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INTRODUÇÃO 

O entendimento público do conhecimento científico pode ser considerado como um 

dos fatores fundamentais para a manutenção de uma sociedade democrática. Observa-se, 

recentemente, uma maior preocupação entre pesquisadores, educadores e profissionais das 

diferentes ferramentas midiáticas em difundir para a grande massa o conhecimento por trás da 

ciência e da tecnologia desenvolvidas a partir dela por especialistas. O desenvolvimento do 

método científico e da própria ciência são conquistas de grande relevância para nossa cultura. 

Sendo assim, todos os cidadãos comuns deveriam, idealmente, serem capazes de compreender 

e se posicionarem sobre questões relacionadas aos saberes tecnocientíficos.    

A partir de uma perspectiva de inclusão social, torna-se importante o estabelecimento 

de relações íntimas entre ciência e sociedade. O tecnicismo e a especialização do fazer ciência 

são compreendidos, em grande parte das vezes, como uma barreira que pode gerar a 

fragmentação social, na qual de um lado estariam os cientistas e do lado oposto os cidadãos. 

Esse distanciamento, segundo Bazzo et al. (2007), pode ocasionar uma estagnação de 

cidadãos não especializados em discussões vigentes relacionadas com a tecnologia e a ciência. 

Segundo Gomes (2019), quando o sujeito pouco compreende o conhecimento 

científico, ele terá menor capacidade de se colocar em discussões e em decisões que o afetam 

direta ou indiretamente. Porém, o processo de divulgação científica é capaz de fornecer ao 

público leigo conhecimentos dos mais diversos temas da atualidade permitindo com que estes 

indivíduos sejam minimamente capazes de realizar tomadas de decisões. Desta forma, a 

divulgação da ciência pode ser encarada como um processo que resulta no empoderamento do 

sujeito.  

A divulgação científica, além de transmitir poder para o leigo, também busca trazer à 

luz o processo do fazer ciência e desmistificá-la. É comum que o público leigo encare o 

método científico e a própria ciência à margem da sociedade. Além disso, devido a forma 

como a ciência foi difundida ao longo da história, surgiu-se o pensamento de que o cientista é 

uma pessoa “especial”, dotado de uma genialidade “divina” e que seus resultados são frutos 
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de um trabalho e de uma mente individual. Porém, como pesquisadores, sabemos que o fazer 

ciência, principalmente no Brasil, é dependente de ações da classe política e também da 

sociedade. Além disso, o ato de fazer ciência nunca é um processo exclusivamente individual, 

pelo contrário, consiste em uma atividade normalmente rica em colaborações e na apropriação 

de diversidade de pensamentos. 

Conhecendo a importância do processo de Divulgação Científica, este trabalho é fruto 

do desejo de trazer parte dos estudos que realizo no meu atual projeto de mestrado a partir da 

elaboração de um Texto de Divulgação Científica (TDC) dado pelo título tema: “Sensores 

Eletroquímicos: um instrumento detetive para rastrear poluentes”. O tema “Sensores 

Eletroquímicos”, atualmente, é muito pouco explorado em grande parte dos veículos de 

divulgação científica. Isso pode ser explicado pela alta complexidade dos conceitos e 

fundamentos que envolvem o funcionamento desses dispositivos de detecção, tornando a 

adaptação da linguagem um processo difícil. Entretanto, apesar de terem surgido há pouco 

mais de um século, observa-se que estes instrumentos já estão implementados em dispositivos 

do nosso dia a dia como em bafômetros e sensores de glicose. Sendo assim, é de grande 

importância a conscientização do público não especializado sobre as questões que envolvem 

esses sensores como a história, o funcionamento, sua importância, aplicações etc. 

Tendo em vista a importância da divulgação científica e do tema sensores, este 

trabalho tem como objetivo a elaboração de um texto de divulgação científica (TDC), voltado 

para o público não-especializado, abordando aspectos gerais sobre sensores eletroquímicos e 

seu potencial uso para a detecção de substâncias poluentes. Desse modo, foram necessárias a 

compreensão da função e dos componentes fundamentais para a construção de um TDC; a 

realização de um levantamento bibliográfico sobre o histórico, fundamentos, potencialidades 

e limitações dos sensores eletroquímicos à detecção de substâncias poluentes e, por fim, a 

coleta e elaboração de recursos visuais e textuais para a elaboração do texto de divulgação 

científica. 
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CAPÍTULO 1 – POR QUE DIVULGAR A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA? 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a importância da divulgação científica na 

democratização do conhecimento. Além disso, com base na literatura, será apresentado o 

conceito de difusão científica, seus respectivos gêneros e aspectos históricos relacionados ao 

desenvolvimento da divulgação científica em nosso país desde o período do Brasil Colônia.  

1. Difusão científica e democratização do conhecimento 

A humanidade é marcada por diversas invenções e revoluções, em toda sua história, 

que impactaram direta ou indiretamente no comportamento, no estilo de vida e no acesso ao 

conhecimento pela sociedade como, por exemplo, as Revoluções Industrial e Digital. Os 

avanços da ciência, tecnologia e informação (CT&I) recentes se tornaram símbolos da 

contemporaneidade - caracterizada pela rápida e fácil comunicação entre indivíduos, fácil 

disseminação do conhecimento e do rápido desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo 

Valério e Pinheiro (2008), o surgimento da imprensa, por exemplo, permitiu que o 

conhecimento, predominante dos sábios e dos eruditos, atingisse um público muito maior. 

De fato, o acesso à informação pode propiciar o empoderamento social, visto que 

permite com que o cidadão seja capaz de se posicionar sobre aspectos em voga e que 

impactam diretamente a sua realidade. Um sujeito distante dos saberes científicos se torna, 

para Tostes (2006), desprotegido da pseudociência, da manipulação e do artificialismo 

político. Assim, é direito do cidadão ter acesso ao conhecimento e, desta maneira, ser capaz 

de compreender, mesmo que parcialmente, o mundo que o cerca. 

 Tendo como consenso de que a divulgação científica é um caminho de socialização 

do conhecimento, Hernando (1997) destaca a capacidade do conhecimento científico em: criar 

estímulos de curiosidade e imaginação no indivíduo, propiciar a formação de laços entre o 

leigo e a ciência, criar uma consciência científica coletiva, contribuir na erradicação de mitos 

e trazer relações mais humanas no fazer científico. Desta forma, sabendo que a ciência pode 



9 

 

ser subjugada pelo poder político, torna-se necessário que o cidadão possa ter acesso a parte 

desse poder através do conhecimento. Para isso, os meios de comunicação escritos e 

audiovisuais passam a exercer um papel fundamental no desenvolvimento de uma cultura e 

alfabetização científicas de massa. O desenvolvimento de uma consciência científica, então, 

dará forças para a formação de uma sociedade democrática. 

Hernando (1997) atribui também à divulgação científica, um papel de integração entre 

os diferentes grupos da sociedade. Segundo ele, a disseminação dos saberes da ciência deve 

reforçar a união desses grupos sociais e favorecer a participação do sujeito nos anseios de uma 

parte da sociedade que detém o conhecimento científico e tecnológico.  

Sabendo que a democracia perpassa pela difusão dos saberes científicos ao povo, faz-

se necessário a adaptação da linguagem técnico-científica para uma linguagem mais simples e 

de mais fácil compreensão. Bueno (2010) menciona que o público alvo (leigo) no processo de 

divulgação científica é um não iniciado na ciência, ou seja, os indivíduos, em grande parte, 

não apresentam uma formação prévia que os permitam interpretar e assimilar o jargão técnico 

e os conceitos atrelados ao assunto de interesse. Além disso, a percepção desse público pode 

estar contaminada por diversos equívocos, como o de imaginar que a produção científica está 

blindada de interesses políticos, tecnológicos e financeiros. Percepções como essas favorecem 

o distanciamento entre a ciência e a sociedade. Bueno (2010) evidencia que o ensino formal 

das ciências favorece o surgimento desses equívocos ao atribuir uma visão do cientista como 

uma pessoa “divina” e dotada de privilégios sem considerar que o processo de produção do 

conhecimento científico é muito mais humano e coletivo. Quanto aos meios de comunicação, 

Bueno (2010) aponta que: 

 

A cobertura da CT&I pelos meios de comunicação de massa (MCM) reforça 

esta perspectiva, porque contempla o avanço da C&T em momentos 

singulares, anunciando, muitas vezes com sensacionalismo, resultados de 

pesquisa e descobertas de grande impacto. (BUENO, 2010, p.3) 

 

Considerando estes problemas, é de fundamental importância que os mecanismos e os 

formatos de divulgação da ciência para o público em massa considerem o aspecto humano do 

construir ciência, desmistificando-a e aproximando-a cada vez mais do indivíduo. Trazer à luz 

o pensamento de que a ciência não contempla uma verdade universal, que está atrelada a 

diversos processos burocráticos, que falhas fazem parte de sua construção e, principalmente, 

que o cientista, assim como o público alvo, é um ser humano, fazem parte do processo de 
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disseminação do conhecimento científico e tecnológico para a sociedade. Sendo assim, 

conhecer todo o contexto por trás dos saberes da ciência torna o indivíduo, até então leigo, 

capaz de se posicionar sobre aquilo que o interessa ou que impacta sua realidade. 

A fim de potencializar os efeitos positivos da divulgação científica na sociedade, é de 

extrema importância que as ferramentas de disseminação sejam “imparciais”, ou seja, que 

abordem não apenas as contribuições potenciais que aquela tecnologia ou pesquisa possa 

trazer para a sociedade, mas também desenvolver discussões sobre possíveis aspectos 

negativos que permeiam o tema discutido. Assumir este tipo de abordagem permite com que 

se fortaleça a ideia de que a ciência não é um fim, mas um meio de auto reconstrução 

constante, ou seja, seu conhecimento não é absoluto. 

Sendo assim, um indivíduo que compreende os saberes e os processos envolvidos no 

fazer ciência será capaz de se tornar mais ativo em seu contexto social. Para isso, os textos de 

divulgação científica, assim como outros gêneros de difusão do conhecimento científico, 

exercem um papel fundamental na disseminação dos conhecimentos científicos e tecnológicos 

além de fomentarem a democratização do conhecimento entre os diferentes grupos sociais, 

integrando-os.   

