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RESUMO 

 

Sendo um importante composto de estudo, a dopamina (DA) causa um grande interesse de 

químicos e neurocientistas por estar ligadas à sensações de prazer e sentimentos de 

recompensa, mas principalmente, por seus baixos níveis no sangue estarem ligados à doença 

de Parkinson. Um dos grandes problemas na detecção da dopamina no sangue são os 

interferentes ali presentes, tais como o ácido ascórbico (AA), cujo o pico de oxidação é 

próximo ao pico de oxidação da dopamina, resultando em picos encavalados, 

impossibilitando uma análise quantitativa via eletroquímica. Muitos estudos hoje em dia se 

dedicam no desenvolvimento de eletrodos para que haja uma maior separação e resolução dos 

picos voltamétricos da DA e AA. Neste trabalho, a DA foi estudada de maneira individual e 

em conjunto com o AA numa concentração de 5µM em pHs 5, 7 e 8,1  via voltametria 

cíclica.Os resultados obtidos e tratados demonstram que o processo de oxirredução da 

dopamina é controlado por difusão em todos os pHs estudados.  O AA foi estudado em pH 7 

em uma concentração de 500µM de maneira individual e em conjunto com DA. Para o AA, 

estudado de maneira isolada, demonstrou-se que o processo eletroquímico também é 

controlado por difusão em pH neutro, assim como, para a dopamina. Estudos utilizando 

voltametria de onda quadrada não se mostrou nenhum resultado esperado, visto que nenhuma 

lineariedade de ip (corrente de pico) versus f (frequência) e ip versus f 
1/2

 pôde ser encontrada. 

A obtenção do coeficiente de difusão (D) do processo de oxirredução da dopamina em meio 

neutro não pode ser calculado através da Equação de Levich, visto que nenhum platô de 

corrente limite foi encontrado quando a velocidade de rotação do eletrodo foi realizada, 

porém tais resultados sugerem que a espécie se encontra imobilizada no eletrodo, 

demonstrando um comportamento adsortivo.  Reações de oxidação e redução da DA e AA 

foram simuladas via software Digielch
®
, ajustadas de maneira semelhante à curva 

voltamétrica obtida experimentalmente. Um possível método de separação de picos foi 

avaliado de maneira qualitativa, porém os resultados sugerem que a técnica empregada 

funciona de modo promissor como meio de separação de picos de AA e DA.  

Palavras-chave: Simulação eletroquímica. Separação de picos . Dopamina. Ácido Ascórbico 

  



 

ABSTRACT 

 

As an important study compound, dopamine (DA) is of great interest to chemists and 

neuroscientists because it is linked to feelings of pleasure and feelings of reward, but mainly 

because its low blood levels are linked to Parkinson's disease. One of the major problems in 

detecting dopamine in the blood is the interferents present in it, such as ascorbic acid (AA), 

whose oxidation peak is close to the dopamine oxidation peak, resulting in spiked peaks, 

making quantitative electrochemical analysis impossible. . Many studies today focus on the 

development of electrodes so that there is greater separation and resolution of the DA and AA 

voltammetric peaks. In this work, DA was studied individually and together with AA at a 

concentration of 5 µM at pH 5, 7 and 8.1 via cyclic voltammetry. The results obtained and 

treated show that the dopamine oxireduction process is diffusion controlled. at all pHs 

studied. AA was studied at pH 7 at a concentration of 500µM individually and in conjunction 

with DA. For AA, studied in isolation, it was shown that the electrochemical process is also 

controlled by neutral pH diffusion, as well as for dopamine. Studies using square wave 

voltammetry showed no expected results, since no linearity of ip (peak current) versus f 

(frequency) and ip versus f 
1/2

 could be found. Obtaining the diffusion coefficient (D) of the 

dopamine oxireduction process in neutral medium cannot be calculated using the Levich 

equation, since no limit current plateau was found when the electrode rotation speed was 

performed, but such results suggest that the species is immobilized on the electrode, 

demonstrating an adsorptive behavior. Oxidation and reduction reactions of DA and AA were 

simulated via Digielch® software, similarly adjusted to the experimentally obtained 

voltammetric curve. A possible peak separation method was qualitatively evaluated, but the 

results suggest that the technique employed promises to serve as a means of AA and DA peak 

separation. 

 

Key words: Electrochemical simulation. Peak separation. Dopamine. Ascorbic acid 
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INTRODUÇÃO 

 

Diversos trabalhos na literatura se dedicam ao estudo dos neurotransmissores. 

Conhecer as propriedades de tais comunicadores celulares é de suma importância para o 

entendimento do funcionamento de um organismo, bem como para o desenvolvimento de 

novas tecnologias que visam o bem-estar de pessoas, visto que baixos níveis desses 

compostos no sangue segundo estudos, causam doenças como o Parkinson[1, 2, 3]. 

A dopamina, neurotransmissor ligado à sensação de prazer e ao sentimento de 

recompensa, é um hormônio sintetizado na região denominada substância negra, localizada no 

cérebro. Estudos comprovam [2, 3] que baixos níveis de dopamina no sangue acarretam na 

doença de Parkinson, portanto um método de detecção e quantificação desse composto nesse 

meio são amplamente estudados [3,4].  

Um grande empecicilho na detecção eletroquímica da dopamina no organismo são 

interferentes presentes no sangue, onde o ácido ascórbico é o principal desta lista, visto que 

possui pico de oxidação próximo ao pico de oxidação da dopamina, além de estar presente em 

concentrações de 10
2
 a 10

3
 maior que a concentração desta última [3,5].  

Eletrodos quimicamente modificados (EQMs) são os principais objetos de estudo no 

que se relacionam ao assunto de separação de picos da dopamina e ácido ascórbico, onde 

através da modificação da superfície do eletrodo de trabalho com algum componente, acarreta 

em  uma maior sensibilidade a dopamina e/ou melhor resolução de picos, além de alta 

seletividade, estruturas únicas e condução elétrica alta [5]. Porém, em amostras in vivo não há 

a possibilidade da utilização destes métodos aliados à técnicas voltamétricas devido à 

complexidade do sistema. 

O presente trabalho pretendeu analisar a possibilidade de separação de picos e ao 

mesmo tempo uma confirmação mecanística das reações de oxidação e redução do ácido 

ascórbico e dopamina, utilizando um software de simulação eletroquímica e experimentos 

realizados em laboratório, onde nenhuma modificação no eletrodo é feita, sendo todo o 

trabalho de subtração de curvas realizado via computacional.
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JUSTIFICATIVA 

 

 A doença de Parkinson é, atualmente, a segunda doença degenerativa mais comum do 

sistema nervoso central, tendo como primeiros sintomas tremores, e durante o avanço da 

doença, o surgimento de rigidez muscular, lentidão de movimentos e dificuldade de manter a 

postura e equilíbrio, afetando pessoas principalmente na faixa de 50 a 79 anos, raramente 

presente em crianças e adolescentes [2]. Sendo os baixos níveis de dopamina o principal 

causador da doença, e a dificuldade de detecção via eletroquímica desses níveis no sangue 

devido à interferentes como o ácido ascórbico, um novo método de separação de picos além 

dos presentes deve ser estudado, tendo como principal vantagem a rapidez de subtração de 

curvas, além da ausência da necessidade de modificação de eletrodos. Portanto, tal 

procedimento, aliado às técnicas voltamétricas e a  mais estudos, pode ser uma possibilidade 

para utilização de amostras in vivo. Portanto, o software de simulação eletroquímica se 

mostrou uma ferramenta com tal possibilidade, e com excassa exploração na literatura. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Realizar uma avaliação qualititativa dos voltamogramas obtidos via simulação das 

reações eletroquímicas da dopamina e ácido ascórbico e uma possível separação dos mesmos 

utilizando dados experimentais. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudar a dopamina por voltametria cíclica em diferentes pHs; 

 Estudar o ácido ascórbico por voltametria cíclica em pH 7; 

 Estudo computacional da eletroquímica da dopamina e ácido ascórbico; 

 Ajustar de modo qualitativo o modelo computacional aos resultados experimentais e 

avaliação de uma possível separação de picos. 
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CAPÍTULO 1: 

 

Simulação Eletroquímica Computacional e 

Técnicas Eletroquímicas Empregadas 
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1.1 Introdução 

 

A maioria dos trabalhos apresentados e que se encontram atualmente [1-4] retratam 

estudos do melhoramento de detecção da dopamina via eletroquímica. Contudo, não se tem 

um estudo detalhado dos mecanismos envolvidos durante estas reações, bem como um estudo 

para a verificação se os poucos mecanismos propostos podem ser confirmados por meio da 

determinação dos parâmetros cinéticos destes. 

A obtenção de grandezas tais como corrente, impedância, potencial e concentração, 

relacionadas com soluções teóricas de equações diferenciais parciais permite que se faça uma 

descrição qualitativa de um experimento, porém muitas vezes tais grandezas são de difíceis 

resoluções e envolvem um grande número de aproximações numéricas, tais como 

simplificação da geometria do sistema, dos mecanismos cinéticos envolvidos, dos 

mecanismos de transporte e da distribuição de potencial do sistema. Portanto, houve a 

necessidade da criação de um método computacional, que foi impulsionado pela complexação 

cada vez maior dos problemas eletroquímicos, bem como do avanço da tecnologia na 

informática, que permitisse resolver tais problemas sem simplificações e que principalmente, 

não se necessitasse de conhecimentos computacionais e matemáticos avançados para a 

manutenção do método computacional. Tais lacunas impulsionaram a criação de programas 

de eletroquímica computacional, incluindo portanto, softwares na área de simulação 

eletroquímica [6]. 

Existem diversos programas de simulação química computacional, sendo exitentes tanto 

em versões grátis e em versões pagas, tendo como objetivos os mais diferentes propósitos. 

Exemplos de programas que são utilizados em estudos na literatura são [7]: 

 

 UTILS
®

 : Criado pelo Dr. H.A. Hering, e tendo uma versão grátis, este programa é 

rodado em ambiente DOS, tendo como característica utilidades avançadas de 

análise de dados de voltametria cíclica.  

 SIMSENSOR
®
: Software criado pelo grupo de trabalho do Dr. Jean-Michel 

Savéant, tem como destaque a simulação de respostas de catálise realizadas por 

enzimas  adsorvidas na superfície do eletrodo com seus cosubstratos em solução. 

 Dr. Carlo Nervi´s Electrochemical Simulation Package
®
, é um software que 

permite a simulação de voltametria cíclica staircase e voltametria de onda 

quadrada, para espécies em solução,através de mecanismos inseridos pelo usuário. 

Está disponível em versão grátis e roda em ambiente DOS. 
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 POLAR
®
, software criado por Dr. W. Huang, sendo a versão obtida através de 

registro,é um programa que simula uma grande variedade de mecanimos e 

técnicas, sendo possível a inserção de mecanismos contendo adsorção. 

Outro software de simulação eletroquímica computacional que também é utilizado em 

diversos trabalhos na literatura é o Digielch
®
, da Elchsoft

®
, simulador este que o grupo de 

trabalho tem licença e que foi utilizado neste trabalho, cujas características e interfaces são 

apresentadas na próxima seção. 

Diversos autores se dedicam a utilizar a simulação eletroquímica computacional, como é o 

caso de Barker et al., onde em seu artigo [8] que trata da estabilização de estruturas de filme 

fino de compostos da série das ftalocianinas, bem como estudar o transporte molecular por 

meio destes filmes, faz uso do software Digielch
®

 para avaliar os parâmetros cinéticos através 

de simulações e ajustes aos modelos experimentais encontrados, utilizando a técnica 

voltametria cíclica. 

Dowlati et al., em seu estudo [9] sobre a investigação do comportamento de catecóis na 

presença de tioureia, onde esta última atua como uma solução aquosa nucleofílica, utiliza a 

simulação eletroquímica para obter as constantes de velocidade de voltamogramas cíclicos 

obtidos experimentalmente. Também confirma, por meio da simulação, o mecanismo EC 

proposto durante o experiemento. 

