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1.1. Epidemiologia da Doença de Chagas 

 

 Descoberta em 1909, por Carlos Chagas, a tripanossomíase americana ou 

doença de Chagas é uma protozoose causada pelo hemoflagelado Trypanosoma 

cruzi (Figura 1), presente apenas no continente americano, principalmente entre 

pequenos mamíferos selvagens [1–3]. O vetor para esse protozoário é o Triatoma, 

principalmente o T. infestans e T. dimidiata, que são popularmente conhecidos como 

“barbeiro”, devido ao seu hábito de picar a face das pessoas. Fatores bio-ecológicos 

e sócio-econômicos levaram a população pobre das áreas rurais da América do Sul 

e Central a entrar em contato com o ciclo silvestre, no qual o parasita é transmitido 

por vetores naturais da infecção. Do ponto de vista de Saúde Pública, a importância 

da doença de Chagas reside no chamado ciclo doméstico [4, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Células sangüíneas infectadas pelo Trypanosoma cruzi 

Fonte: Science Photo Library 
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 O Trypanosoma cruzi pode ser encontrado numa ampla área da América, da 

latitude 42N até a 46S, embora a distribuição dos vetores selvagens e reservatórios 

seja muito maior que a distribuição da doença humana. A “domiciliação” dos 

triatomíneos expõe cerca de 100 milhões de pessoas ao risco de infecção, do sul 

dos Estados Unidos da América até a província de Chubut, Argentina [4–6]. 

 Entretanto, as melhores condições de vida da população norte-americana e 

as condições das espécies locais de triatomíneos fazem com que a infecção humana 

pelo vetor seja extremamente rara nos EUA. Porém, face à intensa migração do 

México e América Central para os EUA, há atualmente, cerca de 100.000 pessoas 

infectadas neste último. Nos 21 países endêmicos, estima-se que de 16 a 18 

milhões de pessoas estejam infectadas pelo parasita e que ocorram, 

aproximadamente, 50.000 mortes causadas pela doença de Chagas a cada  

ano [4, 5]. A Figura 2 mostra a distribuição geográfica da parasitose, segundo dados 

da OMS de 1996. 

 

Figura 2. Distribuição geográfica da doença de Chagas 

Fonte: http://www.who.int/ctd/chagas/chagmap1.jpg (acessado em 01/06/2006) 
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 Os movimentos migratórios rural-urbanos que ocorreram na América Latina 

nas décadas de 1970 e 1980 mudaram o perfil tradicional epidemiológico da doença 

de Chagas e a transformaram numa infecção urbana, que pode ser transmitida por 

transfusão sangüínea. Os números da infecção do sangue em alguns bancos de 

sangue de algumas cidades do continente variam entre 3 a 53%. Tal dado mostra 

que o sangue infectado por T. cruzi é maior que a do sangue infectado por HIV, 

hepatites B e C [5] e prevalece sobre estes. 

 No Brasil, a doença espalha-se numa área de 3,5 milhões de Km2, 

envolvendo 2.450 municípios e deixando sob risco 35 milhões de pessoas [7, 8]. Até 

1992, os dados do inquérito sorológico nacional estimavam  existência  de cerca de 

5 milhões de pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi [9]. Estas compreendiam, 

em sua maioria, indivíduos de origem rural e, pertencentes aos níveis sócio-

econômicos mais baixos, contaminados através de contato com fezes infectadas de 

triatomíneos. Estima-se que cerca de 300.000 pessoas encontravam-se infectadas 

na cidade de São Paulo e, mais de 200.000 no Rio de Janeiro por via transfusional, 

uma vez que a transmissão vetorial foi controlada e inibida através de contínuos e 

intensivos Programas de Saúde Pública [4]. 

 A morbi-mortalidade da doença de Chagas no Brasil é significativa, vitimando 

20% ou mais dos indivíduos infectados, que adquirem cardiopatia chagásica crônica 

evolutiva, capaz de matar, no mínimo, 15.000 pessoas/ano em nosso País [9]. 
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 A doença de Chagas não é um problema isolado da população latino-

americana. Nas áreas endêmicas, está intimamente relacionada com as doenças 

“sociais” típicas, como desnutrição, diarréia, tuberculose e outras parasitoses. O 

risco de contrair a doença de Chagas está diretamente relacionado à pobreza: o 

inseto triatomíneo que transmite o parasita se alimenta de sangue e encontra 

ambiente favorável em frestas de paredes e telhados de habitações pobres em 

áreas rurais e em favelas localizadas na periferia urbana. 

 Classicamente considerada uma doença rural típica na América Latina, o 

perfil da tripanossomíase americana está sendo modificado em todo o continente 

com a urbanização da doença [4, 5]. A migração humana das áreas endêmicas para 

os centros urbanos provoca aumento do risco da doença de Chagas 

transfusional [10] em toda a América Latina e até em países não-endêmicos. 

 A média anual de renda doméstica per capita na América Latina é de 

US$ 2.966. Portanto, a perda econômica para o continente devido à incapacidade e 

mortalidade precoce, provocada por essa doença, em adultos jovens e 

economicamente mais produtivos, é em torno de US$ 8,156 bilhões, o que equivalia 

a 2,5% da dívida externa total do continente em 1995 [5]. No Brasil, considerando-se 

que pelo menos 10% dos indivíduos infectados desenvolvem doenças cardíacas 

graves, ou comprometimento digestivo crônico, os custos médicos para seu 

tratamento podem alcançar US$ 250 milhões e a ausência no trabalho dos 

trabalhadores chagásicos com graves problemas cardíacos pode representar perdas 

mínimas de US$ 5,625 bilhões por ano [5]. 

 

 

 



 25

1.2. Agentes Tripanomicidas Atualmente Usados 

 

 Apesar da tendência de se evitar a presença de grupos nitro-aromáticos como 

componente estrutural de derivados potencialmente ativos porque eles podem 

provocar metemoglobinemia, tais compostos têm sido usados na terapêutica desde 

1944 [11, 12]. 

 Os tripanomicidas atualmente em uso − nifurtimox e benznidazol (Figura 3) − 

causam efeitos adversos graves e não são eficazes na fase crônica da doença. Além 

disso, algumas cepas de T. cruzi mostram-se resistentes a eles [13]. 

                                                                                                                     CH3 

 

 

 

 

Figura 3. Estruturas dos fármacos utilizados para o tratamento da doença de Chagas 

 

 O nifurtimox (derivado do 5-nitrofurano) foi sintetizado, em 1964, por 

Herlinger et al. [14], sendo mais ativo contra as cepas argentinas e chilenas do 

tripanossoma e, muito mais efetivo na fase aguda da doença. Inibe tripomastigotas e 

amastigotas, mas apresenta graves efeitos adversos [11, 14]. 

 O benznidazol (derivado do 2-nitroimidazol) foi descoberto por pesquisadores 

da Hoffman-La Roche, em 1969, e é considerado fármaco de escolha para 

tratamento das tripanossomíases brasileiras. Analogamente ao nifurtimox, é mais 

eficaz na fase aguda e apresenta efeitos adversos graves [11, 14]. 
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 Esses compostos apresentam mecanismo de ação citotóxica, que 

inicialmente envolve uma ou mais reações de redução do grupo nitro, seguidas por 

inibições de várias enzimas que são necessárias às exigências energéticas da célula 

do parasita [11, 12, 14–16]. Em geral, o primeiro passo do metabolismo desses 

compostos é a sua redução ao correspondente nitro radical aniônico. Sob condições 

anaeróbias, esse radical pode sofrer redução, gerando os seguintes derivados: 

nitroso, hidroxilamina e amina [17]. O nitro radical aniônico  (R−NO2
••••−−−−

) e o derivado 

hidroxilamínico (R−NHOH), são os principais intermediários responsáveis pela ação 

citotóxica de alguns nitro-heterocíclicos [18]. As propriedades farmacológicas desses 

compostos têm sido quantitativamente relacionadas com os valores de potencial de 

redução envolvendo um elétron (E1
7), correspondente ao par R−NO2/R−NO2

••••−−−−
, e aos 

valores de potencial de meia-onda polarográfico (E1/2) de formação da hidroxilamina 

[19, 20]. Com efeito, estudos de relação entre estrutura química e atividade biológica 

(QSAR) efetuadas por Rozenski et al. [21] demonstram que valores de E1/2 

apresentam a melhor correlação com a atividade antimicrobiana de nitro-

heterocíclicos. 

 O nifurtimox age diretamente, por meio da formação de radicais livres 

intermediários, quimicamente reativos, como o ânion superóxido e o peróxido de 

hidrogênio. Em contato com o T. cruzi, ocorre redução do nifurtimox, aparentemente 

catalisada por uma nitroredutase ligada a flavina, e forma-se um radical nitro. 

Resultados mostram a existência de boa correlação entre os valores de E1
7 e as 

constantes de velocidade da reação de redução de nitro-heterocíclicos por 

flavoproteínas [18]. Dados complementares obtidos por ressonância eletrônica de 

spin demonstraram a presença inequívoca do nitro radical aniônico como metabólito 

de nitrocompostos [22]. Numa segunda etapa, esse radical reage com O2 e gera um 
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ânion superóxido. Esse ânion, então, formará o peróxido de hidrogênio, 

espontaneamente ou sob efeito catalítico da enzima superóxido dismutase. A etapa 

final é a formação de radicais hidroxila por reações catalisadas por Fe3+. A Figura 4 

apresenta esquematicamente as reações envolvidas na formação de radicais livres a 

partir da redução enzimática de compostos nitro-heterocíclicos. 
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Figura 4. Mecanismo de formação de radicais livres por nitro-heterocíclicos adaptado 

das referências [23, 24]. 

 

 Os radicais livres são bastante danosos para as células e, uma vez gerados, 

podem interagir com vários componentes celulares e propagar seus efeitos 

deletérios. Isso é particularmente verdadeiro no caso do T. cruzi devido à sua 

deficiência de catalase, glutationa peroxidase e glutationa redutase, o que torna o 

parasita extremamente vulnerável ao peróxido de hidrogênio. As células dos 

mamíferos, ao contrário, têm várias enzimas, como catalase, peroxidase e 

superóxido dismutase, que previnem o efeito letal dos radicais livres [12, 15, 16, 25]. 

 Experimentos demonstraram que os produtos da redução do grupo nitro 

interagem com ácidos nucléicos in vitro [26] e acredita-se que o DNA seja o principal 

alvo in vivo [26]. Tanto o DNA na forma de dupla hélice quanto o desnaturado 

sofrem ação dessa classe de fármacos [18]. 
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 O grau da lesão sobre o DNA depende da estabilidade dos intermediários de 

redução do fármaco [20]. Assim, quanto maior for o tempo de vida dos nitro radicais,  

maiores e mais rápidas serão as lesões causadas [27], indicando que os derivados 

nitro-heterocíclicos apresentam diferenças de reatividade [28]. Desta forma, quanto 

maior o potencial de redução (mais positivo) para formação do nitroradical maior sua 

citotoxicidade [18, 29]. Por outro lado, fármacos que apresentam valores de 

potencial muito negativos estão mais sujeitos à influência de pequenas quantidades 

de O2, resultando num sistema redox, conhecido como ciclo fútil [28–30]. Isto explica 

porque muitos nitrofuranos são facilmente reduzidos, tanto em células aeróbicas 

quanto anaeróbicas, com conseqüente perda de seletividade, em contraste aos 

nitroimidazóis que apresentam maior toxicidade em sistemas anaeróbicos [28–30]. 
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1.3. Agentes Tripanomicidas em Estudo 

 

 Há vários nitro-heterocíclicos com elevada atividade antichagásica, sem, 

contudo utilidade terapêutica, face aos efeitos adversos graves que apresentam. 

Entre eles encontram-se o megazol e o nitrofural, anteriormente conhecido como 

nitrofurazona. Outros agentes como a primaquina, de emprego como antimalárico na 

terapêutica [31], a nifuroxazida e a nifuroxima [32] também apresentaram atividade 

antichagásica. 

 

1.3.1. O Nitrofural ou Nitrofurazona (NFZ) 

  OO  nitrofural [5-nitro-2-furfurilidenossemicarbazona] foi sintetizado com base no 

conhecimento de que o ácido furóico, bem como seus derivados alquilados e 

mercuriais apresentavam atividade bacteriostática. Tal derivado mostrou-se ativo 

contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas [33]. A estrutura do nitrofural é 

apresentada na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estrutura Química do Nitrofural 

Fonte: software HYPERCHEM versão 7.0 
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 Este fármaco foi empregado, inicialmente, durante a II Guerra Mundial, no 

tratamento de queimaduras, apresentando amplo espectro de atividade 

antibacteriana [34]. Em razão da resistência bacteriana, o espectro de atividade foi 

se modificando ao longo do tempo [31, 34]. 

 Muitas bactérias causadoras de infecções superficiais na pele ou em mucosas 

são sensíveis a este fármaco. Este composto apresenta atividade contra 

Staphilococus aureus, Streptococcus, Escherichia coli, Clostridium perfringens, 

Aerobacter aerogens, Proteus e Trypanosomas inibindo um grande número de 

enzimas bacterianas, especialmente as envolvidas na degradação aeróbica e 

anaérobica da glicose e piruvato. Apesar de inibir uma variedade de enzimas, o 

nitrofural não é considerado um inibidor enzimático, sendo usualmente administrado 

na concentração de 0,2% em transportadores solúveis ou miscíveis em água [35]. A 

sua ação é lenta e por esse motivo o tratamento deve durar no mínimo de 2 a 3 

dias [36]. As principais características físico-químicas do nitrofural estão descritas no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1. Características físico-químicas do nitrofural [37, 38]. 

Fórmula Molecular C6H6N4O4 

Massa Molecular 198,14 g/Mol 

Ponto de Fusão 236–240ºC 

Solubilidade Água (0,238 g L-1), álcool (1,53 g L-1), propilenoglicol 

(3,14 g L-1), solúvel em metanol. Em meio alcalino forma 

solução fortemente alaranjada. 

Características 

Organolépticas 

Pó amarelo-limão, insípido e inodoro 

Toxicidade Cancerígeno 
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 A toxicidade desse nitrofurano é alta por via oral, em razão da hemólise  e 

neuropatia graves que provocam. Em alguns países foi retirado do mercado e em 

outros continua a ser empregado apenas por via tópica, sendo de escolha no 

tratamento de infecções estafilocócicas da pele – feridas, queimaduras e úlceras – 

especialmente aquelas resistentes a outros fármacos [31]. 

 Em 1969, Andrade e Brener observaram que este composto provocava 

destruição do T. cruzi [39]. Mais tarde, em 1988, Henderson et al. [40] constataram a 

inibição da tripanotiona redutase por naftoquinonas e nitrofuranos, incluindo o 

nitrofural. 

 Em 1994, Gonçalves et al. [41] identificaram potencialização da atividade do 

nitrofural em associação com primaquina quando ensaiado em cultura de células 

LLC-MK2, infectadas com formas tripomastigotas de T. cruzi. 

 O intermediário da síntese de bases de Mannich com peptídios de 

primaquina [42], o hidroximetilnitrofural [23], mostrou-se mais ativo e menos tóxico 

do que o nitrofural, ressaltando o papel da modificação molecular, mais 

especificamente da latenciação [43] no aprimoramento da ação de fármacos. O 

aspecto altamente promissor deste hidroxi derivado é a diminuição da toxicidade em 

quatro vezes, comparativamente ao nitrocomposto de partida, segundo resultados 

obtidos nos testes de mutagenicidade [44]. Tais resultados intrigantes conduzem ao 

aprofundamento do estudo do mecanismo de ação/toxicidade desse derivado. Vale 

mencionar que o prolongamento da ação, que também reduz paralelamente a 

toxicidade, vem sendo alvo de pesquisas recentes [45, 46]. 
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1.4. Planejamento de Novos Agentes Tripanomicidas 

 

 A estratégia da quimioterapia em geral tem sido a procura por diferenças 

bioquímicas e morfológicas entre os agentes invasores – bactérias, fungos, parasitos 

– ou células tumorais e os hospedeiros, com vistas à obtenção de derivados com 

alto índice terapêutico, ou seja, alto parasitotropismo e baixo organotropismo [14]. 

Diferenças bioquímicas e morfológicas têm sido, dessa forma, amplamente 

exploradas com o objetivo de escolher alvos de interesse à seletividade de ação. 

 

1.4.1. Escolha do Alvo 

 A compreensão das bases da interação entre parasito e hospedeiro, constitui-

se em passo importante para a identificação de alvos à quimioterapia [47]. Entre os 

alvos de interesse ao planejamento de compostos com seletividade de ação 

terapêutica encontram-se enzimas essenciais para o desenvolvimento dos parasitos 

no hospedeiro. 

 O conhecimento desses alvos, graças ao desenvolvimento da genômica, 

proteômica e bioinformática [48] permite antever um futuro mais promissor na 

pesquisa de novos antichagásicos. Entre eles, sobressaem as proteases [49] e a 

tripanotiona redutase [50–52]. Além da tripanotiona redutase e das enzimas 

auxiliares que sintetizam a tripanotiona, a triparedoxina e a triparedoxina peroxidase, 

recentemente identificadas em T. cruzi por Lopez et al. [53], consistem, de forma 

integrada, num sistema antioxidante complexo e peculiar, utilizado pelo protozoário 

para se defender do hospedeiro. Dessa forma, a inibição desse sistema pode 

originar candidatos a fármacos antichagásicos de ação específica. 
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1.4.1.1. Tripanotiona Redutase 

 

 É bem conhecida e relatada a deficiência do sistema de destoxificação do 

Trypanosoma cruzi frente ao estresse oxidativo [20]. Esse parasita não tem catalase, 

glutationa peroxidase e glutationa redutase, as quais são substituídas por uma 

enzima específica do parasito, a tripanotiona redutase [50–52, 54], que se constitui 

em um dos principais alvos do planejamento de novos antichagásicos [48]. 

 Inibidores de tripanotiona redutase são considerados como antichagásicos 

potenciais [55, 56]. Neste particular, os compostos nitro-heterocíclicos constituem-se 

em excelentes candidatos, por meio dos seus correspondentes nitro radicais 

aniônicos, por serem capazes de interferir no metabolismo do 

oxigênio [14–16, 20, 25]. 
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1.5. Técnicas Eletroanalíticas – Aspectos Gerais [18] 

 

 As técnicas eletroanalíticas podem ser utilizadas em muitos campos das 

ciências naturais e tecnologias associadas, como se verifica pelas diversas obras 

publicadas nos últimos anos [57–59] ou pelas revisões sobre métodos 

eletroquímicos de análises [60–63]. A voltametria merece destaque, principalmente 

quando acoplada com análise em fluxo [64, 65], cromatografia líquida de alta 

eficiência [66] e, mais recentemente, com eletroferose capilar [67]. As técnicas 

voltamétricas ocupam lugar importante no arsenal dos métodos analíticos para a 

identificação e determinação de espécies de interesse biológico [68–73], ambiental 

[65, 74, 75], farmacêutico [76–78] e industrial [79]. 

 O avanço das técnicas eletroanalíticas [58, 66, 75, 80], representado pelo 

desenvolvimento dos métodos polarográficos modernos, auxiliado pelo advento da 

informática e fundamentado no planejamento e combinação de diversas formas de 

aplicação do sinal de excitação com diferentes formas de aquisição de dados, visa 

alcançar limites de determinação cada vez menores, com seletividade, menor tempo 

de execução e custos inferiores aos exigidos por outros métodos instrumentais de 

análise [57, 58]. Com efeito, a voltametria é praticamente insubstituível na análise 

qualitativa e quantitativa de muitos compostos orgânicos e na pesquisa de 

composição e estrutura de íons e moléculas eletroquímicamente ativos em baixos 

níveis de concentração [18, 58]. 

 A pré-concentração – faradaica e de adsorção – é freqüentemente recurso 

indispensável na determinação de metais pesados e compostos orgânicos de 

interesse bioquímico, farmacêutico ou ambiental [61–65]. Neste ponto a voltametria 

mostra sua grande e inerente vantagem, pois a pré-concentração pode ser feita 
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eletroquímicamente na mesma célula onde se realiza todo o experimento, evitando 

riscos de contaminação. Na fase de determinação emprega-se uma função de 

rampa de potencial-tempo (como varredura linear de potencial, pulso normal, pulso 

diferencial ou onda quadrada) para a obtenção do sinal analítico de corrente. A 

análise por voltametria de redissolução – catódica ou anódica – é o melhor método 

analítico envolvendo etapas de pré-concentração eletrolítica [81–84]. 

 As técnicas eletroquímicas são usadas em várias aplicações biológicas visto 

que as mesmas são ferramentas poderosas no acompanhamento de eventos 

biológicos. Tendo em vista que as reações eletroquímicas ocorrem na interfase 

eletrodo/solução, é possível então descrever o comportamento redox de vários 

fármacos in vitro e identificar as espécies reativas intermediárias. Estas são, na 

maioria dos casos, as mesmas obtidas in vivo após a ação de algumas enzimas 

específicas [85–87]. Isto significa que as técnicas eletroquímicas podem ser usadas 

não só para o desenvolvimento de métodos analíticos, mas também para a 

elucidação dos mecanismos de ação de fármacos. 

 Os métodos voltamétricos vêm sendo utilizados para elucidar o mecanismo de 

redução eletroquímica dos nitrocompostos possibilitando avaliar a semelhança deste 

processo com o produzido via enzimática. 

 Sob o ponto de vista eletroquímico a detecção de nitro radicais aniônicos 

derivados de nitrocompostos, dependerá de sua estabilidade assim como da 

separação dos picos entre a primeira etapa de redução envolvendo um elétron e a 

etapa subseqüente envolvendo três elétrons [88], porém a natureza da superfície do 

eletrodo de trabalho, bem como o meio em que os experimentos voltamétricos são 

realizados (aquoso, orgânico ou misto: orgânico + aquoso), também são 

determinantes para o tipo de comportamento a ser observado [89]. Normalmente, a 
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redução monoeletrônica dos nitrocompostos só é voltamétricamente observada na 

presença de um solvente não-aquoso ou em mistura de solventes, aquoso/orgânico, 

devido à baixa estabilidade do nitro radical em meio aquoso. Este fato, associado à 

necessidade de permear as membranas celulares (barreira hidrofóbica), têm sido 

utilizados por diversos autores que, assim justificam, a realização das medições 

eletroquímicas de potenciais de redução de nitrocompostos em meio não-aquoso ou 

misto. 