 

1.1. Discriminando os gêneros de difusão do conhecimento científico 

É comum a utilização de termos indiscriminados – difusão científica, disseminação 

científica, divulgação científica e jornalismo científico – para tratar das diferentes formas de 

veiculação do conhecimento científico. Entretanto, cada um dos termos apresenta 

características específicas que os diferenciam e que são importantes para a compreensão da 

função dos textos de divulgação científica no ato docente. 

Bueno (1985) atribui ao conceito de difusão científica um caráter mais amplo. 

Segundo ele, a difusão engloba todas e quaisquer ferramentas utilizadas para a veiculação de 

informações de caráter científico e/ou tecnológico. Essa definição abrange um espectro vasto 

de meios de comunicação da ciência, como: os periódicos especializados, congressos, 

simpósios, jornais/revistas, internet, televisão etc. Assim, pode-se afirmar que a disseminação 

científica, a divulgação científica e o jornalismo científico são processos de difusão do 

conhecimento científico e tecnológico. 

 A difusão científica, para Bueno (1985), apresenta dois níveis relacionados à 

linguagem em que o conhecimento é representado e às relações dessa com o público alvo: a 
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difusão para um público especializado e a difusão para o público geral. Segundo ele, o 

processo de difusão para especialistas é confundido com a disseminação científica, enquanto 

aqueles voltados ao público geral são corretamente relacionados à divulgação científica. 

Tratando-se da disseminação científica, Gomes (2019), afirma que essa está voltada 

para indivíduos especializados, ou seja, com formação específica e familiarizados com os 

jargões e métodos científicos. Bueno (1985), por sua vez, classifica as ferramentas de 

disseminação em dois níveis: intrapares e extrapares (p.1421). A primeira diz respeito à 

circulação de informações entre especialista de áreas próximas ou iguais e, portanto, são raros 

os momentos em que este tipo de disseminação é veiculado em meios de comunicação em 

massa. A segunda, por sua vez, trata-se de informações destinadas a um público 

especializado, porém, em áreas desconexas em relação ao assunto abordado. Ao refletir sobre 

a disseminação extrapares, Bueno (1985, p. 1421) destaca “Não se pode falar aqui em termos 

de difusão para o público leigo, visto que o código, o conteúdo e mesmo o próprio ambiente 

em que ocorre a disseminação eliminam, a priori, os não especialistas.” 

A divulgação científica, por sua vez, trata do emprego das diferentes ferramentas de 

comunicação e difusão do conhecimento científico e tecnológico com o intuito de atingir o 

público em geral (leigo). Desta forma, Bueno (1985) atribui ao processo de divulgação 

científica uma conduta de decodificação/recodificação, ou seja, a conversão de uma 

linguagem especializada para outra mais acessível e capaz de atender a um público em massa. 

GOMES (2019) ressalta que qualquer termo técnico ou conceito não traduzido em linguagem 

mais simples gera uma dificuldade de compreensão para o público não especializado. Assim, 

é de grande importância a utilização de metáforas, imagens, infográficos e outros recursos na 

elaboração da ferramenta de divulgação. Entretanto, Bueno (2010) ressalta que a utilização 

desses recursos deve ser feita de forma cuidadosa, para que não sejam difundidos conceitos e 

informações que gerem concepções alternativas equivocadas. 

Segundo Bueno (2010), a divulgação científica é muitas vezes ligada pelo público à 

difusão do conhecimento realizado pela imprensa, sendo confundida com o jornalismo 

científico. Entretanto, segundo o autor, o processo de divulgação é capaz de atender 

audiências massivas e heterogêneas, como na TV/YouTube, porém pode ser associada 

também a processos de menor escopo como às palestras (limitadas pela capacidade do 

ambiente), livros didáticos, aulas de ciência do ensino médio, revistas, jornais, internet etc. 
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Dessa maneira, o processo de divulgação abrange territórios além da mídia, funcionando 

como uma ferramenta primordial para a manutenção do processo de alfabetização científica. 

  Bueno (1985) acredita que os objetivos do divulgador e do jornalista científico não se 

diferem em demasia, pois ambos caminham para a transmissão de uma informação técnico-

científica especializada para pessoas não-especializadas. Para este autor, o que distingue 

ambos os comunicadores são suas características particulares de linguagem. Bueno (1985), 

citando José Marques de Melo1, conceitua o jornalismo científico como:  

 

[...] um “processo social que se articula a partir da relação 

(periódica/oportuna) entre organizações formais (editoras/emissoras) e 

coletividade (públicos/receptores) através de canais de difusão 

(jornal/revista/rádio/televisão/cinema) que asseguram a transmissão de 

informações (atuais) de natureza científica e tecnológica em função de 

interesses e expectativas (universos culturais ou ideológicos)”. (BUENO, 

1985, p.1422). 

 

É destacado por Gomes (2019) que é comum na mediação da informação pelos 

divulgadores e jornalistas a origem de “ruídos” que podem comprometer o entendimento do 

conteúdo pelo público leigo. Isso se deve ao fato de que tanto o primeiro, quanto o segundo 

não estão devidamente preparados e capacitados para realizar o processo de decodificação do 

discurso especializado. O jornalista, então, pode trazer “exagero” à notícia, visando a 

ampliação de seu engajamento com o público em detrimento da precisão da informação. Por 

sua vez, pesquisadores e cientistas (especializados) apresentam fortes dificuldades de 

adaptarem e simplificarem seu discurso especializado em uma linguagem acessível. 

Portanto, Gomes (2019) aponta que as principais diferenças entre as atividades do 

divulgador e do jornalista se dão pelo fato de que o jornalista científico faz uso de ferramentas 

características do sistema de produção jornalístico atrelado à difusão a partir de vias 

jornalísticas. Enquanto que as aproximações se dão pela comunicação com o público não-

especializado, pela adaptação dos recursos de linguagem e pela busca da democratização dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos. A autora conclui que todo jornalismo científico é 

divulgação científica, entretanto, nem toda divulgação científica é jornalismo científico. 

Por fim, Gomes (2019) atribui à divulgação científica um papel crucial como 

ferramenta de democratização da ciência e de alfabetização científica, ou seja, permite ao 

                                                 
1
 MARQUES DE MELO, J. Gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. São Paulo, Escola de Comunicação e 

Artes da Universidade de São Paulo - ECA/USP. (Tese de – Livre-Docência), p. 24, 1983. 
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cidadão comum se posicionar criticamente sobre questões em voga e que permeiam sua 

realidade. Entretanto, observaremos adiante que, no Brasil, os movimentos em prol da difusão 

e divulgação da ciência foram tardios graças as restrições impostas no nosso país pelo período 

colonial.  

 

1.2. A Divulgação Científica no contexto brasileiro  

Este tópico abordará um breve histórico sobre a evolução do processo de divulgação 

científica no Brasil desde o período colonial até o período contemporâneo. Será utilizado 

como referência os estudos de Ildeu de Castro Moreira e Luísa Medeiros Massarani (2002). 

O Brasil dos séculos XVI, XVII e XVIII foi marcado pela quase inexistência de 

produções científicas e de difusão das ideias modernas que circulavam na Europa. O ensino 

esteve sob a responsabilidade dos jesuítas até metade do século XVIII, gerando um contexto 

de poucas pessoas com letramento e, quando tinham, se tratava de conhecimentos 

elementares. Poucos brasileiros conseguiram ter acesso à ciência nesta época, os quais estão 

relacionados às elites que tiveram a possibilidade de buscarem formação no exterior. O 

governo português, por sua vez, realizava raras atitudes em prol da difusão científica, essas 

que estavam quase sempre restritas às suas necessidades imediatas, como por exemplo a 

mineração, ligada a extração de minérios da colônia para coroa portuguesa. 

Em 1772, o marquês Lavradio fundou a Academia Científica do Rio de Janeiro 

marcada como uma das primeiras tentativas em promover instituições de difusão da ciência 

no país. A academia apresentava 9 membros e se restringia aos campos da física, química, 

história natural, agricultura, medicina e farmácia. Entretanto, com o baixo número de adeptos, 

em 1779, a instituição seria encerrada.  Em 1794, a academia foi recriada como Sociedade 

Literária do Rio de Janeiro, porém, devido as perseguições políticas e a prisão de seus 

membros por conspirações favoráveis à independência do Brasil colônia, suas portas 

fecharam rapidamente.  

 Com a chegada da Corte portuguesa no início do século XIX e, consequentemente, a 

abertura dos portos e a suspensão da proibição da imprensa, iniciou-se os primeiros 

movimentos mais consistentes capazes de promover a difusão da ciência no país. Surgiram, 

neste período, as primeiras instituições de ensino superior brasileiras, museus e a imprensa 

como a Academia Real Militar (1810), o Museu Nacional (1818) e a Imprensa Régia (1810). 

A Imprensa Régia, por exemplo, promoveu a criação de textos e manuais voltados à educação 
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científica do ensino superior. Jornais como A Gazeta do Rio de Janeiro e o Correio 

Braziliense promoveram também publicações de artigos e notícias de cunho científico com 

caráter de divulgação. 

O otimismo em relação ao progresso da ciência na segunda metade do século XIX, 

gerado pela II Revolução Industrial, impulsionou em todo o mundo as atividades de 

divulgação. O Brasil, todavia, foi atingido em uma proporção muito menor por essas 

mudanças. No país, as atividades científicas se restringiam às áreas como a astronomia, as 

ciências naturais e as doenças tropicais. Além disso, haviam poucas instituições de ensino 

superior, as quais eram quase todas restritas para a formação de engenheiros e médicos. O 

analfabetismo ainda predominava em solo brasileiro, atingindo cerca de 80% da população. 

  A ligação telegráfica entre o Brasil e a Europa decretada em 1872 favoreceu o 

processo de divulgação de notícias mais atualizadas pelos meios de comunicação existentes e 

promoveu o surgimento de novas revistas e jornais de caráter científico. Um exemplo é a 

Revista Ciência para o Povo (1881) de publicação semanal que abordava predominantemente 

temas voltados à ciência como a saúde e o comportamento humano. A revista promoveu 

discussões polêmicas para a época como: divórcio, frigidez feminina, impotência masculina, 

esterilidade etc.    

