por 

apresenta pouca influência da matriz, além de uma sensibilidade e  

linearidade. Com o objetivo de minimizar os problemas do efeito matriz foi 

efetuado o método de adição de padrão e confeccionado o gráfico da figura 

22 no qual foi observado o comportamento da corrente frente a 

concentração de rifampicina com 100 µL de matriz. Nestas condições, 

observou-se um aumento linear da corrente de pico obtido com as adições 

de rifampicina no intervalo de concentração de: 2,8  10-7 a  2,0  10-6 mol L-1. 
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Figura 22.  Comportamento da corrente anódica da 

rifampicina pH 8,0 em função da concentração da matriz 

de 100 µL da  matriz ν= 0,03 V s-1 e ∆E = 100 mV. 

 

4.7  Aplicação em Água de Rio 

Como uma forma de eliminar uma eventual interferência de matriz a 

determinação voltamétrica de rifampicina foi feita em uma concentração pré-

determinada da matriz pelo método de adição de padrão, obtendo um 

aumento linear da corrente de pico obtida com as adições de rifampicina no 

intervalo de concentração: de 1,0 10-7 a 6,0 10-7 mol L-1, como mostra a 

Figura 23. 
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Figura 23.  Curva analítica para determinação de 

rifampicina em águas do rio São Francisco enriquecida 

com solução de rifampicina a 1,0 10-5 mol L-1 em pH 8,0 

pelo método de adição padrão por voltametria de pulso.  

 

A quantificação da rifampicina ocorreu com a extrapolação da reta 

encontrando uma concentração de 1,1 10-5 mol L-1. É importante ressaltar 

que a amostra foi enriquecida com 1,0 10-5 mol L-1, o que corresponde a uma 

recuperação de 110%, demonstrando assim que o biossensor desenvolvido 

neste trabalho oferece uma alternativa para determinação rifampicina em 

água de abastecimento com uma excelente exatidão. 

 

4.8  Estudos de Interferentes 

O método utilizado foi de concentração fixa do analito. Neste método a 

concentração do analito permanece inalterada enquanto a da substância 

interferente sofre variações significativas em sua concentração. Este estudo 

possibilita avaliar a seletividade do método, por tanto é uma medida do 

quanto o método é indiferente à presença, na amostra, de espécies que 

poderiam interferir na determinação do analito (LEITE, 2002). As substâncias 

foram escolhidas de acordo com a solubilidade em água e em tampão B-R 
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pH 8,0 e comportamento eletródico. Sendo utilizadas como interferentes: 

Acido ascórbico, amodiaquina, clonidina, dipirona, minociclina, penicilina G. 

Com os valores encontrados de corrente do analito vs. concentração de 

interferente, determina-se a concentração máxima de interferente que não 

altera o sinal analítico e os resultados foram compilados na tabela 4. 

 
Tabela 5 . Resultados da análise de interferentes na 
corrente da rifampicina por VPD em solução tampão B-R 
pH 8,0 
 

Interferente Concentração Limite* 

acido ascórbico não interfere 

amodiaquina não interfere 

clonidina 2,0 10-5 mol L-1 

dipirona não interfere 

minociclina 4,0 10-5 mol L-1 

penicilina  não interfere 

*As concentrações dos interferentes variaram de 1,0 10-5  

a 1,0 10-4 mol L-1. 

 

De acordo com a tabela 4, a clonidina e a minociclina causam 

interferência significativa no sinal voltamétrico para quantificação da 

rifampicina. A concentração máxima que pode estar presente sem interferir 

na análise da rifampicina por este método é de 2,0 10-5 mol L-1 para clonidina 

(E = 0,70 V vs Ag / AgCl) e 4,0  10-5 mol L-1 para a minociclina (E = 0,29 V vs 

Ag / AgCl). Essas interferências podem ser explicadas pela proximidade dos 

valores de potencial de oxidação da minociclina e da clonidina com relação à 

rifampicina (E = 0,49 V vs Ag / AgCl). Os resultados demonstram que o 

método eletroquímico desenvolvido é bastante seletivo para o monitoramento 

de rifampicina em água de rio, principalmente se as análises forem 

realizadas em pH 8,0. 
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4.9  Eletrodegradação 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos no 

desenvolvimento do método eletroquímico de eletrodegradação da 

rifampicina, empregando-se eletrodos do tipo ADEs® de Ti/RuO2-TiO2. 

