
 

José Adolfo Oliveira Ribeiro 
Licenciado em Química (FCUP) 

 

 

 

 

Caraterização e Otimização de Sensores 
Eletroquímicos para Aminas Biogénicas 

 

 

     
   

               
  
 
 
 

Dissertação para obter o grau de Doutor em Química 

 

 
 
 
 

Orientadores: Professor Doutor Carlos Melo Pereira  
                        Professor Doutor António Fernando Silva 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E BIOQUÍMICA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

ABRIL/2013 



 
 

 
 
 



i 
 

Agradecimentos 
 
Esta tese não teria sido possível sem o contributo valioso de um grupo de pessoas. 

Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento ao meu orientador, Professor Carlos 
Melo Pereira, pelo convite para participar neste projeto, por todo o apoio e incentivo, e 
pela transmissão de conhecimento ao longo destes anos que muito contribuiu para levar 
este trabalho a bom porto. 

Em segundo lugar, agradeço ao Professor António Fernando Silva pelos conselhos 
sábios e pela disponibilização de todos os meios necessários para o desenvolvimento deste 
trabalho.  

O meu sincero obrigado à Professora Ana Martins pelos ensinamentos e discussões 
científicas, pela amizade e principalmente por me ter proporcionado a oportunidade de dar 
os primeiros passos na produção de trabalho científico. 

Agradeço ao Professor Manuel Azenha e à Dra. Isabel Rocha pela disponibilidade 
em me ajudar sempre que necessitei.  

Agradeço também aos meus colegas e ex-colegas do grupo de Eletroquímica 
Interfacial, Elisa Pereira, Elisabete Ferreira, Inês Miranda, João Borges, José Campiña, 
Cátia Carreira, Mariana Chirea, Mariana Ornelas, Porkodi Kadhirvel e Rui Gusmão. 
Agradeço em especial ao núcleo que me acompanhou de perto ao longo destes anos, Cris 
Gomes, Marta Figueiredo, Sónia Salomé, Renata Costa, Nuno Pereira e Paula Fernandes, 
pelo apoio diário, pelas interessantes discussões científicas, pelo ótimo ambiente de 
trabalho e pelos momentos de boa disposição e descontração que passamos juntos. 

Permitindo-me alguns agradecimentos de cariz mais pessoal, agradeço aos amigos 
do andebol e aos amigos de sempre pela forte amizade e pelo incansável apoio e incentivo 
ao longo desta encruzilhada.  

Agradeço à minha namorada pelo apoio, pelo carinho, pela compreensão e 
companheirismo nos melhores e nos piores momentos.  

Por fim, agradeço à minha família. Agradeço aos meus irmãos pelo apoio 
indispensável e entusiasmo de sempre. Agradeço profundamente aos meus Pais, a quem 
dedico esta tese, por todos os esforços, por todo o apoio, dedicação e por sempre 
acreditarem em mim. 

 
A todos vós que contribuíram para este trabalho, o meu muito obrigado. 

 
Existem algumas instituições às quais apresento o meu agradecimento. Agradeço à 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) pela bolsa de doutoramento concedida 
(referência: SFRH/BD/45492/2008) no âmbito do QREN-POPH-Tipologia 4.1-Formação 
Avançada, comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do MEC.  

Agradeço também à Linha 4 do Centro de Investigação em Química (CIQ) por 
reunir todas as condições e meios necessários para a realização deste trabalho.  

E por fim, o meu muito obrigado ao Serviço de Imuno-hemoterapia do CHVNG/E, 
EPE pela disponibilização das amostras de plasma. 





iii 
 

Resumo 
 

O objetivo principal deste trabalho consistiu no desenvolvimento de sensores 
eletroquímicos com base em interfaces entre duas soluções eletrolíticas imiscíveis (ITIES) 
para a determinação de uma classe importante de neurotransmissores, as catecolaminas 
endógenas, a que pertencem a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina. O modo de 
transdução dos sensores baseou-se em reações de transferência iónica através da uma 
interface composta por um conjunto de microorifícios suportados numa membrana 
polimérica de polietileno teraftalato (PET). 