Uma das atividades mais ilustres na divulgação da ciência no Brasil, de acordo com 

Moreira e Massarani (2002), durando apenas aproximadamente 20 anos foram as 

Conferências Populares da Glória (1873), no Rio de Janeiro. Eram discutidos publicamente 

assuntos como a glaciação, clima, origem da Terra, doenças, o papel da mulher na sociedade 

etc. As conferências abriam espaço para discussões polêmicas como a liberdade de ensino, o 

acesso do ensino para todos, a criação de universidades e o significado de diversas doutrinas 

da ciência. 

A partir daquele momento, parte da elite intelectual brasileira observou a importância 

de propagar a ciência para o povo. Louis Couty, biólogo francês que trabalhava no Brasil, 

redigiu o primeiro artigo da coluna científica da Revista Brazileira em 1875. Neste 

documento, Couty defendia fortemente o desenvolvimento das ciências experimentais no 

Brasil enfatizando, especialmente, a vulgarização científica. Além disso, o autor propôs 

maneiras a fim de estimular o público não-especializado a criar laços com a ciência.  

 Ao adentrar-se no século XX, Moreira e Massarani (2002) destacam que a pesquisa 

científica ainda não era consolidada no Brasil. Porém, no Rio de Janeiro, um grupo seleto de 
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profissionais da docência, engenharia, medicina, ciência e outros profissionais liberais 

participaram de diversas atividades que tentavam consolidar e nortear a pesquisa básica e a 

difusão mais ampla da ciência no Brasil. Desse movimento surgiu um embrião da comunidade 

científica brasileira que tentava institucionalizar a pesquisa no país. 

Em 1916, surgia a Sociedade Brasileira de Ciências, que mais tarde se tornaria a 

Academia Brasileira de Ciências (ABC - 1922). A ABC foi palco para a criação da primeira 

rádio brasileira, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a partir dos esforços de cientistas, 

professores e intelectuais da época. Seu objetivo seria conduzir um processo de difusão de 

informações e de temas educacionais, culturais e científicos. A rádio apresentava para seu 

público diversos cursos e palestras de divulgação científica para diferentes áreas além de ter 

contado com a participação de Einstein, que produziu um breve discurso para a rádio em 

1925. Segundo Moreira e Massarani (2002), assim como ocorreu na era digital com o 

surgimento da internet, criaram-se grandes expectativas sobre a capacidade das rádios que 

surgiam em contribuir com o processo educacional e proporcionando a democratização social. 

Acreditava-se que com a rádio seria possível levar a educação até os grupos mais isolados da 

sociedade brasileira a partir de um método barato, rápido e fácil.  

A primeira metade do século XX foi marcada pela consolidação do espaço das 

ciências nos veículos de imprensa que surgiam neste período. Jornais como O Jornal, Jornal 

do Brasil e a Gazeta das Notícias passaram a dar espaço para a cobertura de notícias de cunho 

científico. Revistas e livros voltados para a divulgação científica começaram a nascer, como a 

Sciencia e Educação (1929), a Revista da Sociedade Brasileira de Ciências (1917), O neo-

relativismo de Einstein, O valor da ciência e Ciência e Método. Este movimento de interesse 

da mídia pela ciência foi também impulsionado pelas visitas de Einstein (1925) e Marie Curie 

(1926) ao Brasil.  

Moreira e Massarani (2002) comparam a divulgação científica na década de 1920 com 

aquelas realizadas no final do século XIX. Segundo estes autores, a primeira estava 

direcionada para a “difusão de conceitos e conhecimentos da ciência pura e menos para a 

exposição e a disseminação dos resultados das aplicações técnicas dela resultantes” (p. 55). 

Além disso, as ações realizadas na década de 20 possuíam maior organização e contaram com 

a participação de profissionais da pesquisa e da academia de destaque. 

 Entre os anos 1930 e 70, o desenvolvimento da ciência no Brasil caminhou a passos 

lentos. Em 1951, criou-se a primeira agência pública de fomento à pesquisa denominado 
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Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Neste período surgem também filmes voltados para a 

educação científica como: Céu do Brasil, A matemática e o futebol, Morfogênese das 

bactérias, entre outros. Nos anos 40, o microbiologista José Reis, fundador da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), começa a atuar como um dos pioneiros no 

jornalismo científico brasileiro. O CNPq, em homenagem às contribuições do jornalista, criou 

o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, em 1978, destinado aos divulgadores de ciência 

de destaque de cada ano. 

Para Moreira e Massarani (2002), as décadas posteriores apresentaram um período rico 

de experiências na divulgação científica, apesar de ainda estar longe de seu ideal. A partir da 

década de 80, surgiram as primeiras tentativas de difundir o conhecimento científico a partir 

de programas de TV como o Nossa Ciência (1979) e o Globo Ciência (1984). Determinados 

jornais diários também se direcionaram por esse caminho e passaram a destinar seções 

específicas para abordar temas científicos. Revistas especializadas, de grande sucesso, na 

divulgação de ciências surgiram como as revistas Ciência Hoje, Galileu, Superinteressante e a 

versão brasileira da revista Scientific American. 

Moreira e Massarani (2002) apontam que, infelizmente, no Brasil ainda é 

predominante a abordagem via “modelo do déficit”, esse o qual atribui uma visão em relação 

a população como um conjunto de analfabetos em ciência que estarão sujeitos a receberem 

informações descontextualizadas e encapsuladas. O autor reforça que os processos de 

divulgação continuam deixando de levar em consideração, em sua grande parte, os aspectos 

culturais que permeiam o país, fatores importantes para contribuir com o entendimento do 

conhecimento científico e para torná-lo acessível às camadas populares.   

Embora tenha ocorrido um crescimento no interesse do meio acadêmico em propostas 

de divulgação científica nas últimas décadas, tais ações ainda são consideradas marginais. 

Além disso, instituições de fomento à pesquisa atuam de forma tímida e privilegiam, em 

grande maioria, uma visão da divulgação científica atrelada a uma visão de marketing da 

ciência. Apesar dos obstáculos ainda presentes, é necessário que se continue realizando o 

processo de divulgação e que, para Moreira e Massarani (2002), se crie uma política pública 

de divulgação da ciência séria e espelhada em programas de sucesso de outros países. 

1.3. Análise de Textos de Divulgação Científica 
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De acordo com Ribeiro e Kawamura (2005), quando se desenvolve um TDC como 

recurso educacional e a ela é dada uma função didática, é necessária uma reflexão sobre as 

contribuições e características que o texto pode trazer para o ensino. Transpondo o 

pensamento dos autores ao contexto desse trabalho, para o ensino de Química, os textos de 

divulgação científica podem contribuir para trazer reflexões sobre a natureza do conhecimento 

científico, os processos envolvidos na construção dos saberes, seus produtos e as influências 

destes últimos no contexto social, político e econômico. 

A fim de caracterizar textos de divulgação científica, Ribeiro e Kawamura (2005) 

estabelecem uma metodologia com base em duas categorias (conteúdo e forma) e suas 

respectivas dimensões. A categoria conteúdo compreende as dimensões da temática, dos 

procedimentos internos da ciência, do funcionamento da ciência como instituição e da 

contextualização dos temas abordados. A categoria forma, por sua vez, aborda as dimensões 

da estrutura textual, do uso de recursos textuais ou visuais, e do tipo de linguagem adotada no 

TDC. A seguir descreveremos cada categoria com base nos autores. 

a) Conteúdo 

o Temática: Essa dimensão busca olhar para as questões que fazem parte das 

preocupações da ciência na contemporaneidade. O campo da temática é formado 

pelos enfoques dados ao tema selecionado e os respectivos conhecimentos 

necessários para sua compreensão. 

o Procedimentos internos da ciência: Dimensão voltada para as abordagens voltadas 

ao método científico, como a elaboração e adequação de modelos, as formas como 

são aferidos e interpretados os dados, o papel da experimentação na ciência, a 

elaboração de hipóteses e seus testes etc. Essa dimensão busca analisar como tais 

procedimentos são abordados nos TDC. 

o Funcionamento institucional da ciência: Como ou se são abordadas as 

controvérsias científicas, a pluralidade de ideias, a necessidade de debate público 

sobre as descobertas e os produtos derivados da produção científica e as relações 

entre os processos da ciência e seus produtos.  

o Abordagens e Contexto: Forma como o tema é contextualizado socialmente, 

politicamente e economicamente. 

b) Forma: 
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o Estrutura: Essa primeira dimensão visa analisar a maneira como os TDC são 

construídos, a relação entre aprofundamento e extensão que estes textos 

apresentam de acordo com seus conteúdos, de que forma as ênfases dadas se 

assemelham ou se diferem de acordo com o veículo no qual o texto é publicado e 

de que maneira as informações estão encadeadas e distribuídas ao longo do TDC. 

o Linguagens: Observa-se a clareza do texto, a maneira como são abordadas as 

terminologias científicas, os conceitos e suas explicações. Analisa-se também 

como os usos de metáforas e analogias podem facilitar ou criar barreiras para a 

compreensão do texto pelo público alvo. 

o Recursos visuais e textuais: Analisa-se a distribuição espacial das informações, já 

que operam no sentido de atrair o leitor. Esta dimensão avalia o uso de recursos 

visuais, tais como imagens e gráficos, e textuais, como os boxes, as notas de 

margens, analogias etc. 

As categorias e dimensões que incorporam a metodologia de análise de textos de 

divulgação científica desenvolvida por Ribeiro e Kawamura (2005) foram base para a 

elaboração do produto desse trabalho de conclusão de curso sobre os “Sensores 

Eletroquímicos” e seu potencial uso para a detecção de substâncias poluentes.    
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CAPÍTULO 2 – SENSORES ELETROQUÍMICOS 

 

Este capítulo possui como finalidade elucidar o processo histórico, vantagens, 

desvantagens e potenciais aplicações dos Sensores Eletroquímicos (SEQ) com base na 

literatura. 