Inicialmente foram realizadas varreduras de potencial para a identificação 

dos processos redox característicos dos eletrodos ADEs. Visando 

aperfeiçoar os processos de eletrodegradação eletroquímica da rifampicina, 

fez-se necessário otimizar alguns parâmetros como o eletrólito suporte, a 

força iônica, o pH da solução e a densidade de corrente aplicada aos 

eletrodos ADE®. Em seguida, procedeu-se aos ensaios de oxidação 

eletroquímica da rifampicina empregando-se a técnica de eletrólise a 

densidade de corrente constante. Estes experimentos foram monitorados por 

espectrofotometria, para se determinar a descoloração e oxidação 

eletroquímica da rifampicina. Foram monitorados também os teores iniciais e 

finais da demanda química de oxigênio e os níveis de remoção da rifampicina 

foram discutidos. 

 

4.9.1 Efeito do eletrólito suporte na eletrodegrada ção da rifampicina 

 

Eletrólito (íons em solução) é uma substância que, quando dissolvida 

em um dado solvente, produz uma solução com uma condutividade elétrica 

maior que a condutividade do solvente. Deve ser estável eletroquimicamente, 

apresentar alta solubilidade e alto grau de ionização no solvente utilizado. 

Em sistemas eletroquímicos o eletrólito suporte (ou eletrólito de suporte) é 

um eletrólito que, adicionado em altas concentrações (cerca de cem vezes 

maior que a da espécie eletroativa), pode conferir à solução e à interface (do 

tipo metal-solução) em estudo uma série de propriedades. Tais propriedades, 

em geral são resultantes da manutenção da força iônica alta e constante da 

solução e otimiza o sinal dos sistemas eletroquímicos [Wang, 2006]. Foram 

examinados como eletrólitos suporte o H2SO4, o NaCl, o NaNO3, o KCl e o 

Na2SO4 na eletroeletrodegradação de rifampicina  em um reator 
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eletroquímico em modo de batelada e com agitação, utilizando a técnica de 

eletrólise com eletrodos ADE® e mantendo uma densidade de corrente 

constante de Dc= 40 mA cm-2, monitorado por espectrofotometria UV-vis em 

uma faixa de comprimento de onda de 200 a 800 nm, os espetros de 

absorbância encontra-se na figura 24, onde notamos que resultou em uma 

eficiência muito baixa de remoção da cor na oxidação eletroquímica da 

rifampicina utilizando H2SO4, Na2SO4 e o NaNO3 como eletrólito suporte, 

inferior a 33%, 49%, 62% respectivamente, pode ser devido  provavelmente 

a oxidação direta e gradativa, a qual é dependente do tempo e da densidade 

de corrente e pode ser predominante nestes eletrólitos suporte. 

 

A reação de evolução de oxigênio pode ocorrer em potenciais menos 

positivos em relação a outros eletrólitos estudados [Comninellis, 1995], e os 

radicais hidroxila (OH●) são consumidos nesta reação competindo com a 

reação de oxidação da rifampicina. Estes eletrólitos podem também estar 

diminuindo o sobrepotencial de reações interferentes paralelas, como por 

exemplo, a reação com a água que acaba competindo pelos elétrons, e o 

conseqüente desprendimento de hidrogênio diminui a eficiência da reação de 

eletrodegradação da rifampicina.  

Nos estudos com NaCl e KCl, estes eletrólitos suporte demonstraram 

remoção da cor em 100% com ambos eletrólitos pois na presença de Cl- 

ocorre a formação de hipoclorito, o que contribui para  uma melhor eficiência 

na eletrodegradação das substancias orgânicas [Comninellis, 1995]. 

Conforme Kim et al. (2002), algumas das reações relacionadas com os 

processos eletroquímicos de oxidação, devido a presença do cloro dissolvido 

em solução, são: 

 

( ) ( )
−− ++⇔+ OHClHOHCl gg 222 222    (4.9.1) 

−+ ++⇔+ ClHHClOOHCl 22     (4.9.2) 
−+ +⇔ ClOHHClO       (4.9.3) 

−− ++⇔+ OHHClOHOHCl 222      (4.9.4) 
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Figura 24.  Espectro de adsorção da rifampicina, em solução c 

= 1,0 10-5, em diferentes eletrólitos suportes: a) H2SO4 b) 

Na2SO4 c) NaNO3 d) KCl e) NaCl com concentração de 1,0 mol 

L-1 em Dc = 40 mA cm-2 sobre eletrodos ADE®. 
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As principais reações que ocorrem em meio alcalino, na presença de 

Cl- são a oxidação direta da rifampicina e/ou a oxidação do produto de 

eletrodegradação (Ox) equação 4.9.5.  