 Uma grande variedade de eletrodos de trabalho tem sido empregada no 

estudo do comportamento eletroquímico de nitrocompostos, principalmente eletrodos 

de gota de mercúrio ou filme de mercúrio [90, 91]. Eletrodos sólidos como ouro, 

platina ou carbono [82, 92], de maneira geral, são utilizados para determinação de 

espécies com potenciais positivos ou metais insolúveis em mercúrio. 

 Os eletrodos metálicos sólidos apresentam desvantagens em relação ao de 

mercúrio, quais sejam, maior corrente residual, menor reprodutibilidade e 

homogeneidade de superfície [83]. Todos os metais nobres possuem potencial de 

sobre-tensão de hidrogênio menor que o mercúrio, entretanto apresentam maiores 

dificuldades de serem oxidados. Ouro e platina são eletrodos comumente utilizados 

para medidas voltamétricas, porém não são inertes como o carbono. 

 O carbono possui ampla faixa de potencial e é quimicamente inerte e 

relativamente barato. Exemplo importante é o uso de carbono vítreo como substrato 

para filmes de mercúrio [90]. A utilização de eletrodos de carbono vem ganhando 

popularidade em eletroanálise devido às suas inerentes propriedades mecânicas e 

eletroquímicas, além de proporcionar melhor compreensão dos fenômenos ocorridos 

na interfase eletrodo-solução [76, 93]. Eletrodos de pasta de carbono vêm sendo 
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amplamente utilizados devido à facilidade de modificação sem a necessidade de 

métodos químicos rigorosos [76, 93]. 

 A possibilidade de modificação química de eletrodos de pasta de carbono 

ampliou significativamente o campo de aplicação das técnicas eletroanalíticas. Neste 

contexto, o uso de eletrodos modificados [73] e biossensores amperométricos está 

consolidado no campo da bioeletroquímica [62, 76–78, 93–96]. A imobilização de 

materiais biológicos – DNA, lipídeos, enzimas, tecidos vegetais, anticorpos – possui 

vasta aplicação em bioquímica e farmácia, pois tem possibilitado a determinação de 

diversas espécies de interesse, como fármacos [71, 78, 93, 95, 97, 98], em amostras 

complexas como urina e soro humano [71, 93], além do estudo da interação 

fármaco-lipídeos [99]. 

 O desenvolvimento de ultra-microeletrodos tem possibilitado diversas 

aplicações das técnicas voltamétricas para o estudo das propriedades redox de 

substâncias biologicamente ativas [100, 101]. Eletrodos com diâmetro na ordem de 

5-10 µm podem ser aplicados aos ensaios in vitro, acompanhando o efeito produzido 

por determinados fármacos no crescimento de células [102] e in vivo, na análise e 

estudo farmacocinético de moléculas psicoativas [100, 103]. Importante ressaltar 

que, em conjunto com os nitrocompostos, os neurotransmissores são, 

provavelmente, as moléculas mais estudadas por técnicas voltamétricas [103, 104]. 

 Aqui, deve-se ressaltar a influência que o pré-tratamento das superfícies 

eletródicas, como a pasta de carbono e o carbono vítreo, pode provocar nos 

resultados voltamétricos. Por exemplo, obtém-se os melhores resultados com o 

eletrodo de carbono vítreo (ECV) somente após polimento em lixa abrasiva muito 

fina e posterior limpeza em solvente orgânico (etanol ou DMF) num banho de ultra-

som [105]. Apesar desse pré-tratamento, o envenenamento da superfície do ECV é 
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visível após sua utilização numa ampla faixa de pH (2,0 – 12) e isto pode estar 

associado à presença de vários grupos funcionais na superfície do carbono vítreo 

causando a baixa reprodutibilidade sob uso contínuo. Rusling [106] afirma que o 

polimento da superfície do ECV pode vir a causar problemas, pois após o polimento 

superficial, além de espécies eletroativas poderem ser adsorvidas, o ECV tende a 

reagir com o ar, causando uma mudança lenta na velocidade de transferência de 

elétrons. Outro problema relacionado ao ECV refere-se à corrente de fundo, que 

pode ser diminuída após tratamento térmico sob vácuo para ativação superficial, 

porém as condições para esse pré-tratamento não são tão simples de serem 

realizadas. Fagan et al. [107] propõem um tratamento simplificado que inclui um 

aquecimento controlado e resfriamento do ECV à pressão ambiente numa atmosfera 

de argônio ou nitrogênio. 

 Como já foi dito, a limitação mais comum dos métodos eletroquímicos 

utilizando-se eletrodos sólidos está no envenenamento da superfície do eletrodo 

devido a adsorção dos reagentes presentes na solução de trabalho ou dos produtos 

gerados pelas reações eletroquímicas, isto resulta em baixas sensibilidade e 

reprodutibilidade das medidas eletroquímicas [108–110]. A renovação da superfície 

eletródica por polimento não é difícil, porém a mudança na área efetiva do eletrodo é 

inevitável e sob este aspecto, a substituição do eletrodo gotejante de mercúrio 

(EGM) parecia impossível. 

 Praticamente todos os tipos de eletrodos, como: carbono vítreo, pasta de 

carbono, grafite pirolítico, ouro ou platina apresentam: (i) problemas de adsorção, (ii) 

janela limitada de potencial de trabalho (a qual depende do material do eletrodo e do 

eletrólito suporte) e (iii) alta corrente de fundo. 
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 Alguns dos problemas descritos anteriormente estão sendo solucionados com 

o desenvolvimento dos eletrodos de diamante. Estes são fabricados a partir de 

filmes policristalinos de diamante sintético semicondutor, crescidos pela técnica de 

deposição química a partir da fase vapor (CVD) [111, 112] sobre substratos, na 

maioria das vezes, de silício. Hoje em dia a evolução e o conhecimento sobre o 

crescimento de filmes de diamante encontra-se em estágio avançado e os filmes de 

diamante podem ser crescidos sobre vários tipos de substratos (inclusive superfícies 

de diamante modificado) e por meio de diferentes tipos de procedimentos. 

 Os filmes semicondutores podem ser obtidos a partir de 2 métodos gerais: i) 

dopagem de filmes de diamante com diferentes elementos e em vários níveis de 

dopagem (neste caso, os cristalitos possuem um tamanho variando entre 1–10 µm), 

em que a dopagem e cristalitos múltiplos, defeitos e possíveis fases de carbono não-

diamante poderiam fornecer sítios para a transferência de elétrons nos experimentos 

eletroquímicos [113, 114] ou ii) crescimento de diamante nano ou ultrananocristalino, 

quando a condutividade do filme é atribuída aos transportadores de cargas 

introduzidos pelo contorno do grão de carbono, com o contorno do grão aumentando 

como função da diminuição do tamanho do cristalito (ordem de 3–15 nm) [114–119]. 

As aplicações eletroquímicas podem ser realizadas com ambos os tipos de filmes, 

pois os mesmos mantêm as boas características eletroquímicas do diamante e 

também são capazes de produzir efeitos catalíticos ou de reconhecimento molecular 

biológico por meio de modificação superficial [120, 121]. 
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 É sabido que o eletrodo de filme de diamante dopado com boro (EDDB) 

possui algumas vantagens sobre outras superfícies eletródicas, entre elas: a) ampla 

“janela” de potencial de trabalho [122] para os casos em que se necessite evitar a 

interferência de oxigênio dissolvido nas soluções já que a redução do O2 no EDDB 

só acontece em valores de potencial de sobre-tensão muito elevados [123] e b) 

baixa corrente de fundo [124]. Estas vantagens do EDDB, associadas às 

dificuldades de se produzir uma grande quantidade de pasta de carbono 

prefeitamente homogênea e de renovação da superfície do eletrodo de carbono 

vítreo, tornam o emprego do EDDB apropriado para diminuir a corrente de fundo e 

eliminar efeitos de adsorção, responsáveis pela falta de reprodutibilidade dos 

resultados. 
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1.6. Mecanismo de Ação dos Nitrofuranos 

 

 O mecanismo de ação dos nitrofuranos e dos nitrocompostos está geralmente 

relacionado com a redução do grupo nitro localizado na posição 5 do anel furano, 

sendo os produtos da redução responsáveis pelos efeitos citotóxicos desta classe de 

compostos. Experimentos in vitro têm demonstrado que os produtos de redução 

interagem com as bases de DNA, o que permite deduzir que este é um dos 

principais alvos in vivo. Na verdade, o nitro radical formado durante a redução in vivo 

transfere elétron para o oxigênio molecular existente no citoplasma dos 

microrganismos gerando o ânion superóxido que, por sua vez causa a degradação 

do DNA. A geração do ânion superóxido ocorre segundo as reações (1) e (2): 

                                                                            flavoredutases 

R–NO2  +  1e−−−−                     R–NO2
••••−−−−   (1) 

R–NO2
••••−−−−  +  O2                   R–NO2  +  O2

••••−−−−  (2) 

Esquema 1. Reações de formação do ânion superóxido via redução enzimática de 

nitrocompostos [28]. 

 

 A proporção dos danos ao DNA está diretamente ligada a estabilidade dos 

produtos de redução do nitrocomposto e desta forma quanto mais lenta for a 

velocidade de decomposição do nitro radical maiores serão as lesões ao material 

genético. A correlação entre os efeitos biológicos e as características eletroquímicas 

permite afirmar que, quanto mais positivo for o potencial de redução para a formação 

do nitro radical, maior será a citotoxicidade do respectivo nitrocomposto [18]. 

 Os derivados nitrofurânicos têm potenciais de redução menores do que outros 

nitrocompostos com atividade antichagásica, como os nitroimidazóis, porém em 

ambos os casos as espécies intermediárias da redução são as mesmas e portanto 
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os nitrofurânicos são freqüentemente usados como modelo para a caracterização de 

intermediários reativos gerados eletroquimicamente a partir de outros 

nitrocompostos [89]. A redução eletroquímica do nitrofural (NFZ) em meio aquoso 

pode produzir hidroxilamina (R−NHOH) ou amina derivada (R−NH2), dependendo do 

grupo substituinte posicionado no carbono-2 do anel furânico e da composição da 

solução tampão [125–127]. O nitro radical aniônico (R−NO2
••••−−−−) pode ser gerado em 

meio aprótico ou misto (aquoso/aprótico) e neste caso 1 elétron estará envolvido no 

processo eletroquímico. Os efeitos farmacológicos e tóxicos dos nitrocompostos 

dependem da redução, in vivo, do grupo nitro (R−NO2) ao respectivo nitro radical 

aniônico (R−NO2
•−) o qual pode, na seqüência, produzir outras espécies reativas 

derivadas do oxigênio num ciclo redox específico [24] ou danificar células ao 

interagir com o DNA [128–131]. 

 Em condições aeróbicas, a ativação química dos nitrocompostos poderia 

acontecer via redução, envolvendo 1 elétron, do grupo nitro (R−NO2) ao seu nitro 

radical aniônico (R−NO2
•−), catalisada pela enzima Citrocromo P450-NADPH 

redutase. O radical seria então re-oxidado rapidamente, regenerando o 

nitrocomposto inicial e formando o radical superóxido (O2
•−). Este é capaz de 

dismutar espontaneamente ou por ação catalítica da enzima superóxido dismutase, 

formando peróxido de hidrogênio (H2O2). Este último poderá; por meio da reação de 

Haber-Weiss; formar o radical hidroxila (OH•) [132]. Todas estas espécies reativas 

de oxigênio são capazes de produzir mudanças celulares importantes, p.ex., 

alteração de funções essenciais, como a desestabilização de membranas [132]. 

 Alguns artigos na literatura relatam a existência de uma correlação direta 

entre os potenciais polarográficos de meia-onda (E1/2) e a nitro-redução nos 

sistemas biológicos [133] e mostram a versatilidade das técnicas eletroquímicas na 
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determinação do tempo de vida de nitro radicais usando meios aprótico ou misto 

(aquoso/aprótico) [88, 134–137], os quais imitam o ambiente hidrofóbico da  

célula [138] e estabilizam as espécies radicalares. 

 A redução eletroquímica do NFZ em meio aquoso usando voltametria cíclica 

tem sido muito estudada e comportamentos diferentes podem ser observados 

dependendo do pH e da composição do sistema tampão usado como eletrólito 

suporte. De acordo com Morales et al. [125–127], em soluções tampão de 

piridina/ácido fórmico contendo cloreto de tetrametilamônio (pH 4,5) o nitrofural, 

furazolidona e nitrofurantoína são reduzidos à amina derivada (R−NH2) numa única 

onda, envolvendo 6 elétrons seja em eletrodo gotejante de mercúrio ou eletrodo de 

carbono vítreo, Esquema 2. 

 

 

Esquema 2. Mecanismo de redução dos nitrofuranos em meio ácido [125–127]. 

 

 O comportamento eletroquímico dos nitrofuranos depende da natureza e da 

posição dos substituintes. A redução à amina primária ocorre quando os 

substituintes possuem elétrons π disponíveis para conjugar com o grupo nitro do 

anel aromático. Este fator é determinante para a transformação da hidroxilamina em 

amina via formação de um intermediário altamente reduzível tal como uma imina ou 

uma estrutura quinoidal [125, 126]. 

 Por outro lado, Reddy et al. [139, 140] reportaram que; em tampões acetato, 

McIlvaine, Britton-Robinson, borato e universal; o processo de redução do nitrofural 

envolve duas etapas distintas, cujo mecanismo eletroquímico é apresentado no 

Esquema 3. A primeira etapa corresponde a redução do grupo nitro à hidroxilamina 

 

 +    6e−−−− +    6H+    O2N 
O 

R  +     2H2O   H2N 
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derivada (R−NHOH) num processo de 4 elétrons, enquanto a segunda etapa 

corresponde à redução simultânea dos grupos hidroxilamina e azometina, 

envolvendo mais 2 elétrons, Esquema 3. 
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Esquema 3. Mecanismos de redução do nitrofural propostos por Reddy et al. [140]. 

 

 Em meio alcalino, o NFZ é reduzido à respectiva R−NHOH, porém a etapa 

posterior de redução à R−NH2 é dificultada devido à baixa disponibilidade de prótons 

no meio. A despeito disso, o pH limitante para a produção de R−NH2 em meio neutro 

ou alcalino não está plenamente esclarecido [139, 141] e a segunda etapa 

eletroquímica tem sido atribuída à redução da R−NHOH ao grupo azometina [139, 

140]. Nas últimas décadas, vários estudos sobre as propriedades eletroquímicas dos 

compostos nitro-heterocíclicos têm sido publicados [24, 89, 125–131]. 
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 Entretanto os dados reportados na literatura mostram que a diferença entre os 

potenciais de redução das 5–nitrofurfural semicarbazonas e os seus 

correspondentes derivados tiofênicos é muito pequena para justificar a inatividade 

desses últimos compostos [142] e às vezes o potencial de redução não tem sido 

considerado como uma variável nos estudos de relação quantitativa entre atividade 

biológica e estrutura (QSAR) [143]. 

 Considerando-se que os nitro radicais irão atuar no interior das células em 

que o meio é predominantemente aquoso [144], a falta de correlação entre atividade 

biológica e os respectivos potenciais de redução, determinados predominantemente 

em meio não-aquoso ou meio misto (água/solvente orgânico), não é nada 

surpreendente. Evidentemente que, para se encontrar uma relação realista entre o 

comportamento destes compostos in vitro e in vivo, outros parâmetros devem ser 

considerados, tais como: estereoquímica, coeficientes de partição, difusão [138, 145] 

e tempo de vida do nitro radical aniônico (R−NO2
•−) como função de sua reatividade 

com O2 ou com outros componentes celulares [88]. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

 

 O objetivo deste trabalho foi apresentar alternativas para determinação dos 

potenciais de redução dos nitrocompostos, mas em meio predominantemente 

aquoso. Para isto, pensou-se, inicialmente, na utilização de eletrodos de pasta de 

carbono, uma vez que a redução monoeletrônica dos nitrocompostos em meio 

aquoso em superfície de carbono vítreo é extremamente difícil e poucos dados 

encontram-se disponíveis na literatura [89, 146]. No entanto, como será visto na 

apresentação dos resultados obtidos, apesar da superfície da pasta de carbono 

apresentar características mais hidrofóbicas do que a superfície de carbono vítreo, 

isto não foi suficiente para estabilizar o sinal de redução monoeletrônica do NFZ, 

motivo pelo qual partiu-se para a utilização de eletrodos de diamante altamente 

dopado com boro (EDADB). 

 Uma vez que a redução monoeletrônica do NFZ foi obtida em EDADB os 

estudos foram aprofundados, principalmente no que diz respeito à interação destes 

radicais com diversos aceptores eletrônicos, incluindo o oxigênio molecular. 

 O mecanismo de interação entre o R−NO2
••••−−−− e aceptores eletrônicos naturais e 

biológicos, como os tióis e o oxigênio, é relevante na elucidação do mecanismo de 

ação dos nitrocompostos in vivo e existem alguns dados eletroquímicos importantes 

mostrando a estabilização do R−NO2
••••−−−− em meios misto e aprótico e sua interação 

com tióis [146–151] e com as bases constituintes dos ácidos nucléicos [128, 131, 

149]. O mecanismo de interação é complexo e o efeito da adição de tiol na 

estabilidade do ânion do radical livre depende do fármaco, do tipo de tiol, da 

concentração do eletrólito suporte [147] e da superfície do eletrodo [89]. O tempo de 

vida do nitro radical aniônico pode aumentar ou diminuir, sem correlação aparente 

com o potencial de redução monoeletrônica do nitrocomposto. Os tióis podem agir 
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como agentes oxidantes, oxidando os nitro radicais e regenerando o nitrocomposto 

original (meio misto – orgânico/água), ou como agentes redutores, diminuindo a 

necessidade por elétron para a posterior etapa de redução do nitro radical aniônico 

(meio aquoso) e às vezes o pico voltamétrico devido à formação do derivado nitroso 

(R−NO) e/ou do derivado hidroxilamínico (R−NHOH) desaparece, provavelmente por 

causa das interações R−NOTiol e/ou R−NHOHTiol [147]. 

 A atividade biológica dos nitrocompostos depende, sobretudo de sua redução, 

in vivo, ao radical R−NO2
•−, promovido por flavoredutases e, portanto, para se obter 

uma atividade ótima seria necessário que o potencial redox envolvendo 1 elétron 

dos nitrocompostos se situasse entre o potencial correspondente ao agente doador 

de elétrons à célula, aproximadamente – 0,4 V vs ENH, e o potencial do agente 

oxidante biológico natural, par O2/O2
•−, cerca de – 0,2 V vs ENH. Por outro lado, o 

mecanismo de defesa do Trypanosoma cruzi envolve a eliminação do R−NO2
•−, que 

pode ocorrer via reação anaeróbica com formação de R−NO, R−NHOH ou R−NH2, 

ou via reação com o O2 para produzir O2
•−, o qual pode ser posteriormente eliminado 

via superóxido dismutase (SOD) com produção de H2O2 [24]. Esta última deverá ser 

eliminada via reação com T(SH)2, tripanotiona em sua forma reduzida, para produzir 

TS2, tripanotiona em sua forma oxidada, O2 e água. A TS2 voltará ao ciclo da reação 

após ser reduzida à T(SH)2 sob a ação da tripanotiona redutase [152]. 
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 Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram claramente que os nitro 

radicais aniônicos só interagem com tióis quando os últimos encontram-se em 

concentrações muito elevadas e, portanto, os dados apresentados até o momento 

na literatura não têm significado algum do ponto de vista biológico. Por outro lado, 

nossos dados indicam que a reação entre os nitro radicais aniônicos com o oxigênio 

é extremamente rápida e que, este, pode ser, sem dúvida, o principal aceptor 

eletrônico in vivo. 

 Além disto, os dados aqui apresentados apontam para um erro, repetido 

sistemáticamente, no cálculo das constantes para a reação entre os referidos 

radicais e o oxigênio molecular. Deste modo, acreditamos que o trabalho realizado 

seja uma contribuição relevante para este campo de pesquisa. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 
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3.1. Material 

3.1.1. Reagentes 

 A Tabela 1 apresenta os reagentes de grau analítico utilizados, sem nenhum 

tratamento prévio, ao longo do trabalho experimental. 

Tabela 1 – Reagentes utilizados na parte experimental. 

Reagente Procedência No Catálogo 

Ácido clorídrico Merck 1.59415.0050 

Ácido acético Merck 1.00063.1000 

Àcido orto-fosfórico Merck 1.00573.1000 

Ácido bórico Merck 1.00165.0500 

Cloreto de potássio Merck 1.04936.0500 

Ferrocianeto de potássio Merck 1.04984.0500 

Hidróxido de sódio Merck 1.06498.1000 

Grafite em pó extra fino Merck 1.04206.2500 

Etanol absoluto Merck 1.00983.1000 

Óleo mineral Nujol Aldrich BP2629-1 

Suspensão de prata condutora 200 CERDEC  

N-N-dimetilformamida Merck 1.03053.1000 

Tetrafluoroborato de tetra-n-butilamônio Merck CAS 429-42-5 

PIPES Merck CAS 5625-37-6 

Nitrofural Avocado 18593 

D-manitol Sigma-Aldrich CAS 69-65-8 

L-Cisteína (cloridrato monohidratado) Sigma CAS 7048-04-6 

Glutationa (forma reduzida) Sigma CAS 70-18-8 

Polietilenoglicol (20) Merck CAS 9004-95-9 

 

 Os gases N2 e O2 grau R utilizados nos experimentos foram adquiridos da Air 

Products, São Paulo, Brasil. 
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3.1.2. Soluções estoques de tampão Britton-Robinson (BR) pH 2,0 – 12 

 

 As soluções tampão cobrindo o intervalo de 2,0 ≤ pH ≤ 12 foram preparadas, 

a partir da neutralização de uma solução constituída de H3PO4, H3CCOOH e H3BO3 

(todos 0,4 mol L-1) com volume apropriado de solução de NaOH 2 mol L-1 de acordo 

com Britton & Robinson [153]. O pH final de cada solução tampão foi medido com 

um pH-metro Metrohm, modelo 654 e eletrodo de vidro combinado Metrohm. 

