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RESUMO 

Os produtos naturais são atualmente motivo de muitos estudos, tanto químicos quanto 

farmacológicos, devido a sua capacidade de interagir com diversos alvos, como proteínas ou 

ácidos nucleicos. Os compostos fenólicos, presentes em diversos produtos naturais, como 

vegetais e frutas, possuem alto potencial antioxidante que neutralizam radicais livres no 

organismo, tornando-os benéficos à saúde. Esses compostos são derivados do fenol, composto 

que apresenta um anel benzênico ligado a um grupo hidroxila. Pela simplicidade da molécula e 

disponibilidade desta para estudo eletroquímico, foram realizados experimentos acerca da 

natureza mecanística deste composto. O ácido cafeico é um composto fenólico, antioxidante, que 

é encontrado em diversas plantas e alimentos. É muito utilizado em estudos eletroquímicos e na 

indústria cosmética pela utilização em tratamento contra envelhecimento, devido a sua 

propriedade anti-radicalar. Neste trabalho, realizaram-se ensaios a cerca do comportamento 

eletroquímico do fenol e do ácido cafeico, através de voltametrias cíclicas e simulações 

computacionais pelo software Digielch
®
, visando o estudo mecanístico destes. Os parâmetros 

analisados foram: variação de concentração, velocidade de varredura e pH. Para o fenol, os 

resultados encontrados demonstraram um comportamento adsortivo não relatado. Por outro lado, 

os dados obtidos pelas simulações computacionais corroboram o mecanismo proposto na 

literatura. Para o ácido cafeico os ensaios experimentais apresentaram resultados que condizem 

com o apresentado na literatura. Ainda não foram realizados ensaios computacionais devido ao 

tempo necessário para a realização do fitting. 

 

Palavras-chave: Mecanismo Eletroquímico, Simulação eletroquímica, Fenol, Ácido Cafeico, 

Adsorção, Voltametria Cíclica. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

Natural products are currently the subject of many studies, both chemical and pharmacological, 

due to their ability to interact with various molecules, such as proteins or nucleic acids. Phenolic 

compounds, present in many natural products, such as vegetables and fruits, have a high 

antioxidant potential that neutralizes free radicals in the body, making them beneficial to health. 

These compounds are derived from phenol, a compound that has a benzene ring attached to a 

hydroxyl group. Due to the simplicity of the molecule and its availability for electrochemical 

study, experiments were conducted on the mechanistic nature of this compound. Caffeic acid is a 

phenolic and antioxidant compound found in many plants and foods. It is widely used in 

electrochemical studies and in the cosmetic industry for use in the treatment of aging due to its 

antirradical property. In this work, tests were conducted on the electrochemical behavior of 

phenol and caffeic acid, through cyclic voltammetry and computational simulations by 

Digielch® software, with the aim of its mechanistic study. The parameters analyzed were: 

variation of concentration, scanning speed and pH. For phenol, the results showed an uninformed 

adsorbent behavior. On the other hand, the data obtained by computer simulations corroborate 

the mechanism proposed in the literature. For caffeic acid, experimental tests presented results 

that agree with the literature. No computational tests have been performed due to the time 

required for adjustment.   

Keywords: Electrochemical mechanism, electrochemical simulation, phenol, caffeic acid, 

adsorption, cyclic voltammetry.   
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Os produtos naturais são atualmente motivo de muitos estudos, tanto químicos quanto 

farmacológicos, devido sua capacidade de interagir com diversos alvos, como proteínas ou 

ácidos nucleicos. Isso ocorre porque sua composição química os torna interessantes para o 

tratamento de diversas patologias [1]. 

Muitos compostos fenólicos são encontrados em produtos naturais, como vegetais e 

frutas, e possuem alto potencial antioxidante que neutralizam radicais livres no organismo, 

tornando-os benéficos à saúde [2, 3]. Esses compostos são derivados do fenol, composto que 

apresenta um anel benzênico ligado a um grupo hidroxila. Pela simplicidade da molécula e 

disponibilidade desta para estudo eletroquímico, foram realizados experimentos acerca da 

natureza mecanística deste composto.  

O ácido cafeico é um composto fenólico, antioxidante, que é encontrado em diversas 

plantas e alimentos. É muito utilizado em estudos eletroquímicos e na indústria cosmética pela 

utilização em tratamento contra envelhecimento, devido a sua propriedade anti-radicalar. 

A capacidade antioxidante e os mecanismos eletroquímico e cinético do fenol e ácido 

cafeico podem ser obtidos por meio de técnicas como a voltametria cíclica, que fornece 

informações sobre a eletroquímica e a reatividade dos produtos naturais [4]. 

Com o avanço tecnológico, os softwares de simulação computacional de reações se 

aprimoraram e permitiram a simulação das reações e o estudo de sistemas complexos sem que 

simplificações nos modelos obtidos sejam necessárias [5]. 

As informações mecanísticas podem ser aplicadas para testar a atividade farmacológica 

dos produtos naturais, monitorando suas propriedades tais como capacidade antioxidante. Tendo 

em vista a importância do estudo eletroquímico de compostos fenólicos e considerando que os 

mecanismos eletroquímicos e cinético destes não foram inteiramente elucidados, o presente 

trabalho tem como objetivo o estudo sistemático do comportamento eletroquímico por meio de 

voltametrias cíclicas com variação da velocidade de varredura e de pH, utilizando simulações 

computacionais.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 Estudar os mecanismos eletroquímicos do fenol e do ácido cafeico a ´partir da 

utilização da técnica de voltametrias cíclicas e simulação computacional em 

diferentes condições, tais como pH e vellocidade de varredura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudar o mecanismo eletroquímico do fenol e do ácido cafeico através de 

voltametrias cíclicas com diferentes velocidades de varredura e em diferentes pH’s; 

 Simular o mecanismo destes em software computacional; 

 Ajustar o modelo computacional aos resultados experimentais e determinar seus 

parâmetros cinéticos; 
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CAPÍTULO 1 
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Introdução 
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1.1 CORRELAÇÃO ENTRE OS DADOS ELETROQUÍMICOS E ATIVIDADE 

ANTIOXIDANTE 

Os produtos naturais são atualmente motivo de muitos estudos, tanto químicos quanto 

farmacológicos, devido sua capacidade de interagir com diversos alvos, como proteínas ou 

ácidos nucleicos. Isso ocorre porque sua composição química os torna interessantes para o 

tratamento de diversas patologias [1]. 

Os compostos fenólicos caracterizam-se por possuírem um anel aromático ligado a um 

ou mais grupos hidroxila [2] e sua estrutura molecular pode existir em baixo ou alto peso 

molecular, onde a natureza e posição dos seus substituintes determinam a sua capacidade 

antioxidante [6]. Nesse contexto, muitos compostos fenólicos são encontrados em produtos 

naturais, como vegetais e frutas, e possuem alto potencial antioxidante que neutralizam radicais 

livres no organismo, tornando-os benéficos à saúde [2,3,6]. Esses constituem grande parte da 

dieta diária dos seres humanos, sendo produzidos naturalmente em plantas, legumes, cereais e 

frutas.  