 
−+→+ ClodutoHClOPoluente Pr     (4.9.5) 

 

Dessa forma, produz-se o cloro residual livre, de acordo com a reação 

(4.9.1), que pode atuar na oxidação dos poluentes presentes, conforme a 

reação (4.9.5), e na desinfecção do meio. Como resultado, ocorre um ligeiro 

aumento de pH, devido à formação de hidroxila.  

Em seguida ocorre a formação do íon hipoclorito através da reação 

secundária (Comninellis, 1995): 

 
−−−− ++→+ eOHClOOHCl 22 2      (4.9.6) 

 

A partir da formação do hipoclorito, pode ocorrer a formação de clorato 

( −
3ClO ) ou a oxidação indireta da rifampicina e/ou do seu produto de 

eletrodegradação. Sendo assim o NaCl foi escolhido devido o baixo custo e 

boa disponibilidade comercial. 

 

4.9.2 Efeito da concentração do eletrólito suporte na eletrodegradação 

Após a escolha do eletrólito suporte NaCl foram feito ensaios variando 

as concentrações do eletrólito suporte em 0,1, 0,5, 1,0 mol L-1, após um 

tempo pré definido de dois em dois minutos foram retiradas alíquotas do 

reator e determinada a absorbância através de medições de varredura na 

faixa de 190 a 800 nm, os resultados encontram-se na figura 25. 

 

Nos experimentos com NaCl foi observado que, para uma mesma 

densidade de corrente, a maior concentração do sal resultou em maior 

velocidade de remoção de cor. Com o eletrólito NaCl, provavelmente ocorreu 

a eletrólise indireta, ou seja, a oxidação da rifampicina devido as espécies 
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Figura 25.  Espectro de adsorção da rifampicina, em 

solução c = 1,0 x 10-5 mol L-1, utilizando como eletrólito 

suporte o NaCl em diferentes concentrações:  a) 0,1 mol 

L-1, b) 0,5 mol L-1, c) 1,0 mol L-1   sobre eletrodos ADE®. 
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4.9.3 Efeito da densidade de corrente na eletrodegr adação da 

rifampicina 

Para que fosse atingido o valor adequado de densidade de corrente, 

foi utilizado um potenciostato/galvostato, que permitia o monitoramento da 

densidade de corrente aplicada no reator durante todo ensaio, pois a 

condutividade da solução tende a variar com o tempo durante o tratamento 

eletrolítico, devido à formação e a eliminação de várias espécies iônicas, 

assim como pode haver variação da voltagem, como característica do próprio 

sistema. 

 

Com objetivo de verificar a influência das densidades de corrente no 

sistema na eletrodegradação da rifampicina, após determinado tempo de 

eletrólise, foram aplicadas diferentes densidades de corrente de 20, 40, 80 

120 e 160 mA cm-2. Estima-se que estas densidades de corrente 

correspondem a medidas de potenciais entre 0,8 e 2,6 V. 

 

Durante os ensaios eletroquímicos realizados no reator, em tempos 

pré-determinados foram coletadas amostras da solução e realizadas análises 

por para espectrofotometria para monitorar o clareamento da solução de 

rifampicina. Na Figura 26 são apresentados os resultados obtidos em 

espectros de absorção da rifampicina em função do tempo de eletrólise no 

reator utilizando uma solução de rifampicina de 1,0 10-5 mol L-1 e NaCl 1,0 

mol L-1 como eletrólito suporte. 
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Figura 26.  Espectro de absorção da rifampicina, em 

solução c = 1,0 10-5 mol L-1, utilizando como eletrólito 

suporte o NaCl a 1,0 mol L-1 utilizando diferentes 

densidades de corrente:  a)Dc = 20 mA/cm2, b) Dc = 40 

mA/cm2, c) Dc = 80 mA/cm2, d) Dc = 120 mA/cm2, e) Dc = 

160 mA/cm2 sobre eletrodos ADE®. 
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Na figura 27 pode-se verificar que houve um decaimento na 