 

 

 

3.1.3. Solução estoque de tampão PIPES 0,1 mol L-1 (pHap. = 6,90) 

 

 A solução de tampão PIPES [154] foi preparada a partir da dissolução de 

30,2370 g de PIPES [piperazina-N,N’-bis (ácido 2-etanosulfônico)], Figura 6, em 350 

mL de NaOH 0,50 mol L-1 contendo 0,20 mol L-1 de tetrafluoroborato de 

tetra-n-butilamônio. O volume final da solução foi completado para 1000 mL com 

água deionizada. O pH final da solução tampão foi medido com um pH-metro 

Metrohm, modelo 654 e eletrodo de vidro combinado Metrohm. 

 
Figura 6. Estrutura química do PIPES 
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3.1.4. Soluções 1,0 x 10-1 mol L-1 de D-manitol e 9,0 x 10-2 mol L-1 de 

glutationa (GSH) e de L-cisteína (Cis) 

 

 As soluções 1,0 x 10-1 mol L-1 de D-manitol e 9,0 x 10-2 mol L-1 de glutationa 

(GSH) e de L-cisteína (Cis) (Figura 7) contendo 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ, foram 

sempre recém preparadas, pela dissolução de quantidade apropriada de cada um 

dos reagentes em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ. 
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Figura 7. Estruturas químicas: (A) D-manitol, (B) L-cisteína e (C) glutationa 
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3.1.5. Soluções estoques 1,0 x 10-3 mol L-1 e 1,0 x 10-4 mol L-1 de 

nitrofural 

 

 As soluções estoques 1,0 x 10-3 mol L-1 e 1,0 x 10-4 mol L-1 de nitrofural foram 

preparadas por dissolução direta de quantidade apropriada do reagente 

5-nitro-2-furaldeído semicarbazona numa mistura (1:1) de água deionizada e etanol 

com auxílio de ultra-som. As soluções obtidas foram estocadas em frascos âmbar, 

para evitar degradação fotoquímica e posteriormente armazenadas em geladeira, 

por no máximo 3 dias. 

 

 

3.1.6. Solução 4,0 x 10-3 mol L-1 de ferrocianeto de potássio 

 

 A solução de ferrocianeto de potássio foi preparada a partir da dissolução de 

0,1690 g de K4Fe(CN)6 . 3H2O em 100 mL de água deionizada, contendo KCl 

0,1 mol L-1 como eletrólito suporte. A solução, sempre récem-preparada, obtida foi 

utilizada para o registro dos voltamogramas cíclicos necessários à determinação 

voltamétrica da área efetiva do EDADB. 

 Todas as soluções foram preparadas com água deionizada, condutividade 

igual a 0,055 µS/cm, obtida de um sistema Barnstead Nanopure. 
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3.2. Equipamentos 

 

3.2.1. Medidas voltamétricas 

 

 Todas as medidas voltamétricas foram registradas utilizando-se dois 

equipamentos do tipo potenciostato/galvanostato: i) Autolab PGSTAT 20 e ii) 

µAUTOLAB III, da Eco-Chemie (Holanda), acoplados a uma célula de trabalho com 

capacidade para 20 mL contendo um sistema de três eletrodos: trabalho, referência 

e auxiliar, Figura 8. A aquisição e tratamento de dados foi efetuada com o auxílio do 

software GPES versão 4.9. 

 

 

Figura 8. Potenciostato/galvanostato µµµµAUTOLAB III, da Eco-Chemie, acoplado a uma 

célula de trabalho contendo sistema de três eletrodos. 

Fonte: Murilo Sérgio da Silva Julião 
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3.2.2. Medidas espectrofotométricas 

 

 As medidas espectrofotométricas foram conduzidas num espectrofotômetro 

de feixe duplo, da HITACHI, modelo U3000 (Figura 9). Todas as medidas foram 

realizadas em cubetas de quartzo, com caminho óptico = 1,00 cm. 

 
Figura 9. Espectrofotômetro de feixe duplo, da HITACHI, modelo U3000. 

(Fonte: Cortesia da Micronal) 

 

 

3.2.3. Sistema de eletrodos 

 

 Os eletrodos de trabalho utilizados foram: 

- Pasta de carbono, φ = 2,0 mm (construído no laboratório); 

- Carbono vítreo, φ = 2,0 mm (Metrohm 6.1204.020, Suíça); 
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- Diamante dopado com boro. Este eletrodo foi montado em nosso laboratório a 

partir de filmes de diamante altamente dopados com boro e suportados em 

silício, fornecidos pelo Laboratório Associado de Sensores e Materiais (LAS) do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O nível de dopagem dos filmes 

de diamante altamente dopados com boro corresponde aproximadamente a 

1,5 x 1021 átomos cm-3 (20000 ppm de B/C dissolvido em metanol). Esses 

valores foram obtidos por medidas eletroquímicas (curvas Mott-Schottky) [155]. A 

resistividade destes filmes de diamante, medidas a partir do método das quatro 

pontas foi aproximadamente 2,0 x 10-3 Ω cm [155]. 

 Os eletrodos de referência e auxiliar utilizados foram Ag/AgCl, KClsat. e 

platina, respectivamente. 

 

 

3.2.4. Limpeza da célula de trabalho 

 A célula eletroquímica (Figura 10) foi lavada com etanol absoluto e água 

deionizada antes do registro dos voltamogramas. Este tratamento foi efetuado para 

eliminar resíduos de nitrofural e garantir a obtenção de uma linha base estável e 

reprodutível no branco. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Célula eletroquímica com sistema de três eletrodos. 

(Fonte: Murilo Sérgio da Silva Julião) 
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3.2.5. Preparação das superfícies eletródicas e montagem dos eletrodos 

 

3.2.5.1. Preparação e montagem do eletrodo de pasta de carbono 

(EPC) 

 A pasta de carbono foi preparada a partir de uma mistura de grafite em pó e 

óleo mineral Nujol, sempre numa proporção em massa de 2:1 [93]. Entretanto, 

antes de preparar a pasta de carbono, a grafite em pó foi imersa em 

HCl 1,0 x 10-3 mol L-1, deixada sob repouso por 24 horas, lavada com água 

deionizada, filtrada à vácuo e finalmente seca em estufa a 250 oC por 3 horas. Este 

tratamento foi efetuado com a finalidade de eliminar grupos eletroativos da superfície 

da grafite. Após este tratamento, a grafite foi sempre mantida em estufa regulada 

para 150 oC. Para a preparação da pasta, pesou-se uma massa de 0,5000 g da 

grafite em pó tratada anteriormente e 0,2500 g de óleo Nujol, logo após misturou-se 

muito bem a grafite em pó e o óleo Nujol até obtenção de uma mistura pastosa, 

consistente e homogênea. A pasta preparada foi então condicionada em dessecador 

para posterior utilização na confecção da superfície dos eletrodos de pasta de 

carbono. 

 O corpo do EPC constituiu-se de um tubo de Teflon contendo um cilindro de 

cobre de 90 mm de comprimento por 2 mm de diâmetro, o qual havia sido 

encaixado, sob pressão, até cerca de 1 mm da outra extremidade do tubo de Teflon 

e tinha como função efetuar o contato elétrico. Para a montagem da superfície 

eletródica no EPC, introduziu-se a pasta de carbono na cavidade formada entre as 

extremidades do cilindro de cobre e do tubo de Teflon, Figura 11. 
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                                                                                                             Pasta de Carbono 

 

                                                                                                 Tubo de Teflon 

                                                                                 Cilindro de cobre 

 

 

Figura 11. Eletrodo de pasta de carbono (EPC) 

 

 

 

3.2.5.2. Polimento do eletrodo de carbono vítreo (ECV) 

 

 O ECV foi polido com “spray” de diamante (granulometria de 0,3 µm) sobre 

feltro metalográfico, mantido sob sonicação por 5 minutos em solução tampão BR e 

finalmente lavado com água deionizada. Este procedimento foi sempre repetido 

antes de mudar o pH ou a velocidade de varredura. O objetivo deste procedimento 

foi retirar algum resíduo de nitrofural presente na superfície do eletrodo a fim de 

obter-se uma linha base limpa e estável no branco. Assim uma etapa sistemática de 

limpeza foi estabelecida a fim de garantir a obtenção de dados reprodutíveis. 
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3.2.5.3. Preparação dos filmes de diamante altamente dopados com 

boro e montagem do EDADB 

 

 Os filmes de diamante altamente dopados com boro foram crescidos sobre 

um substrato plano de silício por deposição química em fase de vapor (CVD) num 

reator de filamento quente, em condições previamente descritas [155, 156] e o nível 

de dopagem alcançou ± 1021 átomos cm-3. Para fazer o contato elétrico, o filme 

plano de diamante CVD foi colado com pasta de prata numa base de metal, Fig. 12. 

A superfície exposta do substrato (Si) do filme de diamante foi isolada do contato 

com a solução com borracha de silicone [157]. 

 Determinou-se a área efetiva do EDADB usando-se a equação de Randles-

Ševčik [59] para o processo redox do par [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-. 

 Antes de se utilizar o EDADB, este era sempre sonicado em etanol num 

banho de ultra-som durante 2 minutos e posteriormente lavado com água 

deionizada. 
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Figura 12. Eletrodos de filmes de diamante altamente dopados com boro (EDADB). 

Fonte: Murilo Sérgio da Silva Julião 
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3.3. Procedimentos experimentais 

 

 Para a caracterização do comportamento eletroquímico do nitrofural utilizou-

se a voltametria por esta ser uma técnica eletroquímica adequada ao estudo de 

processos de eletrodo, de modo que a presença de adsorção, múltiplas reações de 

transferência de carga e reações químicas acopladas podem ser facilmente 

identificadas [158]. 

 

3.3.1. Registro dos voltamogramas cíclicos em solução de NFZ usando 

EPC 

 Para o registro dos voltamogramas cíclicos referentes aos "brancos" 

adicionaram-se 4,5 mL de solução tampão BR (de pH desejado) à célula 

eletroquímica. Em seguida borbulhou-se N2, sob agitação, durante aproximadamente 

10 minutos com o objetivo de eliminar o O2 presente no meio. Antes da realização de 

cada voltamograma desligou-se a agitação, retirando-se eventuais bolhas formadas 

na superfície do eletrodo. Logo após fez-se o registro dos voltamogramas cíclicos 

até a obtenção de uma linha base estável. 

 Após registrar o branco, adicionaram-se à célula eletroquímica 0,500 mL da 

solução estoque 1,0 x 10-3 mol L-1 de nitrofural, de tal forma que a concentração final 

na célula de trabalho foi sempre 1,0 x 10-4 mol L-1 (95% tampão BR: 5% etanol). 

Novamente, borbulhou-se N2, porém durante um período de aproximadamente 5 

minutos e em seguida registraram-se os voltamogramas numa única velocidade de 

varredura ν = 0,10 V s-1. Para o intervalo de 2,03 ≤ pH ≤ 12,0; utilizaram-se os 

seguintes parâmetros experimentais: Einicial = 0,0 V, Eλ1 = – 1,0 V; Eλ2 = + 0,90 V e 

Efinal = 0,0 V. 
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3.3.2. Registro dos voltamogramas cíclicos em solução de NFZ usando 

ECV 

 O procedimento adotado foi aquele descrito no item 3.3.1., porém os 

voltamogramas cíclicos foram registrados nas seguintes velocidades de varredura, 

(ν): 0,10, 0,25, 0,50 e 1,0 V s-1.   Os seguintes parâmetros experimentais: 

Einicial = 0,0 V, Eλ1 = – 1,0 V; Eλ2 = + 1,0 V e Efinal = 0,0 V, foram usados para todo o 

intervalo de 2,03  ≤  pH  ≤  12,0. 

 

3.3.3. Registro dos voltamogramas cíclicos em solução de NFZ usando 

EDADB 

3.3.3.1. Soluções tampão BR (2,03 ≤≤≤≤ pH ≤≤≤≤ 11,0) 

 O procedimento adotado foi aquele descrito no item 3.3.1., usando 

 ν = 0,10 V s-1. As janelas de potencial empregadas foram: 

a) 2,03  ≤  pH  ≤  6,09: Einicial = 0,0 V, Eλ1 = – 0,90 V; Eλ2 = + 0,90 V e Efinal = 0,0 V 

b) 7,06  ≤  pH  ≤  11,0: Einicial = 0,0 V, Eλ1 = – 1,3 V; Eλ2 = + 1,0 V e Efinal = 0,0 V 

 

3.3.3.2. Solução tampão BR, pH = 12,0 

 O procedimento adotado foi aquele descrito no item 3.3.1., mas neste caso 

em específico, registraram-se os voltamogramas cíclicos em solução tampão BR, 

pH = 12,0 com a finalidade de tentar estabilizar, sem a utilização de solvente 

aprótico, o nitro radical aniônico gerado eletroquímicamente em meio alcalino. Para 

tanto, velocidades de varredura mais altas foram utilizadas nas seguintes janelas de 

potencial: 

a) Einicial = 0,0 V, Eλ1 = – 1,3 V; Eλ2 = + 1,0 V; Efinal = 0,0 V e ν = 1,0 V s-1. 

b) Einicial = 0,0 V, Eλ1 = – 0,70 V; Eλ2 = + 0,10 V; Efinal = 0,0 V e ν = 1,0 V s-1. 
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3.3.3.3. Solução tampão BR, pH = 8,0 

 

 O procedimento adotado foi aquele descrito no item 3.3.1. Os voltamogramas 

cíclicos foram registrados numa faixa de velocidade de varredura de 0,10 – 1,0 V s-1 

e numa janela de potencial apropriada à detecção da etapa de redução 

monoeletrônica do NFZ. 

 Antes de cada medida, o EDADB era sempre sonicado em etanol durante 2 

minutos e posteriormente lavado com água deionizada. 

 Todas as medidas voltamétricas foram realizadas a 25 oC. 
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3.3.4. Cálculo do coeficiente de difusão (D) do NFZ e do número de 

elétrons 

 

 O método aditivo de LeBas [159] estudado por Wilke-Chang [160] foi usado 

para calcular o volume molar (VM) e conseqüentemente os coeficientes de difusão 

(D) do NFZ (R−NO2) e seu respectivo nitro radical aniônico (R−NO2
•−) ou derivado 

hidroxilamínico (R−NHOH), equação (1): 

D  =  7,4 ���� 10-8 ���� T √√√√ x M                             (Eq. 1) 

                                                           ηηηη V 0,6 

 

Onde: D é o coeficiente de difusão (cm2 s-1); T é a temperatura absoluta (K); x é o 

coeficiente de associação do solvente; M é a massa molar do solvente (g mol-1); ηηηη é 

a viscosidade do solvente (cP) e  V  é o volume molar do soluto (cm3 mol-1). 

 O parâmetro de associação, x, é introduzido para definir a massa molecular 

efetiva do solvente em relação ao processo de difusão.  No caso da água, x = 2,6; 

M = 18,0 g mol-1; η = 0,890 cP (a 25 oC); T = 298 K (25 oC). 

 

 O declive (slope) obtido a partir do gráfico linear de Ip vs. ν1/2 foi substituído na 

equação de Randles-Ševčik [59] (equação 2) para se calcular o número de elétrons, 

n, envolvidos na etapa eletroquímica de interesse: 

Ip  =  (2,69 ���� 105) n3/2 ���� νννν1/2 ���� D1/2 ���� A ���� C                   (Eq. 2) 

 

Onde: n é o número de elétrons envolvidos no processo redox; νννν é a velocidade de 

varredura (V s-1); D é o coeficiente de difusão (cm2 s-1); A é a área do eletrodo (cm2) 

e C é a concentração da espécie química (mol cm-3). 
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 Para moléculas complexas, o volume molar, V, é estimado assumindo-se a 

contribuição individual de cada grupo funcional ou dos átomos componentes dessas 

móleculas, de acordo com a tabela listada em Wilke-Chang [160]. 

 Estimaram-se os volumes molares do NFZ e da respectiva hidroxilama 

derivada (R−NHOH) usando os valores de volumes atômicos apresentados por 

Wilke-Chang [160]. Os volumes molares estimados, 183 cm3 mol-1 e 179 cm3 mol-1, 

respectivamente, foram substituídos na equação 1 para o cálculo dos coeficientes de 

difusão do NFZ (D = 7,45 x 10-6 cm2 s-1  ) e da R−NHOH (D = 7,54 x 10-6 cm2 s-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

3.3.5. Procedimento para estimar a área efetiva do EDADB usando 

voltametria cíclica 

 

 Os EDADB previamente montados para a realização dos experimentos 

voltamétricos apresentaram uma vida útil limitada (60 a 90 dias), possivelmente 

devido ao pH da solução tampão BR, pois quanto maior o pH da solução de trabalho 

maior o ataque sofrido pela borracha de silicone e conseqüentemente menor o 

tempo de vida útil da montagem do EDADB. Por isto, no decorrer do trabalho, vários 

EDADB foram desmontados e re-montados, usando o mesmo filme. Como não havia 

uma homogeneidade no tocante às áreas dos eletrodos, ou ainda não havia uma 

geometria bem definida para os mesmos, foi necessário se determinar a área efetiva 

do EDADB por via eletroquímica [161]. 

 Para tanto, adicionaram-se 10,0 mL da solução 0,1 mol L-1 de KCl à célula 

eletroquímica e, em seguida borbulhou-se N2, sob agitação, durante 10 minutos. 

Antes do registro de cada voltamograma desligou-se a agitação retirando-se 

eventuais bolhas formadas na superfície do EDADB. Finalmente fez-se o registro 

dos voltamogramas cíclicos, referentes aos “brancos”, até a obtenção de uma linha 

base estável. 

 Após o registro do “branco”, em outra célula eletroquímica, adicionaram-se 

10,0 mL da solução 4,0 x 10-3 mol L-1 de ferrocianeto de potássio contendo 

0,1 mol L-1 de KCl, borbulhou-se N2 por 10 minutos e em seguida registraram-se os 

voltamogramas cíclicos no intervalo de 0,10 ≤ ν ≤ 1,0 V s-1. Nesta faixa de 

velocidade de varredura, utilizaram-se os seguintes parâmetros experimentais: 

Einicial = – 0,80 V, Eλ1 = + 1,2 V e Efinal = – 0,80 V 
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3.3.6. Avaliação da interação do nitro radical livre (R−−−−NO2
••••−−−−) com 

D-manitol por voltametria cíclica (VC) 

 

 Os voltamogramas cíclicos registrados para a avaliação da interação do 

R−NO2
••••−−−− com D-manitol foram obtidos utilizando-se soluções 1,0 x 10-1 mol L-1 de 

D-manitol, contendo 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ. À célula eletroquímica contendo 

solução desaerada 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ em tampão BR (pH 8,06), adicionaram-

se volumes crescentes da solução 1,0 x 10-1 mol L-1 de D-manitol. Após cada adição 

e antes do registro dos voltamogramas, N2 foi novamente borbulhado na célula. 

Investigou-se a influência deste aceptor de elétrons nas correntes anódica e 

catódica referentes ao par R−NO2/R−NO2
••••−−−− usando concentrações no intervalo 

2,5 x 10-2  ≤  [D-manitol]  ≤  7,7 x 10-2 mol L-1. 

 

3.3.7. Avaliação da interação do nitro radical livre (R−−−−NO2
••••−−−−) com 

L-cisteína (Cis) e glutationa (GSH) por voltametria cíclica (VC) 

 

 Avaliou-se a interação do R−NO2
••••−−−− com os aceptores eletrônicos acima 

citados a partir dos voltamogramas cíclicos registrados em soluções 9,0 x 10-2 molL-1 

de Cis ou de GSH, contendo 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ. À célula eletroquímica 

contendo solução desaerada 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ em tampão BR (pH 8,06), 

adicionaram-se volumes crescentes da solução, igualmente desaerada, do aceptor 

desejado. Após cada adição e antes do registro dos voltamogramas, borbulhou-se 

novamente N2 na célula. Investigou-se a influência destes aceptores nas correntes 

anódica e catódica referentes ao par R−NO2/R−NO2
••••−−−− usando concentrações no 

intervalo 2,0 x 10-2  ≤  [aceptor]  ≤  3,6 x 10-2 mol L-1. 
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3.3.8. Avaliação da interação do nitro radical livre (R−−−−NO2
•−) com O2 por 

voltametria cíclica (VC) 

 Os voltamogramas cíclicos registrados para a avaliação da interação do 

R−NO2
••••−−−− com o O2 foram obtidos utilizando-se a solução estoque 1,0 x 10-4 mol L-1 

de NFZ. A solução tampão BR, pH 8,06, contida na célula eletroquímica foi 

previamente saturada com O2. Em seguida, adicionaram-se volumes crescentes da 

solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ, previamente saturada com N2. Após cada adição 

e antes do registro dos voltamogramas, O2 foi novamente borbulhado na célula. A 

influência do oxigênio nas correntes anódica e catódica referentes ao par 

R−NO2/R−NO2
••••−−−− foi avaliada usando concentrações de nitrofural no intervalo 

2,0 x 10-6  ≤  [NFZ]  ≤  3,8 x 10-5 mol L-1. 

 

 

3.3.9. Determinação catalítica de NFZ em EDADB por voltametria de 

pulso diferencial 

 A determinação voltamétrica de NFZ catalisada pelo O2 foi realizada usando-

se a voltametria de pulso diferencial. Voltamogramas de pulso diferencial foram 

registrados após a adição de volumes crescentes da solução estoque 

1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ, previamente desaerada, à célula eletroquímica contendo 

5,0 mL de solução tampão BR (pH 8,06) saturada com O2. Após cada adição e antes 

de registrar-se um novo voltamograma, borbulhou-se novamente O2 na célula. 