2. Desenvolvimento de SEQ ao longo da história 

As publicações de estudos relacionados ao desenvolvimento e aplicação de sensores 

eletroquímicos tiveram início há pouco mais de um século. Considera-se como marco inicial o 

trabalho de Max Cremer, em 1906, com sua descoberta de que lamelas de vidro atuavam 

como membranas sensíveis à acidez de uma amostra líquida. Cremer foi capaz de demonstrar 

que a concentração de um ácido em meio líquido é proporcional ao potencial elétrico que 

surge nas proximidades da membrana vítrea. Três anos depois, em 1909, Søren Peder Lauritz 

Sørensen introduz o conceito de pH (concentração de íons hidrogênio). Estes estudos serviram 

de base para o desenvolvimento do eletrodo de membrana de vidro, em 1922, presente nos 

pHmetros. (BHALLA et al., 2016) 

Em meados de 1920, Jaroslav Heyrovsky desenvolve uma nova ferramenta analítica, a 

polarografia, baseada no uso do eletrodo gotejante de mercúrio como eletrodo de trabalho e 

que se tornou uma das principais técnicas eletroanalíticas das décadas posteriores. Devido a 

descoberta e desenvolvimento da polarografia, Heyrovsky recebeu o prêmio Nobel de 

química em 1959. Técnicas de mesmo princípio, porém, com uso de eletrodos de trabalho 

diferentes foram denominadas voltametria.  (KALCHER, 2017) 

A década de 1950 foi extremamente importante para o avanço no desenvolvimento de 

SEQ. Com o estabelecimento de novas leis trabalhistas relacionadas à saúde e segurança ao 

redor do mundo, passou-se a ser exigido o monitoramento de gases tóxicos e combustíveis em 

espaços confinados industriais. Este fenômeno impulsionou um grande número de pesquisas 

voltadas ao desenvolvimento de sensores eletroquímicos com boa seletividade para a detecção 

dos mais diversos compostos. Leland C. Clark propôs o primeiro sensor de oxigênio 

utilizando uma célula com uma membrana permeável ao oxigênio separando dois eletrodos e 

uma solução eletrolítica. Clark observou que o oxigênio se difundia pela membrana e se 
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reduzia no eletrodo indicador levando à origem de uma corrente proporcional à concentração 

de oxigênio na amostra. Seu sensor foi amplamente aplicado na medicina e no monitoramento 

ambiental e industrial. Leland também realizou relevante contribuição no desenvolvimento do 

sensor de glicose, em 1962 (SIMÕES et al., 2017) 

Os avanços das técnicas instrumentais de análise, a consolidação da nanotecnologia e 

estudos voltados à miniaturização de ferramentas analíticas ao longo das décadas posteriores 

tornaram o desenvolvimento de SEQ cada vez mais avançado pelas diferentes áreas do 

conhecimento, assimilando um caráter amplamente multidisciplinar. Atualmente, SEQ estão 

amplamente presentes em nosso dia a dia como por exemplo em dispositivos detectores de 

monóxido de carbono, glicose ou até mesmo em bafômetros. Senso assim, é importante a 

difusão a respeito dos fundamentos e das potencialidades desses dispositivos que contribuem 

amplamente com a sociedade e o meio ambiente. 

2.1. Sensores Eletroquímicos 

Um sensor químico (Figura 1) é um dispositivo que converte uma informação química 

em um sinal mensurável, sendo que este permite identificar a substância responsável pela 

informação e quantificá-la. Portanto, um sensor químico pode ser empregado para 

determinações qualitativas ou quantitativas de espécies químicas de interesse diverso.  

Figura 1. Esquema geral de um sensor eletroquímico. (Adaptação de ALVES et al., 2020, p. 1603) 

 

A Figura 1 apresenta a constituição geral de um sensor químico. O sensor é composto 

de uma unidade receptora/transdutora, um comunicador e uma unidade processadora de 

dados. As substâncias que constituem o analito de interesse interagem com a camada 

receptora, gerando um sinal químico que é convertido pelo transdutor em um sinal analítico 

mensurável mais apropriado (elétrico, óptico, mecânico). Em seguida, o sinal convertido é 

analisado com o auxílio da unidade de processamento de dados, que pode ser um computador 

ou sistemas mais portáteis, como por exemplo o dispositivo de aferição da glicose no sangue. 
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Sendo assim, o transdutor exerce um papel muito importante, pois é responsável pela tradução 

de um sinal químico em um sinal mensurável que pode ser facilmente representado em um 

display e interpretado pelo analista. (LOWINSOHN et al., 2006, p. 1319) 

Segundo Alves et al. (2020), em um transdutor eletroquímico, a interação entre o 

analito de interesse e o receptor pode acarretar numa diferença de potencial na interface 

eletrodo/solução ou mesmo reações de óxido-redução.  O sinal eletroquímico correspondente 

pode ser de três tipos: potenciométrico, amperométrico ou condutométrico. Sensores 

potenciométricos determinam a concentração do analito a partir de medidas da diferença de 

potencial gerada na interface eletrodo/solução, na ausência de passagem de corrente. Sensores 

amperométricos se baseiam na medição de uma corrente resultante de processos de 

oxirredução de espécies eletroativas a partir do uso de um potencial fixo aplicado entre um 

eletrodo de trabalho e outro de referência. Sensores condutométricos, por sua vez, medem a 

condutividade da solução na presença de corrente elétrica produzida pela movimentação de 

espécies portadoras de carga.  

De acordo com Bhalla et al. (2016), algumas características são essenciais para SEQ 

como: seletividade, reprodutibilidade, estabilidade, sensibilidade e linearidade. A seletividade 

se refere a capacidade do sensor detectar um analito específico em uma amostra contendo 

diferentes espécies químicas e contaminantes. A reprodutibilidade é a habilidade em fornecer 

respostas idênticas para configurações experimentais iguais. A estabilidade diz respeito ao 

grau em que o sensor é suscetível a distúrbios dentro e ao redor do sistema de sensoriamento 

ou ao seu grau de degradação ao longo do tempo. A sensibilidade se refere ao maior valor da 

razão sinal/ruído em relação à concentração do analito. O limite de detecção é a concentração 

mínima do analito que o dispositivo é capaz de detectar com precisão aceitável. Por fim, a 

linearidade é um atributo que demonstra a precisão de suas medidas para diferentes 

concentrações da espécie de interesse.  

Por serem dispositivos extremamente adaptáveis, SEQ tem ganhado grande atenção 

devido a possibilidade de se modificar a superfície de eletrodos de trabalho a partir da 

introdução de diversas espécies químicas (nanopartículas metálicas, polímeros, grafeno etc) e 

bioquímicas (enzimas, proteínas etc.) com o intuito de aumentar sensibilidade ou desenvolver 

dispositivos de sensoriamento inéditos. A estes eletrodos, damos o nome de eletrodos 

quimicamente modificados (EQM). A modificação da superfície pode ser feita por diferentes 
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técnicas com base em processos de adsorção, promoção de ligações covalentes ou até mesmo 

simples interações de caráter coulombiano (eletrostático).  

Segundo a pesquisa de Lowinsohn et al. (2006), foram publicados dos anos 2000 até 

2006 aproximadamente 46700 artigos científicos com as palavras-chave “sensor” ou 

“sensores”. O grande interesse dos pesquisadores e da indústria nessa área se deve ao fato de 

que técnicas robustas como a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e a 

cromatografia gasosa (GC), apesar de possuírem elevada sensibilidade e precisão, são 

métodos que possuem elevado custo, alto consumo de reagentes, necessitam de profissionais 

extremamente capacitados e não são capazes de realizar medidas in situ e em tempo real. 

Entretanto, apesar de não possuírem precisão e exatidão comparáveis a estes instrumentos, os 

SEQ apresentam elementos suficientes para tomadas de decisão do analista. Além disso, SEQ 

possuem elevado potencial de portabilidade, facilidade de automação, facilidade de 

modificação, custo baixo e permite análises em tempo real. 

Apesar de suas potencialidades e de os sensores químicos ou eletroquímicos já estarem 

difundidos em diferentes dispositivos de detecção de substâncias químicas na atualidade, 

como citado anteriormente, há uma grande dificuldade de se encontrar em revistas de 

divulgação científica e na própria mídia, em geral, textos que trabalhem a história, os 

fundamentos e a importância destas ferramentas para o público não-especializado. Sendo 

assim, buscamos como grande desafio construir um TDC capaz de apresentar ao público em 

geral – através de uma linguagem mais acessível, porém sem desprezar os fundamentos 

técnicos – conhecimentos a respeito dos SEQ, dispositivos altamente estudados pela 

academia. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA  

Este trabalho teve como ponto de partida a ideia de construir um Texto de Divulgação 

Científica (TDC) que apresentasse um tema em harmonia com parte da pesquisa que compõe 

o projeto de mestrado que realizo atualmente. O projeto se baseia na elaboração de eletrodos 

quimicamente modificados por nanopartículas de prata e óxido de grafeno com a finalidade de 

serem aplicados como sensores na detecção eletroquímica de poluentes emergentes, tais  

como o bisfenol A (BPA).  

Tendo este contexto como base, foram realizadas pesquisas de textos de divulgação 

científica relacionados aos temas “Sensores Eletroquímicos” e “Biossensores” em diferentes 

plataformas de difusão científica como: Scientific American, Ciência Hoje, Revista Virtual de 

Química, Revista Pesquisa Fapesp, Química Nova na Escola, Química Nova etc. Observou-se 

com as pesquisas realizadas até o momento que ambos os temas são muito pouco explorados 

nos diferentes veículos, sendo tratados, na grande maioria das vezes, como subtópicos de um 

assunto gerador maior ou apresentando uma abordagem pouco adaptada para atender ao 

público não especializado. 

As dificuldades de se encontrar TDC relacionados ao tema proposto por esse trabalho, 

principalmente quando se trata de veículos de divulgação nacionais, é justificável pela relativa 

complexidade e alta abstração por trás dos conceitos que fundamentam os processos 

eletroquímicos. Entretanto, é importante que a sociedade compreenda o funcionamento e a 

importância desses dispositivos na atualidade, visto que já são muito bem difundidos em 

diferentes campos de aplicação.    

Sendo assim, para a execução do desafio de se construir um TDC voltado ao público 

não-especializado, com pretensões de possibilidade de aplicação no ensino  e relacionado ao 

tema “Sensores Eletroquímicos: um instrumento detetive para rastrear poluentes”, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas nos diversos veículos de difusão científica – nacionais e 

internacionais – sobre o tema para coleta de informações e ferramentas como: conceitos 

fundamentais, aplicações na atualidade, novidades na área, imagens, gráficos etc. Desta 
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forma, foi possível agregar diferentes recursos visuais e textuais com o objetivo de atrair o 

leitor ao texto e realizar a adaptação necessária da linguagem especializada com uma maior 

eficiência.  