O consumo de compostos fenólicos trás benefícios à vida pela sua variedade de efeitos 

biológicos que contribuem na manutenção da saúde humana, dentre eles, a atividade antioxidante 

[2]. Estudos mostram a aplicação de compostos fenólicos no tratamento e diagnóstico de doenças 

onde demonstram características antitumorais, anticarcinogênicas, antibactericida, 

neuroprotetora, antidepressivas, anti-inflamatória e antioxidantes [7-31]. 

Os compostos antioxidantes são motivo de estudo devido suas aplicações na indústria 

alimentícia e por sua ação no corpo humano, protegendo-o dos danos causados por radicais 

livres, como o envelhecimento, por exemplo. São definidos como: substância que, em baixa 

concentração frente à de um substrato oxidável, atrasa ou evita a oxidação deste [32]. A atividade 

antioxidante é determinada por: sua reatividade como agente doador de prótons ou elétrons; local 

de interação do radical antioxidante; reatividade com outros antioxidantes e pela possibilidade de 

quelar íons metálicos [33-35]. 

A atividade antioxidante dos compostos pode ser obtida através de técnicas analíticas, 

como o DPPH, ABTS, que se baseiam na eliminação destes radicais; e, FRAP e CUPRAC, estes 

se baseiam na redução do complexo Fe
3+

 - TPTZ em meio ácido e na redução de íons Cu
2+

, 

respectivamente [36-38]. Técnicas eletroquímicas como eletrólise de fluxo contínuo e 
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voltametrias cíclicas, de pulso diferencial e de onda quadrada, também são utilizadas para a 

caracterização de antioxidantes, isso é possível porque fornecem o número de elétrons envolvido 

no processo, o potencial redox, constantes de reação, entre outras [38]. 

A voltametria cíclica é uma técnica eletroquímica onde o potencial é varrido de forma 

cíclica entre dois limites, enquanto a corrente que flui pelo sistema é gravada. A curva corrente 

versus potencial é chamada voltamograma (Figura 1) [39].  

 

FIGURA 1 – VOLTAMOGRAMA CÍCLICO PARA UMA REAÇÃO REVERSÍVEL 

 
LEGENDA: Sendo Epa e Epc os potenciais de pico anódico e catódico, respectivamente, e Ipa e Ipc as correntes de 

pico anódico e catódico, respectivamente. 

FONTE: Adaptado de SKOOG (2006). 

 

Essa técnica se baseia nos fenômenos que acontecem na interface eletrodo/solução [40]. 

O eletrodo em questão é chamado de eletrodo de trabalho, e a corrente do sistema é medida 

levando-se em consideração o potencial deste com o de referência. 
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O voltamograma cíclico é caracterizado pelo aparecimento de picos correspondentes aos 

processos eletroquímicos que acontecem na interface eletrodo/solução [39]. Tais picos 

apresentam as respostas acerca de reações redox, detecção de intermediários de reação e reações 

envolvendo produtos formados nos eletrodos. Essas respostas estão interligadas com a largura e 

altura do pico, dependência do pH e temperatura, se há ou não processos adsortivos e químicos 

resultantes, se o processo é reversível ou não,  entre outros [41]. Adicionalmente traz 

informações sobre reações químicas acopladas a processos adsortivos, sobre a termodinâmica de 

processos redox e sobre a cinética de reações heterogêneas de transferência de elétrons [40]. 

Dentre as inúmeras vantagens de se utilizar a voltametria, estão à rapidez na análise do 

processo, a confiabilidade do método e o baixo custo. Visando as vantagens da utilização da 

voltametria cíclica e as respostas que podem ser obtidas a partir desta técnica, o presente trabalho 

emprega a voltametria cíclica como técnica eletroquímica para o estudo de mecanismos 

eletroquímicos de compostos fenólicos.   
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CAPÍTULO 2 

_______________________________________ 

Simulação Computacional  
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2.1 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

O estudo eletroquímico está entrelaçado a diversas equações diferenciais que descrevem 

inúmeros fenômenos relacionados aos processos cinéticos, termodinâmicos e de transporte. As 

relações teóricas obtidas a partir de tais equações nem sempre podem ser aplicadas a situações 

complexas, portanto, muitas aproximações e simplificações são necessárias.  

De acordo com Lopes, há variadas situações em que aproximações e/ou simplificações 

na geometria do sistema, assumindo geometria planar; no mecanismo cinético envolvido, 

desconsiderando adsorção; simplificação nos mecanismos de transporte, ignorando migração; na 

distribuição de potencial do sistema, ignorando resistências não compensadas e correntes 

capacitivas; não são aceitáveis. Dessa forma, é conveniente a utilização de simulações 

computacionais para obtenção de resultados mais precisos [6]. 

Visando o estudo de sistemas mais complexos, diversos softwares de simulação 

eletroquímica foram desenvolvidos, o que automatizou o processo de modelagem e simulação. 

Com eles, podemos estudar sistemas sem a necessidade de conhecimento sobre programação e 

matemática [6]. As simulações são utilizadas juntamente com dados experimentais para a maior 

compreensão dos processos, possibilitando assim, obterem-se constantes, como o potencial 

padrão, quando isto não é possível apenas a partir dos dados experimentais. E também, são 

utilizadas como meio de comprovar que os mecanismos eletroquímicos propostos são coerentes 

com os dados experimentais obtidos. 

O uso de softwares é relatado em diversos estudos, dentre eles, para estudos 

mecanísticos teóricos [42-44] e de compostos com estrutura complexa [45-49], para estudos com 

reações químicas homogêneas com transferência de carga [50, 51], em trabalhos de geometria de 

eletrodos [52]. Dentre os softwares de simulação, um que se destaca é o Digielch
® 

por ser de fácil 

acesso e ser instalado em plataforma Windows, sendo assim, utilizado em diversos trabalhos [53-

58]. 
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2.1.1. DIGIELCH 

 

O Digielch é um software de simulação eletroquímica para eletrodos com geometria 

comum e microelétrodos de banda e de disco. Este simula diversos sistemas envolvendo 

transferência de carga termomolecular, adsorção e reações químicas acopladas, bem como, 

modelagem de catálise de oxirredução em superfícies de eletrodos, simulação de formação de 

amálgama com eletrodos de mercúrio, entre outros. Além disso, permite a exportação dos dados 

e comparação com curvas experimentais, com eficiência computacional aprimorada [59].  

A Figura 2 apresenta a interface do software, com uma curva voltamétrica cíclica de 

reação redox simples. 

