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Introdução 

 Os ácidos ascórbico (AA), úrico (AU) e a dopamina 
(DA) desempenham funções fisiológicas 
importantes. A dopamina é um mensageiro químico 
essencial para a transmissão dos impulsos 
nervosos; o ácido ascórbico age como catalisador e 
cofator redox em uma série de processos 
bioquímicos e o ácido úrico, produzido a partir dos 
produtos de degradação celular dos nucleosídeos 
de purina, adenosina e guanosina, tem ação 
antioxidante

1,2
. Este trabalho visa o desenvolvimento 

de um eletrodo quimicamente modificado com 
nanotubos de carbono (MWCNT) e polímero de 
ácido vanílico (ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzóico), 
gerado eletroquimicamente (poli-AV) (Figura 1) para 
detecção destas biomoléculas. 
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Figura 1: Estrutura do ácido vanílico. 

Resultados e Discussão 

Foi empregada em todas as medidas 
eletroquímicas, uma célula eletroquímica contendo 
três eletrodos: eletrodo de referência Ag/AgCl (KCl 
saturado), fio de platina como eletrodo auxiliar e 
eletrodo de carbono vítreo (ECV) como eletrodo de 
trabalho. Na figura 2A pode ser observada a 
utilização da plataforma poli-AV/ECV na 
determinação de AA, DA e AU, sendo que não são 
observados picos referentes à oxidação de AA e AU 
na faixa de potencial de -0,25 V a 0,50 V vs. 
Ag/AgCl, ocorrendo somente resposta para DA em 
0,25 V na faixa de potencial selecionada.  
Com a utilização da plataforma poli-
AV/MWCNT/ECV se obtêm a separação de três 
picos referentes à oxidação de AA, DA e AU como 
pode ser observado na Figura 2B, onde se 
observam maiores correntes e separação entre os 
picos referentes à oxidação dos analitos em relação  

 
a poli-AV/ECV, podendo, pois, a plataforma pode ser 
utilizada para a determinação simultânea de AA, AU 
e DA por amperometria, no qual se obteve limites de 

detecção de 3,5 M, 4,5 M e 1,5 M para AA, DA e 
AU, respectivamente (Figura 3).  

Figura 2: Voltamogramas cíclicos para 
determinação simultânea de AA, DA e AU, em 

tampão fosfato 0,1 M pH 7,0 = 5 mV.s
-1

 em (A) 
poli-AV/ECV e (B) poli-AV/MWCNT/ECV. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 3: Amperogramas referentes à 

eletrooxidação de AA, DA e AU em poli-

AV/MWCNT/ECV, em tampão fosfato 0,1 M pH 7,0. 

Conclusões 

Um sensor eletroquímico com base em ácido 

vanílico e MWCNT (poli-AV/MWCNT/ECV) foi 

desenvolvido para a determinação simultânea de 

AA, DA, e AU. Efeito catalítico para oxidação de AA 

foi também observado. 
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