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1. Resumo 

No presente trabalho realizou-se um estudo eletroquímico do extrato aquoso da 

casca de eucalipto da espécie Eucalyptus grandis, por meio da voltametria cíclica 

empregando eletrodo de trabalho de carbono vítreo comercial. Pretende-se com 

esse estudo desenvolver uma metodologia para determinar compostos polifenólicos 

nesse tipo de solução ao mesmo tempo em que se avalia sua atividade antioxidante. 

 

2. Introdução 

Na casca do eucalipto uma infinidade de compostos orgânicos e aromáticos é 

encontrada, dos quais muitos são polifenóis com atividades biológicas antioxidantes 

e antirradicalares (GHOREISHI et al., 2011; WANG, 2013). A voltametria cíclica é 

um método eletroquímico de análise, constituindo a principal técnica para verificação 

de processos do tipo redox (PACHECO et al, 2013). Uma vez que os polifenóis 

possuem ação antioxidante, são passiveis de serem analisados com emprego dessa 

técnica (ARTEAGA et al, 2012). 

O eucalipto é plantado em larga escala para produção de móveis, papel e 

celulose gerando como rejeito a casca que é descartada ou pouco utilizada, 

podendo ser aproveitada por conter importantes compostos químicos interessantes 

para a indústria farmacêutica, cosmética e de nanomateriais (WANG, 2013). 

Os nanomateriais são uma classe de compostos que vêm despertando o 

interesse da comunidade científica em função de suas características superlativas 

devido aos efeitos de tamanho. Dentre os nanomateriais que vêm despertando 

interesse, o grafeno e seus derivados, como óxido de grafeno (GO) e óxido de 

grafeno reduzido (rGO), sobressaem-se devido suas propriedades eletroquímicas e 

sua altíssima superfície de contato, o que os capacita como potenciais materiais 

para modificação de eletrodos e estudos eletroquímicos (CHEN et al, 2011). 

 

3. Objetivos 

O objetivo desse trabalho consiste em desenvolver uma metodologia para 

determinar os compostos aromáticos presentes no extrato aquoso da casca de 

eucalipto da espécie Eucalyptus grandis e estudar as suas atividades 

antirradicalares, por meio da técnica de voltametria cíclica. Será utilizado como 

eletrodo de trabalho tanto o eletrodo de carbono vítreo (GC) comercial, quanto o 

mesmo modificado com rGO, visando aumentar sua sensibilidade aos polifenóis. 



 

4. Metodologia 

O extrato aquoso de casca de eucalipto da espécie Eucalyptus grandis foi 

preparado a partir do procedimento desenvolvido por Wang (2013). 

Os voltamogramas cíclicos foram obtidos a partir de soluções contendo 500 μl de 

extrato de eucalipto em 15 mL de KCl 0,1 M. Utilizou-se nas medidas eletroquímicas 

um potenciostato/galvanostato da Autolab modelo PGSTAT 302N e uma cela 

contendo três eletrodos, o de trabalho de carbono vítreo, de referência de Ag/AgCl e 

auxiliar de carbono. As medidas foram realizadas de -1,0 a +1,0 V empregando 

velocidades de varredura de 25, 50, 100 e 200 mV/s. 

 

5. Desenvolvimento 

Na figura 1 encontram-se os voltamogramas cíclicos obtidos a partir do extrato 

aquoso de Eucalyptus grandis em KCl 0,1M, onde se pode observar a presença de 

um pico anódico irreversível em 0,45V, que se desloca para valores de maior 

potencial com o aumento da velocidade de varredura, e um ombro ao redor de 

0,35V.  
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Figura 1. Voltamogramas cíclicos do extrato aquoso de Eucalyptus grandis em KCl 

0,1M em diferentes velocidade de varredura.  

 

Santos e colaboradores (2013), analisaram o cromatograma de um extrato aquoso 

da madeira da Eucalyptus grandis e a partir dos dados obtidos mostraram que os 



principais componentes são ácido elágico e gálico. Comparando se os dados de 

potencial obtidos nesse trabalho (figura 1) com os valores relatados na literatura 

para os ácidos gálico e elágico (GHOREISHI), verificou-se que eles são muito 

próximos. Assim esses ácidos ou seus derivados devem ser os principais 

componentes do extrato obtido nesse trabalho. 

 

6. Resultados preliminares 

Os dados obtidos até o momento sugerem que é possível empregar a técnica de 

voltametria cíclica para determinar polifenóis em extrato de plantas. Os estudos 

prosseguem utilizando eletrodo de carbono vítreo modificado eletroquimicamente 

com óxido de grafeno reduzido (rGO), visando aumento da sensibilidade da técnica. 

E, também avaliar a atividade antioxidante desses polifenóis. 
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