Foram utilizados os seguintes parâmetros voltamétricos, previamente otimizados: 

Einicial = – 200 mV; Efinal = – 600 mV; amplitude do pulso = 50 mV; velocidade de 

varredura (ν) = 5,0 mV s-1 e largura do pulso = 70 ms. O intervalo de concentrações 

usadas foi 9,9 x 10-7  ≤  [NFZ]  ≤  1,7 x 10-5 mol L-1. 
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3.3.10. Registro dos voltamogramas para a otimização dos parâmetros 

experimentais da voltametria de onda quadrada (VOQ). 

 

 Após prévia estabilização dos voltamogramas em 4,50 mL de solução do 

eletrólito suporte (tampão BR, pH 4,07), adicionou-se um volume de 0,50 mL de 

solução padrão 1,0 x 10-3 mol L-1 de NFZ (item 3.3.1.5.), registrando-se o 

voltamograma de onda quadrada logo após a adição desta solução padrão. 

 O procedimento descrito acima foi o mesmo utilizado para avaliar a influência 

dos parâmetros da VOQ: freqüência (f), amplitude (a) e incremento de varredura 

(∆Es). Todas as medidas foram efetuadas na ausência de oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71
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4.1. Comportamento eletroquímico do NFZ registrado em eletrodo 

de pasta de carbono (EPC) e meio predominantemente 

aquoso 

 

 Optou-se pela utilização do eletrodo de pasta de carbono por vários motivos: 

i) maior hidrofobicidade superficial em relação ao eletrodo de carbono vítreo devido à 

presença do óleo Nujol, esperando com isto, ter mais sucesso na estabilização do 

nitro radical (derivado do NFZ) em meio aquoso, ii) menores correntes de fundo e iii) 

facilidade de renovação da pasta de carbono, evitando-se assim efeitos indesejáveis 

de adsorção e etapas morosas de polimento do eletrodo de trabalho. 

 Os voltamogramas cíclicos registrados em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ 

no intervalo 2,03 ≤ pH ≤ 4,06 apresentaram uma única onda de redução irreversível 

com o potencial de pico (Epc,1) variando de – 0,293 V a – 0,379 V. Registrou-se 

também, na região positiva de potencial, um pico de oxidação (Epa,1), sem o 

respectivo componente catódico. O valor de Epa,1 variou linearmente de + 0,449 V a 

+ 0,329 V. Com o aumento do pH, inicia-se o aparecimento de um segundo pico de 

redução, na realidade, muitas vezes um ombro, Epc,2, após o primeiro pico de 

redução. Em pH 8,03, Epc,1 e Epc,2 foram registrados a – 0,495 e – 0,752 V, 

respectivamente, Figura 13. 
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Figura 13. Voltamogramas cíclicos registrados em EPC (      ) em tampão BR pH 2,03 e 

em 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR: 5% etanol): (     ) pH 2,03 e (     ) pH 8,03. 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 0,90 V; Eλλλλ2 = + 0,90 V; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1. 

 

 De acordo com a literatura [125–127], os processos eletroquímicos envolvidos 

em Epc,1, Epc,2 e Epa,1 são: redução do grupo nitro à hidroxilamina (reação 3) e 

redução da hidroxilamina à amina derivada (reação 5) e oxidação da hidroxilamina 

ao respectivo derivado nitroso (reação 4), de acordo com: 

R–NO2  +  4e−−−−  +  4H+                               R–NHOH  +  H2O                (3) 

R–NHOH              R–NO  +  2e−−−−  +  2H+                      (4) 

R–NHOH  +  2e-  + 2H+                          R–NH2  +  H2O                      (5) 
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 Apesar dos mecanismos propostos acima, os dados experimentais obtidos 

em nosso trabalho, não permitem aceitá-los de maneira rigorosa. A avaliação dos 

voltamogramas apresentados na Figura 13 demonstra aspectos importantes: 

a) A razão entre as correntes de pico, referentes ao primeiro processo de 

redução, é aproximadamente 3, considerando ipc,1 (pH 2,03)/ipc,1 (pH 8,03); 

b) Em pH 2,03, o alto valor da corrente de redução observado para o primeiro 

processo catódico, pode estar encobrindo um ombro relativo a um segundo 

processo de redução, haja vista que a corrente não diminui para o primeiro 

pico, mas mantém-se aproximadamente em um patamar, quando se aumenta 

o pH até 7,06; 

c) Em pH 8,03, é possível detectar-se um ombro, acima da linha do zero de 

corrente, que poderia ser a contribuição anódica do primeiro pico de redução. 

d) Ainda em pH 8,03, um segundo pico de oxidação, Epa,2 foi registrado, embora 

o mesmo não se encontre descrito na literatura. A origem deste pico, bem 

como o processo nele envolvido, serão discutidos posteriormente. 

 

 Evidentemente, deve-se levar em consideração que a pasta de carbono foi 

substituída a cada mudança de pH e, portanto até mesmo a compactação da pasta 

no momento de introduzi-la no corpo do eletrodo pode produzir algumas diferenças. 

 Estas diferenças podem ser facilmente observadas nos dados mostrados na 

Tabela 2, onde todos os parâmetros voltamétricos importantes referentes à redução 

do nitrofural em ampla faixa de pH foram compilados. Assim, é fácil observar que 

muitas vezes obtiveram-se valores de corrente que aumentaram com o aumento do 

pH, quando na realidade deveriam ter diminuído. 
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Tabela 2 – Parâmetros voltamétricos obtidos da redução da solução 

1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ a diferentes valores de pH utilizando-se EPC. 

 

pH Epc,1 (V) Ipc,1 (µµµµA) Epc,2 (V) Epa,1 (V) Epa,2 (V) Epc,1 – Ep/2 (mV) ααααn 

2,03 – 0,293 5,38  0,449  – 53,0 0,90 

3,00 – 0,324 6,47  0,405  – 49,0 0,97 

4,06 – 0,379 5,05  0,329  – 54,0 0,88 

5,07 – 0,423 4,57  0,275  – 55,0 0,87 

6,09 – 0,451 4,92  0,226  – 53,0 0,90 

7,06 – 0,475 5,68  0,156  – 57,0 0,84 

8,03 – 0,495 1,82 – 0,752 0,140 0,885 – 60,0 0,80 

9,10 – 0,527 3,11 – 0,760 0,073 0,815 – 74,0 0,64 

10,0 – 0,545 1,25 – 0,778 0,013 0,768 – 74,0 0,64 

11,0 – 0,581 1,49 – 0,978 – 0,062 0,726 – 98,0 0,49 

12,0 – 0,597 0,92 – 0,983 – 0,137 0,661 – 102 0,47 

 

 Os valores de αn apresentados na Tabela 2 foram calculados a partir da 

equação (3): 

Epc,1  –  Ep/2  =  47,7  (mV)                              (Eq. 3) 
                                 ααααn 

 

onde: Epc,1 corresponde ao potencial do primeiro pico de redução; Ep/2 corresponde 

ao potencial do pico a meia altura de ipc,1 e ααααn corresponde ao produto do 

coeficiente de transferência de carga pelo número de elétrons envolvidos no 

processo eletródico. 

 Para a determinação dos parâmetros voltamétricos utilizou-se sempre o 

primeiro voltamograma cíclico registrado em cada valor de pH. 

 Assim, os dados apresentados na Figura 13, poderiam nos conduzir a 

conclusões outras, que aquelas reportadas na literatura. Por exemplo, em meio 
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ácido, pH 2,03 – 4,03, poderia se admitir a redução do NFZ à respectiva amina 

derivada; enquanto para valores de pH maiores do que 7,06 este processo poderia 

representar uma etapa mista, com formação do respectivo nitro radical, R–NO2
•-, 

derivado nitroso (R–NO), reação (4), e hidroxilamina (R–NHOH), reação (3). 

Somente a etapa de redução da hidroxilamina é considerada irreversível. Nos dois 

primeiros casos (formação do nitro radical e derivado nitroso), os processos são 

considerados reversíveis e um componente anódico deveria ser detectado. Em 

nosso caso em particular, somente um ombro discreto pôde ser observado,  

Figura 14. Evidentemente a discussão conduzida acima é apenas especulativa pois 

não há dados experimentais que a suportem. 

 

Figura 14. Voltamogramas cíclicos registrados em EPC (      ) em tampão BR pH 9,10 e 

em 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR: 5% etanol): (      ) pH 9,10 e (      ) pH 11,0. 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,0 V; Eλλλλ2 = + 1,0 V e Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1. 
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 A Figura 14 apresenta os voltamogramas cíclicos registrados em solução 

1,0 x 10-4 mol L-1 de nitrofural em pH 9,10 e 11,0. Dois processos de redução foram 

observados. O primeiro pico de redução registrado em Epc,1 variou de – 0,527 V para 

– 0,581 V, Tabela 2. Dois picos de oxidação, Epa,1 e Epa,2, sem os respectivos 

componentes catódicos, foram igualmente registrados na região positiva após 

inversão da varredura de potencial e variaram de + 0,073 a – 0,062 V (Epa,1) e de  

+ 0,815 a + 0,726 V (Epa,2), Tabela 2. 

 A variação do potencial do primeiro pico de redução como função do aumento 

do pH do meio para toda a faixa de pH estudada é apresentada na Figura 15. 

 
Figura 15. Variação do potencial do 1o pico de redução (Epc,1) como função do pH. 

Dados obtidos em EPC a νννν = 0,10 V s-1. 

 

 Como pode ser observado, as curvas de Epc,1 vs pH apresentaram duas 

regiões lineares: 

2,03  ≤  pH  ≤  4,06 Epc,1  =  – 203 mV –  42,5 mV pH        (R2 = – 0,991) 

5,07  ≤  pH  ≤  12,0 Epc,1  =  – 299 mV –  25,1 mV pH        (R2 = – 0,996) 
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 A Tabela 2 também mostra que o valor de αn diminuiu com o aumento do pH, 

e por conseqüência a irreversibilidade do processo eletródico foi aumentada. 

 Calculou-se o número de prótons (p) envolvidos na etapa determinante do 

processo eletroquímico registrado em Epc,1, a partir dos valores de αn e da 

declividade (“slope”) do gráfico de Epc,1 vs pH (Fig. 15) utilizando-se a Eq. (4) [125]: 

 

 ∆∆∆∆Epc,1  =  – 59,0 p  (mV)                                          (Eq. 4) 
                      ∆∆∆∆pH            ααααn 

onde: ∆∆∆∆Epc,1/∆∆∆∆pH corresponde à declividade do gráfico Epc,1 vs. pH. 

 

 O número de prótons (p) envolvidos na etapa determinante do processo 

eletroquímico para as duas faixas lineares do gráfico, Figura 15, foram calculados a 

partir dos valores medianos de αn: 

2,03  ≤  pH  ≤  4,06  p = 0,65 

5,07  ≤  pH  ≤  8,03  p = 0,37 

 No caso do EPC, pode-se considerar que na faixa linear 2,03 ≤ pH ≤ 4,06, o 

número de prótons (p) envolvidos na etapa determinante da reação é 1. Este 

resultado é coerente com uma etapa de protonação prévia, acoplada ao processo 

eletroquímico. O aumento do pH do meio de 5,07 até 8,03 causou pouca alteração 

nos valores de αn. O valor do número de prótons calculados diminuiu ainda mais e 

este fato poderia ser interpretado como uma tendência de redução do NFZ 

diretamente ao respectivo nitro radical, sem o envolvimento de prótons. Para a faixa 

inteira de pH registrada, não é possível afirmar que o processo de eletrodo seja 

controlado por difusão pois as medidas foram efetuadas numa única velocidade de 

varredura (ν = 0,10 V s-1). A interpretação de que processos mistos estão ocorrendo 
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no potencial correspondente ao primeiro processo de redução, principalmente em 

valores de pH acima de 7,06, é reforçada pelos baixos valores encontrados para os 

valores de ∆Epc,1/∆pH. Na região ácida, o valor de ∆Epc,1/∆pH, compromete inclusive 

a inferência de que o NFZ possa estar sendo reduzido diretamente à respectiva 

amina derivada. 

 O gráfico de Epa,1 vs pH apresentou linearidade em todo o intervalo de pH 

estudado, com Epa,1 variando para valores menos positivos de potencial com o 

aumento do pH do meio, Figura 16. 

 
Figura 16. Variação do potencial do 1o pico de oxidação (Epa,1) em função do pH. 

Dados obtidos em EPC a νννν = 0,10 V s-1. 

Equação da reta: Epa,1 = 559 mV – 56,7 mV pH   (R2 = – 0,997). 

 

 A variação ∆Epa,1/∆pH indica claramente que o número de prótons envolvidos 

no processo é igual ao número de elétrons, além disto, o aumento do pH do meio 

facilitou o processo de oxidação. Estas duas observações indicam que o pico 

registrado em Epa,1 pode ser atribuído à oxidação da hidroxilamina ao respectivo 
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derivado nitroso (reação 4), reforçando portanto a possibilidade de processos mistos 

estarem ocorrendo durante as etapas de redução. 

 Já o segundo pico de oxidação, Epa,2, foi registrado apenas em pH ≥ 8,0. O 

potencial de pico também variou para valores menos positivos de potencial com o 

aumento do pH e, como no caso anterior, o número de prótons envolvidos no 

processo é igual ao número de elétrons, Figura 17. No entanto, este pico independe 

da redução prévia do NFZ e resultados que confirmam esta afirmação serão 

apresentados juntamente com os dados obtidos com os eletrodos de carbono vítreo 

e diamante altamente dopado com boro. 

 

 
Figura 17. Variação do potencial do 2o pico de oxidação (Epa,2) em função do pH. 

Dados obtidos em EPC a νννν = 0,10 V s-1. 

Equação da reta: Epa,2 = 1320 mV – 54,3 mV pH  (R2 = – 0,998). 
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4.2. Comportamento eletroquímico do nitrofural (NFZ) registrado 

em eletrodo de carbono vítreo (ECV) e meio 

predominantemente aquoso 

 

 A caracterização do comportamento eletroquímico do NFZ foi também 

efetuada em eletrodo de carbono vítreo com vistas à comparação das superfícies 

eletródicas utilizadas nesta Tese. 

 Os voltamogramas cíclicos registrados em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ 

no intervalo 2,03 ≤ pH ≤ 4,06 apresentaram uma única onda de redução irreversível 

com o potencial de pico (Epc,1) variando de – 0,280 a – 0,391 V em velocidade de 

varredura de 0,10 V s-1. Registrou-se também, na região positiva de potencial, um 

pico de oxidação (Epa,1), sem o respectivo componente catódico. O valor de Epa,1 

variou linearmente de + 0,480 a + 0,320 V. Com o aumento do pH para 8,03, um 

segundo processo de redução (Epc,2), foi observado, assim como no caso do EPC, 

Figura 18. 
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Figura 18. Voltamogramas cíclicos registrados em ECV (       ) em tampão BR pH 4,06 e 

em 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR: 5% etanol): (      ) pH 4,06 e (      ) pH 8,03. 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,0 V; Eλλλλ2 = + 1,0; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1. 

 

 Uma breve comparação entre as Figuras 18 e 13, demonstra que os 

voltamogramas registrados em ECV foram menos definidos do que aqueles obtidos 

em pasta de carbono. Além disto, os parâmetros voltamétricos obtidos para a 

redução do NFZ em diferentes valores de pH e velocidade de varredura, Tabela 3, 

mostram resultados onde as intensidades de corrente, variam com o aumento do pH, 

sem a tendência esperada e isto, ocorreu para todas as velocidades de varredura 

empregadas. Esperava-se que as correntes de pico diminuíssem com o aumento de 

pH devido ao equilíbrio ácido-base que precede o processo de redução, se este for 

lento. 
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Tabela 3 – Parâmetros voltamétricos obtidos da redução de 1,0 x 10-4 mol L-1 de 

NFZ em diferentes valores de pH e velocidade de varredura utilizando-se ECV 

(após subtração do branco). 

νννν (V s-1) pH Epc,1 (V) Ipc,1 (µµµµA) Epc,1 – Ep/2 (mV) Epc,2 (V) Epa,1 (V) Epa,2 (V) 
2,03 - 0,280 2,83 - 51,0  0,480  
3,00 - 0,325 3,09 - 51,0  0,394  
4,06 - 0,391 2,69 - 57,0  0,320  
5,07 - 0,406 3,06 - 46,0  0,256  
6,09 - 0,444 3,00 - 50,0  0,207  
7,06 - 0,469 3,56 - 57,0  0,142 0,935 
8,03 - 0,509 3,25 - 72,0 - 0,974 0,115 0,894 
9,10 - 0,522 4,60 - 78,0 - 1,07 0,031 0,810 
10,0 - 0,549 4,40 - 87,0 - 1,09 - 0,058 0,739 
11,0 - 0,575 4,39 - 93,0 - 1,11 - 0,106 0,695 

 
 
 
 
 

0,10 

12,0 - 0,602 4,36 - 87,0 - 1,14 - 0,201 0,633 
2,03 - 0,292 4,78 - 52,0  0,494  
3,00 - 0,334 4,69 - 46,0  0,399  
4,06 - 0,397 4,18 - 53,0  0,328  
5,07 - 0,415 4,64 - 43,0  0,263  
6,09 - 0,455 4,59 - 50,0  0,216  
7,06 - 0,484 4,37 - 60,0  0,160 0,953 
8,03 - 0,518 1,52 - 54,0 - 0,704 0,137 0,916 
9,10 - 0,549 4,21 - 90,0 - 1,09 0,053 0,823 
10,0 - 0,593 4,02 - 109 - 1,12 - 0,040 0,752 
11,0 - 0,602 3,76 - 151 - 1,14 - 0,080 0,712 

 
 
 
 
 

0,25 

12,0 - 0,614 4,71 - 79,0 - 1,16 - 0,202 0,620 
2,03 - 0,303 5,70 - 53,0  0,483  
3,00 - 0,342 6,31 - 46,0  0,402  
4,06 - 0,404 5,62 - 54,0  0,336  
5,07 - 0,424 6,76 - 43,0  0,272  
6,09 - 0,463 5,95 - 49,0  0,225  
7,06 - 0,496 5,46 - 59,0  0,171 0,979 
8,03 - 0,530 1,59 - 58,0 - 0,956 0,150 0,907 
9,10 - 0,562 6,71 - 92,0 - 1,13 0,062 0,832 
10,0 - 0,606 6,22 - 111 - 1,13 - 0,031 0,761 
11,0 - 0,611 6,02 - 103 - 1,14 - 0,075 0,721 

 
 
 
 
 

0,50 

12,0 - 0,628 6,37 - 76,0 - 1,15 - 0,204 0,637 
2,03 - 0,314 7,95 - 52,0  0,502  
3,00 - 0,352 8,59 - 45,0  0,414  
4,06 - 0,412 7,21 - 50,0  0,348  
5,07 - 0,432 9,50 - 43,0  0,275  
6,09 - 0,479 6,66 - 45,0  0,236  
7,06 - 0,507 7,74 - 64,0  0,179 0,819 
8,03 - 0,544 1,98 - 63,0 - 0,712 0,159 0,916 
9,10 - 0,575 8,16 - 103 - 1,16 0,071 0,841 
10,0 - 0,615 7,80 - 116 - 1,14 - 0 022 0,770 
11,0 - 0,624 7,41 - 112 - 1,11 - 0,062 0,730 

 
 
 
 
 

1,0 

12,0 - 0,638 10,4 - 74,0 - 1,04 - 0,199 0,646 
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 Para a faixa de pH estudada (2,03 ≤ pH ≤ 12,0), o gráfico Epc,1 vs pH 

apresentou 2 regiões lineares, Figura 19. As equações de reta, para cada uma 

destas regiões como função do pH são apresentadas na Tabela 4. 

 

 

 
Figura 19. Variação de Epc,1 como função do pH a diferentes velocidades de varredura. 

Dados obtidos em ECV: ( •••• ) νννν = 0,10 V s-1; ( ���� ) νννν = 0,25 V s-1; ( ���� ) νννν = 0,50 V s-1 e 

( ♦♦♦♦ ) νννν = 1,0 V s-1. 
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Tabela 4 – Equações das retas obtidas a partir dos gráficos Epc,1 vs pH como 

função da velocidade de varredura e faixa de pH. Dados registrados em ECV e 

[NFZ] = 1,0 x 10-4 mol L-1. 

pH Velocidade de 

varredura (V s-1) 

Equação da Reta 

0,10 Epc,1 (mV)  =  – 166  –  54,8 pH      (R2 = – 0,997) 

0,25 Epc,1 (mV)  =  – 184  –  51,8 pH      (R2 = – 0,996) 

0,50 Epc,1 (mV)  =  – 199  –  49,9 pH      (R2 = – 0,995) 

 

 

2,03  4,06 

1,0 Epc,1 (mV)  =  – 213  –  48,4 pH      (R2 = – 0,995) 

0,10 Epc,1 (mV)  =  – 275  –  26,9 pH      (R2 = – 0,997) 

0,25 Epc,1 (mV)  =  – 269  –  30,1 pH      (R2 = – 0,994) 

0,50 Epc,1 (mV)  =  – 280  –  30,1 pH      (R2 = – 0,988) 

 

 

5,07  12,0 

1,0 Epc,1 (mV)  =  – 293  –  30,0 pH      (R2 = – 0,991) 

 

 Os dados apresentados na Tabela 4 mostram que com o aumento do pH, a 

diferenciação entre as duas regiões lineares aumenta, pois o declive da curva 

∆∆∆∆Epc,1/∆∆∆∆pH diminui. No entanto, em velocidades de varredura iguais a 0,10 V s-1, os 

dados indicam que no intervalo 2,03 ≤ pH ≤ 4,06, o número de elétrons e prótons 

envolvidos no processo eletroquímico é aproximadamente o mesmo 

(∆∆∆∆Epc,1/∆∆∆∆pH = 54,8), fato que não ocorreu ao utilizar-se o EPC (∆∆∆∆Epc,1/∆∆∆∆pH = 42,5). 