Por meio destes trabalhos, se mostra a crescente procura por programas de simulação 

eletroquímica, fazendo assim, com que seu uso fique cada vez mais evidentes em periódicos 

recentes devido à sua grande gama de utilidades e técnicas experimentais permitidas para 

estudo no simulador. 

 

1.2 Digielch
®

 

 

Digielch
®
 é um software de simulação eletroquímica que é utilizado para uma gama de 

variedade de sistemas envolvendo reações químicas acopladas [10], adsorção [10] e de 

transferência de cargas [10]. Funcionando para as geometrias de eletrodo mais comuns, 

incluindo a simulação de experimentos com célula de camada fina e a simulação exata 

(bidimensional) de microeletrodos de banda e de disco. Podendo simular diversas técnicas 

utilizadas no cotidiano de um eletroquímico, estas incluem  voltametria e amperometria 

cíclica, cronoamperometria, voltametria e amperometria de onda quadrada e espectroscopia 

eletroquímica de impedância [7]. 
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O fabricante [10] cita diversas vantagens em relação ao programa, dentre as principais 

são: 

 Simulação de maneira rápida e precisa da resposta de corrente para qualquer 

mecanismo reacional definido pelo usuário consistindo de etapas de 

carga/transferência e reações químicas de primeira ou segunda ordem, sendo estas 

acopladas ou não. 

 Simulação de formação de amálgama com eletrodos de mercúrio. 

 Exportação de curvas de corrente simuladas e perfis de concentração em arquivos 

ASCII. Possui muitas opções de formatação que permitem que os dados exportados 

sejam importados em software de apresentação de terceiros, tais como Origin
®
. 

 Importação de curvas experimentais (ou reimportação de curvas simuladas) para 

posterior ajuste do modelo simulado ao modelo experimental. 

Em relação à interface do programa responsável pela simulação, o mesmo possui uma 

área de trabalho bem ampla que mostra o voltamograma simulado, bem como uma 

diferenciação do voltamograma ativo e os demais, como mostrado na Figura 1, onde se tem 

exemplos de voltamogramas simulados de ácido ascórbico e dopamina juntos em solução : 

 

FIGURA 1-  INTERFACE DO PROGRAMA DIGIELCH
®

: VOLTAMOGRAMA. 

 

LEGENDA: Voltamogramas de ácido ascórbico e dopamina simulados em diferentes velocidades,concentração 

de ambas espécies de 80µmol/L. 

FONTE: O Autor (2019). 
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 O software também possui uma interface onde os parâmetros cinéticos e 

eletroquímicos são inseridos, bem como as reações químicas e eletroquímicas envolvidas. 

Tais reações servem de mecanismo para simulação de por exemplo, um voltamograma. 

Afigura 2 apresenta um exemplo desta interface, onde um mecanismo é proposto, sendo 

reações de transferência de carga  e reações químicas inseridas em locais distintos na 

simulação, para que sejam reconhecidos pelo software. 

 

FIGURA 2- INTERFACE PARA INSERÇÃO DOS MECANISMOS A SEREM SIMULADOS. 

 

LEGENDA: Na imagem, no quadro mais acima local para inserção das reações de transferência de carga, no 

meio as reações químicas e abaixo os parâmetros físicos e analíticos da simulação. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

 E por fim, é possível acompanhar as concentrações das espécies inseridas no 

mecanismo para simulação ao longo da corrida voltamétrica, como mostrado na Figura 3, 

onde, no exemplo, as concentrações de dopamina e a dopaminoquinona (produto resultante da 

oxidação) são acompanhadas em uma faixa de potencial de  -0,2v a 0,8v. 
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FIGURA 3- SIMULAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DAS ESPÉCIES DOPAMINA E 

DOPAMINOQUINONA NO ELETRODO DURANTE OXIDAÇÃO DA DOPAMINA. 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

 O grupo de pesquisa no qual este trabalho foi realizado possui licença do software, 

sendo as simulações realizadas em um PC com Windows
®
 7, processador Intel

®
 Xeon 3GHz, 

4Gb de memória RAM, modelo DDR2, 667MHz. 

 

1.3 Técnicas Empregadas 

 

1.3.1 Voltametria Cíclica 

 

Sendo a técnica voltamétrica mais utilizada para a obtenção de informações 

qualitativas sobre processos eletroquímicos [11], a voltametria cíclica tem como principal 

diferencial a rapidez em fornecer informações sobre a termodinâmica de processos de 
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oxirredução, do estudo da cinética de reações heterogêneas de transferência de elétrons e de 

reações acopladas a processos de envolvem adsorção [11]. 

Na voltametria cíclica, primeiramente, inicia-se a aplicação de potencial num valor em 

que nenhuma reação de oxidação ocorre. Variando o potencial para regiões positivas 

(anódica) ocorre a oxidação da espécie que está em solução, gerando um pico de corrente que 

é proporcional à concentração desta espécie.Quando, novamente, o potencial já estiver em um 

valor que nenhuma reação de oxidação ocorra, o potencial agora é varrido de maneira inversa, 

até o valor inicial. Se a reação for de comportamento reversível, os compostos oxidados na 

primeira etapa serão reduzidos nesta segunda, gerando um segundo pico (redução) simétrico 

ao primeiro (oxidação). Fatores como mecanismo redox tem extrema influência no tipo de 

voltamograma obtido, fazendo a voltametria cíclica uma excelente técnica para estudos de 

mecanismos redox [11]. 

Na Figura 4A, observa-se a forma de aplicação do potencial na voltametria cíclica, 

onde o potencial é varrido de forma linear alternando entre crescente e decrescente ao 

eletrodo de referência ao longo do tempo. Já na figura 4B, é mostrado um voltamograma 

cíclico de um processo de natureza reversível, indicando a varredura direta e a varredura 

inversa durante a medida voltamétrica [11]. 

 

FIGURA 4- (A): VARREDURA DE POTENCIAL EM FUNÇÃO DO TEMPO NA VOLTAMETRIA 

CÍCLICA; 

          (B) VOLTAMOGRAMA REVERSÍVEL. 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

1.3.2 Voltametria de Onda Quadrada 

 

Neste tipo de voltametria de pulso, uma onda quadrada de forma simétrica e com 

amplitude Ep sobreposta a uma rampa de potencial com forma de escada (staircase), que 
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possui como características amplitude Es, largura α e período  é aplicada ao eletrodo de 

trabalho, como representado na Figura 5A, sendo que nesta técnica a corrente é amostrada em 

dois momentos, no final do pulso direto, quando a direção da varredura é igual à direção do 

pulso, e uma segunda vez no final do pulso reverso, onde a direção da varredura é contrária à 

direção do pulso[11]. 

 

FIGURA 5- (A) ESQUEMA REPRESENTANDO A VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA. 

       (B) VOLTAMOGRAMA RESULTANTE NA VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA. 

 

FONTE: Adaptado de PACHECO et al. (2013) [11] 

 

Na Figura 5b, mostra o voltamograma resultante das duas correntes amostradas, 

consistindo na diferença entre estas duas versus a rampa de potencial aplicado. Características 

desta técnica são uma alta sensibilidade e a grande rapidez na aquisição de dados,  permitindo 

o uso de velocidades de varredura extremamente altas [11]. 

 

1.3.3 Voltametria de Eletrodo Rotatório 

 

Sendo um método amplamente utilizado, a voltametria de eletrodo rotatório, também 

chamada de Voltametria de Disco Rotatório ( VDR) é uma técnita disponível para o estudo de 

processos eletroquímicos em eletrodos sólidos. Possuindo camada de difusão constante e a 

não interferência significativa na medida do carregamento da camada elétrica, a VDR consiste 

em um eletrodo de trabalho que é girado em torno do eixo que passa pelo centro do disco, por 
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motor, com uma certa frequência (f) , onde a velocidade de rotação (ω) é um parâmetro que 

pode ser ajustado pelo usuário [12]. 

Nesse tipo de voltametria, onde a transferência de massas dos reagentes e produtos é 

feita por meio mecanismo difusional-convectivo, a corrente, chamada de corrente limite é 

dada pela equação de Levich [12], mostrada em (1): 

 

                           𝑖𝑙 =  0,620 ∙  𝑛 ∙  𝐹 ∙  𝐴 ∙ 𝐷
2

3 ∙  𝜔
1

2  ∙ 𝑣−1/6 ∙ 𝑐0            (1) 

 

Onde: n é o número de mols de  elétrons , F é a constante de Faraday, A é área do 

eletrodo, D é o coeficiente de difusão, C0 a concentração da espécie reagente e v a viscosidade 

do fluido. 

Quando se realiza a medida, a corrente limite é obtida pelo platô  do perfil corrente-

potencial obtido nas diferentes velocidades de rotação. A Figura 6A mostra o platô formado 

nos voltamogramas, enquanto que na Figura 6B , mostra a reta formada quando plota-se  

corrente limite versus raiz quadrada da velocidade de rotação . Uma vez obtida tal reta, pode-

se calcular o coeficiente de difusão da espécie eletroativa a partir do coeficiente  angular [12]. 

 

FIGURA 6- (A) PLATÔ CARACTERÍSTICO DO VDR; 

       (B) LINEARIEDADE DE CORRENTE LIMITE x VELOCIDADE DE ROTAÇÃO. 

 

FONTE: Adaptado de SCHARF (1992) [12]. 
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CAPÍTULO 2: 

 

Fenol:  

Uma Abordagem Inicial 
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2.1 Introdução 

 

 Apesar do presente trabalho dar destaque no neurotransmissor dopamina e ao ácido 

ascórbico, grande parte do tempo deste foi gasto na investigação e tentativas de reprodução de 

voltamogramas do composto fenólico que possui estrutura molecular mais simples da classe 

fenólica: o fenol. O estudo prévio do fenol, cujas  conclusões experimentais envolvem 

procedimentos adotados, foi realizado em conjunto com a mestranda Bianca Zanona, cujo 

trabalho principal se relaciona a outro composto fenólico, sendo este ácido cafeico.  

 O fenol (ácido fênico, hidroxibenzeno), cuja estrutura está representada na Figura 7, é 

um composto fenólico, isto é, um composto que possui um grupo hidroxila ligado diretamente 

a um grupo hidrocarboneto aromático. Sua fórmula molecular é C6H5OH, possui massa 

molecular de 94,113g/mol, apresentando-se em temperatura ambiente como um sólido 

cristalino sem cor [13, 14 ].  

 

FIGURA 7- ESTRUTURA QUÍMICA DO FENOL. 

 

FONTE: O Autor (2018)  

 

 São características do fenol a sua alta toxicidade e a grande dificuldade na sua 

degradação. Portanto, meios eletroquímicos que consigam uma degradação deste composto 

por sua oxidação são amplamente estudados, verificando assim que o fenol, assim como a 

dopamina, pode ser estudado via eletroquímica [15-17]. 

 Um artigo encontrado na literatura que o grupo de trabalho teve como base 

experimental foi de Enache e Oliveira-Brett, onde por meio de estudos experimentais 
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utilizando a voltametria cíclica, mecanismos foram propostos para oxidação do fenol
 
[18]. No 

artigo foi apresentado o voltamograma obtido experimentalmente, encontrado na Figura 8, 

onde observam-se voltamogramas sucessivos do fenol,onde há, a partir do segundo ciclo, a 

formação de espécies fenólicas resultantes da oxidação do produto da reação do fenol : 

 

FIGURA 8 - VOLTAMOGRAMAS CÍCLICOS OBTIDOS DO FENOL COM LINHA DE                     BASE 

SUBTRAÍDA . 

 

LEGENDA: Medida obtida em pH 7, tampão fosfato, concentração de fenol  de 30µM, velocidade de varredura 

de 100mv/s. 

FONTE:  Adaptado de ENACHE; OLIVEIRA-BRETT (2011)[ 18]. 