 

FIGURA 2 – INTERFACE DO SOFTWARE DIGIELCH 

 

FONTE: o Autor (2019). 
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A interface apresentada na Figura 2, referente ao programa Digielch, é formada por três 

sessões principais. No quadro verde, temos a sessão em que o tipo de técnica eletroquímica é 

escolhido para modelagem, dentre elas estão: voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada e 

impedância. O quadro vermelho abrange a barra de ferramentas do software, em que, é feita a 

inserção dos dados para a modelagem (Edit), iniciada a simulação (Run), definidas características 

da curva que será obtida, exportados os dados e realizadas outras função básicas do programa. A 

sessão destacada em rosa define onde os resultados da modelagem serão obtidos. 

Em destaque na Figura 3, a janela em que os dados da reação e parâmetros eletroquímicos 

são inseridos no programa. 

 

FIGURA 3 – ÁREA DE INSERÇÃO DE DADOS ELETROQUÍMICOS 

  

FONTE: o Autor (2019). 

 

A ferramenta “Edit” abre uma janela secundária no programa, em que são adicionados 

parâmetros do sistema eletroquímico estudado, são eles: os componentes da reação, as constantes 

de equilíbrio, concentrações dos compostos, se ocorrem processos adsortivos, a velocidade de 

varredura e faixa de potencial estudada, a área geométrica do eletrodo de trabalho utilizado e que 

tipo de geometria que este apresenta, entre outros. 



21 
 

 

Além da curva eletroquímica obtida através da simulação, a sessão destacada em rosa da 

Figura 2, leva a outras informações sobre o sistema estudado (Figura 4). 

 

FIGURA 4 – INTERFACES INFORMATIVAS CONTÍDAS NO PROGRAMA 

 

(a) 
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(b) 

FONTE: o Autor (2019). 

 

A Figura 4 apresenta duas outras áreas que estão inseridas na sessão em rosa da Figura 

1, sendo essas a movimentação das espécies (a) e a curva de concentração de cada composto 

envolvido na reação escolhida (b). Além destas, são disponibilizadas áreas para adição de curvas 

experimentais, comparação das curvas e comentários. 

 O Digielch é um programa de simulação eletroquímica intuitivo, que apresenta 

inúmeras informações do sistema escolhido. A simplicidade de manipulação está expressa na 

apresentação e discussão das Figuras 2, 3 e 4, das quais se torna possível a utilização do software 

sem treinamento anterior. 
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Utilizando este programa, foram realizados testes teóricos de transferência eletrônica na 

voltametria cíclica seguindo o apresentado por Saveant [60]. Segundo ele, quando ocorre 

transferências eletrônicas sucessivas, dois picos tendem a se acoplar e formar uma curva com 

apenas um pico. Isto resulta em um decréscimo do potencial do ΔE
0
, como apresentado na Figura 

5. 

FIGURA 5 – TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA SUCESSIVA  

 

LEGENDA: (a) Representação teórica da junção de dois picos em um com a variação de ΔE
0
. (b) Relação teórica de 

ΔEp versus ΔE
0
. (c) Simulação computacional de ΔEp versus ΔE

0
. 

FONTE: Adaptada de Saveant [60]. 

 

A junção de picos apresentada na Figura 5a, descrita por Saveant, foi simulada e 

coletados os valores de Ep que foram plotados com relação aos valores de ΔE
0
 (Figura 5c). 

Comparando as Figuras 5b e 5c, vemos que o comportamento foi reprodutível e que a variação 

 

c 
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simulada é semelhante à teórica apresentada [60]. Esse resultado apoia a confiança e validez dos 

dados obtidos no Digielch como simulador de processos eletroquímicos. 

A Figura 6 apresenta a relação entre a corrente de pico normalizada e a variação de 

potencial obtida a partir de curvas que se fundem. 

FIGURA 6 - TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA SUCESSIVA, RELAÇÃO ENTRE ip e ΔE
0 

 

(a) (b) 

LEGENDA: (a) Relação teórica apresentada por Saveant. (b) Simulação realizada no Digielch. 

FONTE: Adaptada de Saveant [60]. 

 

Duas curvas bem separadas são observadas para grandes valores de ΔE
0
, porque quando 

este decresce as duas ondas se aproximam e tendem a se fundir em uma onda de dois elétrons. O 

valor de ΔE
0
 pode ser derivado da altura do pico usando a Figura 6. Da mesma maneira que na 

Figura 5, a Figura 6b é a simulação realizada no Digielch para as mesmas condições que a Figura 

6a apresentada por Saveant. 

Através da junção entre os dados teóricos e simulados é possível obter muitas variáveis 

que não se mostram possível apenas experimentalmente, como apresentado nas Figura 5 e 6, de 

maneira rápida e confiável. 
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3.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.1. REAGENTES E SOLUÇÕES  

Os reagentes utilizados foram adquiridos junto à Sigma Aldrich do Brasil [61] com alto 

grau de pureza, e todas as soluções foram preparadas com água ultrapura com 18,3 MΩ.cm.  

As vidrarias utilizadas passaram por um banho de 12 horas em solução de permanganato 

1%, lavagem em peróxido de hidrogênio acidificado, banho de 12 horas em solução de ácido 

nítrico 5% (v/v), em seguidas as vidrarias foram fervidas em água ultrapura em triplicata, para 

retirada de interferentes. Foram realizadas limpezas periódicas mais rápidas nas vidrarias durante 

os experimentos para retirada de interferentes. Essas consistiam em um banho de 30 min em 

solução piranha, composta por peróxido de hidrogênio, água e ácido sulfúrico concentrado. Após 

o banho, as vidrarias eram fervidas em água ultrapura. No intervalo entre as medidas 

voltamétricas as vidrarias e os eletrodos utilizados durante o experimento foram fervidos em 

água ultrapura para retirada de baixas concentrações de ácido cafeico. 

A solução estoque de ácido cafeico 5mM foi feita com a dissolução de ácido cafeico em 

água quente. A solução de tampão Britton-Robinson (BR) foi feita com dissolução de NaClO4, 

H3BO3, H3PO4 e CH3COOH em água e o ajuste de pH foi realizado utilizando NaOH 0,1mol.L
-1

. 

 

3.1.2. INSTRUMENTAÇÃO E PARÂMETROS VOLTAMÉTRICOS 

Os ensaios eletroquímicos foram realizados utilizando um potenciostato/galvanostato 

µAutolab-Type III, disponibilizado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO. Os parâmetros voltamétricos obtiveram-se através do programa Nova, versão 

1.11 da Metrohm Autolab. 

 

3.1.3. CÉLULA ELETROQUÍMICA 

Todos os experimentos foram realizados em cela eletroquímica de compartimento único, 

com capacidade máxima de 8mL (Figura 7). A cela é composta por um contra eletrodo de placa 
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de platina, eletrodo de referência Ag/AgCl com solução interna de KCl 3M e eletrodo de trabalho 

GCE de 3mm de diâmetro, modelo: Metrohm 6. 1204.300, Figura 8. 

 

FIGURA 7 – CELA ELETROQUÍMICA DE COMPARTIMENTO ÚNICO 

 

FONTE: o Autor (2017). 

