
Seminários Gerais 

Discente: Clarice Côrtes 

Orientadora: Dr. Martha Janete de Giz 

 

Resumo: 

Este trabalho trata do desenvolvimento de um sensor eletroquímico a partir da modificação do 

eletrodo de carbono vítreo (CV) com óxido de grafeno (OG) e eletrodeposição de platina (Pt) para 

eletro-oxidar a molécula de epinefrina (EP) na presença de seus interferentes, ácido ascórbico (AA) 

e ácido úrico(AU), e o estudo das vias de eletro oxidação de epinefrina para melhor entendimento das 

reações de transferência de cargas envolvidas na interface eletrodo/solução de sistemas biológicos. A 

epinefrina é um importante neurotransmissor, crucial para o sucesso no desempenho cardiovascular 

e sistemas nervosos centrais, sendo sua concentração em fluidos biológicos e estudo da eletro-

oxidação e compreensão das reações químicas homogêneas acopladas, um fator importante no 

diagnóstico de doenças como diabetes, doença de Parkinson e outras doenças neurológicas. O óxido 

de grafeno sintetizado foi caracterizado por voltametria cíclica (VC) e espectroscopia de 

infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e o eletrodepósito de Pt foi caracterizado 

eletroquimicamente por VC. O sensor foi denominado CV/OG/Pt, o qual apresentou excelente 

atividade catalítica com excelente separação dos potenciais de oxidação para as moléculas estudadas. 

Realizou-se uma curva analítica para AA na faixa de concentração de 1 a 16 mMolL-1  na presença 

de EP 0,3 mMol L-1 + AU 0,3 mMol L-1, uma curva analítica para AU na faixa de concentração de 

0,1 a 1,6 mMol L-1 na presença de AA 1mMolL-1 + EP 0,3mMol L-1 e uma curva analítica para EP 

na faixa de concentração de 0,1 a 1,6mMol L-1 na presença de AA 1mMolL-1 + AU 0,3mMol L-1 

todas em solução tampão 0,1MolL-1 pH 7. Ambas as curvas apresentaram coeficiente de correlação 

linear de 0,99. Realizou-se um estudo sobre a influência da concentração de AA nos potenciais de 

oxidação de EP e AU e nas suas respectivas áreas de pico. O sensor apresentou repetibilidade (N=6) 

de 3,21%, o qual está dentro do padrão estabelecido pela ANVISA (2013). Realizou-se um estudo do 

mecanismo de oxidação de EP por VC utilizando o eletrodo CV/OG/Pt e o eletrodo de CV, nos quais 

observou-se um pico irreversível para a oxidação de epinefrina em 0,23V para o eletrodo CV/OG/Pt 

e 0,36V para o eletrodo de CV, após a oxidação de EP em adrenalinaquinona (a1) ocorre uma série 

de reações químicas homogêneas dando origem à molécula adrenocromo que se reduz (c2) em -0,24V 

no eletrodo de CV/OG/Pt e -0,22V no eletrodo de CV e se oxida (a2) em -0,19V no eletrodo 

CV/OG/Pt e em -0,17V no eletrodo de CV. Após essa etapa eletroquímica ocorre mais uma reação 

homogênea dando origem à molécula 5,6-dihidroxi-N-metilindol que se oxida (a3) em 0,036V no 

eletrodo de CV/OG/Pt. Avaliou-se a influência da velocidade de varredura no transporte de massa e 

a cinética de transferência de elétrons e nos dois eletrodos , sendo os picos a1 e a3 irreversíveis e o 

par redox a2/c2 quase reversível.  
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