 

 Também no artigo, foi proposto o mecanismo de oxidação do fenol, que pode ser 

observado na Figura 9, onde uma proposta de mecanismo EC foi sugerida, juntamente com 

uma possível oxidação dos produtos resultantes da reação do fenol devido ao surgimento de 

espécies eletroativas a partir do segundo ciclo voltamétrico. 

 

 

 

 

 

1° Ciclo 

2° Ciclo 
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FIGURA 9:  MECANISMO EC PROPOSTO  DA OXIDAÇÃO  DO FENOL. 

 

FONTE:  Adaptado de ENACHE; OLIVEIRA-BRETT (2011) [ 18]. 

 

Na Figura 8 pode-se verificar, os voltamogramas da oxidação do fenol, onde cada pico 

corresponde a uma transformação eletroquímica que ocorre, enquanto que transformações de 

natureza apenas química, não aparecem no voltamograma [18]. A região 1a corresponde à 

oxidação do fenol a um radical, como é apresentado na Figura 9, esse radical, por sua vez é 

consumido e convertido, de maneira química (ausência de pico) a outros dois compostos (orto 

e para-quinonas) que também, só que agora de forma eletroquímica, se convertem em orto e 

para-fenóis (2c e 3c) [18]. A partir do segundo ciclo voltamétrico, ocorre a transformação 

eletroquímica de orto e para-fenóis em orto e para-quinonas (2a e 3a) [18]. Essa sequencia de 

reações eletroquímica e química (oxidação do fenol e formação das quinonas) é caracterizado 

como mecanismo EC [18]. Em relação às transformações eletroquímicas que ocorrem entre as 

quinonas para os fenóis, as mesmas são de natureza semelhante que ocorrem na dopamina,  e 

com o ácido ascórbico, mecanismos estes que serão mostrados posteriormente. 

Um mecanismo EC é caracterizado por uma espécie O que sofre uma transferência 

eletrônica (E), que de maneira rápida é seguida por uma reação química (C) [19]. Um modelo 

representativo de tal mecanimo pode ser observado nas equações 2 e 3:  

ETAPA E 

ETAPA C 
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𝐸                                                    𝑂 + 𝑒 ⇌ 𝑅                                                          

 

𝐶                                               𝑅 → 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠                                                        

 

 Sendo, O a espécie que sofre oxidação e R o produto da transferência eletrônica. Em 

tais reações, a constante de velocidade da reação química (kc) é alta, fazendo assim com que a 

transferência eletrônica inversa ( redução) seja suprimida [19], portanto, não aparecendo um 

pico de redução no voltamograma no processo. 

 O objetivo desta investigação inicial com o fenol foi de testar e elaborar um plano de 

trabalho que incluia limpeza de eletrodo, variação de velocidade de varredura, investigação de 

mecanismo e realizar uma simulação eletroquímica nas melhores condições encontradas de 

concentração e velocidade de varredura, para que mais tarde, tal plano fosse utilizado para 

dopamina e ácido ascórbico. 

 

2.2 Materiais e Métodos 

 

2.2.1 Reagentes e Soluções 

 

Os reagentes utilizados foram, em sua totalidade, de grau analítico e adquiridos junto à 

Sigma-Aldrich, sendo as soluções  todas preparadas com água ultrapura com resistividade de 

2,7µS/cm, obtidas por deionizador de água localizado no Centro de Ciências Moleculares e 

Nanotecnologia (CCMN). 

 

2.2.1.1 Solução tampão 

 

Para o preparo de solução tampão de Sorensen (tampão fosfato) pH 7 [20], foram  

pesados 7,126g de fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) e 3,631g de fosfato de potássio 

monobásico (KH2PO4), ambos secos em estufa a 110°C . Uma vez dissolvidos em água, 

elevou-se à 1 litro e o pH foi ajustado com ácido sulfúrico e hidróxido de sódio para pH igual 

a 7 utilizando pHmetro AKSO
®
 modelo AK95. 

 

2.2.1.2 Solução de fenol 
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Para o preparo da solução de fenol, o mesmo foi deixado em dessecador por dois dias 

para que a pesagem fosse feita de maneira correta e sem interferentes. Foram preparadas 

soluções de 0,25; 0,025 e 0,0025 mol/L para que um estudo de concentração fosse feito. 

 

2.2.2 Instrumentação 

 

2.2.2.1 Cela Eletroquímica e Eletrodos 

 

Os ensaios eletroquímicos foram realizados em cela eletroquímica convencional 

Metrohm
®
 de compartimento único e tampla de Teflon

®
 para encaixe de três eletrodos (Figura 

10), sendo o eletrodo de trabalho um eletrodo de Carbono Vítreo Metrohm
®
 com área de 0,07 

cm
2
, contra-eletrodo de grafite e um eletrodo de referência de Ag/AgCl (KCl 3M), mostrados 

na Figura 11: 

 

FIGURA 10: CELA ELETROQUÍMICA DE COMPARTIMENTO ÚNICO 

 

FONTE: O Autor (2019) 
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FIGURA  11: ELETRODOS UTILIZADOS DURANTE EXPERIMENTOS. 

 

LEGENDA: (A) Eletrodo de referência Ag/AgCl (KCl 3M), (B) Contra-eletrodo de grafite, (C) Eletrodo de 

trabalho de Carbono Vítreo Methrom
 ®

. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

2.2.2.2 Potenciostato 

 

As medidas eletroquímicas foram obtidas por meio do equipamento 

potenciostato/galvanostato µAutolabIII/FRA2
®
. Para se ter a garantia de atmosfera inerte 

durante os experimentos, foi utilizado utilizado gás nitrogênio de grau analítico. 

 

2.2.3 Limpeza de Vidrarias 

 

 Em relação à limpeza das vidrarias utilizadas, as mesmas foram deixadas durante cerca 

de 12hrs em meio de permanganato de potássio 1%, após isso foram lavadas com peróxido de 

hidrogênio acidificado e então, deixadas por 12hrs em meio de ácido nítrico 1% m/m e 

finalmente, fervidas durante três vezes em água ultrapura. 
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 Uma limpeza alternativa e mais rápida que também foi utilizada durante os 

experimentos é o uso da solução piranha, que consiste em água, ácido sulfúrico e peróxido de 

hidrogênio em proporções de 4:1: 1, respectivamente. 

 

2.2.4 Medidas exploratórias da molécula-base: Fenol 

 

Uma vez obtido um conhecimento prévio  por meio de uma vasta revisão 

bibliográfica, a parte experimental do projeto se iniciou pela investigação preliminar do 

comportamento voltamétrico do fenol, molécula esta que serviu de base para os experimentos 

com a dopamina e ácido ascórbico, uma vez que as medidas exploratórias que consistiram na 

determinação de condições experimentais ótimas e que principalmente garantiam a 

reprodução dos resultados. Tais condições incluíram limpeza e pré-tratamento do eletrodo, 

investigação da presença ou não de espécies adsorvidas na superfície do mesmo, janela de 

potencial, concentração, variação nas velocidades de varredura. 

 Uma vez estabelecidos tais roteiros experimentais, os mesmos foram aplicados à 

dopamina e ácido ascórbico, para que houvesse a verificação do funcionamento do método 

para estas moléculas.  

 

2.2.4.1 Roteiro Experimental 

 

Na Figura 12, pode-se observar o esquema do roteiro experimental empregado no 

estudo do fenol por voltametria cíclica, onde a adição de fenol ocorria após a estabilização da 

linha de base do voltamograma. As concentrações de fenol utilizadas na cela variaram de 25 a 

4500µM, onde a concentração que tivesse melhor reprodução experimental seria escolhida 

para a variação de velocidade de varredura. 
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FIGURA 12- ESQUEMA EXPERIMENTAL DO ESTUDO VOLTAMÉTRICO DO FENOL 

 

LEGENDA: Setas em preto mostram o fluxograma do estudo voltamétrico do fenol, enquanto que setas em azul 

mostram o procedimento de limpeza do eletrodo de trabalho. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

2.2.4.2 Estudo de adsorção  

 

Também foram realizados ensaios para investigar a existência ou não de adsorção de 

fenol no eletrodo de trabalho, visto que esta é uma lacuna ainda na literatura, não sendo 

reportado em nenhum meio científico. Testes foram realizados mergulhando o eletrodo de 

trabalho em uma solução concentrada de fenol, variando este tempo de imersão. Após 

decorrido o tempo o eletrodo era lavado com água ultrapura, e uma medida de voltametria 

cíclica era realizada para a verificação ou não da existência de fenol adsorvido no eletrodo. 

Um gráfico de corrente de pico versus tempo de imersão foi construído e apresentado 

na seção de Resultados e Discussão deste capítulo.  

 

2.3 Resultados e Discussão 
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2.3.1 Estabilização da Linha de Base 

 

Primeiramente, devido à importância dos brancos das medidas, uma vez que a 

subtração do voltamograma obtido pelo branco resulta na medida correta. Após diversos 

testes, percebeu-se a necessidade da realização de ciclos voltamétrico somente em tampão até 

que a linha de base ficasse constante, visto que há uma grande diferença entre o primeiro ciclo 

(linha vermelha) e o último ciclo (linhas juntas e constantes), como representada na Figura 13: 

 

FIGURA 13- ESTABILIZAÇÃO DA LINHA DE BASE A PARTIR DO VIGÉSIMO CICLO 

VOLTAMÉTRICO. 

 

LEGENDA: 1° ciclo em vermelho e 20° ciclo em voltamogramas juntos e constantes, voltametria realizada em 

tampão fosfato pH 7, velocidade de varredura de 100mv/s. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Uma vez obtido o vigésimo ciclo, o mesmo serviu de branco para subtração de 

background da medida sem tratamentos, tema este que será discutido na sessão 2.3.2. 
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2.3.2 Subtração de Backgroud 

 

Uma vez obtido o ultimo ciclo voltamétrico (vigésimo), este serviu de branco para que 

a corrente capacitiva fosse subtraída da corrente total, restando somente a corrente faradaica 

[21], sendo esta última, resultante do processo de oxidação do fenol e redução das quinonas. 

Isto pode ser melhor entendido por meio da Tabela 1: 

 

TABELA 1- TIPOS DE CORRENTE PRESENTES EM UM PROCESSO ELETROQUÍMICO 

Tipo de Corrente Processo Envolvido 

Capacitiva (Ic) Branco 

Total (It) Medida sem tratamentos 

Faradaica (If) Oxirredução (Backgroud) 

FONTE: O autor (2018). 

 

 Sendo a corrente total a soma da corrente faradaica com a capacitiva, tem-se: 

 

                            𝐼𝑡 = 𝐼𝑐 + 𝐼𝑓                (4) 

 

Portanto,com a subtração do branco pela medida sem tratamentos é possível obter o 

voltamograma somente do processo de oxirredução, sendo este último necessário para que as 

análises sejam feitas.A equação que representa tal subtração está representada em (5): 

 

𝐼𝑓 = 𝐼𝑡 − 𝐼𝑐               (5) 

 

Tal subtração foi realizada e a comparação entre branco, medida sem tratamentos 

(voltamograma este que foi denomado de “curva”)e o backgroud (back) pode ser observada 

na Figura 14: 
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FIGURA 14-  COMPARAÇÃO ENTRE VOLTAMOGRAMAS: CURVA, BACKGROUND E BRANCO. 

 

LEGENDA: Voltamogramas obtidos em tampão fosfato pH 7, velocidade de varredura de 100mv/s e 

concentração de fenol de 75µM 

FONTE: O Autor (2018). 

 

2.3.3 Condições Favoráveis Encontradas 

 

Medidas de variação de velocidade de varredura foram feitas, juntamente com um 

estudo detalhado de concentração para que as condições dos experimentos fossem otimizadas. 