 

O GCE passou por uma limpeza a cada ciclo voltamétrico. Esta limpeza consistiu em 

um polimento em alumina 0,3µm durante 100 ciclos de limpeza manual, seguido de um 

tratamento ultrassônico em etanol durante dois minutos e posteriormente em água ultra pura por 

mais dois minutos. 

 

FIGURA 8 – ELETRODO DE TRABALHO DE CARBONO VÍTREO 

 

FONTE: METROHM [62]. 

 

https://www.metrohm.com/pt-br/products-overview/%7BF7BD6F89-7AA2-44A5-9E9A-0B2C69995084%7D
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Todos os experimentos foram realizados à temperatura ambiente de 23°C. 

 

3.1.4. ESTUDO ELETROQUÍMICO 

 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados usando como eletrólito o tampão de 

Söresen em pH 7,0, composto por 60% de Na2HPO4 e 40% de KH2PO4, nos estudos de variação 

de concentração e velocidade de varredura. Para o estudo da variação de pH, utilizou-se como 

eletrólito suporte o tampão BR. A célula eletroquímica foi purgada com nitrogênio comercial por 

3 min antes de cada medida. 

Realizaram-se medidas de variação de velocidade de varredura com faixa entre 0,01 a 1 

V/s. As janelas de potencial foram exploradas e definidas para cada composto, sendo elas de 0,2 

a 0,9V para o fenol e -0,5 a 0,6V para o ácido cafeico. 

As medidas voltamétricas foram precedidas de uma lavagem com água ultrapura em 

todas as vidrarias, eletrodo de referência e contra eletrodo, tratamento do GCE e purga com 

nitrogênio. Foi realizada uma medida voltamétrica e desmontado todo o sistema para uma nova 

limpeza e o ciclo se repetia. Sem tal rigor experimental a linha de base das medidas se modificou 

e picos de impurezas iniciais foram obtidos, comprometendo as medidas. 

Em concentrações acima de 1mM de fenol foi adicionado um banho em solução 

sulfocrômica por 5 a 15 minutos em todas as vidrarias, seguida de lavagem abundante com água 

ultrapura. Isso se fez necessário para a retirada do fenol que se adsorvia as vidrarias. Essa 

limpeza foi realizada assim como à descrita anteriormente, a cada medida voltamétrica. Todas as 

medidas voltamétricas do fenol foram realizadas em triplicata. 

Após cada medida voltamétrica realizada com ácido cafeico, a célula eletroquímica e o 

eletrodo de carbono vítreo passavam por uma lavagem em água quente, para retirada do 

composto impregnado nos materiais. 

 

3.1.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Todos os dados obtidos foram exportados e tratados utilizando o software Origin, versão 

8.5.  
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4.1. ESTUDO VOLTAMÉTRICO DO FENOL 

 

4.1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O fenol [Hidroxibenzeno] (Figura 9), CAS 108-95-2, de peso molecular 94,113g/mol, é 

um sólido cristalino e incolor com ponto de fusão 40,9°C. Possui densidade de 1,06g/cm
3
 e pKa 

9,99 a 25°C e é solúvel em água e solventes orgânicos [63]. O fenol é estudado, com maior 

enfoque, relacionado à descoberta de metodologias de tratamento de poluentes [64-66].  

 

FIGURA 9 - ESTRUTURA MOLECULAR DO FENOL, C6H6O 

 

FONTE: o Autor (2019). 

 

FIGURA 10 - VOLTAMOGRAMA DO FENOL EM pH 7, TAMPÃO FOSFATO, COM CONCENTRAÇÃO DE 

30µM, COM LINHA DE BASE SUBTRAÍDA  

 

LEGENDA: O primeiro ciclo é demonstrado como linha cheia e o segundo ciclo como linha pontilhada. A 

velocidade de varredura utilizada foi de 50mV/s. 

FONTE: Adaptado de ENACHE e OLIVEIRA-BRETT (2011) [67]. 

 

Enache e Oliveira-Brett apresentaram uma metodologia experimental onde estes 

realizaram voltametrias cíclicas em fenol 30µM com eletrodo de carbono vítreo (GCE).  Os 
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ensaios voltamétricos foram feitos a 50mV/s, em atmosfera inerte de nitrogênio, pH 7 e tampão 

fosfato [67]. A Figura 10 apresenta o voltamograma obtido por Enache e Oliveira-Brett no estudo 

do fenol nessas condições.  

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, os autores propuseram um mecanismo 

eletroquímico para o fenol (Figura 11). Neste, mostraram que o composto sofre oxidação em um 

único passo, representada no pico 1a. Com a varredura em sentido catódico obtiveram dois picos 

de redução que correspondem à redução da o-quinona (pico 3c) a o-fenol, e de p-quinona (pico 

2c) a p-fenol, sendo eles, dois produtos de oxidação do fenol. No segundo ciclo, representado em 

pontilhado na Figura 10, obtiveram dois picos anódicos indicando a reversibilidade dos picos 2c 

e 3c.  

 

FIGURA 11 - MECANISMO DE OXIDAÇÃO DO FENOL (A) E DO FENOL PARA-SUBSTITUÍDO (B) 

 

FONTE: Adaptado de Enache e Oliveira-Brett (2011) [67]. 
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Enache e Oliveira-Brett caracterizaram o decréscimo da corrente do pico 1a como 

adsorção dos produtos de oxidação do fenol na superfície do eletrodo de carbono vítreo, utilizado 

como eletrodo de trabalho em seu estudo. 
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4.1.2. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

A Figura 12 mostra o voltamograma obtido ao simular o mecanismo proposto por Enache 

e Oliveira-Brett no software Digielch. 

FIGURA 12 – VOLTAMOGRAMA SIMULADO DO FENOL 

 

FONTE: o Autor (2019). 

 

Os parâmetros utilizados para a realização da simulação do fenol estão expressos nas 

tabelas 1 e 2 e representam dados combinados entre experimentos químicos realizados e 

aproximações durante a simulação. 

 

TABELA 1 - PARÂMETROS REFERENTES ÀS REAÇÕES QUÍMICAS DO FENOL 

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) 
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TABELA 2 - PARÂMETROS REFERENTES ÀS REAÇÕES ELETROQUÍMICAS DO FENOL  

Reação E° (V) α (eV) Ks (cm.s
-1

) 

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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4.1.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Realizaram-se ensaios experimentais que revelaram a necessidade de 20 ciclos iniciais 

no eletrólito anteriormente à adição de fenol, devido uma variação de corrente capacitiva 

significativa entre cada ciclo, como mostrado na Figura 13.  

 

FIGURA 13 - CURVAS DO TAMPÃO FOSFATO ANTERIOR Á ADIÇÃO DE FENOL 

 

FONTE: o Autor (2018). 