intensidade da cor da rifampicina apresentando-se de forma mais acentuada 

a partir da densidade de corrente de 40 mA/cm2. Este aumento da eficiência 

da oxidação eletroquímica da rifampicina com o aumento da densidade de 

corrente tem sido atribuído ao acréscimo do transporte iônico que aumenta a 

velocidade das reações no eletrodo [Awad, 2000]. Observamos um tempo 

muito reduzido, cerca de 2 min, em todas as densidades de corrente para se 

oxidar eletroquimicamente e romper a parte cromófora da rifampicina, isto já 

era esperado, visto que os radicais OH- produzidos nos processos 

eletroquímicos tem a propriedade de reagir rapidamente (109 a 1012 M-1 s-1) 

de forma inespecífica com compostos orgânicos, aromáticos [Buxton, 1988]. 

Comparando-se os resultados obtidos nas diferentes densidades de 

corrente notamos uma porcentagem de remoção de rifampicina inferior a 

55% em 18 min utilizando uma densidade de corrente de 40 mA/cm2 

aumentando a densidade de corrente até 120 mA/cm2 o percentual de 

remoção vai para 100% em cerca de 4 min, a partir daí o aumento da 

densidade de corrente provoca uma queda no rendimento do reator. Na 

ausência de compostos orgânicos oxidáveis os O- dissolvidos ativos geram 

gás oxigênio [Malpass, 2006], ou seja em densidades de corrente superior a 

120 mA/cm2 a formação de gás oxigênio é mais rápida que a oxidação 

eletroquímica da rifampicina.  
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Figura 27.  Redução da absorbância da rifampicina (c = 

1,0 10-5 mol L-1), utilizando como eletrólito suporte o NaCl 

a 1,0 mol L-1 em diferentes densidades de corrente entre 

20 e 160 mA cm-2, sobre eletrodos ADE® em função do 

tempo de eletrólise ( λ = 469,7 nm).  

 

4.9.4 Efeito do pH na eletrodegradação da rifampici na 

A influência do pH foi avaliada em solução de NaCl 0,1 mol L-1 

variando o pH de 2,0 a 12,0. O ajuste do pH foi estabelecido com soluções 

de NaOH e/ou H2SO4 ambas a 0,1 mol L-1, aplicando 120 mV de densidade 

de corrente, com o intuito de avaliar o percentual de redução da rifampicina 

e o pH onde o analito  apresenta a maior eletrodegradação em menor tempo 

de eletrólise. Os resultados encontram-se na figura 28. Onde verificamos 

que a absorbância, no comprimento de onda característico da rifampicina, 

decresce gradativamente com o tempo de eletrólise em todos os pHs e no 

meio reacional com pH 3,0 a oxidação das moléculas orgânicas da 

rifampicina ocorre de forma mais acentuada, cerca de 75% ainda nos 

primeiros 12s. Nota-se ao final da oxidação eletroquímica da rifampicina que 

a redução da absorbância em pH 8, que é o mesmo pH utilizado na 
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determinação voltamétrica da rifampicina, chega a 100% após 72s de 

eletrólise, quando em pH 3 só chegamos a este patamar após 84s de 

eletrólise.  
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Figura 28. Redução da absorbância da rifampicina (c = 

1,0 10-5 mol L-1), utilizando como eletrólito suporte o NaCl 

a 1,0 mol L-1 em uma faixa de pH  entre 2 e 12, sobre 

eletrodos ADE® em função do tempo de eletrólise a cada 

12s ( λ = 469,7 nm).  

 

4.9.5  Oxidação eletroquímica e cinética de eletrod egradação da 

Rifampicina 

 
Em concordância com os resultados descritos no estudo de pH, foram 

realizadas eletrólises mantendo constante a densidade de corrente, a área 

dos eletrodos, o eletrólito suporte e a concentração de  rifampicina em 1,0  

10-5 mol L-1. A oxidação eletroquímica da rifampicina em pH 3 e 8 foi 

acompanhada por espectrofotometria e os resultados estão compilados na 

figura 29 na forma de absorbância normalizada em função do tempo de 
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eletrólise. Pela comparação dos dados fica evidente que a maior velocidade 

de eletrodegradação ocorre nos dois meios até 24s a partir deste tempo a 

oxidação eletroquímica dos subprodutos de eletrodegradação da rifampicina 

ocorre de forma gradativa até 72 e 84s respectivamente para os pHs 8 e 3.     