No que se diz respeito à concentração, a que melhor correspondeu em termos de reprodução 

experimental foi a concentração de 250µM. A média e desvio padrão da corrente de pico 

encontrada foi de 8,7443μA ± 0,0076 μA,  porém o estudo de variação de velocidades não 

pôde ser concluído devido a não precisão intermediária do experimento. O voltamograma que 

mostra os voltamogramas das triplicatas está representada na Figura 15:  
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FIGURA 15-  MEDIDAS EM TRIPLICATA DO FENOL 

 

LEGENDA: Cada cor representa um diferente tipo de medida, (-) e (-) representam medidas intra dias e (-) 

representa medida inter dia. Medida obtida em pH 7 fosfato, velocidade de varredura de 100mv/s e concentração 

de 250µM. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

2.3.4 Teste de Adsorção 

 

No que diz respeito à adsorção, o tempo de imersão do eletrodo de trabalho teve uma 

grande variação, como mostrada na Figura 16, onde é mostrado o gráfico construído com o 

valor do pico anódico (oxidação do fenol) versus tempo de imersão do eletrodo.  

Observando o gráfico, percebe-se que um comportamento adsortivo do composto fenol 

no eletrodo de trabalho, visto que tal curva demostra este fenômeno físico. Percebe-se que o 
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máximo de adsorção ocorre em aproximadamente em 30min de imersão, e partir desta, 

provavelmente todos os sítios passiveis de adsorção foram ocupados. 

 

FIGURA 16- DEMONSTRAÇÃO DE ADSORÇÃO DO FENOL 

 

LEGENDA: Diferentes cores indicam os diferentes voltamogramas obtidos em diferentes tempos de imersão do 

eletrodo de trabalho em solução de fenol.  Medidas realizadas em solução tampão fosfato pH7, velocidade de 

varredura de 100mv/s. 

FONTE: O Autor (2018) 

 

2.3.5 Simulação Eletroquímica Computacional 

 

Simulações exploratórias foram realizadas com o fenol, sempre tentando ajustar o 

modelo experimental ao modelo simulado. Na Figura 17, pode-se observar o voltamograma 

real obtido, juntamente com o branco e o background, enquanto que na Figura 18, o modelo 

simulado de tal voltamograma é apresentado. 
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FIGURA 17- VOLTAMOGRAMA CÍCLICO DE FENOL ESCOLHIDO PARA SIMULAÇÃO. 

 

 

LEGENDA: Branco, curva e backgroud obtidos do fenol em concentração de 250µM, velocidade de varredura 

de 50mv/s e tampão fosfato pH 7. 

FONTE:  O Autor (2018). 
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FIGURA 18- VOLTAMOGRAMA SIMULADO FENOL. 

 

 

LEGENDA: Voltamograma simulado do fenol, obtido através de software de simulação computacional 

eletroquímica Digielch
®
, adequado qualitativamente de medida realizada em 50mv/s ; pH 7 fosfato e 

concentração de 3,75 mM. 

FONTE: O Autor (2018). 

  

 Os parâmetros e reações utilizados na simulação estão detalhados nas Tabelas 2 e 3 

respectivamente. Na Tabela 2 estão representados as reações eletroquímicas e os parâmetros 

correspondentes e, na Tabela 3, estão representadas as reações químicas e parâmetros destas 

últimas. 

 

TABELA 2-  PARÂMETROS UTILIZADOS NAS REAÇÕES ELETROQUÍMICAS PARA SIMULAÇÃO.  

 Reação  E°(v) α(eV) Ks(cm/s) 

Formação de radical Fenóxi 0,7 0,35 1 

Formação de o-fenol 0,29 0,5 0 

Formação de p-fenol 0,39 0,5 0 

FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA 3-  PARÂMETROS UTILIZADOS NAS REAÇÕES QUÍMICAS PARA SIMULAÇÃO. 

 Reação  Keq Kf Kb 

Formação de p-quinona 1x10
5
 3 3x10

-4
 

Formação de o-quinona 1x10
6
 4 4x10

-5
 

FONTE: O Autor (2018) 

 

2.4 Conclusões 

 

O fenol, apesar de possuir a estrutura mais simples da classe compostos fenólicos, 

apresenta um mecanismo complexo, juntamente com uma dificuldade de medida devido à 

adsorção presente do próprio fenol, comprovada experimentalmente por meio do experimento 

de demonstração de adsorção, juntamente com o bloqueio do eletrodo de trabalho pelos 

produtos formados durante a reação química acoplada à reação eletroquímica. 

 Porém, apesar de toda a complexidade, o mesmo cumpriu o propósito de fornecer 

informações importantes e, principalmente,ajudar na elaboração de planos de limpeza de 

eletrodo de trabalho e vidraria, bem como, proporcionar um primeiro contato com o software 

de simulação eletroquímica. 
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CAPÍTULO 3: 

 

Dopamina:  

Uma Aborgadem Eletroquímica e 

Computacional 
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3.1 Introdução 

 

A dopamina (4-(2-Aminoetil) benzeno-1,2-diol), cuja estrutura está representada na 

Figura 19, é um neurotransmissor da classe das catecolaminas e feniletilaminas que atua em  

uma grande gama de funções, tais como: cognição da atividade  locomotora, emoção, ingestão 

de comida, além de possuir função de regular o sistema endócrino. Do ponto de vista físico-

químico, possui fórmula molecular C8H11NO2, massa molar de 153,181g mol
-1

, apresentando-

se em temperatura ambiente no estado sólido e possuindo alta solubilidade em água [22-24]. 

 

FIGURA 19- ESTRUTURA QUÍMICA DA DOPAMINA. 

 

LEGENDA: Em azul , o grupo fenólico e em laranja o grupo amino. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

Do ponto de vista biológico [25], a dopamina, é sintetizada a partir do aminoácido 

tirosina, que por meio de um mecanismo de transporte ativo é levado ao cérebro. Em 

organismos vivos, a tirosina é produzida da fenilalanina por meio da enzina fenilalanina 

hidroxilase, onde esta catalisa a adição de um grupo hidroxil à posição meta da tirosina [25], 

formando L-dopa. Uma vez formado o composto L-dopa, o mesmo é rapidamente convertido 

à dopamina pela enzina dopa hidroxilase, enzima esta localizada no citoplasma [25]. Na 

Figura 20 estão representadas as estruturas químicas da tirosina, L-dopa e dopamina, bem 

como o caminho seguido na síntese. 
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FIGURA 20- SÍNTESE DA DOPAMINA EM ORGANISMOS VIVOS. 

 

LEGENDA: A: fenilalanina hidroxilase; B: dopa hidroxilase. 

FONTE: Adaptado de SOUZA. [26]. 

 

Possuindo cerca de cinco receptores (D1, D2, D3, D4 e D5), onde cada receptor é 

encontrado em uma parte e possui uma função distinta no cérebro [25]. Algumas das funções 

de cada receptor estão listadas a seguir [25]: 

 D1: Movimentos voluntários, regulação de desenvolvimento e crescimento, 

regulações da fome, atenção, recompensas, sono, comportamento reprodutivo, 

memória e aprendizagem; 

 D2: Motivação de recompensa, regulação da pressão sanguínea, funções renais, 

vasodilatação; 

 D3: Envolvido na cognição e modulação da função endócrina, emoções, 

regulação da função motora; 

 D4: Regulação das funções renais, vasodilatação, pressão sanguínea, 

modulações das funções motoras; 

 D5: Envolvido no processo de dor, funções afetivas, funções endócrinas da 

dopamina. 

Sendo a dopamina um neurotransmissor envolvido em uma gama de funções nos 

organismos, a mesma está relacionada com o surgimento de diversas doenças, tais como, se 

estiver presente em seus níveis baixos no sangue, a depressão, doença de Parkinson, 

Trantorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade (TDAH) e esquizofrenia. Em níveis elevados 

na corrente sanguínea pode causas euforia e paranoia [25]. 

 Atuando como um composto eletroativo, diversos pesquisadores se dedicam à estudos 

envolvendo a dopamina e a eletroquímica, sendo os sítios possíveis de oxidação as hidroxilas 

formando orto-dopaminoquinonas
 
[22], como mostrada na Figura 21: 
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FIGURA 21- REAÇÃO DE OXIDAÇÃO DA DOPAMINA FORMANDO DOPAMINOQUINONA. 

 

FONTE: Adaptado de MANJUNATHA et al. (2013) [22]. 

 

 Huitle, Lopez e Quiroz no ano de 2009, por meio de uma modificação na superfície do 

carbono vítreo com L-cisteína, conseguiram aumentar a resposta eletroquímica (picos de 

redução e oxidação nítidos e separados) obtidas em diferentes soluções tampões (diferentes 

pHs) se comparadas com as respostas obtidas com o eletrodo de carbono vítreo não 

modificado
 
[23]. 

 Li e Christensen, em 1994 [24] realizaram um estudo utilizando a voltametria cíclica 

para investigar os caminhos que levavam a formação de orto-quinonas a partir da dopamina e 

do seu precursor, a dopa. Tais estudos também levaram à investigação das reações das orto-

quinonas (produtos de oxidação da dopamina) com água para a formação de 6-

hidrodopamina, composto de extrema toxicidade. Outra evidência obtida neste trabalho é de 

suma importância, é que as reações envolvendo a dopamina e seus produtos de oxidação são 

dependentes do pH
 
[24]. 

 Saurabh et al., em 2014 [27], por meio de uma modificação com nanopartículas de 

ouro na superfície de um eletrodo de paládio, conseguiram obter picos de corrente de valores 

mais altos utilizando dopamina como espécie eletroativa. Tal modificação foi validada 

utilizando técnicas de voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada, onde também um 

comportamento difusional foi encontrado para a espécie. 

 Uma referência que serviu de base para os experimentos envolvendo a dopamina, foi o 

artigo proveniente do trabalho de Huang et al. [28], onde um pré-tratamento eletroquímico no 

eletrodo de carbono vítreo é utilizado para que o limite de detecção da dopamina seja menor, 

sendo este da ordem de poucos micromolares [28]. A Figura 22 mostra como fica um 

voltamograma utilizando uma concentração de dopamina de 2µmol L
-1

 sem o pré-tratamento 

do eletrodo de carbono vítreo (linha pontilhada vermelha a) e a espécie sendo detectada após 

o pré-tratamento do eletrodo de carbono-vítreo (linha contínua azul b). Tal pré-tratamento 

consiste em realizar uma oxidação eletroquímica à +1,75v por 300s e posteriormente uma 
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redução eletroquímica à -1,75v por 300s
15

. Após isso, o método de obtenção de curvas 

voltamétricas é semelhante com o fenol, com exceção de que não há a necessidade de 

polimento do eletrodo e lavagem de vidraria entre uma medida de velocidade de varredura e 

outra. Estudos de variação de pH e variação de velocidade de varredura foram realizados, e os 

resultados podem ser comparados na sessão de resultados e discussão. 

 

FIGURA 22- VOLTAMOGRAMAS DE DOPAMINA COM E SEM PRÉ-TRATAMENTO NO ELETRODO 

DE CARBONO VÍTREO. 

 

LEGENDA: Voltamograma de dopamina sem pré-tratamento (a-vermelho) e com pré-tratamento (b-azul).  

Concentração de dopamina de 2µM, pH7. 

FONTE: Adaptado de HUANG et al. (2012) [28]. 

 

Grande parte dos trabalhos que são encontrados atualmente retratam estudos do 

melhoramento de detecção da dopamina via eletroquímica e não se tem um estudo detalhado 

dos mecanismos envolvidos durante tais reações, nem mesmo um estudo para a verificação se 

os poucos mecanismos propostos podem ser confirmados, bem como a determinação dos 

parâmetros cinéticos destes. 