Numa primeira fase do trabalho, foram otimizadas as condições experimentais para 
a construção do sensor, nomeadamente com a escolha criteriosa do solvente orgânico a 
utilizar e do ligando lipofílico mais adequado para a determinação analítica. A 
determinação seletiva dos neurotransmissores foi conseguida utilizando um mecanismo de 
transferência assistida pelo ligando dibenzo-18-coroa-6 das aminas protonadas através de 
uma microinterface água/1,6-diclorohexano. Foram estimadas as constantes de formação 
dos complexos catecolamina-ligando e foram otimizadas as condições operacionais para a 
obtenção de máxima sensibilidade analítica das técnicas voltamétricas utilizadas neste 
trabalho (voltametria de onda quadrada e a voltametria diferencial de impulsos) para a 
deteção das aminas biogénicas, tendo-se obtido limites de deteção inferiores a 1 µM. Foi 
testada a seletividade do sensor eletroquímico para as catecolaminas na presença de ácido 
ascórbico, que coexiste em excesso em amostras biológicas com as catecolaminas. Por fim, 
o desempenho do sensor eletroquímico foi avaliado num sistema real, neste caso com a 
determinação das catecolaminas em amostras de plasma humano. 

Na segunda fase do trabalho, foi explorada a possibilidade de utilizar ADN 
lipofílico como ligando dissolvido na fase orgânica para a determinação das catecolaminas. 
Os estudos iniciais basearam-se no uso de uma droga anti-tumoral, a daunorrubicina, cujo 
mecanismo de interação com o ADN é bem conhecido. Após o estudo do comportamento 
do fármaco na interface líquido-líquido, foi estudada a interação da droga e das 
catecolaminas com o ADN dissolvido na fase aquosa. Por fim, sintetizou-se o ADN 
lipofílico por reação do ADN com um tensioativo e tentou-se incorporar o ligando na fase 
orgânica com recurso a um co-solvente. São descritos os principais progressos alcançados 
para a construção do sensor eletroquímico utilizando ADN lipofílico como ligando. 

Foram ainda realizadas algumas experiências com as catecolaminas utilizando 
elétrodos sólidos, de modo a estabelecer a comparação da performance entre os sensores 
eletroquímicos com base em elétrodos sólidos e os sensores eletroquímicos com base em 
ITIES para a determinação das catecolaminas, nomeadamente, quanto aos limites de 
deteção obtidos, influência dos interferentes na determinação (principalmente o ácido 
ascórbico) e grau de complexidade dos procedimentos de preparação dos sistemas de 
medição. 
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Abstract 
 

The main objective of this work was to develop electrochemical sensors based on 
interfaces between two immiscible electrolyte solutions (ITIES) for the determination of an 
important class of neurotransmitters, the endogenous catecholamines, and belongs to this 
class, dopamine, adrenaline and noradrenaline molecules. The transduction mode of the 
sensor was based on ion transfer reactions across an interface based on an array of 
microholes supported on a polymeric membrane of polyethylene teraphthalate (PET). 

In the first part of this work, the experimental conditions for the construction of the 
sensor were optimized, particularly with the careful choice of the organic solvent used and 
the lipophilic ionophore more appropriated for the analytical determination. The selective 
determination of neurotransmitters was achieved using an ion transfer reaction assisted by 
the ionophore dibenzo-18-crown-6 across a water/1,6-dichlorohexane microinterface. The 
formation constants of the catecholamine-ligand complexes were estimated and the 
experimental conditions to achieve the maximum sensitivity of the analytical techniques 
used in this voltammetric study (square wave voltammetry and differential pulse 
voltammetry) were optimized for the detection of the biogenic amines, and limits of 
detection less than 1 µM were obtained. The selectivity of the electrochemical sensor for 
catecholamines in the presence of ascorbic acid, which coexists in excess with 
catecholamines in biological samples, was studied. Finally, the performance of the 
electrochemical sensor was evaluated in a real system with the determination of 
catecholamines in human plasma samples. 