 

As medidas realizadas sem a obtenção da linha de base constante não apresentaram 

repetibilidade, e em muitos casos nem mesmo demonstraram o pico que caracteriza a presença do 

fenol. Isso reforça a necessidade da ciclagem preliminar.  
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Os experimentos exploratórios mostraram que curvas voltamétricas consecutivas não 

poderiam ser consideradas, visto que, como apresentado por Enache e Oliveira-Brett [67], o 

segundo ciclo do fenol sofre uma diminuição considerável de corrente de pico, como foi 

reproduzido nesse estudo. Essa característica do fenol fez com que os experimentos tivessem de 

ser realizados após um tratamento no eletrodo de trabalho.  

Um estudo de variação da concentração de fenol foi realizado visando obter a 

concentração que apresentasse voltamogramas bem definidos. Para isso, foram realizadas 

medidas experimentais visando um estudo de reprodutibilidade e precisão intermediária.  

Os resultados obtidos por voltametria cíclica, em uma solução de 250µM de fenol, a 

50mV/s e pH 7,0 (Figura 14a) mostram a comparação entre a curva voltamétrica do fenol 

(vermelho), a linha de base (preto) e a subtração destas (azul), caracterizando o processo 

eletroquímico do fenol.  

 

FIGURA 14 - VOLTAMOGRAMAS CÍCLICOS DO FENOL COM CONCENTRAÇÃO DE 250 µM, EM  50 

mV/s (a) E 60 mV.s
-1

 (b), TAMPÃO SÖRENSEN 7,0 E ATMOSFERA INERTE DE NITROGÊNIO  

 

LEGENDA: a) Em vermelho, a curva sem a subtração da linha de base; em preto, o vigésimo ciclo voltamétrico do 

eletrólito suporte; e em azul, a curva voltamétrica do fenol subtraída da linha de base (Background); (b) Comparação 

entre medidas realizadas em dias diferentes. 

FONTE: o Autor (2018). 
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A Figura 14a expõe a relação entre a linha de base, a curva após a adição de fenol e a 

curva após a subtração da linha de base. De acordo com os dados obtidos, quando a linha de base 

apresenta corrente de pico muito menor que a resultante do processo oxidativo do fenol, os 

voltamogramas se tornam mais reprodutíveis (Figura 14b). A curva apresentada na figura 14b 

mostra, na varredura anódica, o aparecimento de um pico a Epa = + 0,68 ± 0,01V atribuído ao 

processo de oxidação do fenol, como demonstrado por Enache e Oliveira-Brett. Na varredura 

catódica, verificou-se o aparecimento de dois picos, um em Epc = +0,38 ± 0,01 V e outro em Epc 

= +0,27 ± 0,01 V, correspondentes à redução das quinonas, produtos da oxidação do fenol. 

A faixa de concentração estudada foi de 25µM a 5000µM e verificou-se que com o 

aumento da concentração ocorre um alargamento de pico (Figura 15). 

 

FIGURA 15 – CURVAS VOLTAMÉTRICAS NA PRESENÇA DE FENOL 250 µM (Preto), 750 µM (Vermelho), 

2500 µM (Azul) e 5000 µM (Rosa), EM ATMOSFERA INERTE E A 60 mV/s. 

 

FONTE: o Autor (2018). 
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O alargamento de pico em altas concentrações pode ser relacionado a processos 

adsortivos que ocorrem na superfície do eletrodo de trabalho, portanto, um teste de adsorção foi 

realizado. 

A Figura 16 apresenta um teste de adsorção de fenol, onde o GCE foi polido e ligado ao 

circuito. Foram realizados os 20 ciclos em tampão, retirando o GCE da célula eletroquímica e 

mergulhando em uma solução 18mM de fenol. Em seguida, o eletrodo foi lavado com água 

ultrapura, retornado à célula eletroquímica e religado ao circuito para a obtenção da curva 

voltamétrica resultante. A figura 16 trás as curvas obtidas com a variação de tempo em que o 

eletrodo ficou mergulhado na solução de fenol 

 

FIGURA 16 – CURVAS VOLTAMÉTRICAS APÓS IMERSÃO EM BANHO DE FENOL 18mM, COM 

VARIAÇÃO DE TEMPO, À 60mV.s
-1

. INSERT: RELAÇÃO ENTRE CORRENTE DE PICO E TEMPO DE 

BANHO  

 

FONTE: o Autor (2018). 
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Com o aumento do tempo de imersão em fenol ocorre um aumento da corrente de pico, 

e esse comportamento se repete até os 20 minutos de banho. Após os 20 minutos, a corrente de 

pico permanece próxima a 1,4µA sem grandes alterações. Esse comportamento reforça a 

existência da adsorção de fenol e não apenas dos produtos de sua oxidação, como havia sido 

relatado na literatura [67]. 

Segundo Noel [68], quando há forte adsorção do reagente ocorre separação de picos, 

onde o pico adsortivo se encontra em potenciais maiores que o pico difusional. Considerando o 

fenol como a e o produto da oxidação do fenol (radical) como b, temos os seguintes processos: 

 

[1]                   
  

[2]                     
  

[3]                         
  

 

Fazendo - [1] - [2] + [3], obtemos: 

 

[4]                     
   

 

Para a resultante do processo oxidativo do fenol adsorvido em radical adsorvido, temos: 

 

                      
  

    
      

          

  
    

  
       

  
 

 

Para que o lado direito da equação seja positivo, o que caracteriza a presença do pós-

pico, o processo de adsorção do fenol (Equação [2]) deve ser espontâneo, como o que foi obtido 

experimentalmente. 

A Figura 17 apresenta as correlações entre corrente e potencial de pico com a 

concentração de fenol. 
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FIGURA 17 – CORRELAÇÃO ENTRE CORRENTE DE PICO E POTENCIAL DE PICO FRENTE À 

CONCENTRAÇÃO DE FENOL 

 

LEGENDA: (a) Concentração de fenol versus Corrente de pico e (b) Concentração de fenol versus Potencial de 

pico. 

FONTE: o Autor (2018). 

 

A Figura 17a mostra o comportamento do fenol por meio da corrente de pico, sendo que 

como já era esperado, esta aumenta com o aumento da concentração. A Figura 17b apresenta a 

variação do potencial de pico com o aumento da concentração, e por meio desta, nota-se que para 

todas as medidas realizadas o potencial de pico diminui com o aumento da concentração.  

 A Figura 18 apresenta duas curvas voltamétricas em fenol 250µM e com velocidades de 

varredura de 2mV.s
-1

 e 650mV.s
-1

. 

 

FIGURA 18 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS VOLTAMÉTRICAS EM FENOL 250µM E 

VELOCIDADE DE VARREDURA DE 2mV/s (a) E 650mV/s (b). 

 

                      (a)                                                                  (b) 
FONTE: O Autor (2018). 
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Em altas velocidades de varredura o voltamograma do fenol se mostrou bem definido. 

No entanto, para velocidades de varredura baixas este apresentou um alargamento no pico 

referente à oxidação do fenol e um deslocamento nos picos referentes à redução das quinonas 

(Figura 19). Resultado este, similar ao obtido em voltamogramas com altas concentrações de 

fenol. 