De fato, o aumento da velocidade de varredura desfavorece o equilíbrio ácido-base 

que ocorre previamente à etapa eletroquímica, de acordo com: 

R−−−−NO2  +  H+           R−−−−NO2H
+                                 (6) 

 

 De acordo com as reações (3), (4) e (5), o nitrocomposto protonado pode ser 

reduzido à espécies intermediárias como derivado nitroso (R–NO), hidroxilamina 

(R–NHOH) ou ainda à respectiva amina derivada (R–NH2), em processos 

envolvendo número igual de prótons e elétrons. Assim, os resultados apresentados 
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até agora não permitem indicar qual destes produtos está sendo formado na 

superfície do eletrodo em Epc,1. 

 O primeiro pico anódico, Epa,1, refere-se, sem dúvida, à oxidação do produto 

de redução formado em Epc,1, pois quando inverteu-se o sentido da varredura de 

potencial logo após o primeiro pico de redução, este foi detectado, Figura 20. Além 

disto, iniciando-se a varredura no sentido positivo de potencial, somente Ep,a2 (que 

só é detectado em pH ≥ 7,0) foi registrado, Figura 21. 

 

Figura 20. Voltamogramas cíclicos registrados em ECV: (      ) em tampão BR pH 4,06 e 

(      ) em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR pH 4,06: 5% etanol). 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 0,45 V; Eλλλλ2 = + 1,0 V; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1. 
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Figura 21. Voltamogramas cíclicos registrados em ECV: (       ) em tampão BR pH 8,03 e  

(        ) em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR pH 8,03: 5% etanol). 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = + 1,2 V; Efinal = 0,0 V e νννν = 0,10 V s-1. 

 

 O primeiro pico anódico Epa,1 foi observado em toda a faixa de pH estudada. 

Seu potencial variou para valores menos positivos com o aumento do pH, Figura 22. 
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Figura 22. Variação do potencial do 1o pico de oxidação (Epa,1) como função do pH. 

Dados obtidos em ECV a νννν = 0,10 V s-1. 

Equação da reta:  Epa,1  =  598 mV – 64,4 mV pH  (R2 = – 0,997). 

 

 Os dados obtidos são muito semelhantes aos obtidos em EPC e apontam 

para a oxidação de hidroxilamina ao respectivo derivado nitroso, etapa reversível, 

facilitada pelo aumento do pH. De fato, trabalhando-se em pH 4,06 e velocidade de 

3,0 V s-1, foi possível detectar o componente catódico de Epa,1, Figura 23. 
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Figura 23. Voltamogramas cíclicos registrados em ECV: (        ) em tampão BR pH 4,06 

e  (        ) em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR pH 4,06: 5% etanol). 

Condições experimentais:  Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,0 V; Eλλλλ2 = + 0,50 V; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 3,0 V s-1. 

 

 

 Observou-se experimentalmente que as correntes de pico obtidas em Epc,1 e 

Epa,1 variaram linearmente com ν1/2, Figuras 24 e 25, respectivamente. 
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Figura 24. Variação de Ipc,1 em função de νννν1/2 em tampão BR: (a) pH 4,06 e (b) pH 8,03. 

Dados obtidos com polimento do ECV antes da mudança de velocidade de varredura e 

parcialmente apresentados na Figura 18. 

(a) pH 4,06:  Ipc, 1  =  0,008 µµµµA  –  9,70 µµµµA νννν1/2   (R2 = 0,995)    (0,010 ≤≤≤≤ νννν ≤≤≤≤ 0,40 V s-1). 

(b) pH 8,03:  Ipc, 1  =  0,508 µµµµA  –  12,9 µµµµA νννν1/2   (R2 = 0,998)    (0,010 ≤≤≤≤ νννν ≤≤≤≤ 1,0 V s-1). 
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Figura 25. Variação de Ipa,1 em função de νννν1/2 em tampão BR: (a) pH 4,06 e (b) pH 8,03. 

Dados obtidos com polimento do ECV antes da mudança de velocidade de varredura e 

parcialmente apresentados na Figura 18. 

(a) pH 4,06:  Ipa, 1  =  – 0,021 µµµµA  +  1,68 µµµµA νννν1/2   (R2 = 0,998)    (0,010 ≤≤≤≤ νννν ≤≤≤≤ 0,40 V s-1). 

(b) pH 8,03:  Ipa, 1  =  – 0,093 µµµµA  –  2,64 µµµµA νννν1/2   (R2 = 0,997)    (0,010 ≤≤≤≤ νννν ≤≤≤≤ 1,0 V s-1). 
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 Uma vez que os processos registrados em Epc,1 e Epa,1 são controlados por 

difusão, foi possível substituir o declive (“slope”) obtido a partir do gráfico linear de  

Ip vs. ν1/2 na equação de Randles-Ševčik [59] (Eq. 2) e calcular o número de 

elétrons, n, envolvidos na etapa eletroquímica de interesse: 

 

Ip  =  (2,69 ���� 105) ���� n3/2 ���� νννν1/2 ���� D1/2 ���� A ���� C                   (Eq. 2) 

 

 Para o cálculo dos coeficientes de difusão (D) do NFZ e da hidroxilamina 

utilizou-se a abordagem de Wilke-Chang [160], que faz uso dos volumes molares 

dos compostos envolvidos em cada etapa eletroquímica, os quais foram calculados 

de acordo com a equação 1 (apresentada no item 3.3.4.). 

 Os valores obtidos foram 183 cm3 mol-1 para o NFZ e 179 cm3 mol-1 para a 

hidroxilamina. Estes valores conduziram a um coeficiente de difusão de 

7,45 x 10-6 cm2 s-1 (pH 4,06) para o NFZ e 7,54 x 10-6 cm2 s-1 para a hidroxilamina 

(pH 8,03). O valor obtido para o NFZ é ligeiramente superior aos valores de 

5,32 x 10-6 cm2 s-1 (em pH 4,06) ou 5,09 x 10-6 cm2 s-1 (em pH 8,03) relatados na 

literatura [140]. 

 Os valores dos coeficientes de difusão do NFZ e da hidroxilamina, bem como 

do número de elétrons, n, envolvidos nas primeiras etapas de redução e oxidação 

são apresentados na Tabela 5. 
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TABELA 5 – Número de elétrons (n) envolvidos nos potenciais Epc,1 e Epa,1 dos 

processos redox registrados em ECV em tampão BR pH 4,06 e 8,03. 

Redução do R−−−−NO2 à R−−−−NHOH 

pH Volume molar[a] 

(cm3 mol-1) 

Coeficiente de difusão 

(cm2 s-1) 

Número de 

elétrons (n) 

7,45 x 10-6 [b] 2,7 ± 0,2 4,06 183 

 5,32 x 10-6 [c] 3,0 

7,45 x 10-6 [b] 3,3 ± 0,1 8,03 183 

 5,09 x 10-6 [c] 3,7 

Oxidação da R−−−−NHOH ao R−−−−NO 

7,54 x 10-6 [b] 0,85 ± 0,03 4,06 179 

   

7,54 x 10-6 [b] 1,2 ± 0,1 8,03 179 

   

[a] Volume molar (VM) calculado utilizando o método de Wilke-Chang. 

[b] Coeficiente de difusão (D) calculado a partir do método de Wilke-Chang. 

[c] Coeficiente de difusão (D) obtido a partir da referência [140]. 

 

 Como pode ser observado a partir dos dados apresentados na Tabela 5, o 

número de elétrons, n, calculado para o primeiro pico de redução, Epc,1, foi igual a 

2,7 ± 0,2 e 3,3 ± 0,1 em pH 4,06 e 8,03, respectivamente. Os valores obtidos foram 

menores do que os previstos para a redução do NFZ à hidroxilamina (R−NHOH) 

numa etapa envolvendo 4 elétrons e 4 prótons (reação 3), porém estão de acordo 

com os dados apresentados na literatura [140]. 

 Morales et al. [126], obtiveram um pico de oxidação na mesma região de 

potencial de Epa,1, porém com o registro do respectivo componente catódico. Este 

pico foi atribuído à oxidação da amina derivada, formada durante a etapa de 

redução, à respectiva imina (reação 7). Esta última pode ser reversivelmente 
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reduzida no eletrodo à respectiva amina (processo registrado pelos autores na 

mesma região de potencial de Epa,1), ou ainda sofrer hidrólise e produzir uma 

quinona derivada (reação 8). 

 A formação da imina somente pôde ser detectada empregando-se altas 

velocidades de varredura (ν > 0,30 V s-1), de modo a evitar que houvesse tempo 

para que a reação química de hidrólise (reação 8) se processasse: 

 

 
 

   H2 N 
O 

C H N N H 2 

 

 O 
H N C 

H 
N N H 2  + 2e -   + 2H  + + 

          (7) 

         Amina derivada                                Imina 

 O 
H N C H N N H 2  + H 2 O 

K O 
O C 

H 
N N  H  + NH3     2

+ + 

  (8) 

                                                                                Quinona derivada 

 

 Embora o número de elétrons calculado (Tabela 5) esteja abaixo do esperado 

tanto para a redução do NFZ à respectiva hidroxilamina, quanto para a oxidação 

desta última ao respectivo derivado nitroso, os dados apontam para que estes sejam 

os produtos formados em Epc,1 e Epa,1. Evidentemente, como no caso do eletrodo de 

pasta de carbono, a existência de processos mistos não pode ser totalmente 

descartada, principalmente para pH ≥ 5,07 (Tabela 4), em que os valores de 

∆∆∆∆Epc,1/∆∆∆∆pH diminuem acentuadamente. 

 Em função dos dados apresentados e discussão efetuada, é importante 

salientar, que a elucidação dos processos eletroquímicos envolvidos na região 

negativa de potencial não podem ser interpretados sem uma análise simultânea do 

que ocorre na região positiva de potencial, ou seja, o processo deve ser avaliado em 

sua totalidade. 
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 Empregou-se aqui, o mesmo tipo de tratamento utilizado para o EPC no que 

tange ao cálculo de αn, mas agora considerando não só a faixa de pH empregada, 

como também as diferentes velocidades de varredura em que os voltamogramas 

cíclicos foram registrados. Os resultados são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Valores de ααααn calculados a partir da redução de 1,0 x 10-4 mol L-1 de 

NFZ em diferentes valores de pH e velocidades de varredura utilizando-se ECV. 

 

ααααn pH 

0,10 V s-1 0,25 V s-1 0,50 V s-1 1,0 V s-1 

2,03 0,94 0,92 0,90 0,92 

3,00 0,94 1,0 1,0 1,1 

4,06 0,84 0,90 0,88 0,95 

5,07 1,0 1,1 1,1 1,1 

6,09 0,95 0,96 0,97 1,1 

7,06 0,84 0,80 0,81 0,75 

8,03 0,66 0,88 0,82 0,76 

9,10 0,61 0,53 0,52 0,46 

10,0 0,55 0,44 0,43 0,41 

11,0 0,51 0,32 0,46 0,43 

12,0 0,55 0,60 0,63 0,64 

 

 

 A partir dos dados expostos na Tabela 6 calcularam-se os valores medianos 

de αn como função da velocidade de varredura para os dois intervalos de pH onde 

αn apresentou valores aproximadamente constantes. Os dados estão expressados 

na Tabela 7. 

 



 96

Tabela 7 – Variação de ααααn como função da velocidade de varredura (νννν) para 

dois intervalos lineares de pH. 

ααααn Velocidade de varredura (V s-1) 

2,03 ≤≤≤≤ pH ≤≤≤≤ 4,06 5,07 ≤≤≤≤ pH ≤≤≤≤ 8,03 

0,10 0,94 0,90 

0,25 0,92 0,92 

0,50 0,90 0,89 

1,0 0,95 0,93 

 

 A partir dos valores de αn apresentados na Tabela 7, bem como as 

declividades dos gráficos de Epc,1 vs pH (Tabela 4) calculou-se o número de prótons 

envolvidos como sendo 0,87 (2,03 ≤ pH ≤ 4,06) e 0,46 (5,07 ≤ pH ≤ 8,03). 

 O número de prótons calculados para o primeiro processo de redução 

encontra-se próximo de 1, o que novamente indica uma etapa prévia de protonação 

antes da reação eletroquímica. Se por um lado, os valores de αn pouco variaram na 

região de 2,03 ≤ pH ≤ 4,06, o que indicaria que neste meio o NFZ já se encontra 

protonado, como descrito por Reddy et al. [140], por outro, os dados apresentados 

na Tabela 4 também mostram que com o aumento da velocidade de varredura os 

valores de ∆∆∆∆Epc,1/∆∆∆∆pH diminuem, indicando que em velocidades de varredura mais 

altas o equilíbrio ácido-base pode passar a ser importante. 

 Segundo Reddy et al. [140], em meio ácido somente um pico de redução foi 

detectado, porém a etapa determinante da reação eletródica foi a formação do 

derivado nitroso em um processo envolvendo 2 elétrons e 2 prótons segundo os 

mecanismos representados abaixo: 

R−−−−NO2  +  H+           R−−−−NO2H
+                                      (6) 

R−−−−NO2H
+  +  H+  +  2e−−−−           R−−−−NO  +  H2O                (9) 
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 Após a transferência dos dois primeiros elétrons, o derivado nitroso formado é 

imediatamente reduzido à hidroxilamina ou à amina [164]. Esta seqüência indica que 

na redução do nitrocomposto, o potencial de redução pode ser determinado somente 

pela transferência do primeiro ou segundo elétron. Apesar das diferenças de 

interpretação, comportamento idêntico ocorreu durante a redução do 

metronidazol [22], nifurtimox [17, 135], nitrofurantoína e cloranfenicol [125]. 

 Como dito anteriormente, Morales et al. [126] também observaram a formação 

de um único pico de redução do grupo nitro à amina derivada em um processo 

envolvendo 6 elétrons e 6 prótons. Na varredura reversa, também observaram a 

formação de imina ou de um intermediário de estrutura quinoidal. No entanto, os 

autores realizaram a redução eletroquímica do nitrofural em tampão constituído por 

ácido fórmico/piridina e cloreto de tetrametilamônio (pH 4,5), meio que favorece a 

conjugação com o grupo nitro proveniente dos nitrocompostos aromáticos. Portanto, 

a diferença entre os dois mecanismos foi explicada pelos autores como decorrente 

da composição do tampão utilizado. 

 Em valores de pH ≥ 8,03, a visualização do segundo pico de redução (Epc,2) é 

facilitada e, de acordo com a literatura [125–127], este encontra-se relacionado à 

formação da amina derivada, num processo envolvendo 2 elétrons, segundo a 

reação (5). 

 Como sempre mencionado, para valores de pH ≥ 7,00, registrou-se um 

segundo pico de oxidação, Epa,2, sem o respectivo componente catódico, que variou 

linearmente para valores menos positivos com o aumento do pH, Figura 26. 
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Figura 26. Variação de Epa,2 em função do pH. Dados obtidos a partir dos 

voltamogramas cíclicos mostrados parcialmente na Figura 18. 

Equação da reta: Epa,2 = 1,4 V – 0,063 V pH. 

 

 O aparecimento deste pico se deve a um provável processo de oxidação 

ocorrendo no átomo de nitrogênio do grupo amida, como já observado durante a 

oxidação de acetanilida e propanil [165]. 

 Assim, os dados aqui obtidos nos dão apenas uma visão qualitativa do 

processo como um todo, mesmo porque, a obtenção de dados quantitativos, em 

sistemas onde certamente podem ocorrer fenômenos de adsorção, são difíceis de 

serem obtidos e reproduzidos. Esta dificuldade, está associada principalmente ao 

fato de não se conseguir efetuar uma renovação eficiente e reprodutível da 

superfície do eletrodo de trabalho. 
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4.3. Comportamento eletroquímico do nitrofural (NFZ) registrado 

em eletrodo de carbono vítreo (ECV) e meio misto 

 

 Registraram-se, em ECV, voltamogramas cíclicos em mistura de solvente 

aprótico, N-N-dimetilformamida (DMF), e água com a finalidade de se reproduzir os 

processos de redução do NFZ, à luz da literatura [89, 134–136], que utiliza 

tipicamente o meio, misto ou aprótico, por este de certa maneira, simular a 

permeação de fármacos através das membranas celulares. 

 Neste caso em particular, substituiu-se o tampão BR pelo tampão PIPES pelo 

fato de não se observar, na presença deste último, a precipitação dos sais 

constituintes do tampão quando da adição de DMF [153]. 

 Os voltamogramas cíclicos registrados em solução de NFZ em meio misto, 

exibiram um único pico de redução (Epc,1), que deslocou-se para valores mais 

negativos com o aumento da percentagem de DMF e do aumento da velocidade de 

varredura (ν), Figuras 27 e 28. 
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Figura 27. Voltamogramas cíclicos registrados em ECV (   ) em tampão PIPES 

(pHap. = 6,90); solução 1,0 x 10-3 mol L-1 de NFZ em misturas de: (     ) 30% DMF + 70% 

tampão PIPES (v/v) e de (       ) 50% DMF + 50% tampão PIPES (v/v). 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,5 V; Eλλλλ2 = + 0,8 V; Efinal = 0,0 V; 

νννν = 0,10 V s-1  e  I = 0,20 mol L-1 de Bu4NBF4. 

 
Figura 28. Voltamogramas cíclicos registrados em ECV (   ) em tampão PIPES 

(pHap. = 6,90); solução 1,0 x 10-3 mol L-1 de NFZ em misturas de: (     ) 30% DMF + 70% 

tampão PIPES (v/v) e de (      ) 50% DMF + 50% PIPES (v/v). 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,6 V; Eλλλλ2 = + 0,9 V; Efinal = 0,0 V; 

νννν = 1,0 V s-1  e  I = 0,20 mol L-1 de Bu4NBF4. 
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 Observou-se que tanto o aumento da percentagem de DMF como da 

velocidade de varredura (ν) favorecem a estabilçização do nitro radical aniônico, em 

tampão PIPES (pHap. = 6,90), o desmembramento do pico principal de redução 

(Epc,1) em dois picos de redução (Epc,RL e Epc,2a). 

 Além disso, quando os voltamogramas cíclicos foram registrados em uma 

janela mais estreita de potencial, o pico de redução registrado em Epc,RL demonstrou 

possuir um caráter quase-reversível devido à formação do par R−NO2/R−NO2
••••−−−−, 

Figuras 29 e 30, com as correntes anódicas registradas em Epa,RL aumentando 

consideravelmente em relação àquelas registradas numa ampla janela de potencial. 

 

Figura 29. Voltamogramas cíclicos registrados em ECV (    ) em tampão PIPES 

(pHap. = 6,90) e em solução 1,0 x 10-2 mol L-1 de NFZ (70% DMF + 30% tampão PIPES, 

v/v).     Condições experimentais: (     ) Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,4 V; Eλλλλ2 = + 0,90 V; 

Efinal = 0,0 V e (     ) Einicial = – 0,30 V; Eλλλλ1 = – 0,75 V; Efinal = – 0,30 V; νννν = 0,10 V s-1  

e  I = 0,20 mol L-1 de Bu4NBF4. 
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Figura 30. Voltamogramas cíclicos registrados em ECV (   ) em tampão PIPES 

(pHap. = 6,90) e em solução 1,0 x 10-2 mol L-1 de NFZ (70% DMF + 30% tampão PIPES, 

v/v). Condições experimentais: (    ) Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 2,0 V; Eλλλλ2 = + 1,0 V; 

Efinal = 0,0 V e (    ) Einicial = – 0,30 V; Eλλλλ1 = – 1,0 V; Efinal = – 0,30 V; νννν = 1,0 V s-1  

e  I = 0,2 mol L-1 de Bu4NBF4. 

 

 Em soluções 1,0 x 10-2 mol L-1 de NFZ, os voltamogramas cíclicos exibiram 

um par quase-reversível nos seguintes potenciais de pico: Epc,RL = – 0,714 V e 

Epa,RL = – 0,512 V (a 0,10 V s-1, Figura 29)  e  Epc,RL = – 0,895 V e Epa,RL = – 0,452 V 

(a 1,0 V s-1, Figura 30). 

 Estes resultados demonstraram que em meio misto o processo de redução do 

NFZ ocorreu em duas etapas: a primeira, registrada em Epc,RL, correspondendo à 

formação do nitro radical aniônico e a segunda, registrada em Epc,2a, 

correspondendo à formação da hidroxilamina derivada do NFZ. Esta atribuição foi 

feita com base no aumento de corrente anódica registrada em Epa,RL à medida que 

se aumentava a percentagem do solvente aprótico. 
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4.4. Comportamento eletroquímico do nitrofural (NFZ) registrado 

em eletrodo de filme de diamante altamente dopado com boro 

(EDADB) e meio predominantemente aquoso 

 

 Como discutido na introdução desta tese, as propriedades farmacológicas dos 

nitrocompostos têm sido relacionadas ao par redox R–NO2/R–NO2
•−, registros da 

literatura [134] obtidos por ressonância eletrônica de spin demonstram a presença 

inequívoca do nitro radical aniônico como metabólito de nitrocompostos, 

comportamento este que foi confirmado por resultados encontrados por voltametria 

cíclica [17, 18, 22, 135]. Os estudos realizados indicaram que o mecanismo de 

redução depende significativamente do solvente e do eletrólito suporte [164]. A 

principal estratégia para produzir eletroquímicamente o R–NO2
•− sempre foi focada 

no uso da mistura de solventes, pois a utilização de solventes apróticos (DMF, 

DMSO, acetonitrila) provoca redução na disponibilidade de prótons no meio, 

favorecendo a estabilização do nitro radical aniônico [18, 136, 137]. 

 A insistência na obtenção da redução monoeletrônica em meio aquoso e em 

pH mais próximo possível ao fisiológico reside no fato de que o interior das células, 

onde os fármacos desempenham sua ação farmacológica, é um meio 

predominantemente aquoso. Além disto, as membranas biológicas contém poros, 

que podem oferecer uma trajetória para difusão de componentes solúveis através da 

membrana lipídica [144]. Assim, não é difícil entender, a existência de trabalhos na 

literatura, nos quais se demonstra claramente uma pequena diferença de potencial 

de redução entre alguns compostos, associada a uma grande variação de atividade 

biológica [142]. Por isto, muitas vezes o potencial de redução não tem sido 
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considerado como uma variável quantitativa em estudos “QSAR” (Estudos 

Quantitativos entre Estrutura Química e Atividade Biológica) [143]. 