Portanto, o foco desse trabalho envolvendo a dopamina foi, com a realização de 

experimentos utilizando técnicas eletroquímicas, a confirmação do número de elétrons 

envolvidos na reação por meio de cálculos, comparação dos voltamogramas encontrados em 

diferentes pHs na literatura com os obtidos experimentalmente, juntamente com uma análise 

qualitativa dos mecanismos encontrados na literatura para oxidação da dopamina utilizando a 

simulação eletroquímica computacional. 
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3.2 Materiais e Métodos 

 

3.2.1 Reagentes e Soluções 

 

3.2.1.1 Solução Tampão pH 7 

 

 Para o estudo da dopamina em pH 7, a solução tampão utilizada foi o Tampão de 

Sorensen, ao qual o método de preparo já foi mostrado anteriormente na seção 2.2.1.1. 

 

3.2.1.2 Soluções Tampão pHs 3;5 e 8,1. 

 

Para estes valores de pH, o tampão de Britton-Robinson foi utilizado, o qual é uma 

mistura de ácido bórico (H3BO3), ácido fosfórico ( H3PO4) e ácido acético (CH3COOH), todos 

em concentração de 0,04 M, sendo acrescido em todas as soluções ácidas o perclorato de 

sódio (NaClO4) 0,1 M, para controlar a força iônica. A solução original possui um pH de 

aproximadamente 2, sendo a variação obtida através da adição de hidróxido de sódio (NaOH) 

1 M à solução [29]. 

 

3.2.1.3 Solução de Dopamina 

 

 A concentração da solução de dopamina utilizada foi preparada de forma que , quando 

houvesse a adição de 300 µl desta na cela eletroquímica contendo 30 ml de solução tampão, a 

concentração de dopamina seria de 5 µM. Tanto o composto em forma de pó, quanto a 

solução pronta foi guardada em ambiente refrigerado numa temperatura de 2°C. 

 

3.2.2 Instrumentação 

 

A instrumentação presente nesta etapa é a mesma descrita na seção 2.2.2, sendo que 

somente houve a adição de aparelhagem para realização de medida de voltametria de eletrodo 

rotatório, sendo este Autolab
®
 RDE da marca Metrohm

®
. 

 

3.2.3 Roteiro Experimental 

 Nesta seção serão apresentadas as etapas laboratoriais realizadas e análises feitas nos 

dados obtidos experimentalmente. 
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3.2.3.1 Estudo da Variação da Velocidade de Varredura Utilizando Voltametria Cíclica 

Na Figura 23, pode-se observar o esquema do roteiro experimental empregado no 

estudo de variação de velocidade de varredura por voltametria cíclica, onde a adição de 

dopamina ocorria após a estabilização da linha de base do voltamograma e posterior obtenção 

dos brancos em diferentes velocidades. As concentrações de dopamina utilizada na cela foi de 

5 µM. 

 

FIGURA 23- ESQUEMA EXPERIMETAL VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE VARREDURA DA 

DOPAMINA 

 

LEGENDA: Setas em preto representam etapas seguidas para obtenção do estudo da variação de velocidade de 

varredura, enquanto que setas em azul representam etapas da limpeza do eletrodo de trabalho. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

O processo descrito anteriormente foi realizado de maneira semelhante para as 

medidas em pHs 3; 5; 7 e 8,1.  
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Uma vez obtidos tais dados, a subtração dos brancos foi realizada. Após isso uma 

investigação sobre o tipo de comportamento (adsortivo e/ou difusional) foi feita, bem como 

cálculos para a confirmação do número de elétrons envolvidos na reação e uma comparação 

gráfica entre correntes e potenciais máximos encontrados entre os diferentes pHs estudados. 

 

3.2.3.2 Voltametria de Onda Quadrada 

 

 Para investigação do comportamento da dopamina utilizando a voltametria de onda 

quadrada, a faixa de potencial escolhida foi de 0 a 1 v, com degrau de 0,002 v, amplitude de 

0,05 v, sendo que a frequência foi variada em valores de 5 a 200 Hz, com dopamina em 

concentração de 5µM 

 Uma vez obtidos os voltamogramas, a linha de base foi corrigida e uma comparação 

entre frequências foi realizada. 

 

3.2.3.3 Voltametria de Eletrodo Rotatório 

 

 No estudo da dopamina utilizando a voltametria de eletrodo rotatório, a faixa de 

rotação do eletrodo escolhida foi de 300 a 6000 rpm (rotações por minuto), velocidade de 

varredura de 100 e 750mv/s, faixa de potencial de 0 a 1 v e concentração de dopamina de 

5µM. 

 Uma vez obtidos os dados, uma verificação do surgimento do platô característico deste 

tipo de medida foi investigado, para então a construção da curva que permite o cálculo do 

coeficiente de difusão fosse construída. 

  

3.3 Resultados e Discussão 

 

3.3.1 Estabilização da Linha de Base 

 

 Para a dopamina, assim como o fenol, teve-se a necessidade de estabilizar a linha de 

base, que ocorre aproximadamente no vigésimo ciclo voltamétrico em solução tampão, sem 

adição da espécie eletroativa, para que as medidas do branco fossem realizadas 

posteriormente à estabilização. Portanto, toda a discussão realizada nas seções 2.3.1 e 2.3.2 

equivale para a dopamina. 
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3.3.2 Subtração do Branco 

 

Na Figura 24, observam-se os voltamogramas obtidos da medida sem tratamento 

(curva), o branco e o background subtraído (processo faradaico): 

 

FIGURA 24-  SUBTRAÇÃO DE BRANCO DO PROCESSO VOLTAMÉTRICO DA DOPAMINA  

 

LEGENDA: Medida realizada em tampão fosfato pH 7 , velocidade de varredura de 500 mv/s , concentração de 

dopamina de 5µM. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Percebe-se, ao observar o branco e a curva, uma grande área de corrente capacitiva, 

isso se dá, provavelmente, ao pré-tratamento do eletrodo que é feito via eletroquímica para 

que a sensibilidade da medida seja maior e/ou pela geração de grupos funcionais  na 

superfície do eletrodo de carbono vítreo devido a alguma variação mecanística ocorrida por 

meio deste pré-tratamento. Em azul, têm-se somente o voltamograma do processo faradaico, 

onde este é utilizado para a construção da simulação química e posterior análise qualitativa. 

3.3.3 Estudo da Variação da Velocidade de Varredura 
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3.3.3.1 pH 3 

 

 Para este pH, nenhuma resposta voltamétrica foi obtida utilizando voltametria cíclica e 

tampão de Britton-Robinson, portanto nenhuma análise quanto ao comportamento difusivo ou 

adsortivo pode ser realizada. 

 

3.3.3.2 pH 5 

 

 Tendo como objetivo investigar o comportamento da dopamina em meio ácido, os 

voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura utilizando solução tampão de 

Britton-Robinson em pH 5 podem ser observados na Figura 25: 

 

FIGURA 25-  VOLTAMOGRAMAS DA DOPAMINA EM MEIO ÁCIDO. 

 

LEGENDA:  Voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura em meio de tampão de Britton-

Robinson pH 5, Concentração de dopamina de 5µM. 

FONTE: O Autor (2019). 
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Para análise do comportamento da espécie eletroativa neste pH, foram plotados os 

valores de corrente de pico versus velocidade de varredura e raiz dessa velocidade de 

varredura. Obteve-se um maior coeficiente de correlação (0,976) para o plot de Ip x v 
1/2

, 

estimando um comportamento linear, demonstrando, portanto, um processo controlado por 

difusão. A reta obtida de Ip x v 
1/2

  para a dopamina em pH 5 encontra-se na Figura 26: 

 

FIGURA 26-  Ip x v 
½
 PARA DOPAMINA EM pH 5. 

 

LEGENDA: Reta obtida de Ip x v 
1/2

  obtidos de voltamogramas  medidos em diferentes velocidades de 

varredura em meio de tampão de Britton-Robinson pH 5, Concentração de dopamina de 5µM. 

FONTE: O Autor (2018) 

 

3.3.3.3 pH 7 

 

Tendo como objetivo investigar o comportamento da dopamina em meio neutro, os 

voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura utilizando solução tampão de 

Sorensen em pH 7 podem ser observados na Figura 27: 
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FIGURA 27-  VOLTAMOGRAMAS DA DOPAMINA EM MEIO NEUTRO. 

 

LEGENDA:  Voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura em meio de tampão fosfato  pH 7, 

Concentração de dopamina de 5µM. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

Para análise do comportamento da espécie eletroativa neste pH, foram plotados os 

valores de corrente de pico versus velocidade de varredura e raiz dessa velocidade de 

varredura. Obteve-se um maior coeficiente de correlação (0,992) para o plot de Ip x v 
1/2

, 

estimando um comportamento linear, demonstrando, portanto, um processo controlado por 

difusão. A reta obtida de Ip x v 
1/2

 para a dopamina em pH 7 encontra-se na Figura 28: 
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FIGURA 28-  Ip x v 
½
 PARA DOPAMINA EM pH 7. 

 

LEGENDA: Reta obtida de Ip x v 
1/2

  obtidos de voltamogramas  medidos em diferentes velocidades de 

varredura em meio de tampão fosfato pH 7, Concentração de dopamina de 5µM. 

FONTE: O Autor (2018) 

  

 Para pH 7, foram calculados, utilizando os voltamogramas experimentalmente obtidos, 

o número de elétrons da reação de oxidação da dopamina. Esta informação foi importante, 

para que na simulação, as reações de transferência de carga fossem inseridas de maneira 

correta. Segundo Savent [30], para um processo difusional e que envolve a transferência de 

dois elétrons, a equação 6 deve ser verdadeira: 

 

𝐸𝑝/2 −  𝐸𝑝  = 1,10 
𝑅𝑇

𝐹
= 28,3 𝑚𝑉 𝑎 25°𝐶     (6) 

 

 Onde Ep/2 é o potencial de meia onda, Ep é o potencial do pico, R é a constante 

universal dos gases ideais, T é a temperatura em Kelvin e F é a constante de Faraday. 

 Após as subtrações realizadas dos valores de potencial de meia onda e potencial de 

pico nos voltamogramas obtidos em pH7, os valores foram comparados com a literatura [30]. 

A Tabela 4 mostra os valores encontrados: 
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TABELA 4- VALORES OBTIDOS EXPERIMETALMENTE DE  Ep/2 - Ep  PARA  DOPAMINA EM pH 7. 

 

Velocidade de varredura (V/s) Ep/2 - Ep (mV) 

0,05 0,027 

0,075 0,027 

0,1 0,026 

0,15 0,031 

0,25 0,035 

0,35 0,042 

0,5 0,039 

0,75 0,048 

1 0,049 

FONTE: O Autor (2019). 

 

 Percebe-se grande semelhança entre o valor teórico (28,3 mv) e os valores encontrados  

experimentalmente, principalmente em baixas velocidades de varredura. Contudo, tal 

comportamento não se mantém em altas velocidades empregadas. Uma possível explicação 

para tal fato é de que quando em velocidades de varredura elevadas, altos valores de 

resistência não-compensada estão presentes, fazendo assim com que haja uma distorção no 

potencial lido, portanto influências no cálculo podem estar presentes. 

  

3.3.3.4 pH 8,1 

 

Tendo como objetivo investigar o comportamento da dopamina em meio básico, os 

voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura utilizando solução tampão de 

Britton-Robinson em pH 8,1 podem ser observados na Figura 29: 
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FIGURA 29-VOLTAMOGRAMAS DA DOPAMINA EM MEIO BÁSICO. 

 

LEGENDA:  Voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura em meio de tampão de Britton-

Robinson pH 8,1, Concentração de dopamina de 5µM. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

Para análise do comportamento da espécie eletroativa neste pH, foram plotados os 

valores de corrente de pico versus velocidade de varredura e raiz dessa velocidade de 

varredura. Obteve-se um maior coeficiente de correlação (0,974) para o plot de Ip x v 
1/2

, 

estimando um comportamento linear, demonstrando, portanto, um processo controlado por 

difusão. A reta obtida de Ip x v 
1/2

  para a dopamina em pH 8,1 encontra-se na Figura 30: 
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FIGURA 30- Ip x v 
½
 PARA DOPAMINA EM pH 8,1. 