 

FIGURA 19 – VOLTAMOGRAMA CÍCLICO COM DESLOCAMENTO DE POTENCIAL DE PICO 

RELACIONADO À REDUÇÃO DAS QUINONAS 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Em velocidades muito baixas a adsorção do fenol no GCE ocorre de maneira mais 

proeminente, mesmo em concentrações baixas, enquanto que em velocidades de varredura mais 

altas, esse processo não tem tempo de ocorrer. Da mesma forma, quando temos concentrações 

altas e velocidades de varredura altas, o efeito do processo adsortivo sofre uma diminuição. Esse 
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comportamento é responsável pelo alargamento de pico apresentado e pelo deslocamento nos 

picos relacionados à redução das quinonas. 

A Figura 20 trás o estudo da variação de velocidade de varredura para o fenol em uma 

concentração de 250µM e pH 7,0, através do gráfico do log ip versus log v. Segundo o resultado 

de r = 0,82359 para a correlação entre ip versus v, o processo é adsortivo. Já para a correlação 

entre ip versus v
1/2

, r é igual a 0,86469, o que indica processo difusional. O dado de b = 0,50 ± 

0,02 com r = 0,98345, para a correlação entre log ip e log v apresentada na Figura 20, 

corresponde a um processo difusional, uma vez que a inclinação da reta se aproxima de 0,5.  

 

FIGURA 20 – ANÁLISE LINEAR ENTRE A CORRENTE DE PICO E A VELOCIDADE DE VARREDURA, 

ATRAVÉS DA RELAÇÃO LOGARÍTMICA 

 

FONTE: o Autor (2018). 

 

Esse resultado está de acordo com os dados, visto que a corrente de pico coletada é 

referente ao pico onde a influência difusional é maior. Porém, não significa que o processo 

adsortivo não ocorre no mecanismo do fenol. 
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A partir dos dados coletados experimentalmente, foram realizados testes de simulação 

do comportamento do fenol. A Figura 21 apresenta a comparação entre a curva experimental e 

simulada para o fenol. 

 

FIGURA 21 – CURVAS VOLTAMÉTRICAS EXPERIMENTAL E SIMULADA DO FENOL 

 

LEGENDA: Em vermelho é apresentada a curva voltamétrica experimental de 250µM do fenol e em preto a curva 

simulada. 

FONTE: o Autor (2019). 

 

A Figura 21 apresenta as curvas experimental (vermelho) e simulada (preto) do fenol. 

Para tal, foi simulado o mecanismo proposto por Enache e Oliveira-Brett e comparado à curva 

experimental com concentração de fenol de 250µM e velocidade de varredura de 50 mV.s
-1

. A 
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comparação entre as duas curvas mostrou uma variação referente à concentração utilizada na 

simulação, que foi ajustada. Mesmo com essa variação, o comportamento eletroquímico do fenol 

foi semelhante e portanto corrobora a veracidade do mecanismo proposto por Enache e Oliveira-

Brett [67]. 
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CAPÍTULO 5 

_______________________________________ 

Estudo voltamétrico do ácido cafeico  
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5.1. ESTUDO VOLTAMÉTRICO DO ÁCIDO CAFEICO 

 

5.1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O ácido cafeico [3,4-Dihydroxycinnamic acid] (Figura 22), CAS 331-39-5, é um 

composto derivado do ácido dihidrocinâmico, de fórmula molecular C9H8O4, massa molecular de 

180.042 g/mol e pKa de 4,62 a 25°C. Apresenta-se na forma de um prisma amarelo pálido, que 

se solubiliza facilmente em água quente e álcool frio e é pouco solúvel em água fria. Tem ponto 

de fusão igual a 225°C [69]. 

 

FIGURA 22 – ESTRUTURA DO ÁCIDO CAFEICO 

 

FONTE: o Autor (2019). 

 

O ácido cafeico é o ácido fenólico predominante em sementes de girassol [70] e também 

encontrado em altas concentrações na casca de batatas, sendo o responsável pelo escurecimento 

destas devido a processos antioxidantes [71]. Além de agir como um antioxidante in vivo após a 

absorção pelo organismo [72], possui também propriedades anti-inflamatórias e antineoplásicas. 

É utilizado para a fabricação de eletrodos quimicamente modificados, uma vez que, algumas o-

quinonas derivadas do ácido cafeico formam camadas químicas estáveis sobre o carbono vítreo, e 

segundo Ren,
 
o uso do ácido cafeico depositado eletroquimicamente sobre o carbono vítreo 

resulta em um sensor seletivo e de detecção sensível para ácido ascórbico, ácido úrico e 

epinefrina [73-75]. Além disto, devido às suas propriedades antioxidantes, citotóxicas e 

despigmentantes, é aplicado também na indústria cosmética [76].  
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Segundo Chen, o potencial antioxidante do ácido cafeico é maior que o do ácido ferúlico 

[71]. Isto ocorre devido ao aumento da atividade oxidante estar ligado à presença do segundo 

grupo hidroxila na posição orto ou para, por apresentar estabilização de ressonância adicional e 

formação de o-quinona e p-quinona. Masek [36] comparou a atividade antioxidante do ácido 

cafeico e do ácido p-coumarico com testes de ABTS e DPPH analisando a capacidade destes de 

frenar radicais. Os resultados estão apresentados na Figura 23. 

 

FIGURA 23 – TESTES E ABTS E DPPH PARA O ÁCIDO CAFEICO E O ÁCIDO P-COUMARICO 

 

FONTE: Adaptada de MASEK (2016) [36]. 

 

Os dados apresentados na figura 23 mostram que o ácido cafeico apresenta alta 

atividade para desativar o radical DPPH e menor atividade para o radical ABTS, o que confirma 

a maior atividade antioxidante deste em comparação com o ácido p-coumérico. Segundo Masek 

[36], esses resultados, somados a outras técnicas utilizadas no estudo, possibilitam descrever a 

dependência da estrutura dos ácidos em suas propriedades antioxidantes, visto que, o ácido 

cafeico possui uma hidroxila a mais que o outro composto estudado [36]. 

A Figura 24 apresenta o voltamograma cíclico do ácido cafeico obtido por Hapiot et. 

al.[77] e reproduzido por Giacomelli [78].  
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FIGURA 24 – CURVA VOLTAMÉTRICA EM 10
-3

M DE ÁCIDO CAFEICO EM ÁGURA, EM pH 4,0 E 

VELOCIDADE DE VARREDURA DE 200mV/s, EM ELETRODO DE CARBONO VÍTREO DE 3mm. 

 

FONTE: Adaptado de HAPIOT (1996) [77]. 