 Os resultados obtidos utilizando-se eletrodos de carbono vítreo (ECV) e pasta 

de carbono (EPC) mostraram que a obtenção da redução monoeletrônica do NFZ 

em meio aquoso, mesmo em meio alcalino, não é facilmente obtida. Além disto, a 

própria dificuldade de renovação reprodutível da superfície dos eletrodos de trabalho 

se reflete na dificuldade de obtenção de resultados reprodutíveis. 

 Deste modo, em busca dos objetivos iniciais, utilizou-se o eletrodo de 

diamante altamente dopado com boro (EDADB), principalmente devido à sua 

estabilidade química, ampla janela de potencial, diminuição de efeitos de adsorção e 

baixas correntes de fundo [123, 124, 155, 166, 167]. No entanto, somente os 

eletrodos de diamante altamente dopado com boro (EDADB) apresentaram 

propriedades adequadas para que a primeira etapa de redução do NFZ com 

formação de R−NO2
•− pudesse ser observada em meio predominantemente aquoso. 

Para filmes com teores mais baixos de dopante, existe na superfície uma certa 

hidrofobicidade conferida pelas terminações superficiais de hidrogênio [168]. 
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4.4.1. Estimativa da área efetiva do EDADB usando a voltametria cíclica 

 Devido às dificuldades de montagem do EDADB previamente descritas no 

item 3.3.5., houve a necessidade de estimar a área superficial efetiva para todos os 

EDADB usados neste trabalho. A área foi estimada a partir dos dados obtidos nos 

voltamogramas cíclicos registrados para o processo reversível Fe(CN)6
4−/Fe(CN)6

3− 

(Figura 31). Os dados são apresentados na Tabela 8. 

 
Figura 31. Voltamogramas cíclicos registrados em 4,0 x 10-3 mol L-1 de K4Fe(CN)6 , 

contendo 0,1 mol L-1 de KCl em EDADB. Condições experimentais: Einicial = – 0,80 V; 

Eλλλλ1 = + 1,2 V; Efinal = – 0,80 V. Faixa de velocidade de varredura:  0,10 ≤≤≤≤ νννν ≤≤≤≤ 1,0 V s-1. 

 A equação de Randles-Ševčik (Eq. 2) [59] prediz que a corrente de pico 

deverá ser proporcional à raiz quadrada da velocidade de varredura. Para o exemplo 

em particular mostrado na Figura 31, o número de elétrons, n, envolvidos no 

processo reversível Fe(CN)6
4−/Fe(CN)6

3− é igual a 1; D = 6,50 x 10-6 cm2 s-1 e a 

[Fe(CN)6
4−] = 4,0 x 10-4 mol L-1. Após substituição do declive (“slope”) obtido do 

gráfico linear de Ip vs. ν1/2 (Figura 32) na equação Randles-Ševčik, a área efetiva, A, 

do EDADB foi estimada como sendo 0,041 cm2. 
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Tabela 8 – Parâmetros voltamétricos obtidos em EDADB para o par reversível 

Fe(CN)6
4−−−−/Fe(CN)6

3−−−− 

νννν1/2  (V1/2 s-1/2) ∆∆∆∆Ep  (mV) Ipa  (µµµµA) – Ipc  (µµµµA) (*)Ipa/Ipc 

0,316 121 50,4 51,8 0,973 

0,447 141 67,2 69,4 0,968 

0,548 144 78,5 81,2 0,967 

0,632 162 87,1 89,9 0,969 

0,707 171 94,5 97,7 0,967 

0.775 173 101 104 0,971 

0,834 181 105 108 0,972 

0,894 182 119 120 0,992 

0,949 191 124 125 0,992 

1,00 193 129 130 0,992 
(*)Determinação da razão Ipa/Ipc de acordo com Nicholson [169]. 

 

Figura 32. Variação de Ip como função de νννν1/2 plotada a partir dos dados obtidos da 

Figura 31. Equações das retas lineares:  (       ) Ipa  =  15,3 µµµµA + 113 µµµµA νννν1/2    (R2 = 0,997) 

e (       ) Ipc  =  – 18,3 µµµµA  –  112 µµµµA νννν1/2     (R2 = 0,998). 

4.4.2. Comportamento eletroquímico do NFZ registrado em eletrodo de 

filme de diamante altamente dopado com boro (EDADB) em meio ácido 

e alcalino 
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 Os voltamogramas cíclicos registrados em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ 

(95% de tampão BR: 5% de etanol) mostraram, em meio ácido, um único pico de 

redução, Epc,1a (na faixa 2,02 ≤ pH ≤ 4,03) atribuído à redução direta do NFZ à amina 

derivada (R–NH2), Figura 33. 

 

Figura 33. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB (      ) em tampão BR pH 4,0 

e em (    ) solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% de tampão BR: 5% de etanol).  

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 0,80 V; Eλλλλ2 = + 0,90 V; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1. Área do EDADB = 1,1 x 10-2 cm2. 
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 O potencial deste pico variou para valores mais negativos de potencial com o 

aumento do pH, no intervalo de 2,02 ≤ pH ≤ 4,03, de acordo com:  

Epc,1a = – 0,27 V – 0,058 V pH. Neste intervalo, as correntes de pico foram 

controladas por difusão, mas em uma faixa de velocidades de varredura 

relativamente estreita, – Ipc,1a (µA) = 0,670 + 11,1 ν1/2  (0,025 ≤ ν ≤ 0,30 V), fato este 

compreensível, uma vez que o número de elétrons calculados para a etapa, de 

acordo com a aproximação de Wilke-Chang [160] e equação de Randles-Ševčik [59] 

é seis, Tabela 9. 

 

TABELA 9 – Número de elétrons (n) envolvidos nos processos redox 

registrados em Epc,1a, Epc,2a e Epa,1 para o EDADB em pH 4,03 e 8,06. 

Redução do R−−−−NO2 à R−−−−NH2 e Redução do R−−−−NO2
••••−−−− à R−−−−NHOH 

pH Volume molar[a] 

(cm3 mol-1) 

Coeficiente de difusão 

(cm2 s-1) 

Número de 

elétrons (n) 

7,45 x 10-6 [b] 6,1 ± 0,4 4,03 

(Epc,1a) 

183 

 5,32 x 10-6 [c] 6,8 

7,45 x 10-6 [b] 3,1 ± 0,1 8,06 

(Epc,2a) 

183 

 5,09 x 10-6 [c] 3,5 

Oxidação da R−−−−NHOH ao R−−−−NO 

7,54 x 10-6 [b] 1,0 ± 0,02 4,03 

(Epa,1) 

179 

   

7,54 x 10-6 [b] 1,7 ± 0,1 8,06 

(Epa,1) 

179 

   

[a] Volume molar (VM) calculado utilizando o método de Wilke-Chang. 

[b] Coeficiente de difusão (D) calculado a partir do método de Wilke-Chang. 

[c] Coeficiente de difusão (D) obtido a partir da referência [140]. 
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 Usando o coeficiente de difusão relatado por Reddy et al. [140], o número de 

elétrons aumentou para aproximadamente 7, Tabela 9. Este resultado pode ser 

considerado, já que alguns autores [139, 141] mostraram que a redução do grupo 

azometina, num processo envolvendo 4 elétrons e 4 prótons, pode ocorrer 

simultaneamente à redução da hidroxilamina. Assim, o número de elétrons igual a 

sete está indicando essa possibilidade. 

 Isto nos mostra  que em EDADB a exatidão do valor do coeficiente de difusão 

é um parâmetro limitante para se estimar o número de elétrons usando a equação 

de Randles-Ševčik. Ao contrário, usando o ECV e devido à natureza da superfície 

deste eletrodo, processos eletroquímicos mistos foram registrados e a substituição 

dos valores experimentais das correntes de pico na equação de Randles-Ševčik 

pode não resultar em valores confiáveis de n, independentemente da exatidão do 

valor do coeficiente de difusão. 

 O primeiro pico catódico, Epc,1a, desmembrou-se, a mais altos valores de pH, 

em dois outros picos de redução, Epc,RL (primeiro pico catódico obtido no intervalo  

7,04 ≤ pH ≤ 12,0, devido a formação do nitro radical aniônico, R–NO2
•−) e Epc,2a 

(segundo pico catódico obtido no intervalo 7,04 ≤ pH ≤ 12,0, devido a formação da 

hidroxilamina, R–NHOH), Figura 34. 
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Figura 34. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB (     ) em tampão BR pH 8,06 

e em (     ) solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR pH 8,06: 5% etanol).  

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,0 V; Eλλλλ2 = + 1,0 V; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1. Área do EDADB = 1,1 x 10-2 cm2. 

 

 O pico registrado em Epc,RL foi claramente identificado em pH ≥ 7,04 e variou 

para valores mais positivos com o aumento de pH (∆∆∆∆Epc,RL/∆∆∆∆pH = 0,011V/pH). Este 

comportamento foi atribuído a maior estabilidade do nitro radical aniônico em valores 

mais altos de pH. 
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 O segundo pico catódico, Epc,2a, variou para valores mais negativos de 

potencial de acordo com Epc,2a = – 0,092 V – 0,095 V pH, para o intervalo 

7,04 ≤ pH ≤ 12,0, Figura 35. 

 
Figura 35. Variação de Epc como função do pH. Potenciais de redução registrados em 

EDADB: (••••) Epc,1a; (����) Epc,RL e (����) Epc,2a. 

 

 Em pH 8,06, as correntes de pico registradas em Epc,2a também variaram 

linearmente com a raiz quadrada da velocidade de varredura, de acordo com: 

– Ipc,2a (µA)  =  + 0,668 + 3,94 ν1/2   (0,10 ≤ ν ≤ 1,0 V s-1). 

 É natural que se tenha obtido melhor relação linear em velocidades de 

varredura mais altas do que aquelas usadas na obtenção dos dados em pH 4,03, 

pois Epc,2a, refere-se à redução do nitro radical aniônico à hidroxilamina e para que 

isso ocorra, antes da decomposição química do mesmo, velocidades baixas de 
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varredura não podem ser utilizadas. É preciso salientar, que apesar do par redox 

não estar tão bem resolvido, o meio é predominantemente aquoso e a concentração 

do NFZ aproximadamente 50 vezes menor do que a concentração normalmente 

usada em meio aquoso e pH 10,0 [126] ou em meio misto [137]. 

 As Figuras 33 e 34 mostram que assim como nos eletrodos de pasta de 

carbono e carbono vítreo, dois picos anódicos, Epa,1 e Epa,2 foram registrados após a 

inversão da velocidade de varredura. 

 O primeiro pico anódico, Epa,1, atribuído à oxidação da hidroxilamina ao 

respectivo derivado nitroso, variou para potenciais menos positivos com o aumento 

do pH de acordo com Epa,1  =  + 0,55 V – 0,043 V pH, Figura 36. 

 

 
Figura 36. Variação do potencial do 1o pico de oxidação (Epa,1) como função do pH.  

Dados obtidos em EDADB a νννν = 0,10 V s-1. 

Equação da reta:  Epa,1  =  0,55 V – 0,043 V  pH    (R2 = – 0,999). 
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 As correntes de pico foram controladas por difusão, de acordo com: 

Ipa,1 (µA) = – 0,0025 + 0,78 ν1/2 no intervalo 0,10 ≤ ν ≤ 1,0 V s-1 (pH = 4,03) e  

Ipa,1 (µA) = – 0,044 + 1,7 ν1/2 no intervalo  0,10 ≤ ν ≤ 1,0 V s-1 (pH = 8,06). O número 

de elétrons calculado; como descrito anteriormente e assumindo a hidroxilamina 

como sendo a espécie eletroativa; foi n = 1,1 ± 0,2  em pH 4,03 e n = 1,7 ± 0,1 em 

pH 8,06. Como era de se esperar, o valor de n, em pH 8,06, foi relativamente 

superior ao valor encontrado em pH 4,03 (n = 1,0), uma vez que em meio alcalino a 

oxidação da hidroxilamina é favorecida. 

 O potencial do segundo pico anódico, Epa,2, também se deslocou para valores 

menos positivos com o aumento do pH, de acordo com Epa,2 = 1,4 V – 0,057 V pH, 

Figura 37. 

 
Figura 37. Variação de Epa,2 como função do pH. 

Dados obtidos de voltamogramas cíclicos registrados nas seguintes condições 

experimentais:  Einicial = 0,0 V, Eλλλλ1 = + 1,2 V; Efinal = 0,0 V e νννν = 0,10 V s-1. 

Equação da reta:  Ep,a2  =  1,4 V – 0,057 V pH    (R2 = – 0,999). 
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 Como discutido anteriormente, este pico é similar aquele observado durante  

a oxidação do átomo de nitrogênio do grupamento amida no processo de oxidação 

da acetanilida e propanil [165], o que nos leva a crer que um processo semelhante 

esteja acontecendo durante a varredura anódica em solução de NFZ. 

 Estes dados nos permitiram propor os seguintes mecanismos para descrever 

a redução de NFZ em EDADB [157]: 

 

Epc,1a   R−−−−NO2  +  6e−−−−  +  6H+                  R−−−−NH2  +  2H2O          (2,0 ≤≤≤≤ pH ≤≤≤≤ 4,0)    (10) 

Epc,RL   R−−−−NO2  +  e−−−−         R−−−−NO2
••••−−−−                        (7,0 ≤≤≤≤ pH ≤≤≤≤ 12)       (11) 

Epc,2a    R−−−−NO2
••••−−−−   +  3e−−−−  +  4H+                R−−−−NHOH  +  H2O      (7,0 ≤≤≤≤ pH ≤≤≤≤ 12)    (12) 

 

 Uma das maneiras encontradas para comprovar experimentalmente que o 

nitro radical aniônico estava sendo formado, foi efetuar as medições na presença de 

D-manitol para mostrar o desaparecimento da espécie R–NO2
•−, logo após sua 

formação na superfície do eletrodo, uma vez que este reagente atua como supressor 

de radicais livres [170]. Além do desaparecimento do sinal de oxidação do radical 

livre, observou-se um grande aumento nas correntes catódicas de pico atribuídas à 

formação do nitro radical. Ficou evidente, que se tratava de um processo catalítico 

com regeneração do reagente [157], porém este efeito só foi elucidado 

posteriormente [171]. Estes resultados são mostrados nas Figuras 38 e 39. 
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Figura 38. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB (     ) em tampão BR pH 8,06 

e em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR pH 8,06: 5% etanol): (     ) sem 

e (     ) com 1,0 x 10-2 mol L-1 de D-manitol.  Condições experimentais: Einicial = – 0,25 V; 

Eλλλλ1 = – 0,60 V; Efinal = – 0,25 V e νννν = 0,10 V s-1. 

 
Figura 39. Voltamogramas de onda quadrada registrados em EDADB em solução 

1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95 % tampão BR pH 8,06: 5% etanol): (    ) na ausência de 

D-manitol e na presença de: (      ) 2,0 x 10-2  e (      ) 4,0 x 10-2 mol L-1 de D-manitol. 

Condições experimentais: Freqüência = 10 Hz; Einicial = – 0,25 V; Efinal = – 0,65 V; degrau 

de potencial = 10 mV e amplitude de pulso = 50 mV. 
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 Verificou-se posteriormente, que estes dados variavam muito e que em 

alguns casos, não havia desaparecimento do pico de re-oxidação do nitro radical 

aniônico mesmo após a adição do reagente D-manitol. 

 Desconfiou-se então, que traços de oxigênio dissolvidos na solução de 

D-manitol podiam ser os responsáveis por esse comportamento. A desconfiança se 

confirmou, conduzindo-se a um estudo posterior sobre a interação entre o R–NO2
•− e 

diversos aceptores eletrônicos como: glutationa, cisteína e O2. Os resultados serão 

apresentados em um novo item, de forma independente. 
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4.4.3. Aplicação dos critérios de reversibilidade para caracterização do 

par R–NO2/R–NO2
••••−−−− [59, 158]. 

 Para finalizar a caracterização do comportamento voltamétrico do NFZ 

eliminando qualquer dúvida quanto a estabilização do nitro radical em meio 

predominantemente aquoso e próximo ao pH fisiológico, vários critérios 

eletroquímicos foram empregados, a fim de demonstrar a reversibilidade do par 

R–NO2/R–NO2
••••−−−−. Para tanto, registraram-se voltamogramas cíclicos numa janela de 

potencial apropriada (– 0,70 V ≤  Ep,RL  ≤ – 0,10 V) em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de 

NFZ, Figura 40 e Tabela 10. 

 
Figura 40. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB (     ) em tampão BR pH 8,06 

e (     ) em solução 1,0 x 10-4 mol L-1de NFZ. 

Condições experimentais: Einicial = – 0,10 V; Eλλλλ1 = – 0,70 V; Efinal = – 0,10 V. 

Intervalo de νννν: 0,10 ≤≤≤≤ νννν ≤≤≤≤ 1,0 V s-1. Área do EDADB = 2,5 x 10-2 cm2. 
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Tabela 10 – Parâmetros voltamétricos obtidos em EDADB para o par reversível 

R−−−−NO2/R−−−−NO2
••••−−−− gerado eletroquimicamente em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de 

NFZ. 

νννν  (V/s) – Ipc,RL  (µµµµA) Ipa,RL  (µµµµA) ∆∆∆∆Ep (mV) Função de 

corrente 

log Ipc,RL  (A) (*)Ipa,RL/Ipc,RL 

0,100 0,779 0,746 81 0,0245 - 6,11 0,908 

0,200 0,863 0,950 81 0,0193 - 6,06 0,901 

0,300 1,09 1,10 82 0,0199 - 5,96 0,887 

0,400 1,25 1,20 101 0,0198 - 5,90 0,870 

0,500 1,42 1,29 101 0,0201 - 5,85 0,862 

0,600 1,55 1,40 102 0,0200 - 5,81 0,862 

0,700 1,66 1,49 102 0,0198 - 5,78 0,869 

0,800 1,76 1,56 103 0,0197 - 5,75 0,872 

0,900 1,90 1,64 105 0,0200 - 5,72 0,862 

1,00 2,04 1,73 120 0,0204 - 5,69 0,859 
(*)Determinação da razão Ipa,RL/Ipc,RL de acordo com Nicholson [169]. 

 

 A média dos valores experimentais de ∆Ep foi igual a 97 ± 3 mV, que é 

relativamente próxima ao valor teórico de 60 mV para uma transferência 

monoeletrônica, levando-se em consideração a superfície eletródica do diamante 

dopado com boro, pois neste caso observou-se por exemplo que o processo 

reversível formado pelo par Fe(CN)6
4-/Fe(CN)6

3- registrado em EDADB apresenta 

valores de ∆Ep iguais a 300 mV e 120 mV para filmes de diamante dopados com 

boro contendo baixos (2,6%) e elevados (6,0%) níveis de impurezas de carbono do 

tipo sp2, respectivamente [172]. Vários autores [173–175] já reportaram que, quão 

maior o nível de dopagem em boro nos filmes de diamante, maior será a quantidade 

de impurezas relacionadas ao carbono tipo sp2 e aos agrupamentos de átomos de 

boro dopantes. Como os filmes de diamante utilizados nesta Tese foram sempre 

crescidos com elevada dopagem de boro (1,5 x 1021 átomos cm-3), os níveis de 
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impurezas sempre estavam ao redor de 7% [154]. Portanto, os valores de ∆Ep 

obtidos para o par R−NO2/R−NO2
•− em EDADB são satisfatórios. 

 Como pôde ser constatado na Figura 40, paralelo ao aumento da velocidade 

de varredura, obteve-se um aumento tanto da corrente catódica como anódica, 

Tabela 10, porém as razões Ipa,RL/Ipc,RL foram independentes do log ν, demonstrando 

a reversibilidade do processo, Figura 41. 

 

 

Figura 41. Variação da razão Ipa,RL/Ipc,RL como função do log νννν. 

Dados obtidos a partir dos voltamogramas mostrados na Figura 40. 
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 As razões Ipa,RL/Ipc,RL foram menores que 1,0, provavelmente devido à 

existência de uma protonação heterogênea ocorrendo na superfície do eletrodo, mas 

mesmo assim a corrente catódica variou linearmente com ν1/2, Figura 42. 

 

 

Figura 42. Variação de Ipc,RL como função de νννν1/2. Dados obtidos a partir da Figura 40. 

Equação da reta:  Ipc,RL  =  0,016 µµµµA  –  2,02 µµµµA νννν1/2       (R2 = 0,999). 

 

 Conseqüentemente, obteve-se uma declividade igual a 0,516 (R2 = 0,999), 

para a relação linear: log Ipc,RL versus log ν, valor este muito próximo de 0,5, o qual 

sugere um processo de redução controlado por difusão. 

 Para estimar-se o número de elétrons envolvidos na redução registrada em 

Epc,RL, substituiu-se o valor do declive (Ipc,RL/ν1/2); obtido a partir da Figura 42; na 

equação de Randles-Ševčik. Neste caso o valor de n foi igual a 1,1. 
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 Atenção especial foi dada também à função de corrente, (Ipc/Cν1/2), que se 

mostrou independente da velocidade de varredura, indicando que processos de 

adsorção não interferiram na redução do par R−NO2/R−NO2
•− na superfície do 

EDADB, Figura 43. 

 

 

 

Figura 43. Variação da Ipc,RL/Cνννν1/2 (função de corrente) como função de νννν. 

Dados obtidos a partir dos voltamogramas mostrados na Figura 40. 
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 Finalmente, a reversibilidade do processo foi ainda demonstrada pela 

invariabilidade dos potenciais registrados em Epc,RL ou Epa,RL em relação à 

velocidade de varredura (ν), Figura 44. 

 

 

Figura 44. Variação de Epc,RL e Epa,RL como função de νννν. 

Dados obtidos a partir da Figura 40. 