 

LEGENDA: Reta obtida de Ip x v 
1/2

 obtidos de voltamogramas  medidos em diferentes velocidades de 

varredura em meio de tampão de Britton-Robinson pH 8,1, Concentração de dopamina de 5µM. 

FONTE: O Autor (2018) 

 

3.3.3.5 Comparação entre pHs 

 

 Uma comparação entre os pHs utilizados (5; 7 e 8,1) foi feita, analisando e 

comparando com a literatura a variação da corrente e potencial de pico com o aumento do pH. 

A Figura 31 mostra os voltamogramas obtidos em uma mesma velocidade de varredura 

(75mv/ s), porém em diferentes valores de pH .  
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FIGURA 31- VOLTAMOGRAMAS DA DOPAMINA OBTIDOS EM DIFERENTES pHs . 

 

LEGENDA: Voltamogramas obtidos utilizando velocidade de varredura de 75mv/s. Concentração de dopamina 

5µM. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Para uma análise e comparação com a literatura [28], foram plotados a variação de 

corrente de pico anódico e o potencial de pico anódico em relação à variação do pH. A Figura 

32 mostra tal comportamento dessas grandezas em função do aumento do pH. 
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FIGURA 32- VARIAÇÃO DA CORRENTE E POTENCIAL DE PICO ANÒDICOS EM FUNÇÃO DO pH. 

 

LEGENDA: Variação da corrente de pico anódica (linha preta) e variação do potencial de pico anódico (linha 

vermelha) em função do pH . Dados obtidos de voltamogramas com velocidade de varredura de 75mv/s, 

concentração de dopamina de 5µM. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

Analisando a figura 32, percebe-se um máximo de corrente de pico em pH 7 e um 

mínimo de corrente de pico em pH 8,1, semelhante ao que ocorre em estudos encontrados na 

literatura [28] Isso se deve, segundo Huang et al. devido aos prótons tomarem parte na reação 

no eletrodo [28]. Em relação ao potencial de pico, o mesmo se desloca à valores mais 

negativos com o aumento do pH, que também está de acordo com a revisão bibliográfica. Tal 

fenômeno se deve devido à alguma prévia protonação da espécie [28]. 

Outra comparação pode ser realizada quando confrontados os valores de corrente de 

pico encontrados em diferentes tampões utilizados, visto que há um aumento da corrente de 

pico em tampão fosfato quando comparado às correntes de pico observadas em tampão 

Britton Robinson. Isso se deve, em um primeiro momento pela influência do pH ( em pH 

neutro há um aumento natural da corrente de pico comparados à outros pHs) e por fim, 

provavelmente pela influência do próprio tampão, devido a alguma diferença de resistência 

aos processos redox presentes. 

 

3.3.4 Voltametria de Onda Quadrada 

 

 Na investigação do comportamento da dopamina utilizando a voltametria de onda 

quadrada, alguns problemas experimentais surgiram, tais como o não surgimentos de pico 
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anódico em frequências superiores a 40Hz e a não estimativa linear da corrente de pico (ip) 

com a frequência (f) e nem com a raiz quadrada desta última.  A Figura 33 representa os 

voltamogramas obtidos até a frequência de 40 Hz, bem como a Figura 34 mostra que 

nenhuma linearidade é estimada utilizando tais dados. 

FIGURA 33- VOLTAMOGRAMAS OBTIDOS DA DOPAMINA UTILIZANDO VOLTAMETRIA DE 

ONDA QUADRADA. 

 

LEGENDA: Voltamogramas obtidos em tampão fosfato pH 7, degrau de potencial de 0,002v, amplitude de 0,05 

v. Concentração de dopamina de 5µM. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

FIGURA 34- ESTIMATIVA NÃO LINEAR DA CORRENTE DE PICO (Ip) COM DADOS DE 

FREQUÊNCIA E RAIZ DA FREQUENCIA (f) OBTIDOS ATRAVÈS DE VOLTAMETRIA DE ONDA 

QUADRADA. 

  

LEGENDA: Não linearidade de Ip x f (esquerda) e não linearidade de Ip x f
1/2 

(direita).  

FONTE: O Autor (2019). 
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Uma vez que a estimativa linear utilizando tais dados não é possível, nenhuma 

conclusão em relação ao mecanismo da dopamina (difusional ou adsortivo) pode ser feita 

utilizando tal técnica, tendo como base os dados apresentados. 

 

3.3.5 Voltametria de Eletrodo Rotatório 

 

 A investigação do comportamento da dopamina por voltametria de eletrodo rotatório 

não pode ser realizada, pois o surgimento do platô esperado não ocorreu, como pode ser 

observado na Figura 35, onde se tem os voltamogramas obtidos, sem a subtração da linha de 

base. 

 

FIGURA 35- VOLTAMOGRAMAS OBTIDOS POR VOLTAMETRIA DE ELETRODO ROTATÓRIO 

 

LEGENDA: Cada cor está relacionada a uma velocidade de rotação (rpm). Medidas realizadas em tampão 

fosfato pH 7, velocidade de varredura de 100mv/s, concentração de dopamina 5µM. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

 Uma segunda investigação foi realizada mudando a velocidade de varredura para 

750mv/s , porém os resultados encontrados foram semelhantes aos mostrados na Figura 35, 

onde nenhum platô foi encontrado, fazendo assim com que o coeficiente de difusão da 

dopamina (parâmetro utilizado na simulação) não fosse encontrado por tal técnica. 
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 Tal comportamento pode ter ocorrido por uma forte adsorção da espécie eletroativa na 

superfície do eletrodo, fazendo assim que a transferência de massas de reagentes e produtos 

não seja feito por mecanismo convexo-difusional, predominando um processo adsortivo. 

 

3.3.6 Simulação Eletroquímica Computacional 

 

 Para a simulação eletroquímica computacional da dopamina utilizando o Digielch
®
, os 

dados simulados foram otimizados para a velocidade de 150 mV/s em tampão fosfato pH 7, 

visto que um ajuste para cada velocidade de varredura empregada utilizando o próprio 

programa não foi utilizado. O voltamograma simulado otimizado e o voltamograma real 

podem ser observados na Figura 36: 

 

FIGURA 36- COMPARAÇÃO ENTRE VOLTAMOGRAMA REAL E SIMULADO PARA 

DOPAMINA A 0,15 V /S 

 

LEGENDA: Dados da medida real: Voltametria realizada a 150 mV/s, concentração de dopamina de 5µM em 

meio de tampão fosfato pH 7. 

FONTE: O Autor (2019). 
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 Para otimização da simulação, o valor de concentração de dopamina teve de ser 

ajustado para 40 µM, e o potencial padrão de redução utilizado foi de 0,27 V, enquanto que os  

valores do coeficiente de transferência de carga (α) e da contante de velocidade de 

transferência de carga (ks) foram 0,5 eV e 10000 cm/s, respectivamente. 

 Analisando os voltamogramas da Figura 36, observa-se que os picos de oxidação e 

redução de ambos voltamogramas estão próximos,  porém,  as caídas das correntes pós pico 

de ambos voltamogramas estão diferentes. Esse perfil voltamétrico causou grande dificuldade 

na simulação, provavelmente devido a algum erro no método de subtração de branco e/ou 

interferência da resistência não-compensada. Medidas em Capilar de Luggin para reduzir a 

interferência da resistência não-compensada  e utilização de métodos alternativos de subtração 

de branco são alternativas que podem reduzir tal efeito. 

 Um voltamograma utilizando os dados simulados foi construído com base nas 

velocidades de varredura de 50; 75; 150; 250 e 350 mV/s. A Figura 37 mostra os 

voltamogramas simulados: 

 

FIGURA 37- VOLTAMOGRAMAS SIMULADOS PARA DOPAMINA . 

 

LEGENDA: Voltamogramas obtidos computacionalmente através de software Digielch
®
, concentração de 

dopamina de 40 µM. 

FONTE: O Autor (2019). 
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3.4 Conclusões 

 

 Neste capítulo, a dopamina foi estudada via eletroquímica para que conclusões acerca 

do comportamento em diferentes pHs fosse verficado.  Tais experimentos levam à conclusão 

de que corrente no sistema está limitada por difusão ou sob controle difusional  em pHs 5; 7 e 

8,1. Em relação ao potencial, verifica-se que o potencial de pico da espécie de desloca à 

valores mais negativos em função do aumento do pH devido aos prótons tomarem parte da 

reação no eletrodo. 

 Em relação à simulação do voltamograma da dopamina, o processo de simulação 

eletroquímica teve de ser otimizado para a velocidade de 0,15 V/s, sendo que um ajuste pelo 

próprio software, denominado “fitting” não foi realizado. Porém, percebeu-se por meio da 

observação entre os voltamogramas simulados e os voltamogramas reais uma boa coerência 

dos mesmos, apesar das caídas de correntes pós pico não serem semelhantes. Porém os dados 

obtidos também foram utilizados no próximo capítulo, no processo de separação do ácido 

ascórbico com a dopamina. 

 Apesar de possuir boa resposta ao modelo simulado, a realização do ajuste do software 

dos dados experimentais não foi realizado. Medidas utilizando o  Capilar de Luggin pode ser 

uma alternativa visando diminuir a interferência da resistência não-compensada. 

Investigações detalhadas acerca do mecanismo da dopamina quando utilizado o pré-

tratamento no eletrodo, verificando se este último afeta ou não no mecanismo redox do 

composto também pode ser uma alternativa para um melhor entendimento do sistema. 
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CAPÍTULO 4: 

 

Ácido Ascórbico:  

Um Interferente na Determinação de 

Dopamina Utilizando Eletroquímica 
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4.1 Introdução 

 

O ácido ascórbico, cujo nome na União Internacional de Química Pura e Aplicada é 

(2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4--dihidroxi-2H-furan-5-ona, também conhecido 

popularmente como vitamina C [31, 32] é uma vitamina solúvel, atuando de forma essencial 

na nutrição humana visto que, diferente de alguns animais, seres humanos não são capazes de 

sintetiza-la a partir da D-glicose [33]. Do ponto de vista físico-químico, possui fórmula 

molecular de C6H8O6, massa molar de 176,12 g/mol, apresentando-se em temperatura 

ambiente na forma de pó de coloração amarelo pálido, inodoro e de gosto ácido [31]. A 

Figura 38 mostra a estrutura química do ácido ascórbico. 

 

FIGURA 38- ESTRUTURA QUÍMICA DO ÁCIDO ASCÓRBICO. 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

 Isolado primeiramente em 1928 [34], o ácido ascórbico é encontrado de forma vasta 

em frutas e vegetais, sendo que grandes concentrações desse composto estão presentes 

principalmente em kiwi, manga, laranja, tangerina e morangos [34]. Para que seja suprido via 

alimentação, para homens a recomendação diária de ingestão é de 90 mg, sendo que pra 

mulheres o valor é de 75 mg, atingindo uma dose máxima diária de 2000 mg [34]. 

 Atuando principalmente como fator adjunto com enzimas na síntese de hormônios 

suprarrenais, colágeno e noradrenalina, no metabolismo do ácido fólico, tirosina e triptofano, 

o ácido ascórbico, após ser absorvido no trato gastrointestinal, circula no plasma, entrando 

assim em todos os tecidos presentes no organismo [33]. 

 Por ter a capacidade de neutralizar radicais livres e também atuar como carreador 

desses radicais nos sistemas biológicos, o ácido ascórbico tem alta atividade antioxidante, 
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atuando assim como um excelente agente redutor [33]. 

 Tendo como característica a baixa estabilidade devido à presença de dois grupos 

hidroxila na estrutura, AA é rapidamente convertido em seu produto de oxidação, ácido 

dihidroascórbico, sendo pela indução da enzima ascorbato oxidase, mas também por fatores 

como exposição à oxigênio, pH básico, íons hidróxido, alta temperatura e presença de metais. 