Para isso, as pesquisas e construção do TDC tiveram como norte a metodologia 

estabelecida para a caracterização de textos de divulgação científica elaborada por Ribeiro e 

Kawamura (2005), que traz aspectos essenciais nos quais um TDC deve se preocupar para 

atender alguns requisitos, como a compreensão do público alvo e, neste caso, sua aplicação no 

ensino de química. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DO TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

“SENSORES ELETROQUÍMICOS: UM INSTRUMENTO DETETIVE PARA 

RASTREAR POLUENTES” 

Com base na metodologia de Ribeiro e Kawamura (2005), realizamos, a seguir, uma 

análise do TDC, produto desse trabalho, levando em consideração as categorias e suas 

respectivas dimensões estabelecidas pelos autores.  

No que tange ao campo da temática, o TDC aborda questões relacionadas aos 

Sensores Eletroquímicos, que vão desde a história, conceitos, seus mecanismos/fundamentos 

de funcionamento até a maneira como os mesmos estão inseridos na realidade das pessoas em 

aplicações que abarcam os campos da saúde e do meio ambiente.    

A dimensão procedimentos internos da ciência é explorada brevemente pelo texto ao 

mencionar, por exemplo, algumas das motivações que levaram os cientistas a desenvolverem 

tais dispositivos para a detecção das diferentes substâncias presentes no universo e ao 

explicitar os mecanismos adotados pelos pesquisadores para a construção de sensores 

específicos à detecção e monitoramento de diferentes substâncias. As discussões podem ser 

observadas em alguns trechos, como: 

“A fim de minimizar as limitações naturais do corpo humano, a 

ciência busca contribuir na investigação e desenvolvimento de 

sensores novos e eficientes que permitam de forma direta ou indireta 

ampliar a capacidade dos nossos sentidos, possibilitando-nos descobrir 

e desvendar segredos destes "novos mundos" até então desconhecidos 

e extremamente importantes para a compreensão do universo. ” 

 

“Agora você deve estar pensando em como os sensores eletroquímicos 

poderiam ser construídos visando a detecção específica de cada um 

dos milhares de compostos presentes na natureza? ”. 
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A temática sobre os sensores eletroquímicos foi apresentada sob uma ótica lógica e 

linear que aborda desde as motivações para o desenvolvimento dos sensores, até a aplicação 

dos conceitos básicos de química para o desenvolvimento de dispositivos que atendem às 

necessidades da sociedade. Sendo assim, não foram trabalhados componentes que exploram 

contradições ou diversidade de ideias entre diferentes pesquisadores ou grupos de pesquisa. 

Entretanto, o TDC aborda brevemente as necessidades de colaboração na construção do 

conhecimento aplicado aos sensores e a necessidade de divulgar o conhecimento científico 

para a população em geral, o que caracteriza a dimensão funcionamento institucional da 

ciência e pode ser visto a seguir. 

“A Embrapa em parceria com a USP desenvolveu uma ‘língua 

eletrônica’, que faz uso de sensores baseados em polímeros que 

conduzem eletricidade, com sensibilidade mil vezes maior que a da 

língua humana. ” 

“[...] é fundamental para que as pessoas saibam o verdadeiro papel do 

cientista e como o investimento que a população realiza nas 

instituições de pesquisa públicas, de forma inconsciente e por meio 

dos impostos, pode ser aplicado de forma benéfica para todos. ” 

O texto produzido nesse trabalho se destaca na dimensão abordagem e contexto. As 

discussões apresentadas ao longo do TDC focam na abordagem de questões sociais, como a 

aplicação dos sensores eletroquímicos na manutenção da qualidade de vida de diabéticos, e 

questões ambientais, como a detecção e monitoramento de substâncias poluentes através do 

uso de sensores. Para a compreensão de tais sensores artificiais, o trabalho desenvolve 

relações entre esses dispositivos e o sistema sensorial humano. 

Em relação à sua estrutura, o texto apresenta uma segmentação da informação em 

partes de leituras independentes (multifacetado), possibilitando o leitor à realização da leitura 

por suas partes isoladas. Além disso, o TDC é estruturado em tópicos que podem ser 

resumidos em uma estrutura lógica composta por: motivação ao desenvolvimento de sensores 

por cientistas, analogias para compreensão do funcionamento dos sensores, conceituação e 

fundamentos, representação dos dispositivos e suas aplicações no contexto social e ambiental.  
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O TDC apresenta linguagem compatível para aplicação no ensino de química a nível 

básico (ensino médio) e superior. Há alguns momentos em que é proposta uma aproximação 

entre autor e leitor, por exemplo, a partir de um diálogo entre ambos ao longo do texto. 

O TDC faz amplo uso de recursos textuais e visuais. Ao longo do texto são 

encontradas imagens, representações químicas, gráficos, boxes de ênfase, boxes explicativos, 

boxes para trazer curiosidades e o emprego de analogias entre os sensores eletroquímicos e o 

sistema sensorial humano.  

Por fim, através da análise feita anteriormente pelo emprego da metodologia de 

Ribeiro e Kawamura (2005), é possível perceber a presença de vários componentes que 

constituem um texto de divulgação científica em nosso trabalho (Apêndice). Sendo assim, 

acreditamos que o texto “Sensores Eletroquímicos: um instrumento detetive para rastrear 

poluentes” apresenta elevado potencial para aplicação no ensino de química a nível médio ou 

superior, como será visto no capítulo a seguir.   
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CAPÍTULO 5 – REFLEXÕES SOBRE AS APLICAÇÕES DO TEXTO 

“SENSORES ELETROQUÍMICOS: UM INSTRUMENTO DETETIVE PARA 

RASTREAR POLUENTES” NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 

 

O desenvolvimento e a aplicação de novas tendências de ensino e investigação nos 

últimos anos têm enriquecido a área de educação em ciências. Desse modo, os trabalhos de 

divulgação científica são ferramentas de grande importância, porque são capazes de contribuir 

com o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem das disciplinas de química em seus 

diferentes níveis de complexidade. Nesta perspectiva, os textos de divulgação científica além 

de ilustrarem o papel social do conhecimento, podem ser explorados em diferentes graus de 

profundidade, se opondo a metodologias centradas na transmissão de conteúdos e na 

mecanização do ensino. Segundo Santos e Schnetzler (1996), isso é resultado da necessidade 

de se redirecionar o papel atual do ensino de química e promover mecanismos para sua 

transformação.  

De acordo com Ferreira, Imasato e Queiroz (2011), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Química, no contexto brasileiro, indicam a necessidade de se 

desenvolver um novo modelo de ensino superior que destaque a função e a importância do 

estudante no processo ensino-aprendizagem e que esteja comprometido com uma formação 

generalista do sujeito a partir da implementação de temas que aflorem a reflexão nos campos 

ético, social, científico, de responsabilidade e cidadania. Sendo assim, o uso de Textos de 

Divulgação Científica traz benefícios ao ensino formal de química, visto que consiste em uma 

ferramenta com elevado potencial para a contextualização do conhecimento e para trazer ao 

processo ensino-aprendizagem uma abordagem mais significativa.  

Tendo em vista que os TDC são ferramentas promissoras para aplicação em diversos 

contextos do ensino das diferentes áreas do conhecimento, neste trabalho foi possível 

identificar as potencialidades para o uso do texto produzido e intitulado “Sensores 

Eletroquímicos: um instrumento detetive para rastrear poluentes” tanto no Ensino Médio, 

quanto no Ensino Superior de Química. 
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É notório que nos últimos anos as questões relacionadas ao controle e preservação do 

meio ambiente têm ganhado força nas discussões dentro dos espaços escolares, acadêmicos e 

da mídia. O conteúdo de eletroquímica, ministrado no segundo ano do ensino médio, por 

exemplo, tem fortes relações com a temática da química ambiental. Entretanto, as abordagens 

comumente empregadas para o ensino desse conteúdo são limitadas, muitas vezes, às 

discussões relacionadas aos conceitos químicos envolvidos no funcionamento de pilhas, 

baterias e aos processos de corrosão de metais que envolvem reações de oxirredução. Com o 

objetivo de utilizar uma abordagem alternativa, o TDC produzido neste trabalho pode 

contribuir para trazer à tona uma nova ótica relacionada à aplicação dos conceitos da 

eletroquímica e de sua importância para o desenvolvimento de sensores destinados ao 

controle de poluentes. Sendo assim, este TDC pode ser aplicado como uma ferramenta 

protagonista ou complementar dentro de um contexto de ensino com abordagem CTSA 

(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente). Nesta perspectiva, pode ser utilizado para 

se discutir a aplicação do conhecimento científico, o desenvolvimento de tecnologias 

associadas, seus limites e desafios. 

O produto desse trabalho também é capaz de aproximar os conceitos envolvidos no 

estudo da eletroquímica, conteúdo considerado de alta complexidade pelos estudantes, para a 

realidade que o aluno vivencia. Exemplos como a aplicação dos sensores na perspectiva do 

controle de diabetes, menções da presença de tais conceitos em bafômetros ou até mesmo as 

comparações entre o sistema sensorial humano e os sensores eletroquímicos contribuem para 

desmistificar tais conceitos e aplicações da química, que estão difundidas na sociedade, mas 

que são pouco comentadas no dia a dia da população não especializada. As relações feitas 

entre o sistema biológico humano e os sensores, por exemplo, abrem portas para a realização 

de trabalhos interdisciplinares, enriquecedores no processo de ensino-aprendizagem, entre a 

Física, a Química e a Biologia.  

Desse modo, a contextualização do conhecimento promovida pelo TDC tem grande 

potencial para: o despertar da curiosidade do público não especializado que o consome, 

conscientização de que o conhecimento e a produção científica exercem papel ativo na 

sociedade e no desenvolvimento de novas tecnologias, desmistificação do sujeito cientista e 

do ato de “fazer ciência”, entre outros. Sendo assim, a Divulgação Científica na perspectiva 

desse trabalho auxilia na valorização não só do conhecimento, mas do trabalho científico, 

visto que aborda um conteúdo de alta complexidade e pouco difundido na sociedade, mas que 



30 

 

é objeto de pesquisa de muitos profissionais cientistas. Portanto, faz-se necessário que os 

alunos e a população em geral conheçam este caminho da eletroquímica, a fim de justificar e 

valorizar a produção científica voltada a esta vertente.  