 

  

 

 

        

 

 

 

Figura 29.  Redução da absorbância normalizada da 

rifampicina (c = 1,0 10-5 mol L-1), utilizando como eletrólito 

suporte NaCl a 1,0 mol L-1 em pH 3 e 8 respectivamente, 

sobre eletrodos ADE® em função do tempo de eletrólise a 

cada 12s ( λ = 469,7 nm). 

 

Para uma melhor ilustração da oxidação eletroquímica nos dois meios 

reacionais expomos na figura 30 a redução da cor da rifampicina através do 

tratamento eletroquímico. E mostra a fotografia das amostras colhidas ao 

longo do experimento a cada 24s.  É possível observar que a redução da cor 

já era significativa nos primeiros 24s de eletrólise, e apenas 72s foi suficiente 

para a redução de 100% da cor. 

 

Podemos sugerir como caminhos reacionais preferenciais para a etapa 

inicial da eletrodegradação da rifampicina, duas reações díspares que são 

dependentes do meio. Em pH 3,0 a rifampicina degrada formando 3-

formilrifamicina (figura 31b),  
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Figura 30.  Redução da cor da rifampicina (c = 1,0 10-5 

mol L-1), utilizando como eletrólito suporte NaCl a 1,0 mol 

L-1 em pH 3 e 8 respectivamente, sobre eletrodos ADE® 

em função dos seguintes tempos de eletrólise: a) 0s b) 

24s c) 48s d) 72s. 

 

Na literatura esta reação de decomposição ocorre em meio fortemente 

ácido (HCl 0,1mol.L-1) sob uma temperatura de 50ºC por 4 horas, e em pH 8 

a rifampicina oxida para formar seu derivado quinônico (figura 10), em ambos 

os casos as reações acontecem pela adição de agentes oxidantes [Shishoo, 

1999 e Sorokoumova, 2008]. 

O mecanismo de eletrodegradação proposto para a rifampicina, 

considerando-se a ação dos agentes oxidantes gerados no meio, é 

semelhante ao mecanismo de oxidação de outros compostos orgânicos, 

especialmente os derivados fenólicos, onde sucessivas etapas de oxidação 

tem como resultado final a formação de CO2. Em princípio, moléculas 

aromáticas complexas são hidroxiladas a partir da reação com radicais ●OH 

formando compostos aromáticos intermediários, conforme o esquema da 

figura 32 proposto por Liang (2007), como a 25-desacetilrifampicina (figura 

32d), rifampicina N-oxidada (figura 32c), catecol, benzoquinona, seguindo da 

abertura destes anéis com formação de ácidos alifáticos e a oxidação desses 

à CO2 [Oldfield, 1986; Comninellis e Pulgarin, 1991; Liang, 2007 e 

Sorokoumova, 2008]. Um mecanismo semelhante pode ocorrer via 

eletroquímica conforme descrito no esquema da figura 9. 
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Figura 31. Esquema de formação dos compostos 

aromáticos intermediários da oxidação eletroquímica da 

rifampicina onde é possível observar os seguintes 

compostos: a) rifampicina, b) 3-formilrifampicina, c) 25-

desacetilrifampicina, d) rifampicina N-oxidada, e) rifampicina 

quinona. 
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Como a reação entre os sítios aromáticos da rifampicina e o hipoclorito 

ocorre próxima a superfície do ânodo, os fenóis clorados, que possivelmente 

seriam gerados, são oxidados para ácidos alifáticos [Comninellis, 1995]. 