A hidrólise irreversível do ácido dihidroascórbico gera o produto inativo, do ponto de vista 

biológico, ácido 2,3-diceto-L-gulônico, fazendo assim, que em estudos utilizando a 

voltametria cíclica em meio aquoso, um pico de redução, e posterior regeneração do AA não 

esteja presente. Na Figura 39, observam-se as reações presentes no processo de oxidação do 

ácido ascórbico, bem como a hidrólise do produto de oxidação em meio aquoso [33, 35]. 

 

FIGURA 39- REAÇÕES DE OXIDAÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO EM MEIO AQUOSO. 

 

FONTE: Adaptado de LIMA et al. (2013) [35]. 

 

 Por atuar de maneira significativa no organismo, o ácido ascórbico é amplamente 

estudado, sendo grande parte destes estudos dedicados à eletroquímica, visto que possui alto 

poder antioxidante [33-40]. Ly et al., em 2004 [37], utilizou a técnica pulsada voltametria de 

onda quadrada e eletrodo de carbono vítreo para desenvolver um método eletroanalítico para 

determinação de ácido ascórbico em análises biológicas, farmacológicas, alimentícias. 

 Por se tratar de um composto biologicamente ativo, diversos autores [38-43] se 

dedicam à estudos que envolvem a detecção de ácido ascórbico utilizando diferentes métodos. 
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 Pei et al. em 2015 [38], dedicou-se ao desenvolvimento de um eletrodo de carbono 

vítreo modificado com  cobre dopado com dióxido de  titânio nanoparticulado para a detecção 

de ácido ascórbico em solução de cloreto de potássio. Tal eletrodo se mostrou com boa 

estabilidade, tendo características promissoras na detecção de AA. 

 Skrovankova et al. em 2014 [33], realizou um estudo de detecção de ácido ascórbico 

utilizando eletrodos modificados com filmes de polímeros e a técnica voltametria cíclica. O 

eletrodo modificado, juntamente com a técnica utilizada se mostrou eficiente na detecção de 

baixos limites de ácido ascórbico em análises realizadas. 

 Embora seja de grande interesse a detecção isolada do ácido ascórbico, o maior 

problema em análises biológicas utilizando a eletroquímica se dá pelo fato de que nesse tipo 

de amostra, o mesmo se encontra em conjunto com outros componentes que possuem 

potenciais de oxidação semelhantes ao do AA, onde os principais são ácido úrico e dopamina 

[41-43].  Diversos autores se dedicam ao estudo do desenvolvimento de eletrodos 

modificados para detecção simultânea de ácido ascórbico e dopamina principalmente, 

utilizando técnicas eletroquímicas [41-43]. 

 Kim et al. em 2009 [41], utilizou um eletrodo de carbono vítreo modificado com 

grafeno e voltametria cíclica para determinação de dopamina numa escala de 4µM a 100 µM 

em uma mistura que também estava presente ácido ascórbico em uma concentração de 1 mM. 

Tal estudo se mostrou promissor, visto que houve um comportamento linear na curva de 

detecção de dopamina. 

 Sun et al. em 2010 [42], investigou em misturas contendo dopamina, ácido ascórbico e 

ácido úrico, a capacidade de um eletrodo de carbono vítreo modificado com grafeno e platina 

em obter picos separados de oxidação para cada espécie eletroativa utilizando voltametria 

cíclica. Com resultados obtidos, o estudo se mostrou uma boa plataforma para rotinas diárias 

de AA, DA e UA (ácido úrico). 

 Wang et al. em 2013 [43], realizou uma comparação na detecção simultânea de AA, 

DA e UA entre um eletrodo de carbono vítreo e um eletrodo de carbono vítreo modificado 

com nanopartículas de paládio/grafeno/quitosana utilizando voltametria cíclica e a voltametria 

de pulso diferencial. Os resultados obtidos foram picos de oxidação separados com grande 

folga de potencial entre um pico e outro, demonstrando estabilidade, facilidade e economia na 

detecção desses compostos utilizando tal eletrodo. 

 Do ponto de vista humano, a detecção separada de dopamina sem que os interferentes 

presentes na amostra biológica ocasionem dúvidas na medida, utilizando principalmente 

técnicas de rapidez e baixo custo têm se intensificado ao longo dos anos, visto que doenças 
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como Parkinson e depressão, ocasionadas por baixos níveis de dopamina no sangue têm-se 

tornado cada vez mais frequentes [3]. Sabe-se que em amostras biológicas o ácido ascórbico 

(principal interferente da dopamina) encontra-se em valores de concentração de 10
2
 a 10

3
 

maiores que de dopamina, impulsionando o problema na separação de picos de ambas as 

espécies [3]. 

 Portanto, um estudo que vise a separação de picos da dopamina e ácido ascórbico sem 

a utilização de eletrodos modificados, tal como a criação de um modelo computacional 

simulado via eletroquímica e ajustado através de experimentos realizados anteriormente se faz 

necessário. 

 

4.2 Materiais e Métodos 

 

4.2.1 Ácido Ascórbico 

 

4.2.1.1 Soluções 

 

4.2.1.1.1 Solução Tampão 

 Os estudos voltamétricos utilizando o ácido ascórbico como composto eletroativo 

foram, em sua totalidade, realizados  em pH 7 em meio de solução solução tampão Sorensen, 

cujo método de preparo já foi mostrado anteriormente na seção 2.2.1.1. 

 

4.2.1.1.2 Solução de Ácido Ascórbico 

 A concentração da solução de ácido ascórbico utilizada foi preparada de forma que , 

quando houvesse a adição de 300 µl desta na cela eletroquímica contendo 30 ml de solução 

tampão, a concentração de ácido ascórbico seria de 500 µM. Tanto o composto em forma de 

pó, quanto a solução pronta foram guardadas em ambiente refrigerado numa temperatura de 

2°C. 

 

4.2.1.2 Instrumentação 

A instrumentação presente nesta etapa é a mesma descrita na seção 2.2.2. 

 

4.2.1.3 Roteiro Experimental 

Na Figura 40, pode-se observar o esquema do roteiro experimental empregado no 

estudo de variação de velocidade de varredura por voltametria cíclica, onde a adição de ácido 
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ascórbico ocorria após a estabilização da linha de base do voltamograma e posterior obtenção 

dos brancos em diferentes velocidades de varredura. A concentração de ácido ascórbico 

utilizada na cela foi de 500 µM. 

 

FIGURA 40- ESQUEMA EXPERIMENTAL DO ESTUDO DA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 

VARREDURA DO ÁCIDO ASCÓRBICO. 

 
LEGENDA: Setas em preto representam etapas seguidas para obtenção do estudo da variação de velocidade de 

varredura, enquanto que setas em azul representam etapas da limpeza do eletrodo de trabalho. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Uma vez obtidos tais dados, a subtração dos brancos foi realizada. Após isso uma 

investigação sobre o tipo de comportamento (adsortivo e/ou difusional) do ácido ascórbico em 

pH 7 foi feita. 

 

4.2.2 Ácido Ascórbico e Dopamina 

 

4.2.2.1 Soluções e Instrumentação 
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 O estudo voltamétrico envolvendo as duas espécies eletroativas em solução (dopamina 

e ácido ascórbico) foi realizado em meio de solução tampão fosfato pH 7, cujo método de 

preparo já foi descrito no capítulo 2. Informações sobre instrumentação utilizada também são 

encontradas no capítulo indicado. 

 

4.2.2.2 Roteiro Experimental 

Na Figura 41, pode-se observar o esquema do roteiro experimental empregado no 

estudo de variação de velocidade de varredura por voltametria cíclica , onde a adição de ácido 

ascórbico e dopamina ocorriam após a estabilização da linha de base do voltamograma e 

posterior obtenção dos brancos em diferentes velocidades de varredura. A concentração de 

ácido ascórbico utilizada na cela foi de 500 µM, enquanto que a concentração de dopamina 

foi de 5µM. 

 

FIGURA 41- ESQUEMA EXPERIMENTAL DO ESTUDO DA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE 

VARREDURA DO ÁCIDO ASCÓRBICO E DOPAMINA EM TAMPÃO FOSFATO pH 7. 

 
LEGENDA: Setas em preto representam etapas seguidas para obtenção do estudo da variação de velocidade de 

varredura, enquanto que setas em azul representam etapas da limpeza do eletrodo de trabalho. 

FONTE: O Autor (2018). 
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4.3 Resultados e Discussão 

 

4.3.1 Ácido Ascórbico 

 

4.3.1.1 Estabilização da linha de base e subtração de branco 

Para o ácido ascórbico, assim como para a dopamina e fenol, teve-se a necessidade de 

estabilizar a linha de base, que ocorre aproximadamente no vigésimo ciclo voltamétrico em 

solução tampão, sem adição da espécie eletroativa, para que as medidas do branco fossem 

realizadas posteriormente à estabilização. Portanto, toda a discussão realizada nas seções 2.3.1 

e 2.3.2 equivale para o ácido ascórbico. 

Na Figura 42, observam-se os voltamogramas obtidos da medida sem tratamento 

(curva), branco (processo capacitivo) e a medida subtraída (processo faradaico) do ácido 

ascórbico em tampão fosfato pH 7: 

 

FIGURA 42-  SUBTRAÇÃO DE BRANCO DO PROCESSO VOLTAMÉTRICO DO ÁCIDO ASCÓRBICO. 

 
LEGENDA: Medida realizada em tampão fosfato pH 7 , velocidade de varredura de 150 mV/s , concentração de 

ácido ascórbico de 500µM. 

FONTE: O Autor (2018). 
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Semelhante à dopamina, ao observar o branco e a medida subtraída do ácido 

ascórbico, é gerada uma grande área de corrente capacitiva, isso se dá, provavelmente, ao pré-

tratamento do eletrodo que é feito via eletroquímica para que a sensibilidade da medida seja 

maior e/ou pela geração de grupos funcionais  na superfície do eletrodo de carbono vítreo 

 

 

4.3.1.2 Estudo da Variação da Velocidade de Varredura 

Tendo como objetivo investigar o comportamento do ácido ascórbico em meio neutro, 

os voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura utilizando solução tampão 

fosfato em pH 7 podem ser observados na Figura 43: 

 

FIGURA 43-  VOLTAMOGRAMAS DO ÁCIDO ASCÓRBICO EM MEIO NEUTRO. 

 

µM. 

LEGENDA: Voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura em meio de tampão de Sorensen 

(fosfato)  pH 7, Concentração de ácido ascórbico de 500 

FONTE: O Autor (2019). 

 

Para análise do comportamento da espécie eletroativa em pH neutro foram plotados os 

valores de corrente de pico versus velocidade de varredura e raiz dessa velocidade de 

varredura. Obteve-se um maior coeficiente de correlação (0,99609) para o plot de Ip x v 
1/2

, 
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estimando um comportamento linear, demonstrando, portanto, um processo controlado por 

difusão. A reta obtida de Ip x v 
1/2

 para o ácido ascórbico em pH 7 encontra-se na Figura 44: 

 

FIGURA 44-  Ip x v 
½
 PARA ÁCIDO ASCÓRBICO EM pH 7. 

 
LEGENDA: Reta obtida de Ip x v 

1/2
 obtidos de voltamogramas medidos em diferentes velocidades de varredura 

em meio de tampão fosfato pH 7, Concentração de ácido ascórbico de 500µM. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

4.3.1.3 Simulação Eletroquímica Computacional 

Para a simulação eletroquímica computacional do ácido ascórbico utilizando o 

software Digielch
®

, os dados simulados foram otimizados para a velocidade de 150 mV/s em 

tampão fosfato pH 7, visto que um ajuste para cada velocidade de varredura empregada 

utilizando o próprio programa não foi utilizado. O voltamograma simulado otimizado e o 

voltamograma real podem ser observados na Figura 45: 
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FIGURA 45- COMPARAÇÃO ENTRE VOLTAMOGRAMAS REAL E SIMULADO DE ÁCIDO 

ASCÓRBICO A 0,15 V/s.. 