In the second part of the work, the possibility of using lipophilic DNA as ligand 
dissolved in the organic phase for the determination of catecholamines was explored. 
Initial studies were based on the use of an anti-tumour drug, daunorubicin, whose 
mechanism of interaction with DNA is well known. After the study of the behaviour of the 
drug at liquid-liquid interface, the interaction of the drug and catecholamines with DNA 
dissolved in the aqueous phase was investigated. Finally, lipophilic DNA was synthesized 
by reaction of DNA with a surfactant followed by incorporation of the ionophore in the 
organic phase using a co-solvent. The main achievements in the construction of the 
electrochemical sensor using lipophilic DNA as ionophore are described. 

Some experiments with catecholamines using solid electrodes were performed in 
order to establish a comparison between the performance of electrochemical sensors based 
on ITIES and sensors based in solid electrodes for the determination of catecholamines, 
particularly, the limits of detection obtained, the influence of interferents in the 
determination (especially ascorbic acid) and the complexity of the procedures used for the 
preparation of the analytical systems. 
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Résumé 
 

L'objectif principal de ce travail a été le développement de capteurs 
électrochimiques basés sur des interfaces entre deux solutions d’électrolytiques non 
miscibles (ITIES) pour la détermination d'une classe importante de neurotransmetteurs, les 
catécholamines endogènes, à laquelle appartiennent la dopamine, l'adrénaline et la 
noradrénaline. Le procédé de transduction des capteurs est basé sur des réactions de 
transfert d'ions à travers une interface comprenant un ensemble de microtrous supportés sur 
une membrane polymérique de polyéthylène téréphtalate (PET). 

Dans une première étape de travail, les conditions expérimentales ont été 
optimisées pour la construction du capteur, en particulier avec le choix judicieux du 
solvant organique utilisé et le meilleur ligand lipophile adaptée à la détection. La 
détermination sélective des neurotransmetteurs a été réalisée en utilisant un mécanisme de 
transfert assisté par le ligand dibenzo-18-couronne-6 par l'intermédiaire d'une 
microinterface eau/1,6-dichlorohexane. Nous avons estimé les constantes de formation des 
catécholamines-ligand et les conditions expérimentales optimales pour réussir la sensibilité 
maximale des techniques analytiques utilisées dans cette étude voltamétrique (voltamétrie 
à vague carrée et la voltamétrie d’impulse différentielle) pour la détection des amines 
biogènes, ce qui donne des limites de détection inferieures à 1 µM. Nous avons testé la 
sélectivité du capteur électrochimique pour les catécholamines, en présence d'acide 
ascorbique, qui coexiste dans des échantillons biologiques en excès par rapport à les 
catécholamines. Enfin, les performances du capteur électrochimique ont été évaluées dans 
un système réel, dans ce cas, la détermination des amines dans les échantillons de plasma 
humain. 

Dans le deuxième stade du travail, la possibilité a été explorée en utilisant l'ADN 
comme ligand lipophile, dissous dans la phase organique, pour la détermination des 
catécholamines. Les premières études étaient basées sur l'emploi d'un médicament anti-
tumoral, la daunorubicine, dont le mécanisme d'interaction avec l'ADN est bien connu. 
Après l'étude du comportement de la drogue dans l’interface, nous avons étudié 
l'interaction de médicaments et de catécholamines avec l'ADN dissous dans la phase 
aqueuse. Enfin, l'ADN lipophile à été synthétisé par réaction de l'ADN avec un surfactant 
et l’incorporation du ligand dans la phase organique a été essayée à l'aide d'un co-solvant. 
Les principales réalisations de la construction du capteur électrochimique en utilisant 
l'ADN comme ligand lipophile sont décrits. 