Diversos artigos indicam que a formação dos sítios ativos MOx+1, onde não 

ocorre a adsorção de matéria orgânica sobre eletrodos de óxidos metálicos 

obedecem a cinética de pseudo 1ª ordem. [Comninellis, 1994; Malpass, 2008 

e Cooper, 1998]. Nos gráficos obtidos da eletrodegradação da rifampicina 

podemos observar as curvas de pseudo 1ª ordem em pHs 3 e 8, notamos 

que os dois comportamentos são bem semelhantes como visto figura 32. 
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Figura 32. Curva de pseudo 1a ordem da descoloração da 

rifampicina (c = 1,0 10-5 mol L-1), utilizando como eletrólito 

suporte o NaCl a 1,0 mol L-1 em um meio reacional com pH 

3 ou 8, sobre eletrodos ADE® em função do tempo de 

eletrólise ( λ = 469,7 nm). 

 

A partir dos dados obtidos na figura 32, onde o coeficiente linear 

corresponde a constante de 1ª ordem aparente (kap), efetuamos os 

tratamentos estatísticos para obter a tabela 5 que compara os dois meios 

reacionais utilizados para a eletrodegradação da rifampicina. Quando 

comparados os coeficientes de correlação linear (r), observa-se que a 
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eletrodegradação em pH 3 e pH 8 é praticamente igual.  

 

Tabela 6.  Resumo dos resultados da eletrolise da rifampicina por 
oxidação eletroquímica assistida com espectrometria de absorção 
molecular em solução NaCl 0,1 mol L-1 
 

pH 3,0 8,0 

[rifampicina]* 1,0  10-5 mol L-1  1,0  10-5 mol L-1 

r 0,9948 0,9953 

LD -8,68 mol L-1 -6,027 mol L-1 

LQ -28,92  mol L-1  -20,09 mol L-1 

Sd 0,1625 (n = 8) 0,1278 (n = 6) 

kap  -0,1951 min-1 0,05664 min-1 

• 1,0  10-5 mol L-1 equivale a 1,2 10-8 µg/L 

 

A avaliação dos dados otimizados confirmam uma reação de pseudo 

primeira ordem para a eletrodegradação da rifampicina durante a eletrólise, e 

esta relação resulta de uma equação diferencial de balanço de massa, que 

pode ser descrita como: 

 

                       t
V

kA
cc 







−= exp0    (eq. 4) 

 

onde C é o valor de absorbância, cor, a concentração da rifampicina  

em um instante t, C0 é o valor inicial desta concentração, A é a área do 

eletrodo (4 cm2), kap é constante de 1ª ordem aparente ou a constante 

aparente de eletrodegradação, V é o volume da solução a ser degradada 

eletroquimicamente (0,25 L) e t é o tempo de tratamento (s).O meio reacional 

com pH 3 possui uma constante de 1ª ordem mais baixa mostrando-se que a 

eletrodegradação neste meio é mais rápida no geral, embora não consiga 

uma eletrodegradação de 100% dos sub-produtos da rifampicina em menor 

tempo que o pH 8, como visto no subitem anterior. 
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4.9.6  Eletrodegradação da rifampicina monitorada p or VPD 

Aplicando-se o método desenvolvido neste trabalho para a 

determinação de rifampicina no meio ambiente com o intuito de monitorar o 

processo de oxidação eletroquímica nos dois meios reacionais estudados, 

obtemos os resultados ilustrados nas figuras 33 e 34. 
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Figura 33. Comportamento da rifampicina (c = 1,0 10-5 

mol L-1) em biossensor de quitosana em função do tempo 

de eletrólise a cada 24s, utilizando como eletrólito suporte 

o NaCl a 1,0 mol L-1 em pH 3, sobre eletrodos ADE® por 

VPD Condições: ν = 30 mV s-1, ∆E = 100 mV. 

 

Com os resultados obtidos para o meio reacional com meio reacional 

pH 3 observamos que em 24s de eletrólise ocorre um deslocamento do pico 

para potenciais mais positivos, o potencial que inicialmente estava 0,492 V  

passou para 0,651 V, de acordo com a literatura [Liang, 2007 e 

Sorokoumova, 2008] isto pode ser devido a formação dos subprodutos da 

eletrodegradação da rifampicina, como a 3-formilrifampicina, rifampicina 

quinona ou 25-desacetilrifampicina ou outros produtos com maior grau de 
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degradação, derivados da oxidação eletroquímica da rifampicina. Ocorre 

também uma completa eletrodegradação das moléculas da rifampicina em 

apenas 48s.  
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Figura 34. Comportamento da rifampicina (c = 1,0 10-5 

mol L-1) em biossensor de quitosana em função do tempo 

de eletrólise a cada 24s, utilizando como eletrólito suporte 

o NaCl a 1,0 mol L-1 em pH 8, sobre eletrodos ADE® 

acompanhado por VPD Condições: ν = 30 mV s-1, ∆E = 

100 mV. 