 
LEGENDA: Dados da medida real: Voltametria realizada a 150 mV/s, concentração de ácido ascórbico de 

500µM em meio de tampão fosfato pH 7. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

Para otimização da simulação, o valor de concentração do ácido ascórbico teve de ser 

ajustado para 80 µM. Os parâmetros e reações utilizados na simulação estão detalhados nas 

Tabelas 5 e 6, onde na Tabela 5 estão representados as reações eletroquímicas e os parâmetros 

correspondentes e, na Tabela 6, estão representadas as reações químicas e parâmetros destas 

últimas. 

 

TABELA 5- PARÂMETROS UTILIZADOS NAS REAÇÕES ELETROQUÍMICAS PARA SIMULAÇÃO DO 

ÁCIDO ASCÓRBICO.  

 Reação  E°(v) α(eV) Ks(cm/s) 

Formação do radical ascorbil 0,15 0,5 1x10
5
 

Formação do ácido dehidroascórbico 0,19 0,5 1x10
5
 

FONTE: O Autor (2018). 
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TABELA 6- PARÂMETROS UTILIZADOS NAS REAÇÕES QUÍMICAS PARA SIMULAÇÃO DO ÁCIDO 

ASCÓRBICO. 

 Reação  Keq Kf Kb 

Formação do ascorbato 1x10
-4

 1x10
5
 1x10

9
 

Formação do ácido 2,3-dicetogulônico X 1x10
6
 0 

FONTE: O Autor (2018) 

 

 Um voltamograma utilizando os dados simulados foi construído com base nas 

velocidades de varredura de 50; 75; 150; 250 e 350 mV/s. A Figura 46 mostra os 

voltamogramas simulados: 

 

FIGURA 46- VOLTAMOGRAMAS SIMULADOS PARA ÁCIDO ASCÓRBICO. 

 
LEGENDA: Voltamogramas obtidos computacionalmente através de software Digielch

®
, concentração de ácido 

ascórbico  de 80 µM. 

FONTE: O Autor (2019). 
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 O processo de estabilização da linha de base a partir do vigésimo ciclo voltamétrico do 

branco, neste caso, em meio de tampão fosfato pH 7, se manteve em relação às espécies 

separadas, portanto toda a discussão feita no capítulo 3 e na seção 4.3.1 se torna semelhante 

para as espécies eletroativas estudadas juntas. 

Na Figura 47, observam-se os voltamogramas obtidos da medida sem tratamento 

(curva), branco (processo capacitivo) e a medida subtraída (processo faradaico) do ácido 

ascórbico e dopamina em meio de tampão fosfato pH 7: 

 

FIGURA 47-  SUBTRAÇÃO DE BRANCO DO PROCESSO VOLTAMÉTRICO DA MISTURA AA/DA. 

 
LEGENDA: Medida realizada em tampão fosfato pH 7 , velocidade de varredura de 150 mV/s , concentração de 

dopamina de 5µM e ácido ascórbico de 500 µM. 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Da mesma forma que para a dopamina e ácido ascórbico, estudados de maneira 

separada, ao observar o branco e a curva da medida obtida da mistura de ambos, percebe-se 

uma grande área de corrente capacitiva, isso se dá, provavelmente assim como anteriormente,  

ao pré-tratamento do eletrodo que é feito via eletroquímica para que a sensibilidade da medida 

seja maior e/ou pela geração de grupos funcionais  na superfície do eletrodo de carbono 

vítreo. 
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4.3.2.2 Estudo da Variação da Velocidade de Varredura 

Tendo como objetivo investigar o comportamento da mistura de ácido ascórbico e 

dopamina  em meio neutro, os voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura 

utilizando solução tampão fosfato em pH 7 podem ser observados na Figura 48: 

 

FIGURA 48-  VOLTAMOGRAMAS DA MISTURA DA/AA EM MEIO NEUTRO. 

 

LEGENDA: Voltamogramas obtidos em diferentes velocidades de varredura em meio de tampão de Sorensen 

(fosfato)  pH 7, Concentração de dopamina de 5µM e ácido ascórbico 500 µM. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

4.3.2.3 Simulação Eletroquímica Computacional 

Para a simulação eletroquímica computacional da mistura de dopamina e ácido 

ascórbico utilizando o Digielch
®
, os dados simulados foram otimizados para a velocidade de 

150 mV/s em tampão fosfato pH 7, visto que um ajuste para cada velocidade de varredura 

empregada utilizando o próprio programa não foi utilizado. Os coeficientes de difusão de 

ambas espécies também foram utilizados através de valores encontrados na literatura, sendo 

que DDA igual a 6x10
-6

 cm
2
/s [44] e DAA sendo 7x10

-6
 cm

2
/s [45]  O voltamograma simulado 

otimizado e o voltamograma real podem ser observados na Figura 49: 
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FIGURA 49- COMPARAÇÃO ENTRE VOLTAMOGRAMAS REAL E SIMULADO DE MISTURA DE AA 

e DA a 0,15 V/s. 

 

LEGENDA: Dados da medida real: Voltametria realizada a 150 mV/s, concentração de ácido ascórbico 500µM  

e dopamina 5 µM em meio de tampão fosfato pH 7. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

 Observando a Figura 49, percebe-se que, apesar de um melhor ajuste ser necessário, 

para o AA, assim como para ele simulado separadamente, o perfil voltamétrico da simulação  

se manteve semelhante ao experimental, porém para a dopamina, assim como citado no 

capítulo anterior, o problema da caída de corrente pós pico se manteve, impossibilitando o 

“fitting” pelo software. 

Um conjunto de voltamogramas utilizando os dados simulados foi construído com 

base nas velocidades de varredura de 50; 75; 150; 250 e 350 mV/s para a mistura de AADA.  

A Figura 50 mostra os voltamogramas simulados: 

 

 

 

 

 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-3.0

-1.5

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

i 
/ 


A
 

E vs Ag/AgCl/ V

 Medida Real

 Modelo Simulado



83 
 

FIGURA 50- VOLTAMOGRAMAS SIMULADOS PARA ÁCIDO ASCÓRBICO EM DIFERENTES 

VELOCIDADES DE VARREDURA.. 

 

LEGENDA: Voltamogramas obtidos computacionalmente através de software Digielch
®
, concentração de ácido 

ascórbico  de 6,3 µM e dopamina de 4,6 µM 

FONTE: O Autor (2019). 

 

 O processo de separação de picos foi realizado, mesmo que o modelo construído 

computacionalmente não correspondesse de maneira precisa os voltamogramas obtidos 

experimentalmente. O processo consiste em, utilizando o modelo computacional ajustado 

previamente aos resultados experimentais, anular a concentração de um composto B da 

mistura AB e simular o voltamograma. Com isso, o voltamograma da espécie eletroativa A 

que restou da mistura é obtido de maneira isolada, juntamente com os parâmetros cinéticos 

envolvidos no processo. Para encontrar o voltamograma da outra espécie da mistura (B), os 

passos descritos se repetem, sendo necessário somente anular (tornar zero nas configurações 

da simulação), a concentração do composto A.  

 Para a mistura AADA, os passos anteriores foram seguidos e os voltamogramas 

separados do ácido ascórbico e da dopamina foram obtidos. A Figura 51 mostra, de maneira 

separada tais voltamogramas, enquanto que na Figura 52, é mostrado, a título de comparação, 

todos os voltamogramas ( AA, DA, e AADA)  obtidos por simulação. 
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FIGURA 51- OBTENÇÃO COMPUTACIONAL DO VOLTAMOGRAMA DO ÁCIDO ASCÓRBICO (A) E 

DOPAMINA (B). 

 

LEGENDA: LEGENDA: Em preto, voltamograma obtido dos dados experimentais de mistura de AADA. Em 

vermelho, voltamograma do AA obtido através da simulação de concentração nula de DA. Em azul, 

voltamograma da DA obtio por meio da simulação de concentração nula de AA. 

FONTE: O Autor (2019). 

 

FIGURA 52-  COMPARAÇÃO ENTRE VOLTAMOGRAMAS SIMULADOS VIA DIGIELCH
®

 DE AA, DA 

E AADA. 

 

LEGENDA: Em preto, voltamograma obtido dos dados experimentais de mistura de AADA. Em vermelho, 

voltamograma do AA obtido através da simulação de concentração nula de DA. Em azul, voltamograma da DA 

obtio por meio da simulação de concentração nula de AA. 

FONTE: O Autor (2019). 
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 Analisando as Figuras 51 e 52, conclui-se que a separação de voltamogramas de 

processos redox de espécies eletroativas diferentes  que possuem potencial de oxidação e/ou 

redução próximos é possível, se tornando assim uma alternativa para este tipo de situação, não 

sendo necessário nenhum tipo de subtração de voltamogramas das espécies da mistura, bem 

como nenhuma modificação no eletrodo de trabalho. 

 

4.4 Conclusões 

 Os experimentos utilizando a voltametria cíclica demostraram que para o AA, a 

corrente no sistema é limitada ou está controlada por difusão.  

Em relação ao mecanismo proposto na literatura, pôde-se verificar que o mesmo 

correspondeu de maneira satisfatória durante a simulação, visto que a corresponde 

voltamétrica simulada se manteve próximo do voltamograma obtido experimentalmente. 

Quanto à separação de picos, conclui-se que a separação de voltamogramas de 

processos redox de espécies eletroativas diferentes  que possuem potencial de oxidação e/ou 

redução próximos é possível, se tornando assim uma alternativa para este tipo de situação, não 

sendo necessário nenhum tipo de subtração de voltamogramas das espécies da mistura, bem 

como nenhuma modificação no eletrodo de trabalho, se tornando assim, após um melhor 

ajuste do sistema real ao simulado, uma possibilidade viável, barata e rápida de separação de 

sinais de espécies ativas eletroquimicamente. 
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CONCLUSÕES 

 

 O fenol, apesar de ser o composto de estrutura química mais simples dos fenólicos 

estudados, apresenta dificuldades na reprodutibilidade voltamétrica devido à adsorção desta 

no eletrodo de trabalho, ocasionando impedimento da área ativa do eletrodo de trabalho, bem 

como dificuldades na limpeza de vidrarias e polimento do eletrodo de trabalho. Porém, o 

estudo do fenol possibilitou um primeiro passo no estudo dos compostos dopamina  e ácido 

ascórbico, visto que o método de polimento de eletrodo e parte do procedimento experimental 

se manteve constante. 

 A dopamina, apesar de não trazer resultados satisfatórios utilizando as técnicas 

eletroquímicas de voltametria de disco rotatório e voltametria de onda quadrada, 

correspondeu de maneira semelhante à estudos realizados na literatura, tendo comportamento 

difusional em todos os pHs estudados (5; 7 e 8,1). O número de elétrons, apesar da 

interferência da resistência não-capacitiva no sistema, foi calculado, e o valor de dois elétrons 

envolvidos na reação de oxidação da dopamina em pH 7 pode ser encontrado. 

 Quanto ao ácido ascórbico, em estudos realizados utilizando voltametria cíclica, o 

comportamento também se manteve semelhante ao encontrado na literatura, tendo a corrente 

limitada ou controlada por difusão em pH 7.  

 Para a mistura de ácido ascórbico e dopamina, a separação de picos utilizando  

simulação eletroquímica computacional, bem como dados experimentais envolvendo 

voltametria cílica, pode-se chegar a conclusão que tal separação de voltamogramas é possível, 

porém, estudos sobre o mecanismo redox da dopamina utilizando pré-tratamento 

eletroquímico no eletrodo de trabalho, utilização de outras técnicas tais como Capilar de 

Luggin e um método alternativo para subtração de branco, são alternativas para que se tenha 

um melhor ajuste do modelo simulado ao dado experimental, bem como para uma melhor 

compreensão mecanística do sistema. 
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