 

Masek [36]
 
realizou um estudo sobre o ácido cafeico em meio não aquoso, usando 

platina como eletrodo de trabalho. Nestas condições, o ácido cafeico apresentou um 

comportamento irreversível comandado por difusão, com transferência eletrônica de dois elétrons 

e dois prótons, resultando em um ácido o-benzoquinona. Moghaddan [79] apresentou um estudo 

de ácido cafeico usando como eletrodo de trabalho nanotubos de grafite em meio aquoso e, assim 

como Masek, identificou um processo controlado por difusão envolvendo dois elétrons e dois 

prótons. Ambos os autores propuseram o mesmo mecanismo, o qual é apresentado na Figura 25. 

 

FIGURA 25 – MECANISMO DE OXIDAÇÃO PROPOSTO PARA O ÁCIDO CAFEICO 

 

FONTE: Adaptado de MASEK (2016) [36]. 
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Os estudos realizados por Giacomelli e colaboradores mostraram que o ácido cafeico 

sofre uma oxidação reversível em pH até 5.5 [78]. Esta eletro-oxidação segue um mecanismo 

envolvendo um passo com transferência de dois elétrons e dois prótons. O produto de oxidação 

do ácido cafeico, nesse caso, resultou em uma o-quinona. Em pH acima de 5.5, a o-quinona se 

torna instável, com uma reação irreversível quimicamente homogênea e cinética de primeira 

ordem. Nesse caso, o mecanismo de eletro-oxidação é do tipo ECi. A Figura 26 apresenta o 

mecanismo de eletro-oxidação do ácido cafeico proposto por Giacomelli [78]. 

 

FIGURA 26 – MECANISMO DE ELETRO-OXIDAÇÃO DO ÁCIDO CAFEICO 

 

FONTE: Adaptado de GIACOMELLI (2002) [78]. 

 

A reação 1, apresentada na Figura 26, é decorrente de reações em pH abaixo de 5.5. Os 

intermediários não foram identificados e os resultados obtidos por Giacomelli indicam reação 

com transferência de carga, seguida de desprotonação, o que corrobora o mecanismo proposto. 

Na oxidação do HCAF
2-

 (Figura 26 – reação 2) estão envolvidos dois elétrons, porém esta reação 

é menos dependente do pH e isto é responsável pela instabilidade da o-quinona formada, e pela 

irreversibilidade da reação química com cinética de primeira ordem [78]. 
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Hotta realizou um estudo mecanístico voltamétrico do ácido cafeico em diferentes pH’s 

(Figura 27) e em meio aquoso, utilizando como eletrodo de trabalho um eletrodo plástico de 

carbono em parte do estudo e, em outro momento, um eletrodo de carbono vítreo [80]. 

 

FIGURA 27 – DIAGRAMA DE pH VERSUS POTENCIAL REDOX APARENTE 

 

FONTE: Adaptado de HOTTA (2002) [80]. 

 

Por meio da Figura 27 podemos observar que, com um aumento de pH, ocorre um 

decréscimo do potencial redox. É possível verificar quatro diferentes inclinações, sendo três 

destas bem definidas (entre 0 e 8.8). Para potenciais hidrogeniônicos maiores que 8.8 o 

comportamento obtido foi quase irreversível. Utilizando um programa de análise de mínimos 

quadrados não linear vinculado a um programa de simulação digital, o autor apresentou um 

estudo mecanístico do ácido cafeico por meio de simulação digital. A figura 28 é referente à 
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análise da simulação digital dos voltamogramas cíclicos do ácido cafeico, onde são utilizados 

dois tipos diferentes de mecanismos: o mecanismo EqCi e EqCiEqCi, onde a linha sólida é a curva 

experimental e os círculos são o fitting de regressão [80]. 

Figura 28 – SIMULAÇÃO DIGITAL DOS VOLTAMOGRAMAS CÍCLICOS DO ÁCIDO CAFEICO, 1,0 mM, 

EM pH 6.9 E 50mV.s
-1

 

 

LEGENDA: (a) Mecanismo EqCi. (b) Mecanismo EqCiEqCi. Linha sólida referente à curva obtida 

experimentalmente e os írculos são referentes aos dados de regressão. 

FONTE: Adaptada de HOTTA (2002) [80]. 

 

Segundo Hotta, o mecanismo EqCi (Figura 28a) era o esperado, no entanto, este 

apresentou uma variação no pico catódico que não podia ser alterada. Portanto outros 

mecanismos mais complexos foram estudados e o que apresentou o melhor ajuste à curva 

experimental foi o apresentado na Figura 28b, para um mecanismo do tipo EqCiEqCi. Esse 

resultado mostra que o mecanismo de transferência eletrônica em duas etapas é mais adequado 

para a reação do ácido cafeico e que a semi-quinona (S) formada como intermediário da oxidação 
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de um elétron, desempenha um papel importante na oxidação deste composto orgânico [80]. A 

Figura 29 mostra o mecanismo proposto por Hotta para a oxidação do ácido cafeico. 

 

FIGURA 29 – MECANISMO DE OXIDAÇÃO DO ÁCIDO CAFEICO 

 

FONTE: HOTTA (2002) [80]. 

 

Os compostos assinalados com as letras R, S, e O são relacionados às reações do 

mecanismo EqCiEqCi 
 
da Figura 28. Com a variação de pH do meio, é de conhecimento que, o 

ácido cafeico pode sofrer dimerização [81, 82]. Uma das possíveis reações de dimerização deste 

composto está representada no mecanismo da figura 29, sendo o dímero formado representado 

por A [80].   
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5.1.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 30 apresenta as curvas voltamétricas com variação de concentração do ácido 

cafeico em tampão Sörensen, pH 7,0, velocidade de varredura de 100mV/s e atmosfera inerte. 

Cada medida foi realizada após o tratamento do GCE e da lavagem dos outros componentes do 

circuito com água fervente, para a retirada total de resquícios de ácido cafeico impregnados de 

outras medidas.  

 

FIGURA 30 – CURVAS VOLTAMÉTRICAS DE ÁCIDO CAFEICO ENTRE 50µM e 2200µM, VELOCIDADE 

DE VARREDURA DE 100mV.s
-1

 E pH de 7,0. INSERT: VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO 

CAFEICO PELA CORRENTE DE PICO 

 

FONTE: o Autor (2018). 

 

Os voltamogramas apresentados na Figura 31 trazem uma variação na concentração de 

ácido cafeico de 300µM e 2200µM.  
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FIGURA 31 – VOLTAMETRIAS EM pH 7,0, VELOCIDADE DE VARREDURA DE 100mV/s, ATMOSFERA INERTE 

E CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO CAFEICO DE 300µM (a) e 2200µM (b) 

 

                                        (a)                                                                           (b) 

Fonte: o Autor (2018). 

 

O ciclo com 300µM (Figura 31a), mostra no varrimento anódico, o aparecimento de um 

pico em Epa = 0,24 ± 0,03 V, sendo este caracterizado na literatura [36, 79] como o pico de oxidação 

do ácido cafeico. Já no varrimento catódico, um pico em Epc = 0,10 ± 0,02 V foi encontrado, este 

referente à reversibilidade do processo. A figura 31b trás o voltamograma do ácido cafeico nas 

mesmas condições, porém em concentração maior (2200µM). Percebe-se que, com o aumento da 

concentração, ocorre o aparecimento de um segundo pico catódico que não era documentado na 

literatura, mostrando que em altas concentrações, assim como acontece com o fenol, há uma 

mudança no mecanismo da reação. 