 

Em concordância com os resultados obtidos para o meio reacional 

com pH 3 em pH 8 ocorre a completa eletrodegradação das moléculas da 

rifampicina em apenas 48s. Sendo que neste meio reacional o deslocamento 

do pico para potenciais mais positivos foi de 0,492 para 0,565 V, podendo ser 

devido a formação de subprodutos de eletrodegradação da rifampicina, 

sendo este potencial mais característico da rifampicina quinona [Liang, 2007]. 

Quando comparamos este tempo de eletrodegradação nos dois meios 

reacionais por voltametria com os dados obtidos por espectrofotometria 

notamos que nos espectros de absorção ainda ocorre a presença de uma 
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absorbância normaliza de 0,0625 para o meio racional pH 3 e 0,0525 para o 

meio reacional pH 8 com um tempo de eletrólise de 48s (figura 29), obtendo 

um valor de 0 de absorbância normalizada somente em 72s e 84s de 

oxidação eletroquímica para os meios com pHs 8 e 3 respectivamente, 

devido ao fato da banda de absorção alem de ser formada pela presença do 

cromóforo (-Ar) presentes na molécula de rifampicina e oxidada 

eletroquimicamente nos primeiros 24s, esta banda de absorção também é 

característica de ligações referente aos grupos C=O e C=C que podem estar 

presentes na forma de sub-produtos não tóxicos como os ácidos alifáticos 

entre outros.  

 

 

4.9.7 Aplicação da eletrodegradação da rifampicina em água de 

abastecimento 

Como observado no subitem 4.9.6 a eletrodegradação da rifampicina é 

acompanhada por voltametria de pulso diferencial, sendo esta técnica 

especifica para quantificação da molécula característica da rifampicina. A 

aplicação da eletrodegradação da rifampicina foi monitorada com o auxilio da 

espectrofotometria devido está técnica ser menos seletiva que a voltametria 

de pulso diferencial, permitindo assim monitorar além das moléculas de 

rifampicina os compostos aromáticos intermediários e os subprodutos da 

eletrodegradação da rifampicina. 

 

Os resultados da aplicação da eletrodegradação da rifampicina em 

água do rio São Francisco utilizando NaCl como eletrólito suporte nos meios 

reacionais pH 3 e 8, encontram-se compilados no gráfico da figura 35 e 

mostra a eletrodegradação da rifampicina a cada 12 s com aplicação de uma 

densidade de corrente de 120 mA/cm2.  
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Figura 35. Redução da absorbância da rifampicina (c = 

1,0 10-5 mol L-1), utilizando como eletrólito suporte o NaCl 

a 1,0 mol L-1 em água de abastecimento nos meios 

reacionais  pH 3 e 8, sobre eletrodos ADE® em função do 

tempo de eletrólise a cada 12s ( λ = 469,7 nm).  

 

Durante o acompanhamento da eletrodegradação da rifampicina em 

água de abastecimento, observa-se também um decréscimo acentuado da 

absorbância nos primeiros 12s de eletrólise no meio racional pH 3 em cerca 

de 56% de redução da absorbância, sendo que este decréscimo nos ensaios 

in situ com água deionizada era de 75%, esta diferença de 21% pode estar 

relacionada com o efeito dos interferentes na matriz, a eletrodegradação da 

rifampicina continua com uma diminuição mais lenta da cor até o final da 

eletrólise, registrando 100% de redução da absorbância após 96s, este 

tempo é ligeiramente maior que os ensaios em água deionizada e também 

pode ser atribuído ao efeito matriz. Apesar da eletrodegradação da 

rifampicina em meio reacional pH 8 sofrer uma maior influencia dos 

interferente na matriz, também está de acordo com os ensaios realizados 

com água deionizada, uma vez que nos primeiros 12s ocorre uma redução 
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da absorbância de cerca de 20% onde em água deionizada esta redução era 

de 55% e a redução da absorbância chega a 100% após 84s de eletrólise, 

quando em água deionizada chegamos a este patamar após 72s de 

eletrólise. Estes resultados confirmam a viabilidade do uso desta nova 

técnica para a degradação da rifampicina em água de abastecimento nos 

dois meios reacionais pH 3 e 8 sendo evidenciado pelos tempos total de 

eletrolise de 96 e 84s respectivamente. 