Contudo, é importante também a conscientização das pessoas a respeito, não apenas da 

importância e das contribuições da ciência, mas também das limitações que as produções 

científicas enfrentam e dos impactos que as mesmas geram para a sociedade e o meio 

ambiente. Quando é analisado, por exemplo, os dispositivos que detectam glicose, 

exemplificado no TDC, observa-se que os mesmos apresentam um potencial extremamente 

positivo para prover uma melhor qualidade de vida ao diabético. Porém, o custo desses 

dispositivos ainda é relativamente elevado, tornando-o pouco acessível para camadas mais 

pobres da sociedade. Além disso, apesar dos sensores eletroquímicos apresentarem boa 

precisão, exatidão e portabilidade, os mesmos ainda não atingem os limites de detecção de 

instrumentos mais robustos, como os cromatógrafos, espectrômetros etc. Exemplos como 

estes, mencionados no TDC, colaboram para a conscientização do público de que a ciência é 

falha, mas que a mesma estará sempre em busca de melhorias para atender os anseios da 

sociedade. 

No campo do Ensino Superior de Química, pode-se destacar a predominância do 

ensino tradicional pautado no uso, pelos professores e alunos, de livros didáticos e artigos 

científicos. Entretanto, segundo Martins, Cassab e Rocha (2001), estratégias que possibilitem 

com que os alunos entrem em contato com diferentes literaturas científicas, desde artigos e 

livros de divulgação científica, até os documentos originais dos cientistas, podem propiciar 

vantagens como: o contato com a diversidade e a divergência de informações, 

aperfeiçoamento das habilidades de leitura, domínio real dos conceitos, desenvolvimento da 

argumentação e de terminologias científicas. Portanto, as diferentes disciplinas que compõe os 

cursos de graduação em Química devem apresentar o compromisso para o desenvolvimento 

de atividades que, do ponto de vista dos estudantes, possibilitem o aumento gradual na 

capacidade de compreensão do conhecimento a partir dos materiais lidos e das experiências 

vivenciadas. Para isso, é importante que os docentes percebam e utilizem o potencial didático 

de outros gêneros textuais, como os TDC, que estejam mais próximos do consumo espontâneo 

de seus alunos no dia a dia. 

Com o intuito de colaborar para o Ensino Superior de Química, o TDC produzido 

neste trabalho pode exercer papel importante não apenas para contribuições no 
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desenvolvimento de disciplinas de Química voltadas à eletroquímica, mas também para a 

iniciação profissional e à pesquisa dos alunos. Neste último caso, deve se levar em 

consideração a diversidade de campos de atuação de profissionais da química, tanto na área de 

pesquisa e desenvolvimento quanto no mercado tradicional de trabalho. Devido às diversas 

possibilidades que os cursos de Química trazem para seus alunos e da natureza microscópica 

dos conhecimentos e dos fenômenos químicos, os textos de divulgação científica exercem 

papel primordial para transformar um conhecimento de natureza especializada em uma 

linguagem acessível e capaz de despertar a compreensão significativa do objeto de estudo, o 

interesse do aluno, o desejo de se aprofundar cada vez mais no tema abordado e uma 

perspectiva futura de atuação profissional dos estudantes. Além disso, os TDC podem trazer o 

sentimento de valorização da área em que os alunos buscam atuar, uma vez que estes textos se 

propõem em expor a importância do conhecimento científico para os diversos campos da 

sociedade, da tecnologia e do meio ambiente. 

Sendo assim, observa-se que o TDC construído neste trabalho pode ser explorado em 

diversos níveis da educação, transpondo a linguagem de conceitos de natureza complexa e 

microscópica para uma comunicação de mais fácil compreensão pelo leigo e com abordagem 

de aplicações do conhecimento científico voltados à saúde e ao meio ambiente e que estão 

largamente difundidos na sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desse trabalho de conclusão de curso, foi possível observar que a produção de 

um texto de Divulgação Científica tem o potencial de trazer à luz para a sociedade temas que 

envolvem conhecimentos de natureza complexa, como os Sensores Eletroquímicos, e que 

muitas vezes está restrita ao público acadêmico. Este papel é de fundamental importância para 

fins de democratização dos saberes científicos e para a criação de laços significativos entre o 

leigo e a ciência. 

Ao realizar-se uma reflexão sobre o momento histórico atual em que a humanidade 

vivencia, a Divulgação Científica se torna uma ferramenta crucial para a formação de uma 

sociedade capaz de se envolver criticamente com as temáticas importantes, polêmicas e que 

são veiculadas incessantemente nos diferentes meios de comunicação presentes em nosso dia 

a dia. Além disso, o pensamento crítico em harmonia com o acesso ao conhecimento permite 

com que os cidadãos sejam aptos a discernirem sobre o que é uma boa ou uma má 

informação, além de transformarem sua realidade, sendo possível a tomada de decisões em 

benefício de seu próprio bem-estar. 

Os grandes benefícios e desafios da prática de realizar a Divulgação Científica 

motivaram os esforços para a construção, neste trabalho, de um TDC voltado para 

importância dos sensores eletroquímicos na detecção, principalmente, dos compostos 

considerados como poluentes emergentes. O tema surge a partir da pesquisa de mestrado que 

realizo atualmente na Universidade de Brasília e, por envolver conceitos de alta complexidade 

na Química e por conversar com outras áreas do conhecimento (Física e Biologia), apresenta 

um elevado desafio na adaptação da linguagem científica para uma linguagem de fácil acesso 

por um público não especializado. 

Apesar dos sensores estarem fortemente difundidos no cotidiano das pessoas, os 

conhecimentos por trás da importância, do funcionamento e dos tipos existentes dos mesmos 

são pouco conhecidos. Além disso, parte significativa da comunidade científica dedica suas 

atividades de pesquisa para o desenvolvimento de novos sensores cada vez mais sensíveis, 

eficientes e portáteis, visando a detecção de substâncias químicas nos diferentes ambientes 

químicos e em tempo real, descartando o uso, por exemplo, de instrumentos mais robustos e 

de elevado custo operacional. Portanto, este trabalho buscou elucidar os conhecimentos por 
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trás dos Sensores Eletroquímicos, que correspondem a uma fração importante dos sensores 

utilizados pela sociedade. 

É importante ressaltar que as contribuições desse trabalho não se estendem apenas 

para a divulgação do conhecimento, mas também para a valorização do cientista e da pesquisa 

científica. Por se tratar de um tema pouco explorado pelos divulgadores de ciência, que se 

dedicam a comunicar com o público leigo, é importante demonstrar para o cidadão que há 

conhecimentos sendo produzidos por diferentes grupos de cientistas que são relevantes para a 

sociedade, mas, infelizmente, são pouco divulgados para a comunidade externa ao da 

academia. Pensando no contexto brasileiro - em que a pesquisa científica é financiada 

majoritariamente pelo poder público, ou seja, pela arrecadação de impostos – é de extrema 

importância que a prática pela Divulgação Científica seja cada vez mais comum entre os 

especialistas, porque é uma ferramenta que permite levar a ciência até o público em massa, 

construindo valores e justificativas para o conhecimento científico desenvolvido.    

Por fim, o texto de Divulgação Científica produzido neste trabalho pode exercer um 

papel importante no processo de ensino-aprendizagem em diferentes níveis escolares, seja no 

Ensino Médio ou Ensino Superior de Química. O tema “Sensores Eletroquímicos” pode ser 

explorado, por exemplo, para abordagens alternativas no ensino dos conteúdos de 

eletroquímica e química ambiental. Abre portas, também, para um ensino interdisciplinar, já 

que o tema conversa com diferentes áreas do conhecimento e também possibilita debater em 

sala de aula as consequências e benesses sociais do conhecimento científico e dos usos das 

tecnologias relacionadas. Assim, as potencialidades de contribuição desse texto são vastas e 

podem agregar tanto para a sociedade, quanto para a própria comunidade científica. 
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Os sensores são dispositivos muito importantes e variados que
apresentam um espectro de aplicações muito vasto. Nesta seção você
conhecerá um pouco sobre os 'Sensores Eletroquímicos'.

IntroduçãoIntrodução
   Quando nos deparamos com um belo dia
ensolarado é muito gratificante caminhar por um
parque para sentir o calor do sol, a brisa suave em
nosso corpo, os aromas das flores, o cantar dos
pássaros e a beleza da natureza. Essas incríveis
sensações, que são captadas por nossos sentidos,
são capazes de nos transformar, provocando
diferentes reações.
   Todos nós apresentamos percepções únicas
quanto ao ambiente que nos cerca, resultado do
nosso contato sensorial com o mundo. Tudo que é
captado por nossos sentidos permite com que
sejamos capazes de interpretar o que nos rodeia,
entretanto, somos aptos a detectar apenas uma
fração  desse meio.
      Um exemplo clássico refere-se às limitações da
visão humana. Os nossos olhos funcionam como
sensores e são aptos a detectar e diferenciar as
cores das substâncias. Cada cor que observamos
pode ser representada por uma onda específica,
denominada onda eletromagnética. O conjunto de
cores visíveis aos nossos olhos são chamados de
Luz Visível. Entretanto, existem uma série de on-
das eletromagnéticas as quais o ser humano é in-
capaz de visualizar e que exercem função primor-
dial para a humanidade, como os Raios X,
amplamente utilizados no contexto da medicina. O
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"...somos aptos a detectar apenas

uma fração do que está a nossa

volta."

conjunto de todas as diferentes ondas eletromag-
néticas que conhecemos podem ser represen-
tadas pelo Espectro Eletromagnético, dado na
Figura 1. Observe que a região da Luz Visível
ocupa uma pequena faixa do espectro.
    A fim de minimizar as limitações naturais do
corpo humano, a ciência busca contribuir na
investigação e desenvolvimento de sensores
novos e eficientes que permitam de forma direta
ou indireta ampliar a capacidade dos nossos
sentidos, possibilitando-nos descobrir e desvendar  
segredos destes "novos mundos" até então
desconhecidos e extremamente importantes para
a compreensão do universo.
     Desta maneira, atualmente a humanidade tem
à sua disposição diferentes técnicas e
instrumentos, muito pouco conhecidos pelo
público em geral que nos permitem observar,
monitorar e quantificar o universo  de natureza
submicroscópica.