Ont également été effectués quelques expériences avec des catécholamines en 
utilisant des électrodes solides, afin d'établir une comparaison entre les performances des 
capteurs électrochimiques basés sur les ITIES et les capteurs électrochimiques basés sur 
électrodes solides  pour la détermination des catécholamines, notamment les limites de 
détection obtenues, l'influence d'interférant dans la détermination (acide ascorbique en 
particulier) et le degré de complexité des procédures de préparation des systèmes de 
mesure. 
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1. INTRODUÇÃO TEÓRICA 

1.1. As Aminas Biogénicas 

1.1.1.  Perspetiva Geral 

 

As aminas biogénicas são compostos azotados resultantes principalmente da 

descarboxilação enzimática de aminoácidos livres e por aminação e transaminação de 

aldeídos e cetonas1. Na Figura 1.1 encontra-se esquematizado o processo de síntese de 

algumas aminas biogénicas. Estes compostos são bases orgânicas com baixo peso 

molecular que ocorrem naturalmente em microrganismos, plantas e animais, como 

consequência do seu metabolismo ou podem ser incorporados nos organismos através do 

consumo de alimentos1,2,3. No caso dos humanos, as aminas biogénicas podem facilmente 

ser ingeridas através do consumo de variados tipos de alimentos, como peixe, carne, vinho, 

vegetais, chocolate, entre outros4,5. 

As aminas biogénicas são designadas dessa forma devido à sua origem biológica e 

podem ser classificadas do ponto de vista estrutural como: alifáticas (putrescina, espermina 

e espermidina), aromáticas (serotonina, feniletilamina e dopamina) e heterocíclicas 

(histamina e triptamina). Alguns autores classificaram a cadaverina, a putrescina, a 

espermina e a espermidina como poliaminas1,6. 

 

 
Figura 1.1: Representação esquemática da formação de aminas biogénicas. Figura adaptada da 

referência 4. 
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As aminas biogénicas endógenas são fontes de azoto e precursoras na síntese de 

hormonas, alcaloides, ácidos nucleicos e proteínas. Estão também diretamente relacionadas 

com alguns fenómenos essenciais no nosso organismo, como o desenvolvimento cerebral, 

regulação e crescimento do sistema nervoso, neurotransmissão, regulação da temperatura 

corporal e aumento e diminuição da pressão sanguínea6,7. Dentro das aminas biogénicas, as 

poliaminas têm um papel fulcral no crescimento, regeneração e metabolismo de todos os 

órgãos do corpo humano e são essenciais para o normal funcionamento do intestino. 

Devido ao importante papel das poliaminas no metabolismo e diferenciação/crescimento 

celular, a putrescina, a espermina e a espermidina estão associadas ao crescimento de 

tumores. A inibição da biossíntese destas poliaminas é atualmente um dos principais focos 

de investigação de novas terapias contra o cancro6.  

Algumas aminas biogénicas, tais como a agmatina, a espermina e a espermidina, 

são também potenciais precursores de compostos carcinogénicos N-nitrosados8, formados 

pela interação dos grupos amino com os nitritos e óxidos de azoto durante o 

armazenamento, conservação ou confeção de alguns alimentos9. As nitrosoaminas 

constituem um grave problema de saúde pública, especialmente em carnes e peixes que 

contêm nitritos ou sais de nitratos como conservantes2,8.  