 

Atualmente utiliza-se para o monitoramento das técnicas de 

degradação por oxidação eletroquímica o teor de carbono orgânico (TOC), 

porém, esta técnica é inviável para o presente trabalho, por este se tratar de 

estudos de traços de rifampicina (1 10-8 µg/L) em meio ambiente, ou seja, 

estão bem abaixo dos limites de detecção da técnica de TOC que são estão 

na faixa de 50 ppm a 10.000 ppm. 
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Capítulo V. Conclusões 

V – CONCLUSÕES 

 

A proposta inicial de se desenvolver uma metodologia eletroanalítica 

empregando um biossensor de quitosana para monitoramento da rifampicina 

e uma metodologia eletroquímica para eletrodegradação da mesma em água 

de rio foi alcançada com sucesso. 

 

Foram feitas as otimizações dos parâmetros experimentais e 

instrumentais, como concentração da rifampicina de 2,1 x 10-6 mol L-1, 

velocidade de varredura de 30 mV s-1 e amplitude de pulso de 100 mV, 

necessárias para a obtenção de um sinal analítico máximo, com a solução do 

tampão Britton-Robinson pH = 8.0, definido por pulso diferencial. Da 

otimização dos parâmetros instrumentais para o modo de pulso diferencial 

com o biossensor de quitosana constatou-se que o processo que controla a 

oxirredução da rifampicina é difusional e envolve a transferência de 2 

elétrons e 2 prótons decorrente da eletroatividade da rifampicina. E a partir 

de estudos com biossensor de quitosana, foi possível observar que a 

interação entre quitosana e rifampicina ocorre entre o grupo fenólico da 

rifampicina e a amina da quitosana.  

 

A melhor composição da pasta é a que contém 25% de quitosana, 

com pico de oxidação para rifampicina em aproximadamente 0,492 V (vs 

Ag/AgCl) em tampão B-R pH 8,0. O estudo de interferentes mostrou que o 

método pode ser afetado em sua seletividade e sensibilidade com a 

presença de substâncias na amostra que possuem potencial de oxidação 

próximo ao do potencial da rifampicina. A espectrofotometria no UV-vis foi 

uma excelente ferramenta para validar o método eletroanalítico. 

 

Em relação ao método de eletrodegradação da rifampicina, a eficiência 

da corrente depende da velocidade das reações de oxidação eletroquímica 



Dissertação de Mestrado – NPGQ/UFS                                                                     Renê Humberto Tavares Santos  

78 
 

da rifampicina e os valores de densidade de corrente aplicados ao sistema 

eletroquímico, a melhor densidade de corrente em 120 mA/cm2. O NaCl 

utilizado como eletrólito suporte favorece o processo de eletrodegradação 

pela formação de diversas espécies oxidantes oriundas do cloro, além das 

espécies oxigenadas como o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila.   

 

O processo eletroquímico de eletrodegradação neste sistema nos 

permite observar um índice de descoloração em 100% em um tempo de 

reação de apenas 72 s, sendo os meios reacionais de pH 3 e 8 os mais 

favoráveis para a eletrodegradação da rifampicina. Comparando os 

resultados entre a espectrofotometria e a voltametria de pulso pode-se 

identificar que a molécula da rifampicina é degradada em apenas 48s de 

eletrólise sendo que os 24s a mais correspondem ao tempo necessário para 

degradar eletroquimicamente os subprodutos de oxidação da rifampicina. Os 

resultados da aplicação da nova técnica em água de abastecimento para a 

degradação da rifampicina nos dois meios reacionais pH 3 e 8 apresentam 

um tempo total de eletrólise de 96 e 84s respectivamente e demonstra que 

os resultados do tratamento de rifampicina utilizando eletrodos ADE são 

bastante promissores, sendo verificada uma importante eficiência na 

degradação da rifampicina.  

 

Estes resultados são os primeiros passos em direção ao 

desenvolvimento de tecnologia eletroquímica voltada para a remoção de 

fármacos que estejam presentes em ambiente aquático, na concentração de 

traços.  
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