Figura 1.  Espectro da radiação eletromagnética. Veja que a
faixa da luz visível é muito estreita quando comparada com a
extensão de todo o espectro eletromagnético. Esse fato
evidencia as limitações de nossos olhos. (Imagem adaptada
de Brito, 2013)



mas afinal, o que émas afinal, o que é
um sensor?um sensor?
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Você sabia?Você sabia?
Um grupo de pesquisadores
da USP desenvolveu recen-
temente dispositivos nome-
ados de "narizes eletrôni-
cos" com o objetivo de
simular o olfato humano.
Estes sensores possuem a
capacidade de identificar
composições químicas de
quaisquer substâncias volá-
teis (aquelas que sentimos
o cheiro), ou seja, que
desprendem vapor com
relativa facilidade. Assim
como os "narizes eletrô-
nicos", existem vários es-
tudos que propõem o de-
senvolvimento da "língua
eletrônica". A Embrapa em
parceria com a USP de-
senvolveu uma "língua ele-
trônica", que faz uso de
sensores baseados em po-
límeros que conduzem ele-
tricidade, com sensibilidade
mil vezes maior que a da
língua humana.

     Vimos anteriormente que o
sistema sensorial humano é
recheado de limitações. Com o
avanço dos conhecimentos cien-
tíficos e tecnológicos, o homem
foi capaz de contornar a
insuficiência de seus sentidos a
partir do desenvolvimento de
instrumentos conhecidos como
sensores. Dizemos que um sen-
sor consiste em um dispositivo
que é capaz de receber um
estímulo externo e gerar uma
resposta que apresenta total
dependência com a natureza e o
grau do estímulo aplicado sobre
ele.
       Assim como em nosso cor-
po existem diferentes tipos de
sensores (olfato, paladar, visão,
audição, tato etc), há uma
diversidade de  sensores artifici-
ais. O estudo, o desenvolvimento
e a aplicação dos mais diversos
tipos de sensores são campos
muito estudados desde o final do
século XIX.
       De modo geral, os estímu-
los que podem ser identificados
por sensores ditam suas carac-
terísticas e podem ser clas-
sificados como físicos, químicos
ou biológicos. Neste artigo, dare-
mos o foco para aqueles sensí-
veis aos estímulos de natureza
química.
       

    Segundo a definição da
IUPAC  (tradução para o portu-
guês - União Internacional de
Química Pura e Aplicada) de
1991, um sensor químico é um
dispositivo que transforma infor-
mações químicas, que variam
com a concentração de um com-
ponente específico da amostra,
em um sinal analiticamente útil.
Esse componente específico é
uma substância que nos inte-
ressa identificar e os químicos
dão o nome de analito.
     Para entendermos melhor a
detecção de uma substância,
imaginemos a nossa língua,
responsável pelo paladar. O
paladar nada mais é do que um
conjunto de sensações químicas
percebidas pela atuação de dife-
rentes células específicas que
são chamadas de quimiorrecep-
toras, presentes nas papilas gus-
tativas. Estas células interagem
com o alimento e reagem às
substâncias químicas específi-
cas características dos sabores
doce, salgado, azedo ou ácido,
amargo e umami. Das combina-
ções dos primeiros quatro sur-
gem milhares de outros sabores.
O umami, por sua vez, é consi-
derado o quinto sabor básico  do   
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paladar humano. 
   As papilas gustativas e seu
conjunto de células específicas,
que funcionam como Sensores
Químicos, estão ligadas a termi-
nações nervosas que transmitem
os estímulos dos sabores ao
cérebro a partir de impulsos ner-
vosos. O cérebro, então, interpreta
estes estímulos e os transforma
em  sensações  gustatórias. Dessa

Nosso corpo é constituído por sete sistemas sensoriais: os sistemas visual, olfativo, paladar, auditivo, táctil,
vestibular (equilíbrio do corpo) e proprioceptivo (posição relativa do corpo).



forma, somos capazes de diferenciar os sabores
dos alimentos e nos deliciar durante uma refeição.
     Assim como em nossa língua (Figura 2), um
sensor químico pode apresentar em sua superfície
substâncias com estruturas químicas chamadas de
quimiorreceptoras que se diferenciam de acordo
com a finalidade do sensor. A interação entre os
quimiorreceptores de um sensor químico e a
substância alvo ou de interesse pode ocorrer de
diferentes maneiras, como por exemplo a partir da
formação de ligações químicas entre o receptor e o
analito, da intermediação de reações de oxirredu-
ção (reação química com transferência de elétrons)
pela superfície do sensor, entre outros mecanis-
mos de interação. Sendo assim, diferentes tipos de
interações entre os receptores e a substância alvo
podem gerar respostas distintas que são traduzi-
das em um sinal mensurável. Essa parte do sensor
recebe o nome de transdutor.
      Nossas papilas gustativas exercem um papel
fundamental na identificação dos sabores, entre-
tanto de forma qualitativa. Conseguimos identificar,
por exemplo, se um alimento é mais doce do que
outro, diferenciar um alimento salgado de outro
amargo ou reconhecer um alimento insosso. No
entanto, somos incapazes de quantificar nossas
sensações. Os sensores químicos, por sua vez,
permitem nos inferir dados qualitativos do objeto
de nosso interesse de análise e também de
quantificar esta substância. Isso porque os senso-
res são desenvolvidos para transformar a  informa-
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Figura 2.  À esquerda, observa-se as regiões específicas das papilas gustativas para a detecção de cada sabor presente nos
alimentos. À direita, estão presentes exemplos de alimentos e moléculas referentes a cada um dos 5 sabores.

ção em números com elevado grau de precisão e
exatidão. Sendo assim, as informações detecta-
das por um sensor químico dependem da natu-
reza, da quantidade (concentração) e do tipo de
interação exercida com a substância alvo.
   Uma categoria de sensores químicos tem
ganhado cada vez mais destaque nos últimos
anos, os chamados Sensores Eletroquímicos
(SEQ). Os SEQ são dispositivos baseados na
identificação e quantificação de substâncias, pelos
quimiorreceptores, por meio de reações químicas
de oxirredução. São sensores muito interessantes
e cada vez mais estudados na atualidade, pois
apresentam custo relativamente baixo, podem ser
facilmente miniaturizados e de fácil automação.
Tais características permitem que estes
instrumentos possam ser facilmente carregados
para análise em um determinado local (in situ),
como rios, lagos, áreas contaminadas, assim
como podem ser utilizados por pessoas não
especializadas, sem que se retire a amostra do
local. A estrutura representativa de um SEQ pode
ser vista na Figura 3.
   Podemos observar que um sensor eletro-
químico é constituído de: receptores, transdutores,
eletrônica de tratamento da informação e uma tela
ou display. O receptor possui a função de detectar
seletivamente  a(s) substâncias(s) de interesse. O
sinal químico gerado da interação entre o(s) ana-
lito(s) e o receptor é conduzido para um
transdutor, onde o sinal será convertido em um si-
         

Você sabia que o olfato exerce papel fundamental para a percepção dos sabores? 
O mesmo é capaz de influenciar em nosso apetite, na escolha dos alimentos, na própria ingestão dos
mesmos e na intensificação dos sabores.



e a sensibilidade dos sensores para substâncias
específicas a partir da modificação da superfície
dos eletrodos de trabalho com a inserção, por
exemplo, de nanopartículas metálicas, biomolé-
culas, derivados do grafeno, moléculas inorgâni-
cas etc. Desta forma, é possível o desenvolvi-
mento de diferentes sensores com diversas poten-
cialidades de detecção e rastreamento de subs-
tâncias químicas.
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nal elétrico de melhor interpretação. Em seguida, o
sinal elétrico é processado e tratado para que, por
fim, possa ser apresentado, numérica e/ou
graficamente, ao analista em uma tela de
computador, smartphone ou outros dispositivos
tecnológicos.
      O receptor de um sensor eletroquímico é cons-
tituído por um ou mais eletrodos que possibilitam a
troca de elétrons com o analito, ou seja, a
condução de uma corrente elétrica. Os eletrodos
que fazem parte do sistema são denominados
eletrodo de trabalho, eletrodo de referência e
eletrodo auxiliar (contra eletrodo). A reação de
oxirredução ocorre no eletrodo de trabalho. A
corrente associada à reação é diretamente
proporcional à concentração da espécie que sofre
a reação. Este conjunto pode ser visto na Figura 4. 
    Agora você deve estar pensando em como os
sensores eletroquímicos poderiam ser construídos
visando a detecção específica de cada um dos
milhares de compostos presentes na natureza?
    Esta resposta faz parte de um dos principais
objetos  de  pesquisa de  cientistas  que  trabalham
nesta área atualmente. Basicamente, os esforços
atuais buscam justamente aprimorar a  seletividade

     

a)

 

Os Sensores Eletroquímicos são diversos e construídos para a detecção das mais diferentes substâncias
químicas conhecidas pela humanidade. Além disso, pode apresentar desde estruturas mais robustas até
aquelas extremamente pequenas e portáteis que permitem a realização de análises fora de um laboratório.

Figura 3.  Estrutura repre-
sentativa dos elementos que
constituem um Sensor Eletro-
químico. (Imagem adaptada
de Bhalla, 2016)
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Figura 4.  Em (a), iIustração esquemática de eletrodos
usualmente empregados em análises eletroquímicas.  Em (b)
é apresentado um eletrodo impresso de carbono cujo
comprimento, largura e profundidade são, respectivamente,
29mm x 10mm x 0.5mm. Perceba que esse último é extrema-
mente compacto, apresentando os três eletrodos conden-
sados em uma estrutura muito pequena e portátil.

   Os primeiros estudos referentes ao desen-
volvimento e aplicação de SEQ são datados do
início do século XX. Em 1906, Max Cremer
descobre que lâminas finas (lamelas) de vidro
poderiam atuar como membranas sensíveis à aci-
dez e basicidade de uma amostra. Cremer
percebeu que a concentração de um ácido em
meio aquoso é proporcional ao potencial elétrico
que se forma na interface entre a membrana e a
solução. Seus estudos foram base para o desen-
volvimento do pHmetro, dispositivo que mede o pH
do meio, muito importante, por exemplo, para o
monitoramento da qualidade da água de rios e
lagos ou até mesmo para análises clínicas e de
alimentos.
     Os trabalhos desenvolvidos ao longo do sé-
culo XX em sensores eletroquímicos possibilita-
ram com que hoje tenhamos ferramentas im-
portantíssimas para o rastreamento e controle de
espécies químicas em diferentes ambientes.
Atualmente os sensores eletroquímicos têm ga-
nhado grande destaque pela possibilidade de
atuarem como detetives na identificação e quan-
tificação de poluentes.
         