A conexão entre estes amino-compostos e variados tipos de patologias humanas 

tem vindo a ser estabelecida ao longo dos últimos 150 anos10. Algumas dessas patologias 

são, atualmente, verdadeiros flagelos para a humanidade, como o cancro e as disfunções 

neurológicas. Na Tabela 1.1 estão resumidas algumas patologias que ao longo do tempo 

evidenciaram estar relacionadas com as aminas biológicas10. 
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Tabela 1.1: Distúrbios patológicos relacionados com algumas aminas biogénicas. Tabela adaptada da 

referência 10 

Amina Patologias 

Histamina Cancro da pele, stress oxidativo, esquizofrenia, alergias; 

Serotonina 
Depressão, esquizofrenia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, 

ansiedade, pânico, enxaqueca, obesidade, encefalopatia, inibição de plaquetas; 

Dopamina Esquizofrenia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson; 

Tiramina Enxaqueca, hipertensão, esquizofrenia, doença de Parkinson, depressão; 

Triptamina Depressão, esquizofrenia, encefalopatia hepática; 

Poliaminas 
Isquemia, distrofia muscular, epilepsia, doença de Alzheimer, psoríase, fibrose 

cística, cancro; 

Adrenalina Hiperatividade; 

Noradrenalina Hiperatividade, stress pós-traumático, esquizofrenia, doença de Alzheimer; 

 

Apesar da enorme variedade de aminas biogénicas (mostrada na Figura 1.1) e de as 

podermos encontrar facilmente em variados tipos alimentos, existe uma classe de aminas 

designadas de catecolaminas que, excetuando a carne, a sua ocorrência é muito rara nos 

alimentos comuns11. Pertence a esta classe a dopamina, a noradrenalina (também 

designada de norepinefrina) e a adrenalina (também designada de epinefrina). 

As catecolaminas são aminas biogénicas endógenas produzidas nos neurónios que 

atuam como neurotransmissores (NTs), ou seja, permitem que as células de cérebro 

comuniquem entre si12. Atualmente existe um elevado número de patologias associadas a 

esta classe de aminas, principalmente disfunções neurológicas, como a doença de 

Alzheimer e a doença de Parkinson. 

 

1.1.2.  Os Neurotransmissores  

 

Os NTs são uma classe de mensageiros químicos libertados pelos neurónios que 

têm como função transmitir/inibir, amplificar/atenuar e modular os sinais microelétricos 

que vão passando pelos neurónios12. Exemplos de pequenas moléculas e péptidos NTs são 

apresentados na Figura 1.2. As pequenas moléculas transmissoras podem ser subdivididas 

em acetilcolina, aminoácidos, purinas e aminas biogénicas. As catecolaminas (que 

apresentam um anel benzénico hidroxilado – grupo catecol) formam um subgrupo distinto 

dentro das aminas biogénicas. A serotonina e a histamina possuem um anel indol e um anel 
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imidazol, respetivamente, e completam esta classe de aminas biogénicas que atuam como 

NTs no organismo. 

 

 
Figura 1.2: Exemplos de pequenas moléculas neurotransmissoras e péptidos NTs. As diferenças de 

tamanho entre as pequenas moléculas NTs e os péptidos NTs podem ser observadas pelos modelos 

atómicos espaciais da glicina, norepinefrina e metionina encefalina. (Os átomos de carbono estão 

representados a preto, de azoto a azul e de oxigénio a vermelho). Figura adaptada da referência 13. 

 

Os NTs não são apenas essenciais para as funções neurológicas, como têm ainda 

um papel fundamental nos sistemas endocrinológico e imunitário12,14. Atualmente, clínicos 

e investigadores têm-se dedicado ao estudo da função e medição dos NTs como potenciais 
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biomarcadores para o diagnóstico de várias patologias ou para monitorizar a eficácia dos 

tratamentos dessas patologias. Como exemplo, atualmente é comum a medição de NTs e 

dos seus metabolitos em fluidos biológicos como na urina para o diagnóstico de 

determinadas doenças12. 

 

1.1.2.1. Neurotransmissão e função dos neurotransmissores 

 

Os mais 100 000 milhões de neurónios do encéfalo funcionam em conjunto, como 

um sistema dinâmico, em que as conexões se modificam a cada momento num esforço de 

adaptação que caracteriza o ser humano15. