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RESUMO 

Os comportamentos espectroeletroquímicos do ácido acetilsalicílico e seu produto de hidrólise, 

o ácido salicílico, foram estudados em soluções aquosas com pH ácido, neutro e alcalino. 

Resultados para experimentos de voltametria cíclica sugeriram possíveis processos de eletro-

oxidação e eletro-redução dos fármacos. O monitoramento do espectro de absorbância na região 

do UV-vis, simultâneo à medida de carga envolvida na eletrólise, permitiu a identificação de 

processos redox e o cálculo do número de elétrons envolvidos, aplicando a Lei de Faraday. O 

fármaco mostrou-se estável em pH ácido, reduziu em pH neutro formando o radical 

acetilsalicilato e oxidou em pH alcalino gerando o 2,2`-bifenol como produto majoritário. Tanto 

no processo de eletro-redução como na eletro-oxidação, os mecanismos propostos estabelecem 

o envolvimento de 1 elétron para a identificação de mudanças no nível molecular. Estas 

mudanças foram observadas pelas alterações de espectros de absorbância na região do UV-vis. 

Técnicas complementares, ressonância paramagnética eletrônica e espectroscopia de 

transmitância FT-IR, foram usadas para a caracterização dos produtos obtidos em experimentos 

de eletrólise. 

 As respostas espectrofotométricas associadas à processos eletroquímicos permitiram o 

desenvolvimento de método espectroeletroquímico para a detecção do fármaco em amostras 

reais contidas em soluções com pH neutro, utilizando a técnica de voltabsormetria derivada 

linear com limite de detecção de 0,26 µmol L-1. 

 A interação entre os fármacos e íons de ferro no ambiente do estômago foi simulada em 

experimentos in vitro, empregando eletroquímica e espectrofotometria. Na presença do AAS 

ocorreram interações fracas sem a interferência para a absorção de ferro pelo organismo. Em 

contrapartida, o AS interagiu formando um complexo estável com o Fe3+ (K = 9,0x10-4), 

podendo ser apontado como um potencial interferente para a absorção de ferro provocando 

anemia em indivíduos vegetarianos que fazem uso contínuo deste fármaco. 
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ABSTRACT 

The spectroelectrochemical behavior of acetylsalicylic acid and its spin off hydrolysis, salicylic 

acid, were studied in aqueous solutions in the acid, neutral and alkaline pH. Results for cyclic 

voltammetry experiments suggested a possible electro-oxidation and electro-reduction of the 

drugs. The monitoring of the absorbance spectra in the region of the UV-vis, simultaneously 

with the measurement of the charge involved in the electrolysis, allowed the identification of 

redox processes and the calculation of the number of electrons involved applying Faraday's 

Law. The drug was stable in acid solution, reduced in neutral solution generating radical 

acetylsalicylate and oxidized in alkaline solution generating the majority product 2,2`- 

byphenol. In electro-reduction and electro-oxidation processes, the proposed mechanisms 

establish the involvement of 1 electron to identify changes at the molecular level. These were 

observed by changes in absorbance spectra in the UV-vis region. Complementary techniques, 

electronic paramagnetic resonance and FT-IR transmittance spectroscopy were used to 

characterize the products obtained in electrolysis experiments.  

The spectrophotometric responses associated to the electrochemical processes allowed the 

development of a spectroelectrochemical method for the detection of the drug in real samples 

contained in solutions with neutral pH, using the technique of derivative linear 

voltabsorptometry, with limit of detection 0,26 µmol L-1.  

The interaction between drugs and iron ions in the stomach environment was simulated in vitro 

experiments using electrochemistry and spectrophotometry. In the presence of ASA, weak 

interactions occurred without interference for the absorption of iron by the organism. On the 

other hand, AS interacted to form a stable complex with Fe3+ (K = 9.00x10-4) and could be 

considered as a potential interfering agent for the iron absorption, causing anemia in vegetarian 

individuals who make continuous use of this drug.  
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1 INTRODUÇÃO 

No desenvolvimento deste trabalho foi abordada a técnica espectroeletroquímica óptica 

UV-vis in situ. Para a aplicação da técnica é fundamental: que sejam conhecidas as 

características do eletrodo; o emprego de eletrólito adequado para as medidas simultâneas do 

sinais óptico e eletroquímico; assegurar que o analito seja estável na solução preparada para 

execução dos experimentos. Os possíveis produtos formados como espécies radicais foram 

investigados pela técnica de RPE. 

A combinação de técnicas eletroquímicas e espestroscópicas contribui para a elucidação 

de mecanismos de reação de transferência de elétrons e para a compreensão de estados 

moleculares fundamentais em interfaces eletrodo-solução. Esta associação é o que caracteriza 

a epectroeletroquímica. As técnicas espectroeletroquímicas geralmente são classificadas como 

in situ e ex situ. Nas técnicas in situ a análise ocorre na superfície do eletrodo imerso em solução 

contida na célula eletroquímica, sob potencial controlado e durante a passagem de corrente. Em 

técnicas ex situ o eletrodo é retirado da célula eletroquímica e submetido a análise no ar ou 

vácuo. Embora as técnicas ex situ permitam muitos tipos de análises que não são possíveis em 

solução, a natureza do eletrodo pode mudar significativamente após sua remoção da solução 

contida na célula eletroquímica 1. 

Existe uma variedade de técnicas espectroeletroquímicas in situ onde os processos 

investigados podem ser observados na solução adjacente ao eletrodo ou de forma heterogênea 

diretamente na superfície do eletrodo2. Neste trabalho são abordadas as técnicas 

espectroeletroquímicas baseadas em espectrofotometria UV-vis (in situ) e espectroscopia de 

ressonância paramagnética eletrônica (RPE) (ex situ).  

As diferentes vertentes da espectroscopia tem como princípio a interação entre os fótons 

de luz com a matéria, ocorrendo absorção de energia. A diferença entre as técnicas de interesse 

para este trabalho está no monitoramento de fótons com energias distintas Na 

espectrofotometria UV-vis, a energia para a excitação de um elétron na camada de valência do 

átomo é equivalente a energia de um fóton de luz visível ou na região do ultravioleta. Por outro 

lado, a energia necessária para excitar um elétron desemparelhado entre estados de spin 

quantizados em um radical, possui valor situado na região de microondas no espectro 

eletromagnético3. 

Na abordagem para a espectrofotometria UV-vis, todos os materiais eletroativos mudam 

seu espectro após uma reação de transferência de elétrons, devido aos dois estados redox 
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diferentes possuírem números distintos de elétrons. Um material que tem ou transmite uma cor 

é chamado de cromóforo3. A concentração das espécies que absorvem luz na região UV-vis 

pode ser monitorada usando a Lei de Lambert-Beer (1): 

CbA        (1) 

Onde A é a absorbância monitorada em um determinado comprimento de onda (λ),   é 

o coefiiente de absortividade molar, e b é caminho óptico. Desta forma, o uso da Lei de 

Lambert-Beer permite o monitoramento da quantidade de material formado durante um 

processo eletroquímico. 

Sob o ponto de vista experimental, a espectroeletroquímica ex situ é muito mais fácil de 

ser realizada, sendo necessário a geração de um cromóforo durante uma reação no eletrodo de 

trabalho e em seguida transferí-lo para uma célula de espectrofotometria UV-vis convencional 

para as medidas de absorbância. O principal problema para a aplicação da espectroeltroquímica 

in situ, reside na passagem da radiação pela célula espectroeletroquímica sem interferências das 

paredes da célula, da solução e do eletrodo de trabalho. Por isso é necessário que a célula seja 

construída com quartzo e as soluções e o eletrodo de trabalho sejam opticamente transparentes. 

Os eletrodos opticamente transparentes são conhecidos como OTE (singla do inglês, 

optically transparent electrode). O primeiro trabalho empregando um OTE foi realizado em 

1964 por Kuwana et al. 4, onde foi usada uma superfície de vidro recoberta com um filme fino 

de óxido de estanho para a determinação do mecanismo e cinética da oxidação do composto 

orgânico, o-toluidina. Outros tipos de OTEs foram desenvolvidos a partir disto como: filmes 

finos de platina “pintados” sobre vidro5, placas de germânio utilizados para espectroscopia no 

infra-vermelho (IV)6, filmes depositados por vapor de metais sobre substratos transparentes7 e 

minigrids metálicas8.  

As minigrids utilizadas como OTEs podem ser construídas com Au, Pt, Ag, etc., em um 

arranjo com malhas contendo fios do metal que podem possuir de 40 a 800 fios/cm. A luz é 

transmitida através de buracos microscópicos existentes entre os fios. A minigrid comporta-se 

como um eletrodo planar, após a eletrólise transcorrer por um tempo suficiente para que a 

profundidade da camada de difusão se torne grande em comparação com as dimensões do fio e 

dos furos9. 

A diversidade das aplicações de eletrodos na forma de minigrids metálicas na área de 

espectroeletroquímica é evidênciada por diversos trabalhos relevantes publicados, desde a 

década de 70 até a atualidade. O valor de potencial formal e o número de elétrons transferidos 

foram determinados com o uso de minigrid para eletro-oxidação de 3,3`,5,5`-
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tetrametilbenzidina em uma faixa de pH entre 2 e 8 por Wang e Yang10 e para o K3Fe(CN)6 em 

KCl 1 mol L-1 por Yang e Ren11, empregando técnicas espectroeletroquímicas. O 

comportamento espectroeletroquímico do citocromo C proveniente de coração de cavalo foi 

investigado durante o processo de transferência eletrônica para um minigrid de ouro, mediada 

pelos aminoácidos cisteína, histidina, metionina e triptofano, contribuindo para o entendimento 

de processos de transferência de elétrons de metalo-proteínas em sistemas biológicos12. Neste 

contexto também foi estudado a transferência eletrônica heterogênea de hemeproteínas, como 

hemoglobina, mioglobina e o citocromo C em minigrid de platina com azul de metileno 

imobilizado13. 

O design das células é um outro aspecto importante para o desenvolvimento de 

experimentos com espectroeletroquímica abordando espectroscopia UV-vis. Estes tipos de 

experimentos, podem ser realizados em dispositivos como o da Figura 1, onde é possível ocorrer 

a difusão linear semi-infinita de espécies eletroativas para a superfície do eletrodo 14. Neste 

caso, a eletrólise ocorre em uma região de potencial limitada por difusão e as mudanças de 

absorbância são registradas em função do tempo.  

 

Figura 1 – Célula de transmissão espectroeletroquímica envolvendo difusão linear semi-infinita, 

com passagem do feixe de luz no eixo vertical  

 

Fonte: N. Winograd and T. Kuwana, Electroanal Chem., 7, 1 (1974). 

 

Um outro tipo de célula utilizado em experimentos de transmissão é baseado em um 

sistema de camada fina15 como ilustrado na Figura 2. Neste sistema o eletrodo de trabalho fica 

acondicionado em um compartimento com espessura que pode variar de 0,05 a 0,5 mm e em 

contato com uma solução contendo espécies eletroativas. O compartimento é preenchido por 

capilaridade e os eletrodos de referência e auxiliar ficam em contato com a solução do sistema 
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que atinge um compartimento mais largo da célula. Neste dispositivo é possível realizar 

experimentos por voltametria cíclica, eletrólise exaustiva e coulometria de forma simultânea à 

obtenção de espectros na região UV-vis. Os eletrodos de trabalho usados para célula da Figura 

2, são conhecidos pela sigla OTTLE (do inglês, optically transparent thin-layer electrodes) e 

ao serem empregados neste sistema oferecem como vantagem o desempenho de eletrólise 

exaustiva em um curto período de tempo, e no caso de um sistema quimicamente reversível a 

solução atinge o equilíbrio com o potencial do eletrodo, permitindo a aquisição dos dados 

espectrais em uma condição estática1.  

 

Figura 2 – Sistema de opticamente transparente de camada fina (perspectivas frontal e lateral); a) 

ponto de aplicação e sucção de solução, b) suportes espaçadores de teflon, c) lâminas de 

microscópio (1x3 polegadas), d) solução de teste, e) minigrid metálica (altura, 1cm), f) 

eixo do feixe de luz, g) eletrodos, auxiliar e de referência, h) compartimento contendo 

solução de teste. 

 

Fonte: W. R. Heineman, B. J. Norris, and J. F. Goelz, Anal Chem., 47, 79 (1975). 

 

 

 Bard et al.1 descrevem em sua obra os fundamentos e aplicações de diversas técnicas 

que podem ser associadas à eletroquímica para a obtenção de dados espectroeletroquímicos. 

Neste contexto destaca-se o uso dos fundamentos de espectroscopia vibracional, 

espectroscopias eletrônica e iônica, ressonância magnética, microbalança com cristal de quartzo 

e métodos com raios-X. 
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1.1 Espectroscopia ultravioleta 

O estudo de espectros UV combinado com técnicas eletroquímicas em experimentos 

espectroeletroquímicos é fundamental para a proposta das etapas dos mecanismos de oxidação 

e redução do AAS, bem como para a suposição dos produtos e subprodutos formados. 

A radiação ultravioleta é localizada na região do espectro eletromagnético com valores 

de comprimento de onda (λ) de 190 nm a 400 nm. As informações analíticas do espectro UV 

em conjunto com análises por infravermelho ou ressonância magnética nuclear (RMN) podem 

levar a propostas válidas para estruturas. No caso em que a radiação passa de forma contínua 

por um material transparente, parte desta radiação pode ser absorvida. Se isso ocorre em um 

prisma um espectro com “falhas” (gaps) é formado, comumente chamado de espectro de 

absorção. Como resultado desta absorção, átomos ou moléculas passam de um estado de menor 

energia para um estado de maior energia, Figura 3. 

 

Figura 3 – Modelo simplificado para a transição entre estados de energia em uma molécula ou átomo 

que absorve radiação. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Quando a molécula absorve energia, um elétron (e-) é promovido de um orbital ocupado 

para um orbital desocupado e com maior energia potencial. A transição mais provável, 

geralmente é de um orbital molecular HOMO (highest energy occupied molecular orbital) para 

um orbital molecular LUMO (lowest energy unoccupied molecular orbital). Na maioria das 

moléculas, as diferenças de energia entre os níveis eletrônicos variam de 125 a 650 kJ/mol16. 

Em grande parte das moléculas os orbitais moleculares ocupados de menor energia 

correspondem às ligações σ. Os orbitais π  são minoria, estão em um nível de energia maior que 

os orbitais σ e possuem pares de e- não compartilhados. Os orbitais não ligantes n existem com 

maior energia em relação aos orbitais σ e orbitais π. Os orbitais anti-ligantes, σ* e π*, são orbitais 

de maior energia em relação aos demais, Figura 4. 
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Figura 4 – Ocorrência dos níveis de energia para os orbitais moleculares (a) e transições possíveis 

entre os níveis de energia (b). 

 

 

Fonte: autoria prória 

 

Em todos os compostos os elétrons podem realizar várias das transições de energia 

possíveis, exceto no caso dos alcanos. A Tabela 1 mostra as mais importantes transições. 

 

Tabela 1 – Transições eletrônicas características de compostos orgânicos 

Transições Ocorrência 

σ → σ* Alcanos 

σ → π* Compostos carbonílicos 

π → π* Alcenos, compostos carbonílicos, alcinos, compostos azo, etc. 

n → σ* O, N, S e compostos de halogênios 

n → π* Compostos carbonílicos 

 

Nem todas as transições possíveis podem ser observadas. Existem restrições designadas 

pelas regras de seleção. Uma importante regra de seleção afirma que transições envolvendo 

mudança no número quântico principal de spin de um elétron não é permitida ocorrer.Tais 

transições são chamadas de transições proibidas. 

Transições formalmente proibidas pelas regras de seleção não são observadas com 

frequência. Apesar de tratamentos teóricos serem bastante aproximados, em alguns casos as 

transições proibidas são observadas com intensidade de absorção menor do que ocorre para as 

transições permitidas pelas regras de seleção. A transição σ → π* é o tipo de transição proibida 

mais comum. 

Estudos sobre a origem da estrutura da banda UV descrevem que para um átomo que 

absorve radiação na região UV, o espectro de absorção geralmente consiste em linhas estreitas, 

como se espera para um processo quantizado que ocorre entre dois níveis discretos de energia. 
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Contudo, para moléculas, a absorção no UV ocorre normalmente em intervalos amplos de 

comprimento de onda, por que moléculas em temperatura ambiente normalmente possuem 

diversos modo excitados de vibração e rotação. Consequentemente em uma molécula seus 

membros estão em diversos estados de excitação vibracional e rotacional.  Os níveis de energia 

para estes estados são muito pouco espaçados, correspondendo a diferenças pouco 

consideráveis para os níveis eletrônicos. Os níveis rotacional e vibracional ficam “sobrepostos” 

nos níveis eletrônicos de forma que uma molécula possa conter excitações eletrônicas, 

vibracionais e rotacionais, simultâneamente, como mostrado na Figura 5. 

Por isso existe a possibilidade de muitas transições. Cada transição eletrônica consiste 

em um vasto número de linhas espaçadas por uma pequena distância que tornando-se tais 

diferenças indistinguíveis em um espectrofotômetro convencional. Preferencialmente o 

equipamento traça uma “cobertura” ao longo de um padrão de forma que são observadas as 

transições combinadas no espectro UV, com a forma de uma banda com o centro 

correspondente ao comprimento de onda da maior transição. 

 

Figura 5 – Representação esquemática das transições combinadas para os níveis de energia 

vibracionais e eletrônicos. 

 

Fonte: autoria própria 

 

De acordo com os princípios da espectroscopia, um grande número de moléculas tem a 

capacidade de absorver luz em um determinado comprimento de onda16. Além disso, a maior 

medida da absorção da luz, corresponde ao comprimento de onda onde o fenômeno ocorre de 

forma mais eficaz. Essas ideias nortearam a formulação da lei empírica de Lambert-Beer16. 

Poucos espectros são reproduzidos na literatura científica, sendo a maioria descrita por 

indicações do comprimento de onda máximo, λmax e   do pico de absorção principal.   
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Embora a absorção da radiação ultravioleta resulte da excitação de elétrons do estado 

fundamental para o estado excitado, os núcleos correspondentes a estes elétrons são mantidos 

juntos em ligações que desempenham função impotante para determinar o comprimento de 

onda da radiação que será absorvida. O núcleo determina a força de ligação dos elétrons, 

influenciando no gap de energia entre os estados fundamental e excitado. Por isso, a energia 

característica de uma transição ou o comprimento de onda da radiação absorvida são 

propriedades de um conjunto de átomos ao invés dos próprios elétrons. Um grupo de átomos 

que produz tal absorção é chamado de cromóforo16.   

Ocorrem mudanças estruturais em um cromóforo, onde a intensidade e energia de 

absorção mudam exatamente como consequência de tais mudanças. Teoricamente, existe 

dificuldade em prever como a absorção mudará a estrutura de um cromóforo, sendo necessário 

a aplicação de dados oriundos de trabalhos empíricos como guias para a previsão de tais 

relações. 

Em cromóforos aromáticos as absorções resultantes de transições podem ser bastante 

complexas. Para o benzeno, por exemplo, o espectro de absorção contém três bandas de 

absorção, as quais contém uma grande quantidade de estruturas finas. As transições eletrônicas 

são basicamente do tipo π→π*, mas seus detalhes não são simples, Figura 6. 

 

Figura 6 – Orbitais moleculares do benzeno. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Na Figura 6 é possível observar a existência de quatro transições possíveis, entretando, 

ambas com mesma energia. Assim poderia ser previsto a existência de apenas um pico de 

absorção no espectro ultravioleta do benzeno. Entretanto, os estados de energia de cada 
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transição ocorrem de forma diferenciada, devido às considerações feitas sobre a simetria e 

repulsões entre elétrons. A Figura 7 mostra os estados de energia do benzeno. 

 

Figura 7 – Estados de energia para o benzeno. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A substituição no anel benzênico podem provocar os deslocamentos  hipsocrômico e 

batocrômico. O deslocamento hipsocrômico consiste no aparecimento do pico de absorção 

máximo em comprimentos de ondas menores do que o usual, devido à presença de um 

substituinte na estrutura do cromóforo, e no deslocamento batocrômico o substituinte provoca 

o aparecimento do pico de absorção máximo em comprimentos de onda maiores do que o usual. 

Infelizmente a previsão destes deslocamentos é difícil de ser realizada e as informações 

relacionadas ao conhecimento qualitativo do efeito destas substituições pode ser classificado 

em grupos: 

A. Substituintes com elétrons não compartilhados 

Substituintes que carregam elétrons não compartilhados (elétrons n) podem provovar 

deslocamentos em bandas primárias e secundárias. Os elétrons não compartilhados aumentam 

a extensão do sistema π através da ressonância (Equação 2). Quanto maior for a disponibilidade 

de elétrons n para a interação com o sistema π do anel aromático, maior será o deslocamento. 

Interações entre elétrons n  e π causam deslocamento nas bandas primárias e secundárias do 

anel do benzeno, no sentido de comprimentos de onda maiores (conjugação extendida). A 

presença de elétrons n no composto também possibilita as transições n→π*.  

Quando um elétron é excitado para π* em um cromóforo, o átomo de onde foi removido torna-

se elétron deficiente e o sistema π do anel, incluindo o substituinte adquire um elétron extra 

ocasionando a separação de carga apresentada na Equação 3 (o * representa o elétron excitado). 
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Cada um dos estados excitados são chamados de estados de transferência de carga ou estado 

excitado elétron transferidor. 

A mudança no pH pode provocar efeitos sobre o deslocamento da bandas primárias e 

secundárias em compostos que são ácidos ou básicos (vide Tabela 2). 
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Tabela 2 – Dados de comprimento de onda de absorção máxima para anéis benzênicos substituídos em 

função da acidez/basicidade do substituinte.  

Substituinte 
Banda primária Banda secundária 

λ / nm   λ / nm   

H

 

203,5 7400 254 204 

-OH 210,5 6200 270 1450 

-O- 235 9400 287 2600 

-NH2 230 8600 280 1430 

-NH3
+ 203 7500 254 169 

-COOH 230 11600 273 970 

-COO- 224 8700 268 560 

 

 

B. Substituintes com capacidade de promover conjugações π 

Substituinte propriamente cromóforos normalmente possuem elétrons π. Somente no 

caso dos elétrons n, a interação entre os elétrons do anel benzênico e os elétrons π do substituinte 
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podem produzir uma nova banda de transferência de elétrons. As vezes a banda pode ser tão 

intensa que encobre a banda secundária do sistema benzênico (Tabela 3). Esta interação induz 

a uma elétron deficiência no anel, Equação 4. 

 

Tabela 3 – Dados de comprimento de onda de absorção máxima para anéis benzênicos substituídos em 

função do caráter doador/ aceptor de elétrons do substituinte. 

Substituinte 
Banda primária Banda secundária 

λ / nm   λ / nm   

H

 

203,5 7400 254 204 

-CH3 206,5 7000 261 225 

-Cl 209,5 7400 263,5 190 

-Br 210 7900 261 192 

-OH 210,5 6200 270 1450 

-OCH3 217 6400 269 1480 

-NH2 230 8600 280 1430 

-CN* 224 13000 271 1000 

-COOH* 230 11600 - 970 

-COCH3* 245,5 9800 - - 

-CHO* 249,5 11400 - - 

-NO2* 268,5 7800 - - 

       * Substituintes retirantes de elétrons. 
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C. Efeitos da retirada e doação de elétrons 

Os efeitos dos substituintes sobre a absorção máxima estão relacionados com a 

capacidade de retirar ou doar elétrons da estrutura do cromóforo. A presença de qualquer 

substituiunte muda a primeira banda de absorção para comprimentos de onda maiores do que o 

comum, independente de sua influência sobre a distribuição de elétrons em qualquer posição 
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da molécula aromática. Grupos retirantes de elétrons não influenciam a banda secundária, 

exceto quando este grupo atua como cromóforo. Por outro lado, um grupo que doa elétrons 

provoca o aumento na intensidade e do valor do comprimento de onda máximo da banda de 

absorção secundária. 

 

D. Derivados de benzeno disubstituídos 

Para benzenos disubstituídos o efeito de cada um dos substituintes deve ser considerado. 

Para para-benzenos disubstituídos existem duas possibilidades;  

Se ambos os grupos doam elétrons ou retiram elétrons, seu efeitos são similares ao 

observados em benzenos monosubstituídos. O grupo mais forte é considerado como aquele que 

determina a extensão da mudança na banda de absorção. 

Se um dos dois grupos doa elétrons e o outro grupo retira elétrons, a magnitude da 

mudança na banda primária é maior do que a soma das mudanças devido a presença dos grupos 

de forma individual. O reforço no deslocamento ocorre em função das interações de ressonância 

representadas na Equação 5. 

Se dois grupos de um derivado de benzeno disubstituído são cada um orto ou meta em 

relação ao outro, a magnitude da mudança é aproximadamente igual a soma das mudanças 

causadas individualmente pelos grupos. Neste caso não existe a possibilidade de ocorrer a 

interação de ressonância direta entre os grupos substituintes, como é observado para os 

substituintes para. Em substituintes orto  e meta a ressonância é inibida pela incapacidade de 

ambos alcançarem a coplanaridade.  

Existe uma correlação empírica entre a estrutura e a posição observada para a banda 

primária de absorção em derivados benzoícos substituídos, Tabela. 4. Desta forma é possível 

estimar a posição da banda primária para derivados de benzoíla. Dados experimentais mostram 

que há uma  variação  com cerca de 5 nm entre os dados tabelados e o que é observado na 

prática16. 
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Tabela 4 – Dados para comprimentos de onda em função da posição do substituinte no anel 

benzênico. 

Cromóforo original: Posição do substituinte λ / nm 

C

O

R

 

- - 

R = alquila ou resíduo de anel - 246 

R = H - 250 

R = OH ou O-alquila - 230 

Aumento para cada substituinte: - - 

  Δλ / nm 

Alquila ou resíduo de anel 
o, m 3 

p 10 

-OH, -OCH3 ou –O-alquila 
o, m 7 

p 25 

-O- 

o 11 

m 20 

p 78 

-Cl 
o, m 0 

p 10 

-Br o, m 2 

-NH2 
o, m 13 

p 58 

-NHCOCH3 
o, m 20 

p 45 

-NHCH3 p 73 

-N(CH3)2 

o, m 20 

p 85 

 

A abordagem do estudo com modelos compostos é a melhor forma de se trabalhar com 

a técnica de espectroscopia UV. Comparando o espectro UV de uma espécie desconhecida com 

o de uma substância similar, porém composta com menor quantidade de substituições; é 

possível determinar se ambas contém o mesmo cromóforo.  
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1.2 Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) 

A existência de radicais muito reativos é provável apenas em soluções extremamente 

diluídas e sua presença pode ser comprovada devido à propriedades magnéticas apresentadas 

por elétrons desemparelhados. A espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica 

(RPE), é a técnica que pode ser utilizada para a detecção de espécies com 1 ou 2 elétrons 

desemparelhados. O método possui alta sensibilidade podendo detectar radicais em 

concentrações abaixo de 10-8 mol L-1 e fornecer informações sobre a natureza do radical e sua 

estrutura17. Neste trabalho a investigação sobre possíveis radicais formados durante a eletro-

redução do AAS em meio neutro foi realizada por RPE. 

A teoria associada à técnica parte do presuposto que um elétron possui um momento 

magnético associado igual ao magneton de Bohr (µB = 9,27x10-24 J. T-1) e quando é submetido 

a um campo magnético externo com intensidade B0, esse momento magnético pode tomar 

orientação paralela ou anti-paralela em relação ao sentido do campo magnético externo. A 

orientação paralela encontra-se em estado de menor energia em relação a anti-paralela e esse 

fenômeno é conhecido como efeito Zeeman, onde a diferança de energia, ΔE entre os dois 

estados é dada em (6), sendo ge a razão entre o momento magnético dipolar e o momento 

magnético angular do elétron (razão giromagnética) 18. 

0
BE Beμg                    (6) 

 

Para mudar do nível de energia mais baixo para o mais alto, o elétron precisa absorver 

radiação eletromagnética (hν) com energia ΔE, conforme é descrito pela equação fundamental 

da espectroscopia RPE (7) 18. 

0
BhνE Beμg                                                               (7) 

O centro paramagnético é submetido a um campo magnético, sendo provocada a 

ressonância do elétron entre os dois estados e a energia absorvida monitorada é convertida em 

um espectro de RPE. O elétron quando não é influenciado por um campo magnético externo 

possui o valor de ge aproximadamente igual a 2,00. Nesta situação quando é submetido a uma 

radiação com frequência de 9,5 GHz, ocorre ressonância por volta de 3400 G.  

O ganho ou perda de momento angular é conhecido como acoplamento spin-órbita e afeta 

o valor de g resultando em valores diferentes de 2,00. O fator g muda de acordo com a 

orientação de um átomo paramagnético em um campo magnético externo (aplicado). Esse 
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fenômeno é conhecido como anisotropia e depende da estrutura eletrônica do átomo em 

questão, uma vez que o momento angular do elétron não é igual para todas as orientações 

possíveis do átomo ou molécula no campo magnético. Baseado na anisotropia é possível obter 

informações sobre os orbitais que contêm o elétron desemparelhado18. 

Se um átomo contendo um elétron desemparelhado possuir possui o próprio spin nuclear 

diferente de zero, ele possui um pequeno campo magnético associado que também influência o 

elétron. Neste caso acontece o fenômeno chamado de acoplamento hiperfino, sendo este 

análogo ao acoplamento que existe em RMN, causando o spliting de sinais em dubletos, 

tripletos, etc. Os centros paramagnéticos nunca estão isolados e dessa forma os elétrons a um 

dado momento estar em equilíbrio termodinâmico, ou seja, em diferentes estados energéticos. 

A descrição estatística da população de centro paramagnéticos é feita pela distribuição de 

Boltzmann (8) 18, onde nMJ+1 é o número de centros paramagnéticos ocupando o nível de energia 

MJ+1, κ é a constante de Boltzmann (1,28x10-23 J K-1) e T é a temperatura em Kelvin. 

 








 








 
 

κT
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EE
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n
MJMJ
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MJ 11 exp

     (8)  

Quando a frequência empregada em experimentos de espectroscopia RPE possui valor de ν 

= 10 GHz, correspondente à banda-X, e em temperatura ambiente, o valor da razão na 

distribuição de Boltzmann é 0,998. Isso significa que existem mais elétrons no nível de energia 

mais baixo do que no nível mais alto. Para esse caso predomina a absorção de energia18. 

Um espectro de absorbância RPE multi-alinhado é obtido quando existe o acoplamento 

hiperfino. Nesta condição, o espaçamento entre as linhas espectrais indica o grau de interação 

entre o elétron desemparelhado e os núcleos paramagnéticos. A constante de acoplamento 

hiperfino é relacionada ao espaçamento entre as linhas espectrais, podendo ser o próprio 

espaçamento nos casos mais simples. Esta constante de acoplamento hiperfino isotrópico 

representada por B, é utilizada para os casos onde que a interação entre o elétron e o núcleo 

ocorre de forma idependente à orientação da amostra no campo magnético. A representação 

para constante de acoplamento hiperfino anisotrópico, a é utilizada nos casos em que tal 

interação depende da orientação da amostra em um campo magnético18. 

1.3 Ácido acetilsalicílico (AAS) 

O comportamento do AAS e seu produtos de hidrólise foi estudado em diferentes 

valores de pH, sendo estes relacionados à diferentes regiões do organismo. Assim foi atribuído; 
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às soluções ácidas ao suco gástrico presente no estômago, com pH 1,2 – 3,0 durante a primeira 

etapa de digestão do bolo alimentar, chamado quimo; às soluções neutras ao suco entérico com 

pH 7,0, presente na região de transição entre o estômago e o intestino delgado, o duodeno; às 

soluções alcalinas ao suco pancreático liberado no duodeno com pH 8,8 - 9,3, quando o quimo 

chega ao duodeno com pH abaixo 4,5 19. 

O AAS (Figura 8) é um fármaco que pertence à categoria dos anti-inflamatórios não 

esteroidais, AINEs, que possuem atividade terapêutica com efeitos anti-inflamatório, 

analgésico e anti-pirético. Os AINEs são amplamente usados para fins analgésicos em função 

de perturbações dolorosas, comumente nociceptivas (originadas de lesão ou disfunção do 

sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico)20.  São prescritos de forma alternativa 

aos glicocorticoides que diminuem a produção de fosfolipases, podendo resultar em efeitos 

colaterais como diabetes, catarata, glaucoma, osteoporose, obesidade, descamação da pele e 

aumento da suscetibilidade a infecções21. O efeito de alguns AINEs como o ácido 

acetilsalicílico (AAS), rofecoxibe e celecoxibe vêm sendo estudado na terapia de distúrbios 

tromboembólicos devido à sua ação vasodilatora e antiagregante plaquetária 22; 23; 24. Existem 

também, trabalhos relacionados ao emprego de AINEs no tratamento da doença de Alzheimer 

25; 26; 27; 28; 29 e prevenção de alguns tipos de câncer como por exemplo, os que afetam a próstata 

30; 31, a pele (melanoma) 32; 33 e principalmente, o câncer colorretal 34; 35; 36; 37; 38.   

 

Figura 8 – Estrutura molecular do ácido acetilsalicílico, AAS. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

O mecanismo de ação dos AINEs ocorre na inibição da atividade enzimática das 

ciclooxigenases (COX). As COX ou prostaglandina H2 sintetases (PGH2), funcionam como 

biomarcadores para a dor no organismo 39 e são as enzimas que catalisam as duas primeiras 

etapas na biossíntese de prostaglandinas (PGs) à partir do ácido araquidônico, produzido através 

da atividade da fosfolipase sobre fosfolipídios presentes nas membranas celulares 40
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Em mamíferos podem ser encontrados dois tipos de COX (COX-1 e COX-2), com 

estruturas e atividades catalíticas muito similares41. A COX-1 é conhecida como ciclooxigenase 

constitutiva e está presente no estômago onde produz as prostaglandinas citoprotetoras (PGI2 e 

PGE2), reduzindo a secreção do suco gástrico e aumentando o fluxo sanguíneo na mucosa 

estomacal. Nos rins, as prostaglandinas, PGI2, PGE2 e PGD2, possuem efeito vasodilator e são 

responsáveis pela manutenção do fluxo sanguíneo e melhor funcionamento em pacientes 

acometidos por insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática ou insuficiência renal40. No 

sistema nervoso central, a COX-1 é encontrada em neurônios de todo o cérebro, com 

abundância no prosencéfalo, onde as prostaglandinas podem estar envolvidas em funções 

complexas e integrativas42. A COX-1 é expressa em células fetais e amnióticas, contribuindo 

com prostaglandinas para a manutenção de uma gravidez saudável43; ela também é expressa no 

epitélio uterino no início da gestação e pode ser importante para a implantação do óvulo e para 

a angiogênese necessária para estabelecer a placenta44. 

As citocinas e mitógenos pró-inflamatórios, como a interleucina (IL)-1beta (IL-1β), o 

interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa (FNT-α) induzem a COX-245; 46. Além disso, 

a expressão de COX-2 em macrófagos pode também ser estimulada pelo fator de ativação de 

plaquetas (FAP) e PGE2.
47; 48 Um papel chave para a COX-2 na inflamação das articulações é 

sugerido através da regulação da expressão da COX-2 pelas citocinas não apenas nos monócitos 

e macrófagos, mas também nos condrócitos, osteoblastos e células endoteliais dos microvasos 

sinoviais49; 50. Por outro lado, a expressão reduzida de COX-2 ocorre após exposição às 

citocinas anti-inflamatórias IL-4, IL-10 e IL-13, bem como dexametasona51; 52. Como a COX-

2 é induzida por estímulos inflamatórios e citocinas, tem sido sugerido que as ações anti-

inflamatórias dos AINEs são devidas à inibição da COX-2, ao passo que os efeitos colaterais 

indesejáveis, tais como lesão da mucosa gástrica e intestinal e toxicidade renal são devido à 

inibição da COX-1. Um grande conjunto de dados apoiam esta hipótese53; 54; 55, que estimulou 

a busca de inibidores seletivos de COX-2, por exemplo AINEs potencialmente gastro-seguros. 

O AAS é rapidamente hidrolisado in vivo originando o ácido salicílico e o ácido acético, 

Equação 9. O fármaco apresenta-se sob a forma de um pó branco ou cristais brancos e pode ter 

um ligeiro odor. Quando comercializado como medicamento é encontrado em comprimidos. 

Os comprimidos são parcialmente solúveis em água e completamente solúveis em álcool; seu 

pKa é 3,5. Cada grama de ácido acetilsalicílico contém cerca de 760 mg de salicilato. O efeito 

adverso mais comum em doses terapêuticas é relacionado a distúrbios gastrointestinais. O nível 

recomendado para a dosagem no sangue para efeito analgésico é de 20 – 100 μg / mL (0,11 – 
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0,56 mM)56. A estabilidade do AAS em comprimidos é máxima em valores de pH entre 2 e 3, 

intermediária em pH entre 4 e 8, e mínima em pH superior a 857. 
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As soluções aquosas podem ser obtidas a partir de pós ou comprimidos em pH entre 6 

e 7, onde são necessárias 10 horas para que 90% do AAS seja hidrolisado a temperatura 

ambiente57. 

 

1.3.1 Quantificação espectroeletroquímica do ácido acetilsalicílico 

 Os analgésicos são a classe mais popular de produtos farmacêuticos, sendo consumidos 

em grandes quantidades em todo o mundo. Entre eles o AAS é de longe, consumido em maior 

escala. Isso também está relacionado com suas propriedades medicinais para o tratamento de 

dor de cabeça (mesmo enxaqueca), dores musculares, artrite, dores de dente, dor nas costas, 

febre, gripe, distúrbios tromboembólicos, câncer colorretal, etc.58; 59 Outro fator que influencia 

o consumo demasiado do AAS é a permissão para o comércio em alguns países, sem a 

necessidade de prescrição por receituário médico. A quantidade de AAS comercializada é 

estimada em cerca de cem bilhões de comprimidos por ano.  

No entanto, a geração do ácido salicílico via hidrólise em ambientes ácidos, como o 

estômago humano promove uma série de efeitos perigosos no corpo humano, incluindo úlceras 

gastrointestinais, tinnitus e síndrome de Reye60. Para evitar a hidrólise no estômago, 

formulações com revestimentos entéricos estão disponíveis em comprimidos de liberação 

controlada, permitindo a absorção do fármaco no intestino. Supondo que apenas 40% das 

pílulas ingeridas sejam eliminadas do corpo em sua forma química original ou como 

metabólitos, o potencial de poluição desse medicamento é enorme. Vários estudos científicos 

indicam que os produtos farmacêuticos são um dos principais contaminantes nas águas 

ambientais, devido ao seu metabolismo parcial pelo corpo humano, subsequente excreção 

urinária ou fecal e sua remoção ineficiente da água nas estações de tratamento de esgoto61; 62; 
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63. Além disso, um aumento na demanda pelo AAS leva ao aumento da produção, resultando 

em um maior volume de águas residuais contaminadas pelo fármaco.  

No decorrer dos anos foram desenvolvidas técnicas analíticas para medir níveis de traço 

do AAS diretamente na água ou seus metabolitos em amostras de urina. Essas metodologias 

incluem técnicas como cromatografia líquida capilar64, cromatografia líquida de alta 

performance65; 66, fluorimetria67 e voltametria68; 69 entre outras. A detecção do AAS de forma 

confiável em água natural está se tornando cada vez mais importante devido à sua toxicidade 

crônica e aos efeitos colaterais que podem ocorrer quando é ingerido continuamente.70; 71 O 

controle sobre a ingestão acidental do AAS é crucial em países tropicais, onde doenças que 

causam hemorragia generalizada, como infecção por zika vírus, dengue ou chikungunya, 

podem ser agravadas pela capacidade do AAS inibir a agregação plaquetária.72; 73; 74  

Neste trabalho foi desenvolvido um protocolo para identificar o AAS usando técnicas 

espectroelectroquímicas, considerando a necessidade de métodos para a detecção do fármaco 

não metabolizado em amostras ambientais neutras. A voltabsormetria derivada de varredura 

linear (DLVSA) foi adotada nesta proposta, uma vez que é considerada como uma técnica 

analítica mais sensível em aplicações que envolvem matrizes complexas em relação a outras 

técnicas eletroquímicas, como a voltametria. Em princípio, esta técnica combina sinais 

eletroquímicos e ópticos ao nível molecular, medindo a absorbância na região ultravioleta 

durante os processos de oxidação-redução75.  

O minigrid de platina adotado como eletrodo de trabalho foi modificado para a 

prevenção de envenenamento de sua superfície, em função de possíveis reações paralelas à 

eletro-redução do analito de interesse. Um material interessante que tem sido amplamente 

utilizado no desenvolvimento de sensores eletroanalíticos é o óxido de grafeno reduzido (rGO). 

O rGO tem características semelhantes às nanofolhas de grafeno, ou seja, uma estrutura 

bidimensional singular formada por algumas camadas de átomos de carbono sp2 que geram um 

sistema π-conjugado com alta mobilidade de elétrons e transferência de carga rápida. O rGO 

pode servir como um suporte sólido para a imobilização de várias espécies e pode ser usado 

como plataforma para o desenvolvimento de biossensores e sensores, incluindo enzimas76, 

DNA 77, biomarcador78, pontos quânticos79, óxidos metálicos80 e nanopartículas metálicas81.  

O sensor espectroelectroquímico proposto foi constituído por nanopartículas de ouro 

(AuNPs) suportadas em rGO imobilizado no minigrid de platina. Este material nanoestruturado 

teve excelente sensibilidade para a detecção do AAS, produzindo um limite de detecção baixo. 

Assim foi demonstrado que o minigrid de platina modificado com rGO/AuNPs é uma 
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ferramenta rápida e simples para medidas das concentrações de AAS em amostras clínicas e 

ambientais. 

 

1.3.2 Interação do ácido acetilsalicílico e ácido salicílico com o ferro 

A possibilidade de formação de um complexo entre ácido acetilsalicílico, ou ácido 

salicílico  e o ferro in vitro foi estudada através de experimentos envolvendo 

espectroeletroquímica com a finalidade de atribuir características que conferem estabilidade 

suficiente para o complexo infuenciar na absorção de ferro no organismo humano. 

Além dos efeitos colaterais provocados pelas características físico-químicas intrínsecas 

do AAS, pode ocorrer a interação com micronutrientes essenciais que provoca a redução da 

biodisponibilidade destes e/ou diminui a eficiência do mecanismo de ação do fármaco. Esta é 

uma temática relevante para o estudo do comportamento de fármacos em organismo que recebe 

suplentação de nutrientes. A pesquisa entre a interação de micronutrientes essenciais como o 

ferro e fármacos ou componentes de alimentos vêm ganhando destaque na área de pesquisa 

focada em suplementação alimentar82. Estudos in vitro mostratram a formação de complexos 

entre o ferro proveniente do sulfato ferroso e componentes de alimentos, como os ácidos oxálico 

e fítico, taninos e polifenóis encontrados no chá mate e o antibiótico tetraciclina83. Quando os 

componentes de alimentos ou fármacos se ligam ao Fe2+ ou Fe3+, ocorre a competição com os 

prótons existentes no meio e o grau de complexação dos íons metálicos é influenciado pelos 

valores de pKa do ligante e pelo pH do meio (Equações 10 e 11). Dependendo da estrutura do 

ligante, podem ser formados complexos com mais de um ligante por átomo de ferro84. 

 

Om)H(62HL]O)[Fe(H  LH]O)[Fe(H 2m22

2

62   
           (10) 

 

Om)H(63HL]O)[Fe(H  LH]O)[Fe(H 2m23

3

62   
                     (11) 

 

Os íons hidratados [Fe(H2O)6]
2+ e [Fe(H2O)6]

3+ são abreviados por Fe2+ e Fe3+ 

respectivamente. Contudo somente o íon Fe2+ pode existir em condições fisiológicas pois a 

ligação de H2O com um íon metálico provoca o aumento da acidez e esse efeito aumenta 

proporcionalmente com a carga do íon metálico. O pKa da H2O coordenada ao Fe3+ é igual a 2, 

enquanto que para H2O ligada ao Fe2+ o valor de pKa é aproximadamente igual a 7 85. Portanto, 

em uma situação relevante às condições fisiológicas, onde o pH pode variar entre 5 e 9, a forma 

mononuclear do ferro (III) é encontrada em solução contendo os complexos [Fe(H2O)4(OH)2]
+, 
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[Fe(H2O)3(OH)3] e [Fe(H2O)2(OH)4]
–. A espécie mononuclear não carregada Fe(OH)3 é 

essencialmente insolúvel (Kps = 10-39) e em temperatura ambiente e pH 7, atinge concentrações 

máximas no ordem de 10-18 mol L-1 85. Uma característica comum dos cátions hidroxos aquosos 

é a facilidade de polimerização em complexos polinucleares com pontes hidroxílicas. As 

concentrações relativas destas espécies mono e polinucleares são dependentes do pH. Assim, a 

mudança de pH leva ao restabelecimento de um novo equilíbrio dos diferentes complexos. O 

equilíbrio é alcançado rapidamente e as reações envolvidas geralmente são bem 

caracterizadas86. Em condições neutras, uma variedade de diferentes complexos de hidróxido 

de ferro polinucleares com uma ampla gama de tamanho de partícula e estrutura química podem 

precipitar dependendo da composição química e da temperatura da solução. Dois dos possíveis 

compostos que precipitam são os minerais hematita (α-Fe2O3) e goethita (α-Fe (O (OH)). 

No organismo a forma solubilizada do hidróxido de ferro polinuclear (III) é encontrada 

na ferritina, sendo esta uma proteína responsável pelo armazenamento de ferro. Esta proteína é 

oligomérica e solúvel em água possui um núcleo Fe5HO8· 4 H2O rodeado por 24 sub-unidades 

proteícas. Dois modelos diferentes foram propostos para o mecanismo de recuperação de ferro 

da ferritina in vivo. Estudos com células sugeriram que para liberar o ferro a capa proteica da 

ferritina é degradada por proteólise lisossômica87. 

De forma alternativa, estudos in vitro com a proteína purificada mostraram que a taxa 

de remoção de ferro da ferritina por quelantes metálicos adicionados no meio, aumenta após o 

desdobramento seletivo de poros localizados na ferritina. Essas mudanças conformacionais 

podem ser induzidas por pequenas mudanças de temperatura ou interação com componentes 

celulares, como a uréia, bem como por outros fatores88. De acordo com este segundo modelo, 

um requisito adicional para a remoção de ferro da ferritina é a presença de um redutor, uma 

observação que indica que o ferro é liberado no estado ferroso89. 

Os ligantes quelantes polidentados são mais eficientes para a estabilização de espécies 

mononucleares, uma vez que os complexos com estes ligantes apresentam maior estabilidade 

termodinâmica do que os complexos correspondentes com ligantes monodentados84. O efeito 

quelatante aumenta a partir de ligantes bi, tri, tetra, penta até hexa dentados. A presença de 

interferentes capazes de formar complexos férricos, pode em muitos casos ocasionar a anemia 

ferropriva, uma vez que os ligantes quelantes unem os íons de ferro de modo a não mantê-lo na 

forma biodisponível. A biodisponibilidade do ferro é deduzida pela taxa de liberação de íons 

de ferro do complexo correspondente ou de partículas coloidais no lúmen intestinal. 

 Nesta situação, o ácido salicílico liberado na hidrólise do AAS pode atuar como um 

ligante bidentado formando ligações com o ferro através dos átomos de oxigênio dos grupos 
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fenol e carboxila90. A forma inalterada da molécula do AAS não possui o oxigênio do grupo 

fenol disponível para a ligação com o ferro e por este motivo não é relacionado à formação do 

complexo com o ferro91.  

O corpo de um indivíduo adulto saudável e bem nutrido contém de 3 a 4 g de ferro. Da 

quantidade total de ferro distribuído pelo corpo humano, 60 – 70 % está contida em um 

compartimento funcional chamado éritron. Este é um órgão descontínuo constituído por 

eritroblastos, reticulócitos e hemácias. A outra parte do ferro distribuída pelo corpo está nos 

hepatócitos e macrófagos do sistema reticuloendotelial (SRE), sendo este um órgão que atua 

como depósito. O SRE atua catabolizando a hemoglobina na recuperação do ferro que é 

devolvido à transferina para uma nova utilização. O duodeno possui baixa capacidade absortiva 

de ferro, apesar disso, o balanço de ferro no organismo é mantido pela absorção intestinal de 

forma crítica, uma vez que não existe uma via fisiológica para a excreção. A deficiência de 

ferro ocorre quando há desequilíbrio entre ingesta, absorção e situação de demanda aumentada 

(crescimento, infância e adolescência; gravidez; lactação; e tratamento com estimuladores da 

eritropoeses) ou anemia ferropriva (perda crônica)92.  

A resposição de ferro via dietética pode ocorrer por diferentes fontes onde estão contido 

o ferro heme ou o ferro não-heme. O ferro heme (Fe2+) é encontrado em produtos de origem 

animal, geralmente ligado a uma estrutura porfirínica da hemoglobina ou mioglobina  e possui 

melhor absorção pelo intestino e maior biodisponibilidade. O ferro não-heme (Fe2+ ou Fe3+) é 

encontrado em produtos de origem vegetal na forma de sais e ao ser consumido apresenta menor 

biodisponibilidade. Logo, os indivíduos que consomem produtos de origem animal tem menor 

risco de desenvolver anemia ferropriva quando comparados com os vegetarianos92. 

Neste sentido o trabalho propõe estudos voltados para as interações que podem ocorrer 

entre os íons Fe3+ e AAS ou AS. 

 

1.4 Estado da arte 

 1.4.1 Estudos eletroquímicos do ácido acetilsalicílico e ácido salicílico 

 A pesquisa para a quantificação de AAS e do AS por métodos eletroanalíticos é 

explorada desde o início dos anos 2000. Dentre as principais motivações destaca-se; o controle 

de qualidade para assegurar o teor de princípio ativo em comprimidos e a poluição do solo, 

lençóis freáticos e bacias hidrográficas. A poluição ocorre devido ao grande consumo do 

fármaco pela população mundial, tendo como consequência o descarte inapropriado de 

comprimidos fora do prazo de validade ou a eliminação de parte não metabolizada ou 



33 
 

metabólitos pelo organismo humano durante administração. Por estes motivos estas substâncias 

são classificadas como poluentes emergentes, potencialmente presentes em águas de 

abastecimento, devido à ineficiência dos sistemas de tratamento de efluentes. 

 Garrido et al.93 quantificaram o AAS em fórmulas farmacêuticas com um detector 

amperométrico, por um método automatizado de injeção em fluxo de forma indireta. Neste 

trabalho, a corrente produzida em um eletrodo de carbono vítreo foi proporcional à 

concentração do íon salicilato presente em solução após a hidrólise alcalina, o que permitiu o 

cálculo indireto da concentração de AAS nas amostras, com um desempenho de 150 amostras 

por hora, sem nenhum tipo de pré-tratamento. Em outro trabalho, a hidrólise alcalina também 

permitiu a quantificação indireta do AAS, onde os sinais de corrente anódica corresponderam 

à eletrocatálise para oxidação do salicilato promovida por óxi-hidróxido de níquel presente no 

eletrodo de trabalho94. Um eletrodo de carbono vítreo foi modificado com níquel eletro-

depositado. O eletrodo modificado foi colocado em meio alcalino e por voltametria cíclica foi 

gerado o óxi-hidróxido de níquel.  

 O AS produzido após a hidrólise alcalina do ácido acetilsalicílico proveniente de 

formulações farmacêuticas, também foi quantificado por Torriero et al.95 por voltametria cíclica 

e voltametria de pulso diferencial em eletrodo de carbono vítreo. O cálculo do número aparente 

de elétrons para o mecanismo de oxidação proposto foi discutido com base em funções de 

corrente experimentais, existentes para os compostos ferrocianeto de potássio e 1,4-

hidroquinona, envolvendo 1 e 2 elétrons, respectivamente. Nesta proposta o processo global 

envolveu 2 elétrons, porém as mudanças das funções de corrente com o pH foram pequenas e 

sugeriram que duas transferências sucessivas de 1 elétron em cada, ocorreram em potenciais 

muito próximos na faixa de pH estudada, resultando na detecção de apenas um pico anódico 

durante a primeira varredura de potenciais. 

 Sartori et al.96 utilizaram a voltametria de onda quadrada para a quantificação do AAS 

com eletrodo de diamante dopado com boro em meio ácido, sem a necessidade da etapa de 

hidrólise alcalina. A reação de oxidação ocorreu de forma irreversível em potencial de 1,97 V 

vs Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1) e o método apresentou-se satisfatório para a quantificação do 

fármaco em diversas fórmulas farmacêuticas, com nível de confiança de 95%, quando 

comparado com o método oficial proposto pela farmacopeia britânica. 

O emprego de nanomateriais para a modificação de eletrodos foi adotado como uma 

estratégia para o aumento da sensibilidade e proporcionar em alguns casos, facilidade para a 

transferência de carga na superfície do sensor. Com este propósito Zhang et al.97 modificaram 
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um eletrodo de carbono vítreo com nanotubos de carbono de parades múltiplas (MWCNT, do 

inglês multiwall carbon nanotubes), alinhados verticalmente na superfície para a detecção 

amperométrica de AS em comprimidos em meio alcalino, contendo hidróxido de sódio. O 

mecanismo de oxidação proposto (12) de forma empírica, levou em consideração a oxidação 

de uma molécula similar ao AS, a hidroquinona, que pode ser oxidada para p-benzoquinona. 

Na oxidação do AS foi suposto que o composto adsorveu na superfície dos nanotubos de 

carbono e então transferiu um elétron para o eletrodo formando como produto principal a 

carboxil-hidroquinona. No processo de eletro-oxidação ocorreu uma reação química rápida e 

irreversível e a carboxil-hidroquinona foi oxidada a carboxil-para-benzoquinona. Na varredura 

em sentido contrário a carboxil-para-benzoquinona foi reduzida a carboxil-hidroquinona e 

difundiu na solução. Durante a eletro-oxidação os íons OH- também atuaram como espécies 

reativas e facilitaram a oxidação do AS.  

 

OH

COOH

NaO

O COONaNa

NaO

NaO

COONa

COONa

O

O

Na

Na COONa

O

O

NaOH

-e, -H+

-2e

NaOH

+

+2e

-2e

MWCNT

Processo de eletro-oxidação

Ácido salicílico Produto principal

Reação química rápida e irreversível

    

(12) 

A quantificação amperométrica do ácido salicílico também foi reportada por Devadas 

et al.98 usando um sensor construído com um eletrodo de carbono vítreo modificado com 

nanomaterial compósito de óxido de grafeno reduzido e hexacianoferrato de lutécio (LuHCF), 

depositado eletroquimicamente. O comportamento eletrocatalítico do material foi observado 

pela comparação entre os potenciais de pico anódico, onde a oxidação do AS no sensor proposto 

ocorreu cerca de 230 mV abaixo do potencial anódico do eletrodo de carbono vítreo puro e 150 

mV abaixo do eletrodo de carbono vítreo com LuHCF depositado. O mecanismo sugerido pelos 

autores correspondeu ao processo de eletro-oxidação apresentado em (12) sem considerar a 
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reação química subsequente, contudo destacou-se o efeito eletrocatalítico do LuHCF 

contribuindo para o melhor desempenho do sensor. 

A diversidade de estratégias para a modificação de eletrodos em trabalhos realizados 

para a quantificação de AAS e AS, abrange também a construção de biossensores. Elahi et al.99 

imobilizaram o DNA com cadeia dupla extraído da glândula timo de bezerro, por meio de 

adsorção física em um filme constituído por nanofibras de polipirrol, eletrodepositado na 

superfície de um eletrodo de platina. A resposta eletroquímica do biossensor foi obtida por 

voltametria de pulso diferencial com base na ligação dos analitos (AAS e AS) ao resíduo de 

aminoácido guanina presente no DNA, onde a corrente observada diminuiu proporcionalmente 

com o aumento da concentração do analito em meio tamponado com pH 7,2.  

A enzima salicilato hidroxilase foi utilizada em um biossensor para a detecção de 

salicilato em soro sanguíneo, com base na resposta de corrente obtida para a eletro-oxidação do 

catecol produzido pela conversão catalítica do salicilato (13)100. Para a imobilização da enzima 

em um eletrodo de carbono vítreo foi adotado um procedimento de eletropolimerização em 

meio contendo pirrol e glutaraldeído. Adicionalmente, foi incorporado [Fe (CN)6]
4- ao polímero 

formado para o efeito de mediação de elétrons e redução de resposta provenientes de possíveis 

interferentes. 

OH

O
-

O

+ -NAD(P)H  +  2H+  +  O2

salicilato hidroxilase

OH

OH

+ -NAD(P)+  +  H2O
  +  CO2

   

(13) 

A quantificação simultânea de AAS e cafeína em amostras de urina humana usando 

métodos eletroanalíticos, também foi reportada na literatura, onde foi usado voltametria de onda 

quadrada, com eletrodo de carbono pirolítico para a oxidação dos analitos em uma proposta de 

sensor relativamente barato e sem a necessidade de procedimentos de modificação68. A 

modificação de um eletrodo de carbono vítreo com um filme de 4-polivinilpiridina e MWCNT 

também permitiu a quantificação simultânea de AAS e cafeína101  em formulações 

farmacêuticas por voltametria de pulso diferencial. Mediante inferências sobre a resposta de 

corrente obtida nos voltamogramas foi proposta a eletro-oxidação do AAS após a etapa de 

hidrólise em um mecanismo (14) onde são envolvidos 2 prótons e 2 elétrons.  A detecção 

simultânea do AAS com outros compostos também foi realizada com um eletrodo de carbono 

vítreo modificado com um filme compósito de Nafion® e óxido de grafeno reduzido102. O sensor 
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proposto utilizou a voltametria de onda quadrada com stripping anódico adsortivo para a 

separação dos sinais de corrente durante a oxidação do AAS, paracetamol e cafeína.  
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+H+

-H+
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OH O

Ácido 2,5-dihidróxibenzóico
    (14) 

 Ainda na linha de pesquisa com detecção simultânea, o ácido salicílico foi quantificado 

na presença de paracetamol, tendo como sensor um eletrodo de carbono vítreo modificado com 

um filme misto de óxido de rutênio/cianeto de rutênio103. O mecanismo de eletro-oxidação 

proposto (15), considera a transferência de 1elétron para o eletrodo com a formação de um 

radical cátion seguida por dimerização e formação de um oligômero.  
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Em outro trabalho104 foram obtidas repostas para a quantificação de AAS em amostras 

de plasma, soro, saliva e urina humana, com considerável seletividade, utilizando voltametria 

de pulso diferencial. O bom desempenho do sensor foi obtido pela modificação de um eletrodo 

de ouro com um polímero molecularmente impresso (MIP, do inglês molecularly imprinted 

polymer) sintetizado via eletropolimerização do monômero funcional, p-aminotiofenol na 

presença do analito (molécula molde) e nanopartículas de ouro. As respostas de corrente de 

pico anódico para a sonda [Fe (CN)6]
3-/[Fe (CN)6]

4- em solução de KCl 0,1 mol L-1,  permitiram 

a quantificação indireta do AAS, uma vez que a religação do analito na matriz polimérica 

provocou a inibição proporcional do sinal analítico a sua concentração no meio.  

Wudarska et al.105 utilizaram voltametria cíclica e voltametria de pulso diferencial para 

a  investigação do processo de oxidação do AAS e sua cinética em eletrodo de platina. A 

constante de velocidade, coeficiente de difusão e coeficiente de transferência eletrônica foram 

determinados. Os mecanismos de eletro-oxidação foram propostos de acordo com a faixa de 

pH estudada, sendo que na faixa de pH 2 - 8, ocorre o processo de forma irreversível com a 

transferência de 1 elétron e 2 prótons (16); na faixa de pH 8 - 12,5, o processo de eletro-oxidação 

envolve 1 elétron (17). 
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 Possíveis mecanismos para a eletro-redução do AAS em eletrodo de platina foram 

proposto na literatura106 em diferentes faixas de pH. Uma proposta correspondeu a pH < 8 (18) 

e a outra a pH > 8 (19) em um trabalho onde também foram determinados os parâmetros 

cinéticos da reação por voltametria cíclica. A proposta remeteu a um processo quase-reversível 

que ocorreu em duas etapas de onde foram calculados constante de velocidade, coeficiente de 

transferência de carga e coeficiente de difusão. A primeira etapa correspondeu a hidrólise do 

AAS (etapa química) e a segunda etapa (eletroquímica) remeteu a transferência de 1 elétron 

para a molécula do produto da hidrólise gerado, salicilato para pH > 8 e ácido salicílico pH < 

8.  
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Embora existam diversos mecanismos propostos na literatura para os processos redox 

do AAS e AS, a determinação do número de elétrons envolvidos em todos estes trabalhos foi 

realizada através de inferências sobre voltamogramas e não foram confirmadas por metodologia 

complementar para a caracterização dos produtos e subprodutos formados.   

 1.4.2 Estudos relacionados à complexação do ferro por ácido acetilsalicílico e 

salicílico 

 A pesquisa para a quantificação de ácido acetilsalicílico em amostras de fluídos 

biológicos e comprimidos para o controle de qualidade de formulações farmacêuticas, 

proporcionou diversas publicações onde a interação entre íons de ferro e AAS ou AS foi 

abordada.  

Em 1911 na primeira destas publicações, uma amostra contendo aspirina foi agitada e 

solubilizada em água e etanol e em seguida filtrada; então uma gota de uma solução de cloreto 

férrico foi adicionada e a coloração mudou de avermelhado para violeta escuro. Este foi o ponto 

de partida para o teste para ácido salicílico em comprimidos de aspirina existente em 

compêndios de métodos oficiais107.  

A formação do complexo entre ácido salicílico e íons Fe3+ foi investigada por Agren108 

em 1954. As constantes de formação e o coeficiente de absortividade molar do complexo foram 

determinados por métodos potenciométrico e fotométrico. Kelly109 discutiu sobre a formação 

deste complexo, considerando que o ácido salicílico atua como um ligante bi-dentado 

resultando em uma série de quelatos com a razões ligante-íon férrico de 1:1, 2:1 e 3:1. A 

formação do quelato envolve a saída do hidrogênio fenólico fracamente ácido e a coordenação 

do metal em um anel com seis membros, através dos grupos fenolato e carboxilato do ácido 

salicílico (20). 

O
O

O

Fe

n

n: 1, 2 ou 3
                                                            (20) 

 A pesquisa sobre a determinação de ácido salicílico em fluídos biológicos empregando 

a formação do complexo com íons férrico possui trabalhos relevantes na literatura. Um método 



41 
 

rápido foi proposto com esta finalidade tendo como matrizes de análise sangue e urina. A 

determinação foi baseada na reação dos reagentes nitrato de ferro, cloreto de mercúrio e ácido 

clorídrico que precipitaram as proteínas presentes na amostra e reagiram com o ácido salicílico 

tornando a solução de teste com coloração violeta e então a densidade óptica foi medida por um 

colorímetro fotoelétrico. Martens e Meyer110 propuseram no ano de 1995, um procedimento de 

análise fotométrica do ácido salicílico em soro humano para o monitoramento terapêutico da 

droga em pacientes com artrite reumatóide. O trabalho foi baseado na extração ácida, re-

extração básica e detecção do complexo formado entre o fármaco e íons férrico. 

 A interferência do ácido acetilsalicílico e do ácido salicílico na absorção de ferro pelo 

organismo foi tratada em uma abordagem voltada para o efeito de alimentos e fármacos na dieta 

alimentar de indivíduos que usam suplementos para o tratamento de anemia84. Estudos in vitro 

comprovaram a formação do complexo entre íons férrico e o AS, durante o monitoramento da 

absorbância no comprimento de onda máximo característico para o produto da reação (525 nm). 

Em experimentos para a identificação da formação do complexo entre os íons férrico e AAS 

em solução ocorreu ausência de respostas de absorbância. 

Não foram encontrados na literatura trabalhos que discutem a interação entre os íons de 

ferro e AAS ou AS com base em metodologia de análise baseada em espectroeletroquímica.     

 

1.5  Justificativa 

 O uso da espectroeletroquímica permite a proposta dos mecanismos de reação para a 

eletro-oxidação e eletro-redução do AAS e AS de forma assertiva e alternativa às metodologias 

propostas na literatura onde foram feitas inferências sobre resultados obtidos por voltametria. 

A associação entre a perturbação eletroquímica e a variação nos espectros de absorção na região 

UV-vis, permite através da Lei de Faraday a proposta do número de elétrons envolvidos durante 

os processos estudados, onde as possíveis respostas de corrente de pico apresentadas pelo 

material do eletrodo são descartadas. Neste caso a carga envolvida na etapa eletroquímica é 

associada a variação da quantidade das espécies, monitorada por espectrofotometria. 

 A realização dos experimentos em soluções com diferentes valores de pH abrangendo 

as reações ácida, neutra e alcalina, permitem a elucidação sobre o comportamento das 

moléculas do AAS e AS nas diferentes regiões do sistema digestivo. Os resultados obtidos em 

diferentes regiões de pH são tomados como base para a proposta de metodologias analíticas 

para a detecção dos fármacos em matrizes biológicas e de interesse ambiental.  

 Os estudos espectroletroquímicos também permitem a avaliação de possíveis interações 

entre AAS ou AS e o ferro presente no organismo por ingestão de alimentos. Nesse aspecto há 
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interesse sobre a investigação de reações de complexação com potencial diminuição da 

biodisponibilidade de Fe3+, oriundo da ingestão de alimentos vegetais. Para essa proposta são 

conduzidos estudos in vitro simulando o ambiente ácido do estômago onde ocorre a primeira 

etapa da digestão dos alimentos com a probabilidade de interação entre as moléculas 

encontradas na formulação do fármaco AAS e AS. O grande interesse pela ocorrência de 

complexação do Fe3+ é correlacionado ao uso contínuo de AAS e AS para a prevenção 

distúrbios tromboembólicos em indivíduos vegetarianos. 
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2 OBJETIVOS 
 

 Desenvolver procedimento espectroeletroquímico para a proposta de mecanismos de 

reação dos processos de eletro-oxidação e eletro-redução do ácido acetilsalicílico em soluções 

com diferentes valores de pH, correlacionados ao sistema digestivo. 

 Elucidar  a possibilidade de formação de complexo a partir da interação entre o fármaco 

AAS e seu princípio ativo (AS) e íons Fe3+,  com base em estudos epectroeletroquímicos in 

vitro.  
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 Materiais e métodos 

As soluções aquosas foram preparadas com água purificada a partir de um sistema 

Nanopure Barnstead (Thermo Scientific, EUA), com resistividade ≥ 18,2 Ω.cm-1. Os seguintes 

reagentes de grau analítico foram utilizados sem purificação adicional: ácido acetilsalicílico 

(AAS), brometo de potássio, 5,5-dimetil-1-pirrolina N-óxido (DMPO) e nitrato de potássio 

(Sygma-Aldrich), ácido acético (AA), ácido salicílico (AS), ácido clorídrico, peróxido de 

hidrogênio e hidróxido de sódio (Synth), ácido sulfúrico supra puro (Tedia), solução padrão de 

tricloreto de ferro (III) em ácido clorídrico 15 % (Merck).  

Os experimentos de voltametria cíclica e coulometria foram realizados utilizando um 

potenciostato Autolab modelo PGSTAT 128N (Eco Chemie, Utrecht, Holanda), Figura 10. As 

medidas espectrofotométricas foram realizadas em um espectrofotômetro Avaspec 2048 

(Avantes, Apeldoorn, Netherlands) Figura 11a, integrado à uma fonte de radiação UV-vis 

Avalight DHS (Avantes, Apeldoorn, Netherlands), Figura 11b, com lâmpadas de deutério e 

halogênio e suporte para cubetas, Figura 12a ou sonda UV-vis Figura 13. As conexões com o 

espectrofotômetro foram feitas via fibras ópticas, Figura 12b. A célula espectroeletroquímica 

utilizada (BASi, West Lafayette, EUA) era uma cubeta com caminho óptico de 1mm, Figura 

14, contendo um arranjo de três eletrodos: uma rede de platina como eletrodo de trabalho; o 

sistema Ag / AgCl / KCl (3,0 mol L-1) como eletrodo de referência; e um fio de platina como 

eletrodo auxiliar. A representação esquemática da Figura 15 mostra o sistema para as medidas 

espectroeletroquímicas utilizando uma cubeta como célula eletroquímica ou empregando a 

sonda UV-vis, sendo que esta é posicionada verticalmente em uma célula eletroquímica 

convencional. O volume empregado para todos os experimentos realizados com a cubeta foi de 

800 µL. 

O pré-tratamento da rede de platina feito em duas etapas; primeiramente ela foi imersa em 

solução piranha, contendo peróxido de hidrogênio: ácido sulfúrico, 1:3 (v/v), durante 3 minutos; 

na sequência ela foi lavada com água purificada em abundância e submetida a um tratamento 

por voltametria cíclica, em solução de H2SO4 0,1 M em um intervalo de potencial entre -0,2 V  

e 1,3 V em etapas distintas de 100 ciclos a 1,00 V s-1, 50 ciclos a 0,50 V s-1, 25 ciclos a 0,25 V 

s-1 e 10 ciclos a 0,10 V s-1. 

As amostras para a realização de espectroscopia vibracional na região do infravermelho por 

transformada de Fourrier (FT-IR), foram preparadas a partir de soluções dos produtos de 

eletrólise. As soluções contendo o analito de interesse foram evaporadas durante 12 horas em 

estufa com temperatura de 100 ºC.  Foram feitos discos de KBr, cada um com uma massa total 
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de 100 mg, contendo 1 mg do sólido remanescente. Estes discos foram submetidos a medições 

em um espectrofotômetro modelo IRAffinity (Shimadzu, Portland, EUA).  

Experimentos de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) foram feitos para a soluções 

contendo produto de eletrólise em um espectrômetro EMXplusTM (Bruker, Billerica, USA) na 

região e frequências da banda-X (9,50 a 9,81 GHz), com modulação de amplitude de 1G, 

modulação de frequência de 100 kHz, potência de radiofrequência de 2 mW e ganho de detector 

5x104.  

Todos os experimentos eletroquímicos foram realizados em temperatura aproximada de 25 

° C e com o borbulhamento de N2 em solução para as etapas de pré-trtamento da platina. 

 

Figura 9 – Potenciostato Autolab PGSTAT 128N. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eco Chemie, Netherlands, Inc. 
 

 

 

Figura 10 – Equipamentos para medidas espectrofotométricas. A) espectrofotômetro Avaspec 

2048; B) fonte de radiação UV-vis Avalight DHS. 

 

Fonte: Avantes Netherlands Inc. 
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Figura 11 – Acessórios para medidas espectrofotométricas. A) suporte para cubetas; B) cabo de 

fibra óptica usado para conectar a fonte de radiação no suporte para cubeta. 

 
Fonte: Avantes Netherlands Inc. 

 
 

Figura 12 – A) Sonda de transmissão com caminho óptico variável (0,5 a 10 mm). B) Especificações 

da sonda contendo materiais de revestimento e medidas nominais de cada estrutura do 

dispositivo 

 

Fonte: Avantes Netherlands Inc. 

 

Figura 13 – Célula espectroeletroquímica, perfil em corte transversal. 

  

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 14 – Sistema para medidas espectroeletroquímicas; a) computador; b) espectrofotômetro; c) 

fonte de luz; d) dispositivo para coleta de espectros; e) sonda UV-vis; f) suporte para 

cubeta empregada como célula espectroeletroquímica; g) potenciostato. 

 
Fonte: Adaptado a partir de Avantes Netherlands Inc. e Eco Chemie, Netherlands, Inc. 

 

O monitoramento dos produtos eletro-gerados também foi realizado através da técnica de 

voltabsormetria derivada linear (DLVA). Nesta técnica a forma da função dAR/dE vs E é 

morfologicamente similar às respostas obtidas para a voltametria cíclica111. Essa metodologia 

combina a perturbação eletroquímica no eletrodo de trabalho Equação 21, com o 

monitoramento simultâneo da absorção espectrofotométrica da solução adjacente à superfície 

do eletrodo111. 

O + ne-             R                  
                                                                 (21) 

A absorbância (AR) do produto da reação no eletrodo é monitorada e diferenciada em 

relação à variação linear de potencial (dAR/dE) e apresentada como uma função do potencial de 

varredura. Para o processo no eletrodo dado pela equação 21, a corrente faradaica observada 

sob condição linear de varredura do potencial (E = Ei – Evt) pode ser expressa pela Equação 

22111. 

          (x)χπνCnFADI 1/21/2*

0

1/2

0

2/1                                                 (22) 

Onde ν  é a velocidade de varredura,    = nF/RT e a função pura χ(x)π 2/1  (também 

conhecida como função de corrente onde x = nF(E1/2 – E)/RT) pode ser representada sob a 

forma da série da equação 23111. 
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1

2121 exp1
j

/j/               )Ejtj(j)((x)χπ                           (23) 

 ΔE = Ei – E1/2, Ei é o potencial inicial e E1/2 é o potencial de meia-onda. A substituição da 

Equação 22 na Equação 23 e subsequente integração, resulta na carga observada sob condição 

linear de varredura do potencial (Equação 24)111. 

 

Q  - 1/21/2*
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1/2
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νCnFAD  1/2ν  
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/j    )         Ej()Ejtj([j)(    (24) 

 A absorbância de R é relacionada com a carga que passa para a produção de R de acordo 

com a Equação 25 75. 
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A substituição da equação 27 na equação 28, seguida pela diferenciação em relação ao potencial 

do eletrodo e o rearranjo leva a forma do sinal óptico derivado na Equação 26.  
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 Embora a série que representa a função de corrente apresentada na Equação 22 seja 

matematicamente conveniente para as manipulações apresentadas acima, ela não é adequada 

para valores de x > 0, o que inclui a região analítica significativa do pico voltamétrico. Uma 

série alternativa para a representação da função da Equação 26 é apresentada na Equação 27, e 

esta série é adequada para todos os valores de x. 







1k

2/72232/12/122/1 b8/)x15bx12b8(/)x2()x()2/(NxMxL)x(   πχπ       

(27) 

L = 0.380104813, M = 0.118680871, N = 0.043920560, 2/1222 ])12[( xk   e )12(  kb   

No pico voltamétrico (x = 1,1090), )(2/1 x é numericamente igual a 0,44629 a 25⁰C. A 

substituição deste valor na Equação 26 resulta na forma óptica análoga a equação de Randles-

Sevcik dada pela equação 28111 

         vCDβnEdAd
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2/1

0

2/1)/(                          (28) 

 = -0,08810 mV-1/2, com a concentração é expressa em mol L-1 e a velocidade de varredura 

em mV s-1. 

 A dependência da derivada do sinal óptico em relação à velocidade de varredura torna 

a técnica complementar à voltametria de varredura linear e à voltametria cíclica. Dependendo 
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da absortividade molar das espécies monitoradas, a derivada do sinal óptico pode ser uma 

ferramenta analítica mais sensível do que a voltametria de varredura linear em uma dada 

velocidade de varredura. 

 

3.2 Síntese do material compósito rGO/AuNPs e modificação da minigrid de platina 

 Para a síntese de rGO foi necessário obter o óxido de grafeno (GO) como material de 

partida e realizar a redução química. O GO foi preparado pelo método de Hummers 

mofidicado112. Foram misturados 10 g de grafite e 10 g de NaNO3 em 450 mL de H2SO4 (98%). 

A mistura foi mantida sob agitação durante 30 minutos em banho de gelo e em seguida foi 

adicionado 60 g de KMNO4, sob agitação vigorosa. A mistura foi mantida a 4 ºC, durante 24 

horas. Após este período, a mistura foi agitada vigorosamente sob aquecimento até atingir 35 

ºC, e então foi adicionado 450 mL de água. A temperatura do sistema foi rapidamente 

aumentada para 98 ºC e mais 450 mL de água foi adicionado, seguido pela adição de 300 mL 

de H2O2 30 % (v/v). A mistura foi refrigerada novamente a 4 ºC durante 24 horas. Assim foi 

obtido uma solução contendo o GO. O material foi separado por centrifugação a 8000 rpm 

durante 30 minutos. Após a separação, o material foi lavado com HCl 5% (v/v) e água destilada, 

até o pH da água de lavagem atingir valor próximo de 7,0. Por fim, o GO foi liofilizado. 

 O material nanocompósito, rGO/AuNPs, foi preparado por dispersão de 150 mg de GO 

em 150 mL de água ultrapurificada durante 30 minutos em banho com ultrassom. Em seguida, 

1,0 mL de HAuCl4 (2,5 x10-3 mol L-1) foi adicionado ao sistema. A mistura foi aquecida sob 

agitação contínua até ocorrer ebulição e então foi adicionado 750 mL de solução de citrato de 

sódio 1 % (m/v). Após 5 minutos em ebulição foi adicionado 100 mg de NaBH4, contido em 5 

mL de água. A mistura foi agitada sob aquecimento por 30 minutos e após este período 

arrefecida até atingir 25 ºC.  O sólido resultante foi lavado com água e etanol por 5 vezes e em 

seguida foi seco e mantido sob vácuo até o momento de ser usado. Para avaliar a influência das 

nanopartículas de ouro presentes no material, a síntese do rGO puro foi repetida de acordo com 

o que foi descrito, contudo sem a adição do HAuCl4.   
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4 RESULTADOS 

 4.1 Espectrofotometria UV-visível 

Para a investigação empírica de compostos orgânicos por espectrofotometria é comum 

realizar a observação dos espectros em soluções aquosas neutras, ácidas e alcalinas ou em 

soluções alcoólicas. Quando um centro ácido ou básico está presente em um cromóforo 

diretamente na estrutura, ou está ligado a ele (um auxocromo) é esperado a ocorrência de 

reações ácido-base provocando mudanças no espectro de absorção UV-visível, desde que as 

espécies formadas não possuam o espectro de absorção igual ao da molécula original113.  

Os comportamentos do AAS e dos produtos de sua hidrólise, AS e AA, foram 

investigados em diferentes meios com a finalidade de verificar a influência do pH nas respostas 

de espectrofotometria UV-visível, Figuras 16-18. Todas as soluções foram preparadas com a 

concentração do analito de 5x10-3 mol L-1. 

O AA não apresentou sinal de resposta. Para os experimentos envolvendo o AAS e o 

AS, a banda secundária de absorção exibiu variação significativa entre os compostos estudados, 

Tabela 6. 

A comparação dos resultados para a caracterização das respostas do AAS e AS, pode 

ser baseada no princípio de que ambos os compostos possuem em comum a estrutura do ácido 

benzóico, onde a presença do grupo substituinte –OH na posição orto do AS (produto de 

hidrólise do AAS) provoca a mudança batocrômica na banda de absorção secundária, inclusive 

em meio alcalino, com o substituinte assumindo a forma desprotonada –O-. A mudança 

batocrômica é decorrente da doação de um par de elétrons do grupo –OH (auxocromo) para o 

sistema conjugado, resultando no aumento do comprimento de onda máximo da banda 

secundária. 

Em meio alcalino a mudança batocrômica é evidenciada na solução de AAS pela 

formação do íon salicilato, resultando em um espectro muito semelhante ao obtido para a 

solução de AS, Figura 16a e Figura 17b. 
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Figura 15 – Espectros de absorbância na região do UV-visível em de H2SO4 0,1 mol L-1(pH 1,0) e 

5x10-3 mol L-1 de: (A) AAS, (B) AS e (C) AA. 
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             Fonte: Autoria própria 
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Figura 16 – Espectros de absorbância na região do UV-visível em solução de NaOH 0,1 mol L-1 (pH 

13,0) e 5x10-3 mol L-1 de: (A) AAS, (B) AS e (C) AA. 
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Figura 17 – Espectros de absorbância na região do UV-visível em solução de KNO3 0,1 mol L-1 (pH 

6,6) ) e 5x10-3 mol L-1 de: (A) AAS, (B) AS e (C) AA. 
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Tabela 5 – Valores de comprimento de onda para bandas de absorção do AAS e AS 

Solução 
λ / nm (Banda 

primária) 

λ / nm (Banda 

secundária) 
Solvente 

AAS 5x10-3 M 242,4 276,2 H2SO4 0,1 mol L-1  

(pH 1,0) AS 5x10-3 M 244,7 302,9 

AAS 5x10-3 M 242,9 296,4 NaOH 0,1 mol L-1  

(pH 13,0) AS 5x10-3 M 243,6 296,9 

AAS 5x10-3 M 242,4 275,0 KNO3 0,1 mol L-1 

(pH 6,6) AS 5x10-3 M 243,6 297,0 

 

A banda primária do AAS e do AS é atribuída ao anel aromático contendo a função 

ácido carboxílico, comum a ambos compostos. A comparação entre as Figuras 16-18 e entre os 

dados da Tabela 6, permite a observação sobre a banda primária, que tanto para a solução 

contendo AAS como para o AS, apresenta o comprimento de onda máximo na mesma região 

do espectro. Os valores de comprimento de onda máximo muito próximos para a banda 

secundária em solução alcalina evidenciam a ocorrência da hidrólise do AAS gerando o íon 

salicilato. Os valores são atribuídos ao substituinte na posição orto, onde a presença de um par 

de elétrons isolados no oxigênio ligado diretamente ao anel aromático contribui para a 

deslocalização de ligações π, aumentando o efeito de ressonância na estrutura do composto e 

resultando em maior comprimento de onda, quando comparado com o AAS não hidrolisado em 

meio ácido ou em solução de KNO3 0,1 mol L-1.  

Para investigar a estabilidade do AAS foram registrados espectros em diferentes soluções 

(H2SO4 0,1 mol L-1, KNO3 0,1 mol L-1 e NaOH 0,02 mol L-1) em um período 8 horas para a 

avaliação do tempo necessário para a conservação de amostras e realização de medidas 

eletroquímicas e espectrofotométricas sem a interferência dos produtos da hidrólise. A 

estabilidade em meio alcalino foi avaliada em NaOH 0,02 mol L-1, uma vez que hidrólise em 

NaOH 0,1 mol L-1 é imediata, Figura 16a.  

Na solução de KNO3 0,1 mol L-1 (pH = 6,6), foi observada a existência de um ombro com 

absorbância máxima em torno de 310 nm evidenciando o início da hidrólise, Figura 18a. Este 

resultado corrobora com as observações de Edwards 114 que demonstrou que, no intervalo de 

5,5 > pH < 9,0, a reação de hidrólise do AAS é promovida pelo ataque da molécula de água 

sobre o composto na forma ionizada com velocidade de reação independente do pH. Na Figura 

18b em H2SO4 0,1 mol L-1 (pH = 1,0) o AAS permanece na forma não-ionizada e a existência 

do ombro em 310 nm é mais pronunciada, devido a hidrólise ácida catalisada pelos prótons 

presentes no meio114. Na solução de NaOH 0,02 mol L-1 (pH = 13,0), Figura 18c, o ombro em 

296 nm presente desde o início do experimento origina a banda secundária característica do íon 
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salicilato em uma reação entre o íon hidróxido e a forma aniônica do AAS evidenciando a 

ocorrência da hidrólise alcalina114 com velocidade maior em relação aos demais experimentos. 

 

Figura 18 – Espectros de absorbância na região do UV-visível registrados em diferentes intervalos de 

tempo: (A) solução de KNO3 0,1 mol L-1, (B) H2SO4 0,1 mol L-1 e (C) NaOH 0,02 mol L-1. 

200 250 300 350 400

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

A
 /

 u
.a

.

 / nm

 início

 após 1 hora

 após 2 horas

 após 3 horas

 após 4 horas

 após 5 horas

 após 6 horas

 após 7 horas

 após 8 horas

 branco

A

 

 

 

200 250 300 350 400

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

A
 /

 u
.a

.

 / nm

  início

 após 1 hora

 após 2 horas

 após 3 horas

 após 4 horas

 após 5 horas

 após 6 horas

 após 7 horas

 após 8 horas

 branco

B
 

 

 



56 
 

200 250 300 350 400

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

A
 /

 u
.a

.

 / nm

 início

 após 15 minutos

 após 30 minutos

 após 45 minutos

 após 60 minutos

 branco

C

 

 

 

                                             Fonte: Autoria própria 

 

O estudo sobre o comportamento do AAS em função do pH permitiu a suposição sobre 

a forma estrutural do composto de acordo com o eletrólito de suporte empregado. Se 

experimentos são iniciados em até 1 hora após o preparo das soluções, pode ser considerado 

que os resultados obtidos para os processos de oxidação ou redução referem-se ao AAS não 

ionizado em H2SO4 0,1 mol L-1, ionizado em solução de KNO3 0,1 mol L-1 e hidrolisado em 

NaOH 0,1 mol L-1, onde o íon salicilato contribui de forma majoritária para o espectro de 

absorbância na região UV-visível, Figuras 16a e Figura 18c. 

 

4.2. Eletroquímica 

O resultado para o pré-tratamento da rede de platina é apresentado na Figura 19. No 

voltamograma obtido foram identificados os picos correspondentes à região onde é formado o 

filme de óxido de platina, ou seja, OA1 = 0,62 V, OA2 = 0,69 V e OA3 = 0,81 V. Também foram 

observados os picos referentes à redução do filme de óxido, OC1 = 0,46 V; adsorção e dessorção 

em subtensão de hidrogênio HC1 = -0,14 V e HC2 = 0,00 V, respectivamente; e ionização do 

hidrogênio, HA1 = -0,15 V, HA2 = 0,01 e HA3 = -0,05. Os dados mostram que a superfície da 

rede de platina apresentou resposta eletroquímica com valores de potenciais de oxidação e 

redução correspondentes à uma estrutura policristalina, conforme foi descrito por Angerstein-

Koslowsaka et al115.  
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Figura 19 – Voltamograma após 10 ciclos para a rede de platina em solução de H2SO4 0,1 mol L-1 desaerada, 

ν = 0,1 V s-1. 
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Fonte: Autoria própria 

 

As respostas eletroquímicas da rede de platina na presença do AAS 2,5x10-3 mol L-1 

foram verificadas em H2SO4 0,1 mol L-1, KNO3 0,1 mol L-1 e NaOH 0,1 mol L-1. 

Na ausência de AAS em meio ácido, Figura 20a, foi observado uma região ampla de 

corrente anódica com início em 0,62 V, estendendo-se até potencial de inversão de varrredura 

(1,2 V). Este comportamento pode ser atribuído à formação do óxido de platina que teve sua 

formação iniciada em OA1 = 0,62 V no experimento de caracterização do eletrodo (Figura 19). 

Adicionalmente, para a varredura no sentido contrário ainda na ausência do AAS, ocorreu pico 

de corrente catódica supostamente relacionada à eletro-redução do óxido formado na etapa 

anterior, com potencial Epa = 0,40 V, sendo este valor muito próximo ao observado no 

experimento realizado para a caracterização do eletrodo (OC1 = 0,46 V, Figura 19). Quando o 

AAS foi adicionado em meio ácido, ocorreu um pico largo de corrente anódica com Epa = 0,98 

V, o qual sugeriu a eletro-oxidação do fármaco em uma situação onde as moléculas estavam 

eletro-adsorvidas na superfície do eletrodo de platina. Este processo ocorreu de forma 

competitiva com a eletro-oxidação do metal. Esta suposição pode ser reforçada pelo 

aparecimento do potencial de pico catódico, Epa = 0,38 V com corrente de pico de menor 

intensidade quando comparado com o experimento sem o AAS. Esta informação indica que na 
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presença do AAS foi formada uma menor quantidade de óxido de platina na superfície do 

eletrodo, com intensidade de corrente proporcionalmente menor durante o processo de  eletro-

redução. 

Em meio neutro, Figura 20b, não foram observados picos de corrente na ausência do 

AAS. Contudo se observa o aumento de corrente correspondente à evolução de oxigênio a partir 

de 1,10 V.  Neste processo é suposto que uma pequena quantidade de óxido de platina foi 

formada na superfície do eletrodo. Esta observação foi baseada na resposta de corrente catódica 

obtida durante a varredura no sentido contrário, onde o aparecimento de um pico em Epc = 0,26 

V sugere que o óxido produzido na etapa anterior foi reduzido neste processo. Ao ser adicionado 

o AAS em meio neutro foi observado o aparecimento de um ombro amplo na região de 0,50 V 

e um pico largo de corrente anódica em Epa = 0,91 V, sugerindo a eletro-adsorção do fármaco 

de forma competitiva com a formação do óxido de platina. Esta suposição também foi baseada 

na observação do pico de corrente catódica em Epc = 0,26 V com maior intensidade em relação 

ao pico de corrente catódica observado na ausência do AAS. A informação indica que o 

aumento de corrente de pico catódico pode ser atribuída à eletro-dessorção do fármaco 

simultânea a  eletro-redução do óxido de platina formado na etapa anterior a partir de 0,50 V. 

Na Figura 20c a resposta é atribuída ao íon salicilato gerado no meio alcalino (conforme 

discutido em 4.1), onde um pico de corrente anódica ocorre em Epa = 0,72 V em um processo 

irreversível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Figura 20 – Voltamogramas para a rede de platina na presença de AAS 2,5x10-3 mol L-1 em: a) 

H2SO4 0,1 mol L-1; b) KNO3 0,1 mol L-1 e c) NaOH 0,1 mol L-1, velocidade de varredura 

0,01 V s-1. 
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Em regiões de potenciais abaixo de 0,00 V, o AAS não apresentou resposta 

eletroquímica significativa em soluções de H2SO4 0,1 mol L-1 e NaOH 0,1 mol L-1. Contudo 

em solução de KNO3 0,1 mol L-1, Figura 21, foi observado a presença de picos de corrente em 

ambos os sentidos de varredura com Epc = -0,36 V e Epa = -0,49 V, quando o fármaco foi 

adicionado na solução, indicando a ocorrência de processos de redução em regiões de potencial 

ainda não exploradas por trabalhos publicados na literatura, conforme discutido no item 1.4.  

A investigação sobre os possíveis produtos formados nos processos eletroquímicos 

obsevados foi realizada na etapa seguinte do trabalho com o auxílio da espectroscopia na região 

do UV-visível. 

 

Figura 21 – Voltamogramas para a rede de platina na presença de AAS 2,5x10-3 mol L-1 em KNO3 

0,1 mol L-1, velocidade de varredura 0,02 V s-1. 
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4.3 Espectroeletroquímica  

O comportamento eletroquímico de eletrodos de platina na presença do AAS foi descrito 

em trabalhos recentemente publicados,105; 106 contudo os mecanismos propostos (equações 16-

19) não têm o respaldo de resultados obtidos por técnicas complementares para a caracterização 

dos produtos formados. Por esta razão, o uso da espectroeletroquímica torna-se um diferencial 

para a análise do comportamento eletroquímico de compostos orgânicos. 

A espectroeletroquímica óptica na região do UV-visível in situ permite a associação de 

informações sobre elétrons envolvidos em processos de oxidação e redução e de alterações 
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moleculares na superfície do eletrodo de trabalho. Estas características tornam a técnica mais 

promissora para a proposta de mecanismos de oxidação e redução eletroquímica de compostos 

orgânicos cromóforos. 

A associação de respostas eletroquímicas com alterações na estrutura molecular do AAS 

2,5x10-3 mol L-1 foi obtida por meio do monitoramento do espectro na região do UV-visível 

durante os processos de oxidação ou redução sob potencial controlado, usando a célula 

eletroquímica da Figura 14 em um sistema integrado como o da Figura 15f. Com a metodologia 

adotada foi possível avaliar a ocorrência de eletrólise do composto em regiões de potenciais 

onde o transporte de massa deve ser controlado pela difusão das espécies até a superfície do 

eletrodo de trabalho. 

A coulometria sob potencial controlado é o método usual para a determinação do número 

de elétrons (n) envolvidos em reações na superfície do eletrodo de trabalho durante a eletrólise, 

sem o conhecimento prévio sobre a área do eletrodo ou coeficiente de difusão da especie 

estudada. A carga envolvida no processo de eletrólise é usada para o cálculo de n através da Lei 

de Faraday (Equação 29), sendo Q a carga envolvida no processo, n o número de elétrons, N o 

número de mols e F a constante de Faraday (96485 C mol-1)116. A eficiência de experimentos 

envolvendo eletrólise depende da relação entre a área do eletrodo e o volume de solução usada 

A / V. Quanto maior for a razão mais eficiente será o processo. A célula espectroeletroquímica 

apresenta características favoráveis à aplicação de experimentos com eletrólise, uma vez que o 

volume de solução usado é pequeno (800 µL) e a rede de platina fica em contato com a solução 

em um compartimento estreito com largura de 0,1 cm, caracterizando um arranjo do tipo 

“sanduíche” de camada fina. Neste tipo de arranjo o transporte de massa ocorre via difusão 

linear em processos de eletrólise com intervalos de tempo relativamente curtos117. 

NFnQ ..       (29) 

A medida da variação do espectro de absorção do AAS na região do UV-visível foi realizada 

em soluções de H2SO4 0,1 mol L-1, KNO3 0,1 mol L-1 e NaOH 0,1 mol L-1 de forma simultânea 

à passagem de carga durante a eletrólise sob potencial controlado. Para cada caso, os valores 

de potenciais escolhidos pertencem à região de cada voltamograma apresentado no item 4.2,  

onde o transporte de massa para a superfíce do eletrodo é controlado por difusão, assegurarando 

a ocorrência de experimentos com maior eficência de corrente.  
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4.3.1 Experimentos em meio ácido 

A Figura 22a mostra o aumento da carga envolvida na aplicação de E = +1,10 V durante t 

= 600 s em solução de H2SO4 0,1 mol L-1 (pH 1,0) contendo 2,5x10-3 mol L-1 de AAS. O 

processo envolve a carga de 2,72 mC, sem alteração significativa no espectro UV-visível, 

apresentado na Figura 22b. Os resultados permitem a confirmação sobre a hipótese de que a 

carga envolvida no processo corresponde a eletro-adsorção de moléculas do AAS na superfície 

do eletrodo de forma competitiva com a oxidação da platina, com um comportamento 

característico para determinados compostos orgânicos em superfície de platina118. As bandas 

do espectro de absorção do fármaco não sofreram  deslocamento e variação de intensidade 

durante o processo de eletrólise. Por se tratar de um composto com características análogas a 

um ácido benzóico substituído, qualquer mudança ocasionada na estrutura de um ou dos 

substituintes por eletro-oxidação ou eletro-redução, provocariam mudanças significativas nas 

transições eletrônicas correspondente a aromaticidade do anel e consequentemente seriam 

observadas alterações para a resposta das bandas de absorção da molécula produzida. 

Estes resultados ao serem confrontados com a proposta de mecanismo de Wudarska et al.105 

(equação 16), permitem importantes observações sobre o comportamento químico e 

eletroquímico da molécula do AAS em meio ácido. Uma delas é relacionada à ocorrência de 

hidrólise da molécula em uma etapa prévia à eletro-oxidação. Apesar de ser comprovado a 

ocorrência da hidrólise ácida da molécula através dos resultados apresentados na Figura 16a em 

4.1, esta reação não produz quantidade significativa de AS em um intervalo de tempo menor 

que 1 hora, tempo suficiente para o preparo da solução e realização dos experimentos. Os 

espectros de absorbância obtidos para o AAS, Figura 22b, mostram duas bandas de absorção 

características114 para a forma molecular do fármaco com comprimentos de onda máximo em 

238 nm e 276 nm. Os dados não apresentam evidências sobre a ocorrência de hidrólise, uma 

vez que nesta situação a banda secundária do AAS seria deslocada para o valor de comprimento 

de onda máximo em torno de 300 nm, o que corresponde a forma molecular do AS 

supostamente gerado em solução114.          
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Figura 22 – a) Carga medida para AAS em rede de platina sob potencial controlado (+1,1 V), t = 600 s; 

b) Espectros UV-visível em função do tempo. Eletrólito H2SO4 0,1 mol L-1. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

4.3.2 Experimentos em meio neutro 

O comportameno espectroeletroquímico do AAS em meio neutro na eletrólise em E = +1,10 

V durante t = 600 s foi similar ao apresentado em meio ácido. Neste caso, a Figura 23a mostra 

o aumento da carga envolvida durante a eletrólise em solução de KNO3 0,1 mol L-1 (pH 6,6) 

contendo 2,5x10-3 mol L-1 de AAS. O processo envolveu a carga de 2,62 mC, sem alteração 

significativa no espectro UV-visível, apresentado na Figura 23b. Novamente foi confirmada a 

hipótese de que a carga envolvida no processo corresponde à eletro-adsorção de moléculas do 
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AAS na superfície do eletrodo de forma competitiva com a oxidação da platina, com um 

comportamento característico para determinados compostos orgânicos em superfície de 

platina118. 

 
Figura 23 – a) Carga medida para AAS em minigrid de platina sob potencial controlado (+1,1 V), t = 

600 s; b) Espectros UV-visível em função do tempo. Eletrólito KNO3 0,1 mol L-1. 
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                                              Fonte: Autoria própria 

 

Os resultados obtidos para os estudos espectroeletroquímicos do AAS em  KNO3 0,1 

mol L-1 (pH = 6,6) foram publicados no formato de artigo119 (Apêndice A). A Figura 24a, 

mostra o resultado para a coulometria realizada para uma solução de AAS 2,5 x10-3 mol L-1 sob 

o potencial de E = -0,69 V, onde foi registrada a passagem de carga total de -32,5 mC de forma 

simultânea à coleta dos espectros de absorbância, Figura 24b. O espectro inicial do AAS 

corresponde à forma ionizada da molécula, com bandas primária e secundária com absorções 
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máximas características em 243 nm e 275 nm114. As variações do espectro de absorção em 

função da carga envolvida na eletrólise permitiram uma análise sobre a alterações ocorridas na 

banda secundária, onde foi observado o deslocamento hipsocrômico com mudança do 

comprimento de onda de absorção máxima (λmáx) de 275 nm para 267 nm. Estas mudanças no 

espectro são características para fenômemos de remoção de conjugações da molécula16. 

Considerando que a banda primária não sofreu deslocamento de λmáx e que esta é atribuída ao 

anel aromático16, as mudanças nos espectros associadas com a formação do produto da 

eletrólise do AAS corresponderam à remoção da conjugação existente do grupo carbonila 

substituinte. Além disso, a diminuição da absorbância máxima em λ  = 243 nm foi associada ao 

consumo do AAS na forma iônica, permitindo o uso da Lei de Lambert-Beer (1) para calcular 

a variação da concentração do fármaco durante a eletrólise.  

O coeficiente de absortividade molar (   243nm = 1520 L mol-1 cm-1) foi obtido pela 

substituição dos seguintes valores em (1): valor de absorbância inicial, A275nm = 0,38; caminho 

óptico da célula, b = 0,1 cm; e concentração inicial de AAS, CºAAS =  2,5x10-3 mol L-1. O valor 

calculado para   243nm está de acordo com a literatura120. 

A concentração final de AAS (CAAS = 1,9x10-3 mol L-1) foi calculada substituindo os 

seguintes valores em (1): coeficiente de absotividade molar,   243nm = 1520 L mol-1; valor de 

absorbância final, A275nm = 0,29; e o caminho óptico da célula b = 0,1 cm.  

A variação da concentração (CºAAS - CAAS = 6,0x10-4 mol L-1) multiplicada pelo volume 

de solução contido na cubeta (V = 800 µL) teve como resultado o número de mols envolvidos 

na eletrólise, N = 4,8x10-7 mol. A substituição de N e do módulo da carga envolvida na eletrólise 

(32,5 mC) na Lei de Faraday (29), resulta no número aparente de elétrons, n = 0,7 envolvidos 

na eletrólise, a aproximação deste valor equivale a n = 1. 

Um mecanismo para a eletro-redução da forma molécular do AAS foi proposto (30), 

tendo como base o número de elétrons envolvidos na eletrólise e as variações na banda 

secundária do espectro de absorbância durante o processo eletroquímico. Nas condições em que 

foram realizados os experimentos, a remoção da conjugação do grupo carbonila substituinte é 

atribuída à um processo envolvendo 1 elétron para a formação de um ânion radical. Este tipo 

de mecanismo de reação com a formação de um radical localizado no grupo substituinte 

carbonila foi proposto por Silvester et al. para a eletro-redução do íon benzoato e benzoatos 

substituídos121. 
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Figura 24 – a) Carga medida para AAS no minigrid de platina sob potencial controlado (-0,69 V), t = 

480 s; b) Espectros na região do UV-visível em função do tempo. Eletrólito KNO3 0,1 mol 

L-1. 
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Fonte: Adaptação de T.M. Prado et al. / Electrochimica Acta 233 (2017) 105–112 
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A análise sobre os resultados obtidos para espectroscopia RPE para amostra obtida após a 

eletrólise, proporcionou importantes considerações sobre o mecanismo de reação proposto.  

  Não foi possível realizar a detecção direta do ânion radical formado pela eletrólise da 

forma iônica do AAS em KNO3 0,1 mol L-1. As causas para a não ocorrência de resposta para 

a presença de radicais nas amostras foi investigada. Na Figura 25, são apresentados espectros 

de absorção na região do UV-vis, obtidos: antes da eletrólise; no final da eletrólise; e em 

intervalos de tempo depois da eletrólise com t = 60 s, 120 s e 180 s. O deslocamento da banda 

secundária, atribuído a forma iônica do AAS na produção do suposto ânion radical, foi 

regenerado após a eletrólise, sendo que o espectro observado após 180 s pode ser inferido à 

conversão da espécie reduzida para a forma oxidada, devido a instabilidade do radical formado. 

Esse fenômeno ocorre em tempo menor que o necessário para o preparo e análise dos 

experimentos de espectroscopia de RPE da amostra. 

 Para essa situação foi adotado o método de spin trapping, como uma estratégia para a 

estabilização do ânion radical formado, tornando possível a sua detecção indireta nos 

experimentos de RPE. Este método consiste na reação entre o radical livre de interesse e uma 

molécula diamagnética, aprisionando o spin e prolongando o tempo de vida do radical livre122. 

O composto diamagnético utilizado foi o 5,5-dimetil-1-pirrolina N-óxido (DMPO) e sua 

fórmula estrutural é apresentada na Figura 26. 

 O espectro RPE para o radical livre “aprisionado” pelo DMPO em uma solução obtida 

após a eletrólise da forma iônica do AAS é apresentado na Figura 27. Os dados indicam que o 

ânion radical formado em (30), transferiu seu elétron desemparelhado para o oxigênio 

molecular dissolvido em solução gerando o radical superóxido, este reagiu imediatamente com 

a água formando o radical hidroperoxil. As moléculas do DMPO “aprisionaram” o spin do 

radical hidroperoxil, que em seguida decompoe-se formando o aduto DMPO-OH (31) com a 

estrutura molecular apresentada na Figura 28. O aduto apresentou o espectro RPE com fator de 

acomplamento a = 15,0 G, calculado pela distância entre as divisões hiperfinas (Figura 27). O 

fator de acoplamento calculado é característico para o composto e possui valor de acordo com 

encontrado na literatura122. Além do fator de acoplamento, também foi calculado o padrão 
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isotrópico de divisão hiperfina, definido como 2 Ml + 1, sendo M  a quantidade de núcleos 

paramagnéticos do radical e l a rotação de cada núcleo equivalente18. Baseado na estrutura 

molecular do aduto formado (Figura 28), a molécula possui os núcleos paramagnéticos 

referentes a 1 átomo de nitrogênio que realiza duas ligações covalentes e uma ligação covalente 

coordenada, restando um elétron desemparelhado e 1 átomo de hidrogênio ligado do OH. 

Procedendo com os cálculos (32) foi considerado que os átomos de hidrogênio mencionado não 

são equivalentes e o número de divisões hiperfinas para o padrão isotrópico esperado foi igual 

a 4, valor confirmado pelo espectro apresentado na Figura 27. 
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Figura 25 – Espectros de absorbância na região do UV-visível coletados antes e após a coulometria. 

Experimento para a avaliação de estabilidade do ânion radical formado durante a 

eletrólise. 
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Fonte: autoria própria. 
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Figura 26 – Fórmula estrutural da molécula do DMPO. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 27 – Espectro RPE para solução contendo o produto da eletrólise da forma iônica do AAS 

na presença de DMPO. 
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                         Fonte: Adaptação de T.M. Prado et al. / Electrochimica Acta 233 (2017) 105–112. 

 

 

Figura 28 – Fórmula estrutural da molécula do [DMPO-OH]●. Em destaque átomos com núcleos 

paramagnéticos que influenciam na reposta do espectro RPE para o radical.  

 

Fonte: autoria própria. 
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 A detecção indireta do ânion radical por espectroscopia RPE corrobora com a proposta 

do mecanismo em (30) e permite que sejam feitas observações adicionais sobre a resposta 

eletroquímica apresentada no voltamograma da Figura 21. Na etapa onde é apresentada corrente 

de pico catódico em Epc = -0,49 V, houve a formação do ânion radical e, nas condições 

experimentais adotadas, a varredura até o potencial relacionado com a corrente de pico anódico 

em Epa = -0,36 V ocorreu em intervalo de tempo t = 37,5 s, menor que o necessário para a 

desestabilização total do ânion radical (t = 180 s). O tempo calculado para a varredura de 

potenciais transcorrer entre os picos de corrente catódica e anódica foi calculado com a divisão 

do intervalo de potencial existente entre os picos (ΔE = 0,75 V) pela velocidade de varredura 

utilizada (ν = 0,02 V s-1).  

Experimentos foram realizados para intervalo de varredura de potencial entre a região 

de potenciais de pico catódico e anódico com tempo maior que 180 s. Para isso foi calculado o 

valor para a velocidade de varredura satisfazer essa condição. A divisão de ΔE = 0,75 V por 

180 s resultou em velocidade de varredura ν = 0,004 V s-1. A velocidade de varredura ν = 0,002 

V s-1 foi selecionada, considerando que para ν < 0,004 V s-1 o radical ânion formado na etapa 

de eletro-redução deveria estar desestabilizado, não apresentando resposta significativa para a 

oxidação. A comparação da  Figura 29 com a Figura 21, confirma a hipótese de que o radical 

formado na etapa de eletro-redução da forma iônica do AAS é instável em intervalo de tempo 

t > 180 s após a sua formação em Epc = -0,46 V, devido à ocorrência discreta de pico de corrente 

anódica em Epa = -0,39 V (Figura 37), sendo esta resposta diferente daquela observada no 

voltamograma da Figura 21, onde a formação dos picos de corrente catódica e anódica com 

mesma intensidade foi atribuída à formação e eletro-oxidação do radical ânion antes de seu 

desaparecimento.  
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Figura 29 – Voltamogramas para a minigrid de platina na presença de AAS 2,5x10-3 mol L-1 em 

KNO3 0,1 mol L-1, velocidade de varredura 0,002 V s-1. 
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Fonte: autoria própria. 

 

A existência de resposta para a eletro-redução da forma iônica no AAS em meio neutro, 

e a explicação do mecanismo relativo a este processo, contribui com informações importantes 

para a pesquisa sobre o comportamento e detecção do fármaco em amostras biológicas com pH 

neutro. Esta associação pode ser feita a estudos para a identificação do AAS em líquido sinovial, 

o qual possui como função no organismo a “lubrificação” de articulações e cartilagens, entre 

outras. Esse fluído possui pH em torno de 7,0 podendo ser ligeiramente diminuído no caso de 

inflamações123. Sob este aspecto alguns trabalhos da literatura discutem os efeitos benéficos do 

AAS no tratamento da artrite reumatoide, relacionada à inflamação de articulações.124; 125 Outro 

fluído biológico com características que podem ser associadas à detecção do AAS em meio 

neutro é a urina. Esta possui valores de pH normais dentro da faixa de 4,6 - 8,0 e pH médio de 

6,0126.  

4.3.2.1 Aplicação analítica sobre o comportamento espectroeletroquímico do 

AAS em meio neutro 

Além da proposta do mecanismo de redução do AAS, o trabalho contido no Apêndice 

A, traz resultados sobre experimentos para a sua determinação espectroeletroquímica em 

amostras de comprimidos de aspirina, urina e água de córrego. A seleção das amostras partiu 

do pressuposto de que 40% dos fármacos ingeridos é eliminado do corpo humano em sua forma 

química ou como seus metabólitos, onde é atribuído o potencial de contaminação ambiental. 



72 
 

Considerando que o AAS é o fármaco mais consumido no mundo e as estações de tratamento 

de efluentes são ineficientes para a remoção deste tipo de contaminante, a alta demanda leva ao 

aumento da produção resultando em um grande volume de águas residuais sendo contaminado 

por resíduos da indústria farmacêutica61; 62; 63; 127; 128; 129. 

Nesta proposta o minigrid de platina foi modificado com o nanomaterial compósito de 

óxido de grafeno reduzido decorado com nanopartículas de ouro (rGO/AuNPs). As Figuras 30 

e 31 apresentam micrografias obtidas para a caracterização do material, empregando as técnicas 

de microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão, 

respectivamente. 

 

Figura 30 – Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura para o material híbrido 

rGO/AuNPs. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 31 – Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão: a) nanofolhas de 

grafeno; b) material compósito, rGO/AuNPs. 

 

a) 
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Fonte: Autoria própria. 

 A micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura para o material híbrido, 

rGO/AuNPs, foi obtida usando retroespalhamento de elétrons em uma ampliação de 250.000 

vezes (Figura 30). As nanopartículas de ouro são representadas por manchas brancas brilhantes 

e foram distribuídas de forma homogênea na superfície das nanofolhas de rGO. Para obter mais 

informações sobre a estrutura do rGO e o material híbrido rGO/AuNPs, foram avaliadas as 

micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão (Figura 31). As nanofolhas de 

rGO e rGO/AuNPs são mostradas na Figura 31a e Figura 31b, respectivamente. Os diâmetros 

das partículas foram medidos diretamente das micrografias usando o software ImageJ. A partir 

dessas micrografias foi obtido um valor médio de 5,651,64 nm, para AuNPs imobilizadas na 

folha de rGO. As micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão confirmaram 

a incorporação de AuNPs depositadas no rGO no material híbrido rGO/AuNPs em 

concordância com as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura. 

  O uso do rGO/AuNPs proporcionou melhor intensidade para as respostas de corrente 

em experimentos de voltametria cíclica, quando seus resultados foram comparados para o 

minigrid não modificado e modificado apenas com o rGO (Figura 32). 

 A melhor resposta apresentada pelo minigrid modificado com rGO/AuNPs pode ser 

explicada pelo fato do rGO possuir uma estrutura singular com formato de “folhas” em duas 

dimensões contendo átomos de carbono com orbitais sp2 com ligações π conjugadas que 

promovem alta mobilidade eletrônica e transferência de carga por meio de grupos funcionais, 

localizados nas extremidades das folhas e atuando como portas para a transferência de carga do 

eletrodo para o AAS, além de evitar a formação de filmes e adsorção de gases na superfície da 

platina.  

Assim como os grupos funcionais do rGO, as nanopartículas de ouro distribuídas pela 

superfície das folhas de RGO atuam como portas para a transferência de carga e aumentam a 

b) 
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intensidade de corrente de redução do AAS. A eficiência para a transferência de carga para a 

eletro-redução do AAS é maior para rGO em relação à platina e maior ainda para o rGO/AuNPs 

em relação ao rGO e à platina. 

 

Figura 32 – Voltamogramas para minigrid de platina com e sem modificação na presença de AAS 

2,5x10-3 mol L-1 em KNO3 0,1 mol L-1, velocidade de varredura 0,002 V s-1. 

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

  platina

 platina / rGO

 platina / rGO / AuNPs

I 
/ 

A

E vs (Ag/AgCl) / V
 

 

 

               Fonte: Adaptação de T.M. Prado et al. / Electrochimica Acta 233 (2017) 105–112 

 

 Para a identificação e quantificação do AAS foi adotada a técnica de voltabsormetria 

derivada linear (DLVA), onde as informações espectroeletroquímicas a nível molecular foram 

obtidas por respostas associadas entre a variação de potenciais da voltametria linear e 

absorbância na região UV. Assim, o sinal é obtido pela derivada do sinal óptico (absorbância) 

em função do potencial (28). O monitoramento do comprimento de onda máximo e potenciais 

de pico de corrente específicos da molécula de interesse, confere à técnica vantagem para a 

aplicação direta em matrizes complexas, onde podem existir diversas espécies eletroativas além 

da molécula de interesse. Neste caso, a resposta um perfil análogo ao da voltametria de 

varredura linear. Isso permite associar a variação da absorbância máxima em comprimento de 

onda específico para o AAS com o pico de corrente de redução em potencial catódico também 

específico, ou seja, a influência de moléculas interferentes na resposta é significativamente 

diminuída em relação às técnicas estritamente eletroquímicas. 

 Os dados coletados na construção da curva de calibração para a quantificação de AAS 

a 275 nm são apresentados como inserção na Figura 33, onde também estão as repostas de 
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DLVA com os valores de dA275nm/dE em módulo. Esta convenção deve-se ao fato de que no 

processo de eletro-redução do AAS houve consumo da banda de absorção em 275 nm. Como o 

consumo aumenta proporcionalmente com a quantidade de AAS adicionado em solução, a 

variação dos valores foi expressa no sentido positivo para correlacionar o aumento da variação 

com o aumento da concentração do AAS. 

 Todos os experimentos foram feitos em triplicata e os cálculos foram realizados de 

acordo com o método estatístico descrito por Miller e Miller130. A curva de calibração obtida é 

representada pela Equação 33, com coeficiente de correlação linear de Pearson, R = 0,9992 e 

limite de detecção LD = 0,26 µmol L-1.  O LD foi calculado como 3 vezes Sy/x dividido pela 

inclinação da curva de calibração. A estatística Sy/x estima os erros aleatórios na direção y e foi 

calculada a partir da Equação 34. A equação usa os valores de y residual (
^

ii
yy  ), onde os 

valores
^

i
y  são os pontos na linha de regressão calculada que correspondem aos valores 

individuais de x, isto é, os valores "ajustados" de y. 

)]([18,002,0/ 1
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 LμmolAASdEdA
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                                   (33) 
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/







n
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S i
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           (34) 

 

Figura 33 – Voltabsormogramas para AAS: a) ausente; b) 0,88 µmol L-1; c) 1,23 µmol L-1; d) 1,58 

µmol L-1; e) 1,93 µmol L-1; f) 2,28 µmol L-1; g) 2,63 µmol L-1; h) 2,80 µmol L-1. Eletrólito 

KNO3 0,1 mol L-1, ν = 0,02 V s-1, λ = 275 nm. Inserção: regressão linear obtida para a 

curva de calibração.   
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Fonte: Adaptação de T.M. Prado et al. / Electrochimica Acta 233 (2017) 105–112. 
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 O método apresentou bom desempenho quando realizados os testes de 

reprodutibilidade, pela comparação das inclinações de 3 curvas de calibração construídas, 

apresentando desvio padrão relativo (RSD) de 0,89 %. Também foram feitos experimentos de 

repetibilidade para a determinação consecutiva de 10 amostras de solução de KNO3 0,1 mol L-

1, contendo padrão de AAS 1,84 µmol L-1, com RDS = 4,87 %. Foram realizados testes de 

interferentes com ácido ascórbico e ácido úrico em soluções separadas e em misturas contendo 

3 vezes mais interferentes do que AAS. Nenhuma resposta foi obtida na região de potencial 

catódico onde ocorre a resposta do analito de interesse. A escolha dos interferentes foi baseada 

na provável presença destes tanto em matrizes de urina, como para água de rio. 

 A quantificação de AAS em amostras reais realizada para amostras de comprimidos 

disponíveis no mercado nacional, urina (coletada com frasco coletor universal específico para 

análises clínicas) e água do córrego Monjolinho, localizado na cidade de São Carlos – SP, Brasil 

(S22º00.725‘/W047º54.428‘), conforme a Figura 34. A urina analisada pertencia a um 

voluntário que faz uso continuo de AAS para o controle de distúrbios tromboembólicos. A 

manipulação e descarte das amostras procedeu de acordo com recomendações de uso para os 

equipamentos de proteção individual e local de descarte126. Todo o material não descartável 

utilizado nos experimentos foi lavado e esterilizado. 

 

Figura 34 – Localização do ponto de coleta das amostras de água no córrego Monjolinho. Cidade: 

São Carlos – SP, Brasil. 

 

Fonte: Adaptação de Google Maps. 
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Os resultados para a quantificação do AAS nas diferentes amostras foram obtidos por 

recuperação e são apresentados na Tabela 7. As soluções preparadas para a recuperação nas 

amostras  dos comprimidos possuiam concentrações de 5,6x10-3 mol L-1, calculada com base 

nos valores de massa nominal do fármaco informados nas bulas. A determinação do AAS nas 

demais amostras reais foi feita por recuperação com solução estoque do padrão. 

Os valores de porcentagem de recuperação diferentes de 100 % correspondem ao efeito 

de matriz, por se tratarem de amostras contendo compostos orgânicos e inorgânicos inerentes à 

composição. Assim, a técnica DLVA demosntrou relevância para a quantificação e 

identificação de AAS em matrizes complexas. 

 

Tabela 6 – Dados para a quantificação de AAS em amostras reais. 

Amostra Adicionado (µmol L-1) Encontrado (µmol L-1) Recuperado (%) 

A) água de córrego - - - 

B) água de córrego 0,88 0,83 94,32 

C) água de córrego 1,05 1,00 95,24 

D) água de córrego 1,93 1,82 94,30 

A) comprimido - 0,25 - 

B) comprimido 0,53 0,80 150,94 

C) comprimido 1,05 1,30 123,81 

D) comprimido 1,23 1,58 128,46 

A) urina - 0,26 - 

B) urina 1,58 2,06 130,38 

C) urina 1,75 2,21 126,29 

D) urina 1,93 2,25 116,58 

Fonte: Adaptação de de T.M. Prado et al. / Electrochimica Acta 233 (2017) 105–112 
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4.3.3 Experimentos em meio alcalino  

Alguns resultados para os experimentos em meio alcalino permitiram a publicação de 

um artigo131, o qual está contido no Apêndice B. De acordo com os resultados discutidos em 

4.1, o AAS hidrolisa espontâneamente em meio de NaOH 0,1 mol L-1. Assim é considerado 

que todo o AAS adicionado foi convertido em salicilato AS- com concentração igual ao do 

fármaco inicialmente presente nas soluções (C = 2,5 x10-3 mol L-1).  

O potencial de +0,85 V foi selecionado a partir da resposta eletroquímica da Figura 20c, 

para a realização de eletrólise durante o tempo, t = 480 s. Nesta região de potencial foi 

assegurada a ocorrência da eletro-oxidação do AS- e toda carga medida foi atribuída ao processo 

de eletro-oxidação. Na Figura 35a, o resultado para a coulometria durante a eletrólise mostra 

que a carga total envolvida durante todo o processo foi de +0,19 C. Na Figura 35b, os espectros 

de absorção obtidos de forma simultânea a eletrólise mostram a diminuição da banda em 296 

nm, indicando o consumo do AS-. Esta variação permitiu o cálculo do número de mols 

envolvidos na reação. 

O coeficiente de absortividade molar (   296 nm = 4015 L mol-1 cm-1) foi obtido pela 

substituição dos seguintes valores em (1): valor de absorbância inicial, A296 nm = 1,00; caminho 

óptico da célula, b = 0,1 cm; e concentração inicial de AS-, CºAS
- =  2,5x10-3 mol L-1 cm-1. O 

valor calculado para   296nm está de acordo com a literatura114. 

A concentração final de AS- (CAS
- = 9,7x10-4 mol L-1) foi calculada substituindo os 

seguintes valores em (1): coeficiente de absotividade molar,   296nm = 4015 L mol-1 cm-1 ; valor 

de absorbância final, A296 nm = 0,39; e o caminho óptico da célula b = 0,1 cm.  

A variação da concentração (CºAS
- - CAS

- = 2x10-3 mol L-1) multiplicada pelo volume de 

solução contido na cubeta (V = 800 µL) teve como resultado o número de mols envolvidos na 

eletrólise, N = 1,6x10-6 mol. A substituição na Lei de Faraday (29) de N e da carga envolvida 

(0,19 C), resulta no número aparente de elétrons, envolvidos na eletrólise n = 1,2. A 

aproximação deste valor equivale a n = 1. 
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Figura 35 – a) Carga medida para AS- 2,5x10-3 mol L-1 em minigrid de platina sob potencial 

controlado (+0,85 V), t = 480 s; b) Espectros na região do UV-visível em função do 

tempo. Eletrólito NaOH 0,1 mol L-1. 

0 100 200 300 400 500

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20
Q

 /
 C

t / s

0,19 C

 

 

A

 

200 250 300 350 400 450

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 0 s

 480 s

A
 /

 u
.a

.

 / nm

B

242 nm

296 nm

250 nm

393 nm

N

 

 

 

Fonte: Adaptação de DO PRADO, T. M.; MACHADO, S. A. S. Spectroelectrochemical study of 

salicylate in alkaline medium. Journal of Solid State Electrochemistry, v. 20, n. 9, p. 2569-2574, Sep 2016. 

 

 No espectro final apresentado na Figura 35b é obsevado o deslocamento batocrômico 

da banda primária de λinicial = 242 nm para λfinal = 250 nm, além da presença de uma banda 

discreta em λ = 393 nm. Estas observações indicam a presença de mais um tipo de composto 

formado como produto da eletrólise. A concentração relacionada ao consumo do AS- (CAS
- = 

2x10-3 mol L-1) indica que cerca de 80 % do AS- foi eletro-oxidado para a geração de um 
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composto majoritário responsável pelo deslocamento batocrômico em competição com outros 

compostos responsáveis pelo aparecimento da banda em λ = 393 nm. 

Os resultados permitem a proposta de um mecanismo (35) para a formação de um 

composto majoritário com 1 elétron envolvido na descarboxilação do salicilato, originando 

radicais fenóxi. Estes radicais são estabilizados ao formarem um dímero. Esse mecanismo é 

característico de uma eletrólise de Kolbe132. 

A ocorrência dos radicais fenóxi em meio alcalino e sua posterior estabilização é 

descrita na literatura133. A apresentação da abordagem sobre o mecanismo proposto para a 

oxidação do íon salicilato é mais completa em relação a estudos publicados 134. No mecanismo 

proposto (34) o dímero formado através da formação de um radical inicialmente pela perda de 

1 elétron do oxigênio do grupo ácido carboxílico é o 2,2`-bifenol.  

Os possíveis subprodutos formados na reação são originados pela formação de um 

radical formado inicialmente pela perda de 1 elétron do oxigênio ligado diretamente ao anel 

aromático, em um mecanismo similar ao proposto na literatura134 (21) para a formação de 3,6-

dioxociclohexa-1,4-dienocarboxilato e 5,6-dioxociclohexa-1,3-dienocarboxilato. 

Estes produtos são considerados benzoquinonas substituídas por um grupo carboxilato, 

onde o comprimento de onda para a absorbância máxima em λmáx = 393 nm pode ser atribuído 

ao deslocamento batocrômico em relação ao valor esperado para benzoquinanoas135 (λmáx = 389 

nm). Este feito pode ser associado à contribuição de um par de elétrons do oxigênio do grupo 

carboxilato para o sistema aromático. Outra evidência sobre a formação dos subprodutos foi a 

mudança na colaração da solução para amarelo (Figura 36), sendo que  era transparente antes 

da eletrólise. Esse fato deve-se a extensão da banda com λmáx = 393 nm até valores na região de 

400 nm, onde a cor amarelo pode ser observada, de acordo com a Tabela 8. 
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Figura 36 – Solução amarela contida na célula espectroeletroquímica após experimento de eletrólise 

do AS- em NaOH 0,1 mol L-1. E = +0,85 V, t = 480 s. 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 7 – Relação entre as cores da luz absorvidas e as cores observadas para a análise de um 

composto por espectrofotometria na região do visível. 

Cor da luz absorvida 
Comprimento de onda da luz 

absorvida (nm) 
Cor observada 

Violeta 400 Amarelo 

Azul 450 Laranja 

Azul – Verde 500 Vermelho 

Verde – Amarelo 530 Vermelho – Violeta 

Amarelo 550 Violeta 

Laranja – Vermelho 600 Azul – Verde 

Vermelho 700 Verde 

Fonte: adaptação de Zollinger, Heinrich. Color chemistry: syntheses, properties, and applications of organic 

dyes and pigments. John Wiley & Sons, 2003. 

 

A comparação entre os espectros de absorbância coletados de forma independente para 

o produto formado na eletrólise e soluções padrão contendo o AS- e bifenol (ambos 2,5x10-3 

mol L-1), Figura 37, mostra que o produto formado na eletrólise possui comprimento de onda 

máximo idêntico para o 2,2`-bifenol na banda primária λ = 250 nm. Em contrapartida a banda 

secundária do produto da eletrólise apresenta comprimento de onda máximo idêntico ao AS- 

em λ = 296 nm. Essas informações sugerem a coexistência de ambos os compostos (AS- e 2,2`-

bifenol) após a eletrólise.  

A decomposição do sinal de absorbância dos espectros da Figura 37 foi feita pela 

derivada de segunda ordem. Este tipo de análise permite a separação dos sinais de uma mistura 

compostos podendo ser atribuído o comprimento de onda específico para as bandas de cada 

componente da mistura136. 

A Figura 38, mostra a correlação entre o sinal derivado do produto da eletrólise com os 

padrões de AS- e 2,2`- bifenol. Em λ = 331 nm é localizado o ponto isosbéstico hipotético para 

a coexistência do AS- com o 2,2`-bifenol. A ocorrência discreta do valor máximo de 

absorbância do produto da eletrólise em λ = 324 nm é muito mais próxima do comprimento de 

onda para a absorbância máxima do 2,2`-bifenol do que o valor correspondente para o AS- em 

λ = 335 nm. Estas informações corroboram com a proposta de que o 2,2`-bifenol foi obtido 

como produto majoritário da reação eletroquímica. 
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Figura 37 – Espectros de absorbância na região do UV-vis para soluções padrão de AS- e 2,2`-

bifenol (2,5x10-3 mol L-1) e produto da eletrólise do AS-. 
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Fonte: autoria própria. 

 

Figura 38 – Sinais para a derivada de segunda ordem, referentes aos espectros de absorbância na região 

do UV-vis para soluções padrão de AS- e 2,2`-bifenol (2,5x10-3 mol L-1) e produto da 

eletrólise do AS-. 
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Fonte: autoria própria. 
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 Experimentos adicionais foram realizados empregando a técnica de espectrometria na 

região do infra-vermelho com transformada de Fourier (FT-IR, do inglês Fourier transform 

infrared), Figura 39. A atribuição das bandas apresentadas pelas amostras foi feita com base 

nas cartas e informações de referências contidas na obra de Silverstein et al.137. A análise foi 

feita considerando as condições da amostra antes da etapa de hidrólise alcalina, onde foram 

comparados os espectros do AAS e do produto da eletrólise.  

 No espectro obtido antes da eletrólise Figura 39a, a banda com mínimo de 

transmitância em 1223 cm-1, correspondeu ao estiramento da ligação entre o carbono da 

carbonila e o oxigênio no grupo acetato do AAS, (C=O)-O. Este composto ainda apresentou a 

banda em 1751 cm-1, atribuída ao estiramento das ligações C=O do grupo ácido carboxílico e 

outra banda em 920 cm-1 também correspondeu ao grupo ácido carboxílico, sendo esta atribuída 

à torções das ligações O-H fora do plano, em função de ligações de hidrogênio existentes entre 

as moléculas. As bandas entre 2540 – 3080 cm-1 corresponderam ao estiramento entre ligações 

C-H do anel aromático e para os estiramentos das ligações O-H do grupo ácido carboxílico.  

 No espectro referente ao produto da eletrólise, Figura 39b, a ausência da banda em 

1751 cm-1 correspondente ao estiramento de ligações C=O do grupo ácido carboxílico, 

corroborou com a proposta de descarboxilação do salicilato gerado pela hidrólise do AAS em 

meio alcalino, assim como a atenuação das bandas na região entre 2540 – 3080 cm-1, atribuídas 

ao estiramento O-H do ácido carboxílico. A formação do dímero, 2,2`-bifenol, foi associada ao 

aparecimento de uma banda larga em 3439 cm-1, atribuída aos grupos -OH substituintes de 

ambos anéis aromáticos da molécula. A banda discreta e larga em 650 cm-1 foi atribuída torções 

O-H fora do plano, em função de ligações de hidrogênio intermoleculares.   
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Figura 39 – Espectros FT-IR a) AAS; b) Produto da eletrólise do AAS em meio alcalino (2,2`-bifenol). 
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Fonte: Adaptação de DO PRADO, T. M.; MACHADO, S. A. S. Spectroelectrochemical study of 

salicylate in alkaline medium. Journal of Solid State Electrochemistry, v. 20, n. 9, p. 2569-2574, Sep 2016. 

 

 A correlação do comportamento do AAS em meio alcalino e sua existência no 

organismo, pode ser feita considerando a geração dos íons salicilato durante a hidrólise alcalina 

do AAS na digestão do quimo. Quando este chega ao duodeno com pH < 4,50 e recebe o suco 

pancreático que possui caráter alcalino (pH 8,00 – 8,30) 19.  Neste sentido, a técnica 

espectroeletroquímica pode ser promissora no desenvolvimento e um método alternativo para 

a detecção de salicilato em exames toxicológicos para amostras de urina, usualmente realizados 

em soluções teste com pH alcalino 138. 

 

4.4 Experimentos investigativos sobre a formação de complexos de ferro com ácido 

salicílico e ácido acetilsalicílico 

Nos experimentos conduzidos para a avaliação da existênia de tal interação foi simulado 

o ambiente do estômago in vitro. Para isso foi adotado o meio ácido de uma solução de HCl 0,1 

mol L-1, pH 1,0. Neste caso não foram consideradas as enzimas presentes  no suco gástrico. A 

enzima pepsina é a principal responsável pelo início da digestão das proteínas do alimento, 

enquanto que o “fator intrínseco” é uma glicoproteína produzida pelas células parietais do 
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estômago. Tanto a pepsina como o “fator intrínseco” não interagem diretamente com o ferro no 

estômago. O HCl é responável pela transformação dos íons ferroso em férrico para a posterior 

absorção no instestino139.  

Uma solução padrão de FeCl3
 em HCl 15% contendo 1 g de ferro foi diluída em 0,5 L 

de água ultrapura para obtenção da solução estoque de ferro 0,04 mol L-1. A reação para a 

formação do complexo foi realizada pela diluição da solução estoque de ferro para 1,0x10-3 mol 

L-1 à uma solução contendo o ligante de interesse L (AAS ou AS) na concentração de 3,0 x10-

3 mol L-1. 

A mudança da cor da solução durante a reação é um indício sobre a formação do 

complexo Fe(L)n, com n variando de 1 – 3 ligantes. Este tipo de observação não foi possível 

para a presença de AAS como suposto ligante. Nesta situação, a coloração da solução durante 

a reação permaneceu transparente, assim como era antes da mistura dos reagentes.  

A teoria do campo cristalino (TCC) é utilizada para a explicação sobre a interação entre 

metal e ligante na formação de complexos envolvendo os orbitais d (Figura 40) dos metais de 

transição140.  

 

Figura 40 – Orbitais d e as respectivas distribuições de densidade eletrônica. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A configuração eletrônica do Fe3+ é [Ar] 3d5, onde segundo a TCC, a interação entre 

um centro metálico e seus ligantes é puramente eletrostática. O metal isolado e em fase gasosa, 

possui seus orbitais d degenerados, ou seja, com a mesma energia. Quando um campo esférico 

com cargas negativas é colocado no entorno do centro metálico, ocorre repulsão entre os 

elétrons do metal e do ligante, provocando um aumento de energia nos orbitais d do metal 
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(desdobramento dos orbitais). Se o campo ocorrer por influência de doadores de pares 

eletrônicos para o metal, a simetria do campo será menor em relação à um campo esférico 

perfeito140.  

Considerando uma situação onde exista um centro metálico com os ligantes seis ligantes 

se aproximando; se um ligante está localizado ao longo de um do eixos cartesianos x, y ou z ele 

interagirá com maior intensidade com os orbitais d (dz
2 ou dz

2 – dy 
2) que estão alinhados neste 

mesmo eixo e estes orbitais terão um aumento de energia; os outros orbitais que não estão 

localizados sobre os eixos cartesianos (dxy, dxz e dyz), não interagirão de forma significativa com 

os ligantes, resultando na diminuição da repulsão eletrônica e decréscimo de energia. Os 

orbitais localizados sobre os eixos cartesianos são chamados de eg e os que estão na região entre 

os eixos são os t2g. Neste caso, a diferença de energia existente os dois grupos de orbitais (eg e 

t2g) é representada por ΔO, onde o sub-índice “O” , neste caso, é referente à um campo cristalino 

octaédrico (Oh) 
140. 

Quando os ligantes interagem com os metais de transição para a formação de complexos 

ocorre transferência de carga. Neste caso, um dos componentes possuirá característica de 

doador e o outro de receptor. A coloração dos complexos com metais de transição ocorre devido 

a transferência de um elétron do doador a um orbital do receptor, mediante a absorção de 

radiação em comprimentos de onda na região do visível140. 

No experimento para a interação entre o Fe3+ e o AAS, a não absorção de radiação na 

região do visível (400 – 700 nm), Figura 41, evidencia que não houve formação de complexo. 

As bandas observadas na região do espectro UV, Figura 42, corresponde ao AAS e à mistura 

entre o AAS e o FeCl3. Os resultados mostraram que na presença do ferro apesar de não ter 

ocorrido formação de complexo, o metal contribui para formação de uma banda em λ = 322 

nm, além das bandas de absorção características do AAS.  

A investigação sobre esse comportamento foi feita pela comparação entre os espectros 

de absorbância do FeCl3 isolado, AAS isolado e misturas entre os dois com aumento na 

quantidade de AAS. Os resultados da Figura 42, revelaram que a instensidade da banda em λ = 

322 nm aumentou proporcionalmente com a concentração do AAS, quando mantida a 

concentração do FeCl3 fixa. Considerando o pKa de 3,5 para o AAS e o pH 1,0 do meio, a 

molécula permaneceu protonada e a hipótese sobre a formação de um sal correspondente ao 

espectro resultante foi descartada. À propósito, não existem registros na literatura sobre a 

existência de um sal composto pelo ânion acetilsalicilato e os cátions Fe3+.   

Outra hipótese considera a existência de uma interação eletrostática entre o AAS e os 

cátions Fe(OH2)6
3+ em solução. Para tal situação a densidade de carga negativa no oxigênio da 
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carbonila do grupo ácido carboxílico do AAS orienta as moléculas ao redor dos cátions, sem a 

ocorrência de transferência de carga. O comportamento apresentado pelos voltamogramas da 

Figura 43, mostra que os valores de potenciais de pico de corrente não dependeram da presença 

do fármaco em solução, onde foi observado o par redox com Epc = 0,50 V e Epa = 0,56 V, para 

a solução contendo apenas o FeCl3 e para a mistura com o AAS. Contudo na presença do 

fármaco a intensidade das correntes diminuíram. Este comportamento pode ser associado à 

interação íon-dipolo suposta à partir dos espectros UV-vis, onde a presença das moléculas 

orgânicas ao redor do metal, provocaram diminuição em seu coeficiente de difusão, restringindo 

certa quantidade de espécies à difundir até a superfície do eletrodo.  

 

Figura 41 – Espectros de absorção na região do UV-vis para uma solução de AAS 3x10-3 mol L-1 e 

um solução contendo AAS 3x10-3 mol L-1 e FeCl3 1x10-3 mol L-1. 
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Fonte: autoria própria. 
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Figura 42 – Espectros de absorção na região do UV-vis para uma solução de FeCl3 1x10-3 mol L-1; 

AAS 3x10-3 mol L-1; e soluções contendo concentração fixa de FeCl3 1x10-3 mol L-1 com 

variação na concentração de AAS (1x10-3 mol L-1, 2x10-3 mol L-1 e 3x10-3 mol L-1). 
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Fonte: autoria própria. 

 

Figura 43 – Voltamogramas para solução contendo FeCl3 e solução contendo FeCl3
 na presença de 

AAS. Velocidade de varredura 0,02 V s-1. 
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A formação de um complexo foi observada em experimento para a reação entre FeCl3 e 

AS. A solução inicialmente transparente, contendo o AS, apresentou coloração violeta 

imediatamente após a adição da solução contendo o íon Fe3+, onde metal e ligante estavam com 

concentrações finais de 1x10-3 mol L-1 e 3x10-3 mol L-1, respectivamente (Figura 44). 

Os espectros para absorbância na região do UV-vis de soluções contento apenas o AS, 

e para o complexo formado, evidenciam a formação do complexo pelo aparecimento da banda 

de absorção em 515 nm (Figura 45). Na região UV, as bandas de absorção do AS apresentaram 

o efeito hipercrômico e um deslocamento batocrômico, revelados pelo aumento da 

absortividade molar de  = 1600 L mol-1 cm-1
 para  = 1667 L mol-1 cm-1

 e λ = 296 nm para λ = 

312 nm, respectivamente, onde o metal que atuou como um auxocromo para as moléculas 

orgânicas na região do UV ao mesmo tempo em que o complexo foi formado, apresentando a 

banda na região do visível. Na Figura 46 é proposta a estrutura para o complexo formado onde 

cada uma das três moléculas do AS atuam como um ligante bi-dentado com um oxigênio 

fenólico e um oxigênio do grupo ácido carboxílico coordenando o metal em um campo 

cristalino octaédrico. As alterações observadas nos espectros na região do UV ocorrem em 

função da sobreposição dos orbitais s pertencentes a estes átomos de oxigênio, sobre os orbitais 

d do metal. No visível a banda de absorção em 515 nm corresponde à absorção de energia para 

as transições eletrônicas nos orbitais d do metal. 

O comprimento de onda para a absorção máxima do complexo formado, permite o 

cálculo do número de onda 
_

ν   = 19417 cm-1 atribuído à ΔO, para a distribuição eletrônica nos 

orbitais d do ferro no complexo, Figura 47. O valor de ΔO foi comparado com o valor referente 

ao emparelhamento de elétrons nos orbitais d do Fe3+, P = 29875 cm-1, encontrado na 

literatura141. Assim como representado na Figura 47, para ΔO < P, o complexo apresentou 

campo fraco e “spin alto”, onde 3 elétrons foram distribuídos nos orbitais t2g e 2 elétrons 

ocuparam os orbitais eg, com uma configuração eletrônica t2g
3 eg

2. A força considerável para 

acomodação dos ligantes no entorno do metal pode ser explicada pela relação carga / raio do 

Fe3+, onde quanto maior for essa relação mais estável é o complexo formado. Sendo o raio 

iônico do Fe3+ r = 0,64 Å e a relação Q / r = 4,69.  Além disso a distribuição eletrônica no Fe3+ 

colabora para melhor acomodação de ligantes, sendo que os sistemas d 0, d 3e d 5 com “alto-

spin” não sofrem distorções tetragonais para a minimização de energia, explicadas pelo efeito 

Jahn-Teler140.  
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Figura 44 – Soluções antes e depois da formação do complexo: à esquerda solução de AS, antes da 

reação; à direita solução contendo o complexo formado pela reação do AS com FeCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Figura 45 – Espectros de absorbância na região do UV-vis para solução de AS, antes da reação; 

solução contendo o complexo formado pela reação do AS com FeCl3. 
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Figura 46 – Estrutura molecular para o complexo formado entre o AS e Fe3+. 
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Fonte: autoria própria. 

 

Figura 47 – Distribuição eletrônica dos elétrons do Fe3+ nos orbitais com desdobramento de energia. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Os voltamogramas da Figura 48, mostram a existência de dois potenciais de pico 

catódico, Epc = 0,50 V e Epc = 0,27 V, correspondentes à eletro-redução do Fe3+ livre em solução 

e do [Fe(AS)3]
3+, respectivamente. A presença do pico anódico em Epa = 0,56 V é relacionada 

à eletro-oxidação do Fe2+ gerado a partir do íon ferroso livre em solução durante a varredura 

catódica.  

À medida que a concentração de AS aumentou, a maior quantidade de complexo 

formado provocou o aumento dessas espécies reduzidas na superfície do eletrodo, sendo isso 

evidenciado pelo aumento da corrente em Epc = 0,27 V. Isso também provocou a diminuição 

dos íons férrico livres em solução , sendo necessário um maior sobrepotencial para a eletro-

redução destes, resultando no decréscimo da corrente de pico catódico e deslocamento do 

potencial de Epc = 0,50 V para Epc = 0,45 V. A forma reduzida do complexo não sofreu oxidação 



93 
 

e o pico anódico em Epa = 0,56 V diminui proporcionalmente à quantidade de íons ferroso 

gerados em solução no processo de eletro-oxidação.  

Essas observações permitem a inferência sobre a estabilidade da forma reduzida do 

complexo em solução, onde não foi observado sua eletro-oxidação. Além disso, espectros de 

absorbância obtidos in situ após as varreduras de potencial, mostraram a ocorrência da banda 

de absorção do complexo proporcional à concentração reduzida em solução em solução com 

comprimento de onda máximo λ = 525 nm (Figura 49). Este comprimento de onda corresponde 

a um valor de 
_

ν  = 19048 cm-1, o qual é menor para P referente ao emparelhamento dos elétrons 

6 do Fe2+ nos 3 orbitais t2g, e o campo cristalino é fraco com “alto-spin”. Estas informações 

revelam que neste tipo de complexo gerado na eletro-redução, ocorre a distorção tetraédrica 

(efeito Jahn-Teller) típica para complexos octaédricos com sistemas eletrônicos d 6 com “alto-

spin”140.    

 Assumindo que o Fe2+ eletro-reduzido do complexo inicial foi mantido coordenado, a 

diferença de energia entre a eletro-redução dos íons férrico livre em solução e a eletro-redução 

do complexo, foi empregada para o cálculo da constante de formação do complexo, K, pelas 

relações (36) a (39). Onde: G é a variação de energia livre de Gibbs; R, a constante dos gases 

ideais (8,31 J.mol-1 K-1); T, a temperatura em Kelvin (298 K): n, o número de elétrons (n = 1); 

e `E , a variação de potencial para a presença de Fe3+em solução na concentração de 1x10-3 

mol L-1 a 25 ºC, calculada pela diferença entre o pico de potencial catódico do íon livre e do 

metal no complexo. 

 

KRTG ln                  (36) 

 

 `EnFG             (37) 

 

`ln EnFKRT                    (38) 

 

RT

EnF

K
`

exp


                   (39) 

 

O valor da constante K = 9,0x10-4 está de acordo com o obtido por Agren108 e refere à 

coordenação do Fe3+ por 3 moléculas do AS, de acordo com o mecanismo proposto em (40). 
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         (40) 

 

A estabilidade dos complexos foi discutida previamente, acerca da relação da carga pelo 

raio do átomo central, sendo que com o aumento da carga e a diminuição do raio a estabilidade 

aumenta. A labilidade diminui com o aumento da carga e a diminuição do raio do átomo central 

dos complexos.  No caso do complexo formado Q / r = 4,69, o valor é considerado alto 

suficiente para conferir estabilidade aos complexos de ferro (III), ao mesmo tempo que estes 

apresentam labilidade, sendo esta uma característica para os complexos octaédricos dos 

elementos do primeiro período de transição. A labilidade é relacionada com o equilíbrio 

estabelecido de forma muito rápida entre os complexos e as moléculas dos ligantes, quando 

estas são colocadas em solução, ou até mesmo com moléculas do próprio solvente quando este 

funciona como ligante141.  O valor pequeno para a constante de formação do complexo entre 

Fe3+ e AS, revela tal labilidade e a facilidade de coordenação do Fe3+ pelas moléculas de AS. 

A mudança na coloração da solução que ocorre imediatamente após a mistura entre metal e 

ligante evidencia tal comportamento. 

 

Figura 48 – Voltamogramas para solução contendo FeCl3 e soluções de FeCl3 com sucessivas adições 

de AS. Velocidade de varredura 0,02 V s-1. 
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Fonte: autoria própria. 
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Figura 49 – Espectros de absorbância na região do visível para a forma reduzida do complexo em 

solução. 
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Fonte: autoria própria. 

 

 Experimentos adicionais para a caracterização do complexo foram feitos empregando 

a técnica espectrometria FT-IR, Figura 50. A atribuição das bandas apresentadas pelas amostras 

foi feita com base nas cartas e informações de referências contidas na obra de Silverstein et 

al.137. A análise foi feita por comparação entre uma amostra do complexo com uma amostra do 

ligante (AS). 

 A identificação dos grupos funcionais na amostra do ligante (AS) foi feita pelas 

bandas em: 1657 cm-1, atribuída ao estiramento das ligações C=O do grupo ácido carboxílico; 

893 cm-1, atribuída às torções das ligações O-H do grupo ácido carboxílico fora do plano, em 

função de ligações de hidrogênio existentes entre as moléculas; 1444 cm-1, atribuída à 

deformação C-O-H do ácido carboxílico fora do plano; 2538 – 3238 cm-1, correspondente ao 

estiramento entre ligações C-H do anel aromático e O-H do grupo ácido carboxílico; 1250 cm-

1, atribuída às vibrações de estiramento axial do grupo –O-H fenólico.  

 O espectro do complexo formado mostra que os modos vibracionais identificados para 

o ligante foram atenuados e em alguns casos extintos, devido à coordenação das moléculas ao 

metal. A banda intensa e larga em 3402 cm-1 é atribuída à coordenação dos átomos de oxigênio 

do ligante no metal, onde para cada molécula foram envolvidos um oxigênio fenólico e um 

oxigênio da carbonila do ácido caboxílico. O desaparecimento das bandas entre 2538 – 3238 
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cm-1, 1657 cm-1 e 893 cm-1, assim como a diminuição em 1444 cm-1 e 1250 cm-1, são associados 

à coodenação do metal proposta pela estrutura da Figura 46. 

 

Figura 50 – Espectros de transmitância FT-IR para o ácido salicílico e complexo formado. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0

20

40

60

80

100

1
4

4
4

1
2

5
0

%
 T

Número de onda / cm
-1

 ácido salicílico

 complexo

1
6

5
7

8
9
3

3238 - 25283
4

0
2

 

 

                                                           

Fonte: autoria própria. 

 

O estudo  espectroeletroquímico in vitro demonstrou a existência do complexo entre o 

AS e os íons Fe3+ em um ambiente similar ao do estômago. A redução do metal no complexo 

sem a destruição da estrutura coordenada, revela que é possível a coexistência do complexo nas 

formas reduzida e oxidada. No entanto, a forma reduzida do complexo apresenta distorção 

tetragonal provocada pelo efeito Jahn-Teller, sendo mais suceptível à desestabilização por 

fatores externos à “esfera de coordenação”.  

Considerando as possíveis interações do AS proveniente de um comprimido de AAS e 

o ferro contido em alimentos, uma situação provável para que ocorra a formação de complexo 

seria a coordenação das moléculas de AS com íons Fe3+ provenientes de alimentos de origem 

vegetal e cereais. O que corrobora com o fato de vegetarianos serem mais propensos à anemia.  

O ferro proveniente de alimentos de origem animal é biodisponível na forma heme (Fe2+ 

ligado em uma estrutura protoporfirina), após a digestão da hemoglobina e mioglobina e não 

está propenso à complexação com o AS. O estudo sobre a estabilidade do complexo durante o 

processo de absorção no instestino depende da compreensão sobre o comportamento do 

enterócito e as proteínas envolvidas em uma célula intestinal, Figura 51.  
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A redutase do citocromo b duodenal (Dcytb) é responsável pela redução do Fe3+ de 

alimentos de origem vegetal para Fe2+que é transportado pela DMT-1, sendo esta composta por 

12 segmentos transmembrana. A proteína transportadora do heme-1 (HCP1), posicionada na 

membrana apical das células do duodeno, é responsável pela internalização do ferro heme da 

dieta. O grupo heme é ligado na membrana em forma de escova, localizada na borda dos 

enterócitos duodenais. Neste local a HCP1 interage e atravessa a membrana plasmática, 

carregando o grupo heme extracelular. Em seguida o grupo heme liga-se à membrana de 

vesículas no citoplasma da célula. No interior da célula, o ferro é liberado da protoporfirina pela 

hemeoxigenase. Após a liberação do ferro, este se junta à porção de ferro não heme sendo 

estocado na forma de ferritina ou liberado para o sangue pelo enterócito. A proteína da 

hemocromatose (HFE) trabalha para a regulação da absorção intestinal do ferro, interagindo 

com o receptor da transferrina (TfR) e detectando o seu grau de saturação. Dessa forma a HFE 

sinaliza para o enterócito se há maior ou menor necessidade de absorção do ferro no intestino142.  

 

Figura 51 – Célula intestinal e proteínas envolvidas no processo de absorção do ferro. 

 

Fonte: Adaptação de GROTTO, H. Z. Metabolismo do ferro: uma revisão sobre os principais 

mecanismos envolvidos em sua homeostase. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, 2008. 

Mediante a compreensão do mecanismo de absorção do Fe3+, a real proposta de 

interferência provocada pelo complexo com o AS depende do reconhecimento deste pela 

enzima Dcytb. Esta situação não foi tratada no presente estudo, contudo é inferido que a 
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existência dos ligantes ao redor do metal podem diminuir a especificidade dos sítios ativos da 

enzima e provocar a diminuição de sua absorção no intestino. Esta suposição é relevante aos 

indivíduos vegetarianos, podendo ocorrer o risco de anemias pelo uso prolongado de 

comprimidos contendo o AS.    

 

5 CONCLUSÃO 

A investigação sobre os processos de eletro-oxidação e eletro-redução do AAS e do AS por 

métodos espectroeletroquímicos em diferentes regiões de pH permitiram a proposta dos 

respectivos mecanismos de eletro-reação de forma alternativa e inédita aos trabalhos 

encontrados na literatura.  

Em meio ácido conclui-se que a forma molecular do AAS possui estabilidade suficiente 

para não ser influenciada pelas perturbações eletroquímicas sob potencial controlado, fato 

comprovado pela inalteração do espectro de absorbância da molécula na região UV-vis durante 

experimentos de eletrólise.  

Os experimentos em meio neutro permitiram a proposta de um mecanismo para a eletro-

redução da forma iônica do AAS, com o envolvimento de 1 elétron para a formação do ânion 

radical acetilsalicilato. A formação de radicais em solução foi comprovada pela técnica de 

espectroscopia RPE, onde foi constatada a influência do oxigênio dissolvido no meio de reação 

para a desestabilização do radical em um intervalo de tempo aproximado de 180 s e a formação 

do superóxido. A eletro-redução com alteração do espectro de absorbância da forma iônica do 

AAS, permitiu o desenvolvimento de uma metodologia para a detecção do fármaco em amostras 

de comprimidos, urina e água de córrego, onde a variação da concentração nas amostras foi 

monitorada pelo pico de dA275 nm / dE em função do potencial de eletro-redução na técnica de 

voltabsormetria derivada linear (DLVA) com limite de detecção de 0,26 µmol L-1. 

Em meio alcalino foi comprovado a existência de hidrólise imediata do AAS gerando os 

íons salicilato (AS-) e acetato no meio. A variação do espectro de absorbância do AS- sob 

potencial controlado permitiu o cálculo do número de elétrons envolvidos na reação de eletro-

oxidação, onde foi proposto um mecanismo com a formação de um produto majoritário (2,2`-

bifenol). Onde análises do espectro de transmitância FT-IR do produto da reação comprovaram 

a predominância de suas características na solução após o processo de oxidação. 

Os experimentos in vitro simulando o ambiente do estômago, demonstraram que a formação 

de um complexo entre o AAS e íons de ferro não ocorre com facilidade e existe uma interação 

eletrostática fraca entre as moléculas do fármaco e os íons metálicos. Em contrapartida, os 
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experimentos para a proposta sobre a interação dos íons de ferro com o AS, mostraram que nas 

condições adotadas há formação de um complexo estável e lábil (K = 9,0x10-4) onde é provável 

o sequestro de íons Fe3+ pelo fármaco. Considerando a ingesta exclusiva do metal oriundo de 

fontes vegetais, existe a probabilidade do uso contínuo de comprimidos que liberam AS no 

estômago potencializar quadros de anemia em vegetarianos. A total elucidação desta teoria é 

tomada como uma perspectiva futura para a linha de pesquisa implementada no Grupo de 

Materais Eletroquímicos e Métodos Eletroanalíticos e depende dos estudos de interação entre 

o complexo formado e a enzima Dcytb. 

Conclui-se de forma geral que o uso da espectroeletroquímica permitiu adquirir 

informações em nível molecular sobre fenômenos químicos e eletroquímicos relacionados ao 

comportamento do AAS e do AS em regiões de pH ácido, alcalino e neutro, bem como a 

interação dos fármacos com o ferro, sendo feita a analogia dos meios de estudo às diferentes 

regiões do organismo humano. 

Em relação ao aspecto transformador deste trabalho, conclui-se que durante os anos 

investidos para pesquisa em nível de doutorado foi possível ampliar o campo de conhecimento 

sobre diferentes áreas da química, compreendendo: físico-química, química analítica, química 

orgânica e química inorgânica.  
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