O estudo da variação da velocidade de varredura trouxe o mesmo resultado apresentado na 

figura 31, porém com concentração fixa de ácido cafeico 455µM e em velocidade de 100mV.s
-1

 (a) 

e 300mV.s
-1

 (b). Dessa forma, é perceptível que, com o aumento da concentração (Figura 31) e com 

o aumento da velocidade de varredura (Figura 32) ocorre o aparecimento de um terceiro pico no 

voltamograma do ácido cafeico, sendo este, encontrado no varrimento catódico com potencial de 

pico próximo a 0,2V. Isto indica mudança de mecanismo do ácido cafeico, mudança esta que não é 

apresentada na literatura. 
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FIGURA 32 – VOLTAMOGRAMAS EM pH 7,0, CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO CAFEICO DE 455µM E 

ATMOSFERA INERTE DE NITROGÊNIO, COM VELOCIDADE DE VARREDURA DE 100mV.s
-1

 (a) e 300mV.s
-1

 

(b). 

    

FONTE: o Autor (2018). 

 

Os dados obtidos com as curvas voltamétricas variando-se a velocidade de varredura foram 

tratados e são apresentados na Figura 33, que apresenta a correlação entre log ip versus log v para as 

concentrações de 455µM (a) e 2200µM (b).  

 

FIGURA 33 – VARIAÇÃO LOGARÍTMICA ENTRE A CORRENTE DE PICO E A VELOCIDADE DE 

VARREDURA 

 

LEGENDA: Concentração de ácido cafeico de 455µM (a) e 2200µM (b). 

FONTE: o Autor (2018). 



56 
 

 

A curva de corrente de pico versus velocidade de varredura remeteu a um r igual a 0,96082 

para o ácido cafeico à 455µM, e igual a 0,95229 para a concentração de 2200µM. A relação de ip 

versus v
1/2

 teve como resultado r = 0,96138 para 455µM e 0,95369 para 2200µM. A correlação 

entre log ip e log v confirma o processo difusional que ocorre no ácido cafeico com b igual a 0,45 ± 

0,03 e r igual a 0,98 para a concentração de 455µM, e para a concentração de 2200µM com r igual a 

0,99688, b = 0,47 ± 0,03.  

A Figura 34 apresenta o efeito do pH no comportamento voltamétrico do ácido cafeico 

em solução aquosa e em eletrodo de carbono vítreo. 

 Em pH 2,0 e 4,0 o ácido cafeico apresentou uma curva bem definida e reversível. A 

separação de pico teórica para uma transferência eletrônica reversível de dois elétrons é de 

aproximadamente 30mV. Obteve-se, através dos resultados da Figura 34, um valor de 61mV, 

contudo esta discrepância já foi relatada na literatura [78, 80]. 

Em reações eletroquímicas, o ácido cafeico e seus derivados são oxidados a quinonas [36, 

78-82] e essa reação envolve a troca de prótons com o meio, sendo, portanto, diretamente 

relacionado ao pH do eletrólito. Assim as mudanças voltamétricas apresentadas na Figura 34 

estão de acordo com a literatura [80].  

Em pH 6,0 ocorreu um alargamento da curva voltamétrica, que pode estar relacionado à 

separação de dois picos que estavam sobrepostos em pH’s menores [48, 60, 68]. Em pH acima de 

8,0 os voltamogramas do ácido cafeico apresentaram separação de pico anódico, e em meio 

fortemente básico o pico catódico relacionado à espécie estudada foi suprimido. Esse resultado é 

mais um indicador de que o mecanismo eletroquímico do ácido cafeico possui mais processos 

que apenas a transferência direta de dois elétrons como apresentado por Moghaddan [79]
 
e 

Masek [36]. Segundo Giacomelli [78], isso ocorre porque o produto de oxidação do ácido cafeico 

é instável e ocorre uma reação química homogênea e irreversível. 
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FIGURA 34 – CICLOS VOLTAMÉTRICOS DE ÁCIDO CAFEICO 455µM EM TAMPÃO BR E VELOCIDADE 

DE VARREDURA DE 100mV.s
-1

, COM VARIAÇÃO DE pH ENTRE 2,0 E 12,0. 

      

      

  

FONTE: o Autor (2019). 
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FIGURA 35 – DIAGRAMA DE CORRENTE DE PICO ANÓDICO E POTENCIAL FORMAL EM FUNÇÃO DO 

pH 

 

FONTE: o Autor (2019). 

A Figura 35 apresenta um decrescimento linear do potencial de pico com o pH. A partir 

do pH 6,0 os dados apresentaram separação de picos, e portanto, não foram comparados. A linha 

azul apresenta a regressão linear entre os pH’s 2,0 e 6,0. Esta regressão resultou em r = 0,999 e b 

= - 60 mV.pH
-1

, valores estes esperados para sistemas Nernstianos com transferência de elétrons 

seguida de desprotonação [48, 78]. O decréscimo de corrente de pico anódico, apresentado na 

Figura 35, é associado à concentração e coeficiente de difusão das espécies eletroativas que estão 

sendo oxidadas [78]. 
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CAPÍTULO 6 

_______________________________________ 

Conclusões  
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Através deste trabalho, comprovou-se a importância de estudos preliminares e de 

realizarem-se ensaios com rigor experimental. Observou-se que para o estudo mecanístico dos 

compostos explorados, é necessária a realização de 20 ciclos no eletrólito suporte antes das 

medidas, para garantir que a linha de base obtida seja constante e sem adição de corrente 

capacitiva. 

Foi descoberta a existência da soma de um processo adsortivo e de um difusional ligados 

ao fenol, sendo que o adsortivo não tinha sido relatado na literatura, nem mesmo um estudo com 

variação de velocidade de varredura, muito provavelmente devido à dificuldade de reprodução 

dos dados obtidos. 

A simulação computacional realizada para o fenol, utilizando-se o mecanismo proposto 

por Enache e Oliveira-Brett, resultou em um comportamento semelhante ao obtido 

experimentalmente, o que corrobora com o mecanismo apresentado por estes. As diferenças 

encontradas se devem à falta de fitting na simulação, que ainda não foi realizada pelo curto 

tempo de trabalho. 

O estudo eletroquímico do ácido cafeico foi explorado seguindo a literatura e apresentou 

dados coerentes com esta. Simulações computacionais a cerca do mecanismo do ácido cafeico 

serão realizadas e comparadas aos mecanismos propostos, visto que, o mecanismo proposto por 

Hotta apenas se aplica a uma faixa de potencial. Estudo já vem sendo realizados neste contexto.    
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