( •••• ) Epc,RL  =  – 424 mV  +  18,2 mV  νννν          (R2 = 0,871) 

( ���� ) Epa,RL  =  – 501 mV  –  18,2 mV  νννν         (R2 = – 0,871) 
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4.4.4. Detecção voltamétrica das interações entre R–NO2
••••−−−− e aceptores 

eletrônicos em EDADB e meio predominantemente aquoso 

 

 Aminotióis tais como cisteína (Cis) e glutationa (GSH) atuam nos sistemas 

biológicos naturais de proteção aos danos celulares, causados pela ação de um 

grande número de agentes quimioterápicos, entre os quais se inclui a citotoxicidade 

anaeróbica causada por compostos nitroaromáticos, como o NFZ. Para explicar esta 

proteção, vários mecanismos têm sido propostos: o grupo sulfidrila pode atuar como 

um aceptor de radicais livres, como um doador de hidrogênio reparando o dano 

provocado pelo nitro radical no alvo biológico (DNA) ou como inibidor de espécies 

biologicamente ativas [176]. 

 A eletrólise a potencial controlado tem sido a técnica utilizada para avaliar a 

proteção fornecida por tióis contra lesões causadas no DNA, após redução de uma 

ampla faixa de nitrocompostos [177]. 

 Os resultados indicaram que o grau de proteção proporcionado pelos 

aminotióis, medido pela diminuição na quantidade de DNA danificado, é dependente 

do potencial de redução do fármaco. 

 Todavia, o mecanismo de interação entre nitrocompostos e aminotióis ainda 

permanece aberto. Numa tentativa de entender a influência dos aminotióis sobre as 

propriedades citotóxicas dos compostos nitroaromáticos, Tocher et al. [147] 

estudaram as propriedades da redução de uma série de compostos nitroaromáticos 

na presença de aminotióis a fim de se estabelecer se estes atuavam como aceptores 

de radicais, agentes oxidantes, agentes redutores ou dependendo das condições 

poderiam atuar com tripla finalidade. Os autores [147] concluíram então, que a 

interação dos aminotióis, no processo redox do grupo nitro, depende das condições 
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do solvente e do potencial de redução dos nitrocompostos. Num tampão aquoso, os 

aminotióis atuam como agentes redutores, formando o R−NO2
••••−−−− e podendo também 

interagir fortemente com o produto da redução: o derivado nitroso (e hidroxilamina). 

Entretanto, numa mistura dos solventes DMF/H2O, os aminotióis atuam como 

agentes oxidantes, regenerando o nitrocomposto inicial a partir do R−NO2
•−, devido à 

grande proximidade dos potenciais do aminotiol e do par redox R−NO2/R−NO2
••••−−−−. 

Portanto, não se pode atribuir um único papel à ação dos aminotióis sobre a redução 

dos nitroaromáticos. Além disso, Tocher et al. [147] estudaram a possibilidade dos 

aminotióis atuarem indiscriminadamente com outros radicais ou se, a ação dos 

mesmos depende da diferença de potencial entre o aminotiol e os pares redox do 

grupo nitro (R−NO2). 

 Na situação exatamente contrária, está a importância das espécies reativas 

de oxigênio, em particular o ânion superóxido (O2
•−), normalmente formado a partir 

da transferência de elétrons para o oxigênio molecular. No caso de nitrocompostos o 

doador é o nitro radical aniônico (R−NO2
•−). Pretende-se neste item, responder 

algumas das dúvidas que ainda permanecem na literatura. 
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4.4.4.1. Comportamento eletroquímico do NFZ em presença de 

glutationa (GSH) e cisteína (Cis) 

 

 As Figuras 45 e 46 mostram os voltamogramas cíclicos registrados em 

solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ na ausência e presença de 3,5 x 10-3 mol L-1 de 

GSH (Figura 45) e Cis (Figura 46). 

 
Figura 45. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB: (   ) em tampão BR, 

pH 8,06, contendo 3,5 x 10-3 mol L-1 de GSH; (     ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão 

BR, pH 8,06: 5% etanol) e (      ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR, pH 8,06: 5% 

etanol) contendo 3,5 x 10-3 mol L-1 de GSH. 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,2 V; Eλλλλ2  = + 0,40 V; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1.   Área do EDADB = 4,3 x 10-2 cm2. 
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Figura 46. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB: (   ) em tampão BR, 

pH 8,06, contendo 3,5 x 10-3 mol L-1 de Cis; (     ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão 

BR, pH 8,06: 5% etanol) e (      ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR, pH 8,06: 5% 

etanol) contendo 3,5 x 10-3 mol L-1 de Cis. 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,2 V; Eλλλλ2  = + 0,40 V; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1.   Área do EDADB = 4,3 x 10-2 cm2. 

 

 A adição dos aminotióis causou um decréscimo nas correntes de pico 

registradas em Epa,RL e Epc,2a causando simultaneamente um aumento nas correntes 

de pico registradas em Epc,RL. O efeito foi similar ao observado em meio 

aquoso/DMF [147]. Cabe aqui salientar, que na faixa de potencial de trabalho 

utilizada não houve interferência devido ao processo de oxidação dos aminotióis que 

ocorre a potenciais mais positivos, Figura 47. 
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Figura 47. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB: (       ) em tampão BR, pH 

8,06; (        ) em 1,0 x 10-2 mol L-1 de Cis e (        ) em 1,0 x 10-2 mol L-1 de GSH. 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,2 V; Eλλλλ2  = + 1,2 V; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1.   Área do EDADB = 4,3 x 10-2 cm2. 

 

 O nitro radical aniônico (R−NO2
•−) pode sofrer uma reação de 

desproporcionamento [148–151], independentemente da ausência ou presença de 

aminotióis, mas dependente do tempo de vida do radical livre no meio. No entanto, a 

reação de desproporcionamento não justifica o aumento de corrente registrado em 

Epc,RL. Estes resultados podem ser interpretados de duas maneiras distintas: i) os 

aminotióis interagem com o R−NO2
•− para produzir R−NO2 em um processo 

catalítico e, se a interação é efetiva, o segundo pico de redução (redução do nitro 

radical à hidroxilamina) deveria desaparecer, o que não aconteceu e ii) o mecanismo 
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de redução do NFZ varia na presença dos aminotióis. No último caso, a 

possibilidade poderia ser a redução do NFZ ao respectivo derivado nitroso (R–NO) 

em uma etapa envolvendo dois elétrons e dois prótons. Neste caso, ipc,RL deveria 

aumentar e ipc,2a diminuir, como de fato ocorreu. Uma vez que o segundo pico de 

redução não desapareceu, a tendência foi admitir a segunda possibilidade como a 

mais viável. 

 A obtenção do voltamograma completo, sem perder o sinal de oxidação do 

R−NO2
•−, não é uma tarefa fácil de realizar com outros materiais eletródicos, mesmo 

em meio misto (prótico/aprótico). Isto somente foi possível graças às características 

próprias da superfície do EDADB, na qual o nitro radical aniônico parece ser mais 

estável do que em outras superfícies eletródicas. Assim, usamos esta propriedade e 

a existência ou não do segundo pico de redução como guia na obtenção de 

respostas para o mecanismo real das interações R−NO2
•−Aminotióis. 

 Avaliou-se o efeito direto da GSH e Cis no par R−NO2/R−NO2
•−, porém 

usando-se uma janela de potencial mais estreita, correspondente à região de 

potencial onde o par redox R−NO2/R−NO2
•− é registrado. Os resultados são 

apresentados nas Figuras 48 e 49. 
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Figura 48. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB: (     ) em tampão BR, 

pH 8,06, contendo 2,0 x 10-2 mol L-1 de GSH; (      ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% 

tampão BR, pH 8,06: 5% etanol); (       ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR, pH 

8,06: 5% etanol) contendo 1,9 x 10-3 mol L-1 de GSH e (       ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ 

(95% tampão BR, pH 8,06: 5% etanol) contendo 2,0 x 10-2 mol L-1 de GSH. 
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Figura 49. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB: (     ) em tampão BR, 

pH 8,06, contendo 2,0 x 10-2 mol L-1 de Cis; (       ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão 

BR, pH 8,06: 5% etanol); (       ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR, pH 8,06: 5% 

etanol) contendo 1,9 x 10-3 mol L-1 de Cis e (       ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão 

BR, pH 8,06: 5% etanol) contendo 2,0 x 10-2 mol L-1 de Cis. 

 

 Como pode ser visto nas Figuras 48 e 49, um aumento de 10 vezes na 

concentração dos aminotióis não foi suficiente para promover o desaparecimento do 

pico anódico registrado em Epa,RL, referente à oxidação do nitro radical aniônico ao 

respectivo NFZ. Portanto, a interação entre o R−NO2
•− e a GSH ou a Cis; em meio 

predominantemente aquoso (pH 8,06) e em EDADB; foi fraca. Necessitou-se usar 

uma [GSH] ou de [Cis] = 2,0 x 10-2 mol L-1 para se observar um pequeno decréscimo 

na corrente anódica registrada em Epa,RL. 
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 Adicionalmente, nas soluções contendo NFZ + aminotióis, obteve-se uma boa 

linearidade entre a Ipc,1 como função de ν1/2  somente para [GSH] ou 

[Cis] ≥ 3,7 x 10-2 mol L-1 e, somente nestas condições, o segundo pico de redução, 

Epc,2a, desapareceu, Figuras 50 e 51. 

 

 
Figura 50. Voltamogramas cíclicos registrados em EDDB: (     ) em tampão BR, pH 

8,06, contendo 3,8 x 10-2 mol L-1 de GSH; (      ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão 

BR, pH 8,06: 5% etanol) na ausência de GSH e (     ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% 

tampão BR, pH 8,06: 5% etanol) contendo 3,8 x 10-2 mol L-1 de GSH. 

Condições experimentais:  Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,2 V; Eλλλλ2 = + 0,40 V; Efinal = 0,0 V; 

νννν = 0,10 V s-1  e  Área do EDADB = 4,3 x 10-2 cm2. 

Gráfico inserido: Curva de Ipc,1 vs νννν1/2 obtida a partir da VC registrada em EDADB em 

tampão BR, pH 8,06, contendo 3,8 x 10-2 mol L-1 de GSH. 

Condições experimentais: Einicial = – 0,10 V; Eλλλλ = – 0,65 V; Efinal = – 0,10 V e νννν = 0,10 Vs-1. 

Equação da reta: –Ipc,1 = – 0,312 µµµµA −−−− 4,21 µµµµA νννν1/2 obtida no intervalo 0,10 ≤≤≤≤ νννν ≤≤≤≤ 1,0 V s-1. 
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Figura 51. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB: (     ) em tampão BR, pH 

8,06, contendo 3,8 x 10-2 mol L-1 de Cis; (      ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão BR, 

pH 8,06: 5% etanol) na ausência de Cis e (       ) 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (95% tampão 

BR, pH 8,06: 5% etanol) contendo 3,8 x 10-2 mol L-1 de Cis. 

Condições experimentais: Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,2 V; Eλλλλ2 = + 0,40 V; Efinal = 0,0 V; 

νννν = 0,10 V s-1  e  Área do EDADB = 4,3 x 10-2 cm2. 

Gráfico inserido: Curva de Ipc,1 vs νννν1/2 obtida a partir da VC registrada em EDADB em 

tampão BR, pH 8,06, contendo 3,8 x 10-2 mol L-1 de Cis. 

Condições experimentais: Einicial = – 0,10 V; Eλλλλ = – 0,65 V; Efinal = –0,10 V e νννν = 0,10 V s-1. 

Equação da reta: – Ipc,1  =  – 0,474 µµµµA −−−− 4,69 µµµµA νννν1/2   (0,10 ≤≤≤≤  νννν  ≤≤≤≤ 1,0 V s-1). 
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 O número de elétrons, n, envolvidos no 1o pico de redução, Epc,1, na presença 

de GSH (Figura 50) e Cis (Figura 51) foi calculado de acordo com o já descrito 

anteriormente, assumindo-se o NFZ como a espécie eletroativa. Obtiveram-se 

valores de n = 1,8 ± 0,3 e n = 1,7 ± 0,2 na presença de GSH e Cis, respectivamente. 

 Assim, pode-se concluir que a redução direta do NFZ ao derivado R−NO, 

numa etapa envolvendo 2 elétrons e 2 prótons é facilitada, uma vez que a espécie 

R−NO é capaz de formar adutos estáveis com aminotióis [176, 178]. 

 O mecanismo da interação entre o nitro radical aniônico e os aminotióis pode 

então ser descrito de acordo com: 

 

Epc,1       R−−−−NO2  +  2e-  +  2H+          GSH           R−−−−NOGSH   +  H2O          (13) 

Epc,1         R−−−−NO2  +  2e-  +  2H+         Cis              R−−−−NOCis   +  H2O         (14) 

 

 Portanto o derivado R−NO é a espécie predominantemente formada na 

presença de altas concentrações de aminotiol [171]. 
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4.4.4.2. Comportamento eletroquímico do NFZ em presença de 

oxigênio 

 

 O comportamento do NFZ em presença de oxigênio é muito diferente daquele 

descrito no item 4.4.4.1., pois o segundo pico catódico, Epc,2a, assim como os picos 

anódicos Epa,RL e Epa,1, desapareceram mostrando que a espécie R–NO2
•− é 

rapidamente consumida pelo oxigênio para regenerar o NFZ com produção de O2
•−, 

Figura 52. 

 
Figura 52. Voltamogramas cíclicos registrados em EDADB: (    ) em tampão BR, 

pH 8,06, saturada com O2; (       ) solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (tampão BR, pH 8,06, 

95%: 5% etanol), previamente desaerada com N2 e (     ) solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de 

NFZ (95% tampão BR, pH 8,06: 5% etanol), após introdução de O2 durante 5 minutos. 

Condições experimentais:   Einicial = 0,0 V; Eλλλλ1 = – 1,2 V; Eλλλλ2 = 1,0 V; Efinal = 0,0 V e 

νννν = 0,10 V s-1.      Área do EDADB = 4,3 x 10-2 cm2. 
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 Lembrando-se que em meio aquoso a concentração de oxigênio numa 

solução saturada de O2 é de 1,45 x 10-3 mol L-1 [179], o oxigênio realmente atua 

eficientemente como aceptor do radical livre, R–NO2
•−, com o perfil da curva 

voltamétrica na presença de oxigênio sendo completamente diferente daquele 

observado na presença de GSH e Cis. 

 Assim, traços de oxigênio dissolvidos na célula eletroquímica podem 

mascarar os resultados obtidos, justificando os resultados irreprodutíveis obtidos na 

presença de D-manitol [157]. 

 Como dito anteriormente, a geração e detecção do radical livre em solução 

aquosa, em condições próximas do meio fisiológico, é importante. Em condições 

aeróbicas, o radical pode transferir o elétron para o oxigênio, produzindo o ânion 

superóxido, o qual é biologicamente ativo. Assim, a determinação da constante de 

equilíbrio para a transferência monoeletrônica do RNO2
•− para o oxigênio, kO2, é 

relevante e pode governar a atividade biológica do nitrocomposto. 

 Devido à baixa estabilidade do nitro radical aniônico em meio aquoso, os 

potenciais de redução monoeletrônica são normalmente obtidos em meio 

não-aquoso e posteriormente introduzidos em uma curva linear de Epc vs E1
7, onde 

E1
7 é o potencial de redução monoeletrônica, previamente obtido em meio aquoso 

por radiólise de pulso [180, 181]. A constante do equilíbrio descrito pela reação (15), 

kO2, pode então ser calculada usando-se a equação (5) ou (6) [182]: 

R−−−−NO2
••••−−−−   +   O2               R−−−−NO2   +   O2

••••−−−−                               (15) 

 

log kO2  =  [– 155  –  E(R−−−−NO2/R−−−−NO2
••••−−−−)]/59,0          vs.   ENH             (Eq. 5) 

log kO2  =  [– 352  –  E(R−−−−NO2/R−−−−NO2
••••−−−−)]/59,0        vs.  Ag/AgClsat.     (Eq. 6) 



 136

 A existência de correlação entre os valores de E1
7 obtidos tanto por 

voltametria cíclica como por radiólise de pulso nos leva a acreditar que, as medidas 

voltamétricas possam ser adequadamente usadas para se obter o parâmetro E1
7 

para os nitrocompostos, tornando assim sua determinação mais fácil e barata do que 

experimentos que utilizam a radiólise de pulso. 

 É extremamente importante salientar, que o trabalho desenvolvido nesta Tese 

colaborou para demonstrar que as constantes de equilíbrio para a transferência 

monoeletrônica do R−NO2
•− para o oxigênio, kO2, apresentadas na literatura, 

estavam afetadas de um erro sistemático, já que os autores [137] não se deram 

conta, que havia de se corrigir o potencial do eletrodo de referência para que as 

equações (5) e (6), descritas nas referências [181] e [182] pudessem ser 

empregadas, uma vez que os valores de Epc,1 usados nas referências [181, 182] têm 

o eletrodo de calomelano saturado (ECS) e o eletrodo normal de hidrogênio (ENH), 

respectivamente, como eletrodos de referência. Assim, os valores de Epc,1 devem ser 

normalizados para o mesmo eletrodo de referência, caso contrário todas as 

constantes de equilíbrio, kO2, calculadas irão continuar contendo um erro sistemático. 

 Neste trabalho, E1/2, [(Epc,1 + Epa,1)/2], – 457 mV versus Ag/AgCl, KClsat. 

equivale ao potencial de redução do par R–NO2/R–NO2
•−, determinado em meio 

predominantemente aquoso, pH próximo ao do meio fisiológico e corresponde ao 

valor de E1
7 calculado por radiólise de pulso. 
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Tabela 11 – Valores dos potenciais de redução do par R−−−−NO2/R−−−−NO2
••••−−−− e das 

constantes de equilíbrio para a transferência monoeletrônica do R−−−−NO2
••••−−−− para 

o oxigênio (kO2) [182]. 

Condições Experimentais E(R−−−−NO2/R−−−−NO2
••••−−−−) (mV) kO2 Referência 

[NFZ] = 0,10 mmol L-1; pH 7,0; 

meio aquoso 

E1
7 = – 257  vs  ENH 

(por radiólise de pulso) 

53 182 

[NFZ] = 0,20 mmol L-1; pH 7,1; 

meio misto (DMF/H2O) e 

ν = 100 mV s-1 

EGPM(c) 

E1/2 = – 293  vs  ENH 

(por voltametria cíclica) 

218(a) 147 

[NFZ] = 0,10 mmol L-1; pH 8,0; 

meio predominantemente 

aquoso e ν = 100 mV s-1 

EDADB(d) 

E1/2 = – 260  vs  ENH 

(por voltametria cíclica)(b) 

60(a) 171 

(a) kO2 obtido a partir da substituição dos dados de E1/2 na Eq. (5), referência [147]. 
(b) Para efeito de correção, utilizaram-se os potenciais: 197 mV e 241 mV relativos aos 
eletrodos de referência: Ag/AgCl, KClsat. e calomelano saturado, respectivamente. 
(c) EGPM = Eletrodo de Gota Pendente de Mercúrio. 
(d) EDADB = Eletrodo de Diamante Altamente Dopado com Boro. 
 

 Como pode ser observado na Tabela 11, o valor calculado para kO2 está em 

excelente concordância com aquele calculado por radiólise de pulso, porém difere 

daquele obtido em meio misto, no qual o valor de E1/2 não pode ser correlacionado 

ao valor de E1
7 usando os dados apresentados na referência [182]. 

 Recapitulando os resultados apresentados nesta Tese em eletrodo de 

carbono vítreo e em meio misto (70% DMF: 30% água, v/v), observa-se que o 

E1/2, [(Epc,1 + Epa,1)/2], obtido neste último é – 613 mV, 156 mV mais negativo do que 

o obtido em meio predominantemente aquoso, – 457 mV. Deste modo, os resultados 

logrados nesta nova superfície de eletrodo não podem ser negligenciados. 

 



 138

 

 Numa breve consulta à literatura, observa-se que a estabilização do par 

R−NO2/R−NO2
••••−−−− em ECV, em meio aquoso, próximo do pH fisiológico é uma 

exceção e não uma regra. Este fato pode ser explicado considerando que a 

superfície do carbono vítreo pode ser obtida a partir de diferentes resinas fenólicas, 

usadas como polímeros precursores. Entretanto as propriedades térmicas, elétricas 

e mecânicas do produto final dependem da distribuição da massa molecular, da 

massa molecular média e da temperatura do processamento do material, parâmetros 

que devem controlar os tamanhos dos poros, bem como sua quantidade na matriz 

de carbono [183]. Portanto, eletrodos diferentes poderão apresentar diferentes 

desempenhos, mesmo quando submetidos ao mesmo tipo de polimento superficial. 
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4.5. Aplicações Analíticas 

 

 

4.5.1. Determinação catalítica de NFZ por voltametria de pulso 

diferencial (VPD) usando EDADB. 

 

 A reação catalítica entre o O2 e o R−NO2
••••−−−− pode ser usada para a 

determinação indireta de NFZ, que consiste na saturação da solução do eletrólito 

suporte, tampão BR (pH 8,06), com O2 seguido da adição de volumes crescentes da 

solução estoque 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ, previamente desaerada, à célula 

eletroquímica. Após o registro dos voltamogramas, a solução contida na célula 

eletroquímica é novamente saturada com O2 e uma nova adição de NFZ é realizada. 

Como era esperado, a corrente de pico registrada em Epc,1 aumentou linearmente 

como função da concentração de NFZ de acordo com o equilíbrio representado pela 

reação (15). 

R−−−−NO2
••••−−−−   +   O2               R−−−−NO2   +   O2

••••−−−−                               (15) 

 

 

 A Figura 53(a) mostra os voltamogramas de pulso diferencial registrados 

usando-se a metodologia descrita acima. A Figura 53(b) corresponde à curva 

analítica para determinação quantitativa indireta de NFZ. 
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Figura 53(a). Voltamogramas de pulso diferencial registrados em EDADB (    ) em 

tampão BR, pH 8,06, saturado com O2 e em [NFZ]: (a) 0,99; (b) 2,0; (c) 2,9, (d) 3,8; 

(e) 4,8; (f) 5,7; (g) 6,5; (h) 7,4; (i) 8,3; (j) 9,1 e (k) 11 x 10-6 mol L-1. 

Condições experimentais: amplitude de pulso = 50 mV; largura de pulso = 70 ms; 

νννν = 5,0 mV s-1 e área do EDADB = 4,49 x 10-2 cm2. 