No período da II Guerra Mundial, a polarografia, como uma técnica analítica moderna, foi aplicada em vários ramos da
indústria bélica, como no desenvolvimento da bomba atômica - no "Projeto Manhattan" os elementos transurânicos
(elementos químicos artificiais com número atômico maior que do urânio) foram determinados por polarógrafos.

SENSORES ELETROQUÍMICOS: SAÚDE ESENSORES ELETROQUÍMICOS: SAÚDE E
MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE

     Observamos até agora diferentes exemplos
que relacionaram os Sensores Eletroquímicos com
o funcionamento dos sistemas sensoriais
presentes em nosso corpo. Entretanto, estes
sensores são desenvolvidos para atender as mais
diferentes e inimagináveis necessidades da
sociedade.
       Não é segredo que os últimos 100 anos foram
marcados por um significativo crescimento  da  po-
  
      
         

pulação mundial, assim como uma elevação muito
forte das atividades industriais nos grandes
centros urbanos e também no interior do país. O
aumento da demanda por alimentos e matérias-
primas levaram a uma necessidade crescente da
expansão da atividade agrícola e da busca por
mais recursos naturais. Fatos como esses são
usados como argumento para justificar o uso ele-
vado  de defensivos agrícolas e o aumento dos ní- 
      
         

b)



veis de emissões de agentes poluentes, nunca
antes vistos na história da humanidade, nos
grandes centros urbanos e no campo. Os
poluentes resultantes dessas atividades - como os
gases a base de nitrogênio (NO ), carbono (CO  e
CO) e enxofre (SO ) além dos defensivos agrí-
colas, resíduos de fármacos e produtos de higiene
pessoal  - têm gerado grande impacto nas qualida-
des do ar (Fig. 5), do solo e dos recursos hídricos
em diversas regiões do planeta.
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Figura 5.  Emissão de dióxido de carbono no mundo a partir
de 1751 até 2017. (Fonte: Centro de Informação de Análises 
 de Dióxido de Carbono - CDIAC; Projeto de Carbono Global -
GCP).

"...estes sensores são

desenvolvidos para atender as

mais diferentes e inimagináveis

necessidades da sociedade."

   A compreensão dos efeitos das atividades
humanas sobre o meio ambiente que, por sua vez,
impactam sua própria saúde e a qualidade de
vida, requer a atuação da atividade científica. Nes-
ta perspectiva, é de grande importância o desen-
volvimento e a utilização de equipamentos que
permitam a identificação dos agentes poluentes de
forma seletiva e de sua exata quantificação, para
que seja possível ser feito um diagnóstico da real
condição do ambiente em análise e, desta ma-
neira, tomar as medidas necessárias para rever-
são do quadro. O monitoramento de espécies
químicas contaminantes no meio ambiente pode
ser feito por meio do uso de sensores químicos
seletivos, possuindo uma elevada sensibilidade,
mesmo para espécies químicas poluentes
presentes em concentrações muito pequenas. 
     Assim, os  SEQ se tornam ferramentas apro-
priadas para esse propósito, como também para
muitos  outros  fins. Essa  classe  de  sensores é
muito estudada na atualidade para aplicações
voltadas  ao  controle  ambiental,  devido ao  baixo

x 2

2

Os Sensores Eletroquímicos já estão difundidos no nosso dia a dia e na indústria a muito tempo. As
aplicações vão desde a detecção de gases tóxicos em fábricas até a detecção de glicose no sangue ou do
teor alcoólico no organismo de um motorista (bafômetros).

custo, sua elevada portabilidade e a possibilidade
de análises em tempo real, como comentado
anteriormente, sem as necessidades de um pré-
tratamento da amostra a ser analisada e de profis-
sionais especializados no manuseio do sensor.
     Um número expressivo de poluentes orgâni-
cos que são despejados na natureza possuem
estrutura fenólica (Fig. 6), como por exemplo, o
Bisfenol A. Os fenóis e seus derivados são conhe-
cidos como substâncias de elevada toxicidade e
comumente presentes em efluentes industriais e
agrícolas, oriundos das produções ou descartes
inadequados de plásticos, corantes, tintas, drogas,
resinas, pesticidas, desinfetantes etc. 

Figura 6.  O fenol é representado pela molécula à esquerda.
No centro têm-se a estrutura do Bisfenol-A e à direita
observa-se o clorofenol.

     Fenóis com grupos clorados ou nitrogenados,
como os clorofenóis e os nitrofenóis, apresentam
toxicidade expressiva para os seres humanos, os
animais aquáticos e as plantas. Estes dois  grupos
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Figura 7.  Sensor eletroquímico de gli-
cose. Apresenta um formato e tamanho
de uma moeda de 1 real. No centro do
sensor há um introdutor com agulha de
5mm de comprimento que atravessa a
pele e entra em contato direto com o
líquido do tecido subcutâneo, realizando
em tempo real as medidas de glicose
desse fluido.

Sensores para o controle da DiabetesSensores para o controle da Diabetes  
   Sensores eletroquímicos como o da figura ao lado são
considerados uma mão na roda para as pessoas com diabe-
tes, as quais precisam controlar seu estilo de vida de forma
mais rigorosa. Esse dispositivo permite ao usuário estabelecer
um controle continuado da concentração de glicose presente
em seu sangue, expressa em mg/dL. Além do diabético
conseguir se avaliar em tempo real, alguns destes sensores
permitem uma análise gráfica da concentração de glicose pelo
tempo. Desta forma, a pessoa consegue identificar facilmente
os impactos de alimentos específicos na concentração de sua
glicose, da quantidade de insulina injetada, de atividades
físicas, identificar seus momentos de hiperglicemia ou hipogli-
cemia etc.
  Sensores como esse geram impactos extremamente
positivos no controle e na qualidade de vida de diabéticos. En-
tretanto, um dos grandes desafios do monitoramento da diabetes é tornar estes sensores mais
acessíveis para a população em geral. Sabendo disso, cientistas tentam integrar a análise destes
sensores com aplicativos feitos para smartphones, esses que já são largamente difundidos na
sociedade e que permitem, assim, uma diminuição no custo final do sensor já que dispensaria o
uso do display normalmente comercializado juntamente com o sensor.

são oriundos da degradação de pesticidas, por
exemplo, e são capazes de alterar algumas das
propriedades de águas potáveis, como o odor, o
sabor e a coloração. Além disso, podem penetrar
facilmente as  células de plantas e animais, levan-
do a prejuízos hormonais, genéticos, no fígado, na
respiração e comprometer a fotossíntese. Desta
forma, fenóis e seus derivados são definidos como
poluentes de risco elevado, visto que possuem
elevada toxicidade e persistem por longos perí-
odos na natureza. Por tais características, estas
substâncias químicas são classificadas também
como poluentes perigosos, tornando-se prioritários
para a Comissão Europeia (EC) e para a Agência
de Proteção Ambiental Norte Americana (EPA).

Fenóis: Os compostos fenólicos são aqueles constituídos por um ou mais grupos hidroxila (-OH) ligados a
um anel aromático. Apesar de extremamente tóxico, é utilizado na formulação de diversos materiais.

      Atualmente, para a detecção no ambiente de
substâncias específicas constituídas por grupos
fenólicos, cientistas já conseguiram desenvolver
diferentes sensores eletroquímicos que atendem a
diversas exigências de seletividade. Um dos
exemplos mais comuns mencionados por estes
estudos está relacionado à deposição de nano-
tubos de carbono na superfície de determinados
eletrodos de trabalho, como os eletrodos a base
de sílica e eletrodos de carbono vítreo.
   Os nanotubos de carbono, Figura 8, são
nanomateriais (nanômetro = 10   m) em formato
de tubos ocos, com diâmetros muito pequenos (1
a 10 nm), cujas estruturas são constituídas,
exclusivamente, por átomos de carbono.  

-9
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toramento de espécies químicas cada vez mais
eficientes e abrangentes.
     Nesta perspectiva, fazer ciência se torna cru-
cial para a compreensão dos impactos que nós,
humanos, causamos ao nosso redor e para o
controle e manutenção do ambiente em que
vivemos. O objetivo é que as próximas gerações
possam desfrutar de um planeta saudável e apto a
proporcionar qualidade de vida. Além disso, o ato
de divulgar a produção científica, assim como
seus impactos na sociedade, é fundamental para
que as pessoas saibam o verdadeiro papel do
cientista e como o investimento que a população
realiza nas instituições de pesquisa  públicas, de
forma inconsciente por meio dos impostos pode
ser aplicado de forma benéfica para todos.

Figura 8.  À esquerda é representada uma folha de grafeno.
Ao realizar o enrolamento da folha observa-se a formação do
nanotubo de carbono representado na direita da imagem.

     Os nanotubos de carbono podem se comportar
como semicondutores ou metais, além de contri-
buírem fortemente para a transferência de elé-
trons  nos processos de oxirredução, como ocorre
nos Sensores Eletroquímicos.
      Além da aplicação exclusiva de nanotubos de
carbono como modificadores da superfície de
eletrodos de trabalho, a atuação dos mesmos
pode ser aprimorada por meio da formação de
ligações químicas entre o nanotubo e uma outra
substância (funcionalização*), a fim de aperfeiçoar
a seletividade e a sensibilidade do material para
uma classe extensa de poluentes conhecidos e a
serem analisados pelo sensor. O trabalho de
Goulart, realizado em 2016, mostrou que sensores
eletroquímicos com base em nanotubos de
carbono funcionalizados com nanopartículas de
prata eram capazes de detectar simultaneamente
moléculas de Bisfenol A, Catecol, Fenol e Hidro-
quinona em concentrações muito baixas, na
ordem de 10   mol/L.
      As pesquisas para o desenvolvimento de sen-
sores com base em nanotubos de carbono foram
muito importantes para o controle de diferentes
produtos químicos no meio ambiente. Atualmente,
existe uma mobilização cada vez maior para a
construção de novos sensores. A ideia é explorar
propriedades de diferentes moléculas, a fim de
tornar a análise química, o rastreamento e o moni-
 

-8

Funcionalização Química: Em química, a funcionalização consiste na realização de reações químicas que
visam adicionar grupos funcionais específicos em uma molécula de interesse a fim de favorecer o
surgimento de novas propriedades na mesma.
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"Se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes" - Isaac Newton
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