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RESUMO 

Julião, M.S.S. Comportamento Eletroquímico de Nitrofuranos em Eletrodos de 
Diamante Dopado com Boro – Modelo para o Mecanismo de Ação de 
Nitrocompostos com Atividade Antichagásica. 2007. 177p. Tese – Programa de 
Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007. 
 

 

 O comportamento eletroquímico do Nitrofural (NFZ) foi estudado em eletrodos 
de pasta de carbono, carbono vítreo e diamante altamente dopado com boro 
(EDADB) em tampão Britton-Robinson (BR) usando a voltametria cíclica. Os 
melhores resultados foram obtidos em EDADB, no qual foi possível estabilizar o 
radical aniônico (R–NO2

•−) em meio predominantemente aquoso, como também 
estudar a interação entre o R–NO2

•− a glutationa (GSH), a L-cisteína (Cis) e o O2. 
Somente na superfície do EDADB, o NFZ foi diretamente reduzido à amina derivada 
(R–NH2) no intervalo de 2,02 ≤ pH ≤ 4,03 num processo envolvendo seis 
(6,0 ± 0,4) elétrons e seis prótons. Na faixa de 7,04 ≤ pH ≤ 12 e meio 
predominantemente aquoso, a etapa de redução desmembrou-se em seus dois 
componentes: a redução do NFZ ao nitro radical aniônico (R–NO2

•−) e posterior 
redução deste ao derivado hidroxilamínico (R–NHOH) em processos envolvendo um 
e três (3,1 ± 0,1) elétrons respectivamente. No sentido anódico da varredura dos 
voltamogramas cíclicos registrados em pH 8,06, observou-se a oxidação da 
hidroxilamina ao derivado nitroso (R–NO), num processo envolvendo 2 (1,7 ± 0,2) 
elétrons e 2 prótons. Além disto, um novo pico de oxidação não relatado na literatura 
em qualquer material de eletrodo foi detectado em pH ≥ 8,06, que foi observado não 
importando se o NFZ havia sido previamente reduzido ou não. O cálculo do número 
de elétrons, n, envolvido em cada etapa eletroquímica foi satisfatoriamente estimado 
usando-se a equação de Randles-Ševčik. Na presença de [Tiol] ≥ 3,7 x 10-2 mol L-1, 
o NFZ é reduzido ao aduto R–NOTiol em um processo eletroquímico envolvendo 
dois elétrons e dois prótons. Por outro lado, o O2 atua como um aceptor de RNO2

•− e 
a constante de equilíbrio para a transferência monoeletrônica do R–NO2

•− para o 
oxigênio, kO2, é 60. O processo é catalítico e pode ser utilizado para a determinação 
analítica de NFZ na faixa de 9,9 x 10-7 ≤ [NFZ] ≤ 1,1 x 10-5 mol L-1 em pH 8,06, com 
sensibilidade amperométrica de 2,2 x 104 µA L mol-1 cm-2 e limite de detecção de 
3,4 x 10-7 mol L-1. Os parâmetros analíticos foram similares aqueles obtidos em pH 
4,0 usando a redução direta do NFZ à respectiva amina derivada em um processo 
envolvendo seis elétrons e seis prótons. A caracterização do processo de redução 
total do NFZ em meio aquoso e velocidades de varredura relativamente baixas, 
100 mV s-1, somente foi possível devido às características superficiais intrínsecas do 
EDADB, o qual estabiliza o radical livre, R–NO2

•−, permitindo trabalhar numa ampla 
janela de potencial, sem haver perda do sinal de oxidação do R–NO2

•−. 
 
 
Palavras-chave: Eletrodo de Diamante Altamente Dopado com Boro (EDADB), 
nitrofural, radical livre, aceptores eletrônicos, voltametria e reação catalítica. 
 



  

ABSTRACT 

Julião, M.S.S. Electrochemical Behaviour of Nitrofurans on Highly Boron Doped 
Diamond Electrodes – Model for the Action Mechanism of the Nitrocompounds 
with Antichagasic Activity. 2007. 177p. PhD Thesis – Graduate Program in 
Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

 

 The electrochemical behaviour of nitrofural (NFZ) at carbon paste, glassy 
carbon and highly boron doped diamond (HBDD) electrodes was studied in Britton-
Robinson (BR) buffer using cyclic voltammetry. The best results were obtained at 
HBDD electrodes, in which it was possible to stabilize the radical anion (R–NO2

•−) in 
predominantly aqueous medium as well as to study the interaction between the 
radical anion and glutathione (GSH), L-cysteine (Cys), and O2. Only at HBDD 
surface, NFZ was directly reduced to the amine derivative (R–NH2) in the pH range of 
2.02 to 4.03 in a process involving six (6.0 ± 0.4) electrons and six protons. In the 
range of pH 7.04 to 12 and, predominantly aqueous medium, the reduction step split 
into its two components: the reduction of NFZ to the nitro radical anion (R–NO2

•−) and 
reduction of R–NO2

•− to hydroxylamine derivative (R–NHOH) in processes involving 
one and three (3.1 ± 0.1) electrons respectively. On the anodic scan of the cyclic 
voltammograms and at pH 8.06, it was observed the oxidation of the hydroxylamine 
to the nitroso derivative (R–NO), in a process involving 2 (1.7 ± 0.2) electrons and 2 
protons. In addition and unreported in the literature on any electrode material, was 
the detection of a new oxidation peak at pH > 8.06, which was observed regardless 
of whether NFZ had been previously reduced or not. The calculation of n, number of 
electrons, involved in each electrochemical step was satisfactorily accomplished 
using the Randles-Ševčik equation. In presence of [Thiol] ≥ 3.7 x 10-2 mol L-1 NFZ is 
directly reduced to R–NOThiol adducts in an electrochemical process involving two 
electrons and two protons. On the other side, O2 acts as a R–NO2

•− scavenger and 
the equilibrium constant for the electron transfer from nitro radical to oxygen, 
kO2, is 60. The process is catalytic and can be used to the analytical determination of 
NFZ in the range of 9.9 x 10-7 ≤ [NFZ] ≤ 1.1 x 10-5 mol L-1 at pH 8.0, with 
amperometric sensitivity of 2.2 x 104 µA L mol-1 cm-2 and detection limit of 
3.4 x 10-7 mol L-1. The analytical parameters were similar to those obtained at pH 
4.03 using the direct reduction of NFZ to the respective amine derivative in a process 
involving six electrons and six protons. The characterization of NFZ global reduction 
process in aqueous medium and at relative low scan rate, 100 mVs-1, was only 
possible due the intrinsic superficial characteristics of the HBDD electrode, which 
stabilize the R–NO2

•− free radical, allowing to work in a large potential window, 
without losing the R–NO2

•− oxidation signal. 
 

 

Keywords: Highly Boron Doped Diamond Electrode (HBDDE), nitrofural, free radical, 
electronic acceptors, voltammetry and catalytic reaction. 
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