 
Figura 53(b). Curva analítica de Ipc versus [NFZ]∗∗∗∗.  Linearidade de acordo com a 

equação: – Ipc  =  – 1,9 x 10-1 µµµµA  –  3,8 x 10-1 µµµµA [NFZ]  e  R2 = 0,999. 

Dados obtidos a partir da Figura 53 (a).   ∗∗∗∗Média de 3 curvas analíticas consecutivas. 

 

 Alternativamente, o NFZ pode ser determinado na ausência de oxigênio e em 

meio ácido (pH 4,03) a partir da redução direta à respectiva amina derivada num 

processo eletroquímico envolvendo seis elétrons e seis prótons. Os resultados são 
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apresentados na Figura 54(a). De modo similar à metodologia de determinação 

indireta de NFZ, a Figura 54(b) corresponde à curva analítica para determinação 

quantitativa direta de NFZ. 

 
Figura 54(a). Voltamogramas de pulso diferencial registrados em EDADB (    ) em 

tampão BR, pH 4,03, purgado com N2 e em [NFZ]: (a) 0,99; (b) 2,0; (c) 2,9; (d) 3,8; 

(e) 4,8; (f) 5,7; (g) 6,5; (h) 7,4; (i) 8,3; (j) 9,1; (k) 11; (l) 13; (m) 14; (n) 15 e 

(o) 17 x 10-6 mol L-1. Condições experimentais:  amplitude de pulso = 50 mV;  largura 

de pulso = 70 ms; νννν = 5,0 mV s-1 e área do EDADB = 4,49 x 10-2 cm2. 

 

Figura 54(b). Curva analítica de Ipc versus [NFZ]∗∗∗∗. Linearidade de acordo com a 

equação: – Ipc  =  – 1,8 x 10-2 µµµµA – 3,5 x 10-1 µµµµA [NFZ]  e  R2 = 0,999. 

Dados obtidos a partir da Figura 54(a).   ∗∗∗∗Média de 3 curvas analíticas consecutivas. 



 142

 

 A Tabela 12 mostra que ambos os métodos de determinação, direta e 

indireta, de NFZ reportados nesta Tese apresentaram: ampla faixa linear, elevada 

sensibilidade (S) e baixo limite de detecção (LD), avaliado pela equação (7) [184]: 

LD  =  3 sdB/b                      (Eq. 7) 

 

onde: sdB é igual ao desvio padrão da média aritmética do sinal de oito medidas do 

branco realizadas no potencial do pico de redução do NFZ e b o valor do coeficiente 

angular da reta de calibração. 

 

Tabela 12 – Parâmetros analíticos obtidos para a determinação de NFZ por 

voltametria de pulso diferencial*. 

Método de Determinação 

Quantitativa 

Faixa Linear 

(mol L-1) 

Sensibilidade 

(µµµµA L mol-1 cm-2) 

Limite de 

Detecção (mol L-1) 

Direto (ausência de O2) 

em pH 4,03 

9,9 x 10-7 a 

1,7 x 10-5 

7,2 x 104 4,1 x 10-7 

Indireto (presença de O2) 

em pH 8,06 

9,9 x 10-7 a 

1,1 x 10-5 

2,2 x 104 3,4 x 10-7 

*Os voltamogramas foram registrados sob condições otimizadas em meio 

predominantemente aquoso em EDADB. 

 

 É interessante observar que os níveis de corrente obtidos para o processo 

eletroquímico envolvendo um elétron (redução em pH 8,06 na presença de O2) são 

os mesmos daquele envolvendo seis elétrons (redução em pH 4,03 na ausência de 

O2) como também a seletividade, a qual é imposta pelo potencial aplicado, uma vez 

que os valores de Epc para ambos os métodos são também muito semelhantes, 

Figuras 53(a) e 54(a). 
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4.5.2. Determinação de NFZ por voltametria de onda quadrada (VOQ) 

usando EDADB. 

 Julião et al. [157] reportaram que voltamogramas cíclicos registrados em 

solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ (tampão BR pH 4,07) usando EDADB exibem um 

único pico de redução bem definido, em Epc,1 = – 0,443 V, atribuído à redução do 

grupo nitro (R–NO2) do NFZ à amina derivada (R–NH2). Visto que a VOQ é uma 

técnica muito mais rápida do que a VPD, resolveu-se otimizar também os 

parâmetros desta técnica (freqüência, f, amplitude, a, e incremento de varredura, 

∆Es), que possam influenciar o sinal analítico [185, 186]. Este procedimento teve 

como objetivo fundamentar a elaboração futura de um método analítico para 

determinação do nitrofural em formulações farmacêuticas. 

 Voltamogramas de onda quadrada registrados nas mesmas condições 

experimentais descritas para a VPD, também apresentaram em meio ácido, um 

único pico irreversível de redução em torno de – 0,460 V, Figura 55. 

 
Figura 55. Voltamogramas de onda quadrada registrados em EDADB: (     ) tampão BR, 

pH 4,07 e em solução 1,0 x 10-4 mol L-1 de NFZ. (       ) Corrente total; (      ) corrente 

direta e (         ) corrente reversa.   Condições experimentais:  f = 120 s-1; a = 60 mV; 

∆∆∆∆Es = 4 mV e área do EDADB = 1,5 x 10-2 cm2. 
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4.5.2.1.1. Influência da freqüência de onda quadrada (f) 

 

 A freqüência de onda quadrada é um dos mais importantes parâmetros da 

VOQ, pois é ela que determina a intensidade da onda quadrada de potencial 

aplicado ao eletrodo para gerar os sinais e, conseqüentemente, a sensibilidade do 

método. Os resultados obtidos mostraram que o aumento no valor da freqüência 

conduziu a um aumento proporcional na intensidade da corrente de pico (Ipc) 

deslocando os potenciais de pico para regiões mais negativas, Figura 56. No 

entanto, freqüências acima de 120 s-1 influenciam a intensidade do sinal de maneira 

menos significativa, por este motivo escolheu-se a freqüência de 120 s-1 para as 

demais medições experimentais. 

 

Figura 56. Variação da corrente de pico (Ipc) como função da freqüência de aplicação 

da onda quadrada (f). 

Equações das retas: (      )  Ipc  =  – 4,21 µµµµA  –  0,060 µµµµA  f  

  (      )  Ipc  =  – 7,99 µµµµA  –  0,023 µµµµA  f. 
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4.5.2.1.2. Influência da amplitude de pulso (a) 

 

 Para sistemas redox totalmente irreversíveis, a sensibilidade analítica na VOQ 

também sofre grande influência com a variação da amplitude da onda, isto porque a 

largura de pico a meia altura da corrente (∆Ep/2) se mantêm constante para 

amplitudes maiores que 20 mV [187]. A Figura 57 apresenta o efeito da variação da 

amplitude na corrente de pico. Observa-se que para valores de amplitudes menores 

que 60 mV, a intensidade de corrente varia linearmente com a amplitude, a, Figura 

57. Além disso, amplitudes maiores parecem não atuar de modo significativo na 

sensibilidade para propósitos analíticos. Em função disto, optou-se em trabalhar com 

amplitude da onda quadrada igual a 60 mV. 

 

 

Figura 57. Variação da corrente de pico (Ipc) como função da amplitude (a). 

Equação da reta:  (        )  Ipc  =  – 2,67 µµµµA  –  0,179 µµµµA  a. 
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4.5.2.1.3. Efeito do incremento de varredura (∆∆∆∆Es) 

 

 A velocidade efetiva na VOQ é o resultado do produto da freqüência pelo 

incremento de varredura. Deste modo, um incremento de varredura maior pode 

aumentar o sinal obtido e, assim, melhorar a sensibilidade do método [185]. No 

entanto, com incrementos maiores pode ocorrer um alargamento nos picos obtidos 

e, assim, a resolução do voltamograma pode ser comprometida. Conseqüentemente, 

este é um parâmetro que também deve ser otimizado. 

 A Figura 58 apresenta a dependência de Epc e da intensidade de Ipc como 

função do incremento de varredura (∆Es). Observa-se que, com o aumento de ∆Es, 

ocorre deslocamento do potencial de pico para região mais negativa e que, para 

incrementos de varredura maiores que 4 mV, o valor de Ipc não sofre um aumento 

muito significativo. Assim, fixou-se o ∆Es em 4 mV. 

 
Figura 58. Variação da (����) corrente de pico (Ipc) e do (����) potencial de pico (Epc) como 

função do incremento de varredura (∆∆∆∆Es). 
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 Estes parâmetros serão utilizados futuramente para a elaboração de um 

método voltamétrico para determinação de NFZ em amostras do produto comercial 

Furacin. Os resultados obtidos serão comparados com aqueles a serem obtidos 

pelo método espectrofotométrico descrito pela AOAC [162] e USP [163]. 

 Levando em consideração as três superfícies eletródicas utilizadas no 

decorrer deste trabalho, existe um ponto comum entre o eletrodo de carbono vítreo 

(ECV) e o eletrodo de diamante altamente dopado com boro (EDADB) que deverá 

ser discutido. Atualmente o EDADB pode ser adquirido comercialmente, logo os 

parâmetros experimentais usados para o crescimento dos filmes de diamante, 

também serão determinantes para o comportamento posterior dos eletrodos e 

situações similares àquelas observadas em ECV poderão ser obtidas. De fato, o par 

R−NO2/R−NO2
••••−−−− não foi detectado em EDADB contendo baixos níveis de dopagem e 

exatamente por causa disto, é importante descrever todas as condições 

experimentais usadas durante o crescimento dos filmes de diamante [155]. 

 A influência do nível de dopagem de boro no comportamento eletroquímico do 

EDADB tem sido estudada desde 1993 [173–175] e espécies como o NO3
− foram 

eficientemente reduzidas em EDADB [188]. 

 Por outro lado, filmes de diamante altamente dopados com boro, apresentam 

maiores teores de impurezas de carbono tipo sp2 e carbeto de tungstênio (WC) [175, 

189], existindo ainda, o acúmulo de dopante nos contornos de grão [174, 190]. A 

influência de todos estes parâmetros no comportamento dos eletrodos 

posteriormente construídos não foi ainda avaliada de forma sistemática. 
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 Visto que a redução direta do NFZ à respectiva amina derivada foi obtida 

usando-se tampão BR pH 4,03, um meio não tão bem tamponado comparado ao 

tampão piridina/ácido fórmico [125–127], a superfície do EDADB tem um importante 

papel em todo processo de redução. A redução do par R−NO2/R−NO2
••••−−−− em meio 

aquoso foi divulgada pioneiramente por Symons et al. [89], então é importante 

apontar as vantagens obtidas quando se utiliza o EDADB. Os autores [89] 

observaram efeitos de adsorção nos eletrodos de Pt, Au e carbono vítreo e dessa 

forma a necessidade de polimento da superfície desses eletrodos após cada 

medida. Por outro lado, a superfície do EDADB pode ser renovada por uma simples 

lavagem com água. Em outras palavras, os efeitos de adsorção no EDADB foram 

minimizados. 

 Não menos importante, é dizer que os princípios usados na maioria dos 

métodos analíticos são igualmente válidos quando se trata de crescimento dos 

filmes de diamante dopados. Assim, a obtenção de filmes altamente dopados sofrerá 

menor interferência da limpeza prévia do reator, do que filmes com baixo teor de 

dopagem. Nestes últimos, a limpeza prévia do reator é fundamental. 

 Um dos maiores problemas encontrados no decorrer deste trabalho foi o 

estabelecimento do contato elétrico do EDADB, sempre efetuado com pasta de prata 

coloidal, que fornece contato, mas não oferece nenhuma resistência mecânica. É 

sempre recomendável, que após o contato elétrico ter sido estabelecido, se use cola 

araldite, por exemplo, para torná-lo mais resistente. Além disto, a introdução do filme 

em um corpo adequado também não foi tarefa fácil, em vista da geometria das 

placas de silício. Neste trabalho, o isolamento do filme foi efetuado com borracha de 

silicone, que não adere em Teflon, apenas funciona como agente de vedação. Pois 

bem, com o tempo, principalmente trabalhando-se em meio alcalino, a borracha de 
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silicone começa a se desprender do Teflon, permitindo a entrada de solução no 

interior do eletrodo. Nestas condições, a sensibilidade começa a ser perdida e os 

voltamogramas cíclicos são registrados com ângulos de 45o em relação ao eixo de 

potencial. 

 Apesar de todos os percalços encontrados deve-se reconhecer, que poder 

estudar e alterar os parâmetros de crescimento dos filmes de diamante dopados 

com boro e suas características superficiais, de modo que as mesmas se tornem 

adequadas aos propósitos desejados não seria possível sem a colaboração com o 

grupo do LAS-INPE. Este tipo de trabalho dificilmente poderia ser conduzido em 

colaboração com o setor empresarial, predominantemente estrangeiro.  
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5. CONCLUSÕES 
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• Comparando-se o EDADB com os eletrodos de pasta de carbono e de carbono 

vítreo, os resultados obtidos no primeiro permitiram vizualizar de forma mais 

completa várias etapas de redução eletroquímica do nitrofural. Não se descarta 

aqui, a possibilidade de que o EDADB seja capaz de estabilizar superficialmente o 

R−NO2
•− derivado do NFZ em meio predominantemente aquoso, haja visto que 

mesmo em meios misto ou aprótico, isto não foi possível utilizando velocidades de 

varredura e concentração do fármaco, tão baixas quanto as aqui utilizadas, 

100 mVs-1 e 1,0 x 10-4 mol L-1, respectivamente em outras superfícies.  

 

• O cálculo do volume molar das espécies: R−NO2 e R−NHOH usando o método de 

Wilke-Chang tornou possível a utilização da equação de Randles-Ševčik para a 

estimativa (com baixo desvio padrão) do número de elétrons, n, envolvidos em 

cada etapa eletroquímica de redução do NFZ em meio predominantemente 

aquoso. Os dados obtidos permitiram a proposição de três etapas que descrevem 

o mecanismo global de redução [157]: 

 R−−−−NO2  +  6e−−−−  +  6H+                   R−−−−NH2  +  2H2O          (2,0 ≤≤≤≤ pH ≤≤≤≤ 4,0) 

R−−−−NO2  +  e−−−−           R−−−−NO2
••••−−−−                          (7,0 ≤≤≤≤ pH ≤≤≤≤ 12) 

 R−−−−NO2
••••−−−−   +  3e−−−−  +  4H+                    R−−−−NHOH  +  H2O     (7,0 ≤≤≤≤ pH ≤≤≤≤ 12) 

 

• Quando a concentração de glutationa (GSH) e cisteína (Cis) se encontra abaixo 

de 2,0 x 10-2 mol L-1, os resultados obtidos neste trabalho mostraram que o 

R−NO2
•−, derivado do NFZ, apresentou interação fraca com estes aminotióis. Por 

outro lado, em concentrações superiores a 3,7 x 10-2 mol L-1, observou-se um 

pequeno decréscimo da corrente registrada em Epa,RL e um pequeno aumento do 

pico registrado em Epc,RL (Figuras 48 e 49). Isto reflete uma mudança no 
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mecanismo de redução do NFZ na superfície eletródica e, nestas condições, 

visualizou-se um processo misto na superfície do eletrodo, que pode envolver a 

redução monoeletrônica, além da formação de adutos R–NOTiol. De fato, para 

concentrações superiores a 3,7 x 10-2 mol L-1, o NFZ foi diretamente reduzido ao 

aduto R−NOTiol, num processo eletroquímico envolvendo 2 elétrons e 2 

prótons de acordo com o mecanismo: 

 

R−−−−NO2  +  2e-  +  2H+          GSH           R−−−−NOGSH   +  H2O 

R−−−−NO2  +  2e-  +  2H+         Cis              R−−−−NOCis   +  H2O 

 

Alguns artigos da literatura [89, 147] já enfatizaram que o efeito da adição de tiol 

na estabilidade do nitro radical aniônico depende do fármaco, do tipo de tiol, da 

concentração do eletrólito de suporte e da superfície eletródica. No contexto dos 

resultados obtidos neste trabalho, pode-se considerar o tipo de superfície do 

eletrodo como parâmetro mais importante. 

Devido às propriedades intrínsecas dos EDADB (ampla janela de potencial, baixa 

corrente de fundo e eventual estabilização do R−NO2
•−), foi possível estudar o 

processo global de eletrodo em uma ampla janela de potencial, sem perder o sinal 

de re-oxidação do nitro radical aniônico, aspecto fundamental para elucidação do 

comportamento deste radical frente a diversas concentrações de aminotióis 

presentes no meio. 

Já foi demonstrado em ensaios in vitro, na presença de cepas de Trypanosoma 

cruzi, que nitro radicais derivados de nitrofuranos não são consumidos por 

aminotióis, ao contrário do megazol e outros derivados de 5-nitroimidazóis, para 

os quais os aminotióis atuam como aceptores de radicais livres [191]. Assim, os 
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dados aqui reportados demonstram que as técnicas eletroquímicas podem ser 

utilizadas para a proposição de mecanismos de ação in vitro, fornecendo 

resultados similares aos encontrados em meios biológicos. 

 

• O oxigênio, O2, realmente atua como um aceptor de R−NO2
•− de acordo com: 

R−−−−NO2
••••−−−−   +   O2               R−−−−NO2   +   O2

••••−−−−                               (15) 

 

A reação é rápida e a constante de equilíbrio calculada para a mesma, kO2, foi 60, 

valor também obtido usando a técnica de radiólise de pulso [182]. Este valor é 

muito diferente quando as medidas voltamétricas são registradas em meio 

aprótico ou misto. A similaridade entre os valores de E1
7, obtidos tanto por 

voltametria cíclica em EDADB quanto por radiólise de pulso leva a acreditar que 

as medidas voltamétricas possam ser adequadamente usadas para se obter o 

parâmetro E1
7 para outros nitrocompostos, tornando assim sua determinação 

mais fácil e barata em relação à técnica de radiólise de pulso. 

 

• A determinação dos potenciais redox, em meio aquoso, de fármacos com 

atividade biológica pode ser um parâmetro importante a ser levado em conta em 

estudos quantitativos da relação entre estrutura química e atividade biológica 

(QSAR), principalmente considerando que o meio intracelular possui um ambiente 

aquoso. 

No entanto vale ressaltar que os dados obtidos neste trabalho, embora 

relevantes para estudos QSAR, só poderão ser aplicados aos mesmos, após a 

determinação dos potenciais redox e das constantes kO2 para uma série 

homóloga de fármacos. 
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• Sob o ponto de vista de aplicação em Química Analítica, a reação entre o nitro 

radical aniônico e o oxigênio é uma reação catalítica com regeneração do 

reagente, NFZ. Por meio da voltametria de pulso diferencial, esta reação pode ser 

usada para se detectar NFZ, em pH 8,06 a baixos potenciais aplicados. A faixa 

linear e sensibilidade foram: 9 x 10-7 mol L-1 ≤ [NFZ] ≤ 1,1 x 10-5 mol L-1 e  

2,2 x 104 µA L mol-1 cm-2 , respectivamente. O limite de detecção (LD) obtido foi 

de 3,4 x 10-7 mol L-1.  

É interessante notar que em meio alcalino, onde somente um elétron é 

transferido, os dados pouco diferiram daqueles obtidos em meio ácido (pH 4,03). 

Neste último caso, seis elétrons e seis prótons foram transferidos no processo 

eletródico e a faixa linear, sensibilidade e limite de deteção foram:  

9,9 x 10-7 mol L-1 ≤  [NFZ]  ≤ 1,7 x 10-5 mol L-1, 7,2 x 104 µA L mol-1 cm-2   

e 4,1 x 10-7 mol L-1, respectivamente. 

 

• Alguns artigos da literatura têm mostrado que filmes de diamante altamente 

dopados e crescidos por deposição química a partir da fase vapor num reator de 

filamento quente apresentam, no contorno de grão, impurezas de carbeto de 

tungstênio (WC) [189], alta concentração de materiais grafíticos e de 

agrupamentos de átomos de boro dopantes [173, 174, 190]. Admitindo-se que 

nem todo boro adicionado durante o crescimento do filme atuará como dopante, 

pode-se introduzi-lo de várias formas na superfície do eletrodo de modo a 

promover hibridação do tipo sp2. Portanto vários fatores podem influenciar a 

resposta eletroquímica de um filme de diamante altamente dopado com boro (da 

ordem de 1021 átomos cm-3), tais como: a presença de fases de carbono do tipo 



 155

sp2 na rede (carbono não-diamante); a terminação superficial (hidrogênio ou 

oxigênio), pois há uma competição entre hidrogênio (filmes não dopados ou 

tratados) e oxigênio (filmes altamente dopados), com produção de óxidos ou 

grupos carbonila superficiais. Esta situação é ainda mais predominante quando se 

emprega como fonte de boro, um material que contenha oxigênio, como o B2O3. 

Para altos níveis de dopagem podem ser esperados maiores defeitos de rede, 

com menores tamanhos de grão e maiores áreas de contorno de grão, onde 

impurezas podem estar alojadas [192]. Assim, ainda é difícil associar o 

desmembramento do processo eletroquímico estudado a uma única condição 

experimental, associada ao crescimento dos filmes, e nem os resultados aqui 

obtidos permitem que se estipule um modelo para isto, embora resultados 

semelhantes tenham sido obtidos na oxidação eletroquímica de poliaminas [193]. 

Deste modo, o eletrodo de trabalho também desempenha um papel significante 

no processo de redução, e não age meramente como uma fonte de elétrons [89], 

visto que, alterando-se o material do eletrodo, o mecanismo redox também se 

altera. 

 

• Do exposto acima, podemos considerar que o desenvolvimento de novos 

materiais de eletrodo e/ou sistemas que permitam executar este tipo de medida 

para compostos pouco solúveis em água é outro importante desafio no campo da 

eletroquímica moderna. 
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Perspectivas Futuras 

 

 

1. Desenvolvimento de método de determinação de NFZ em formulações 

farmacêuticas (Furacin) por voltametria de onda quadrada usando EDADB. 

 

2. Desenvolvimento de Biossensores para Monitoramento Eletroquímico de 

Glutationa em Reações Enzimáticas. 
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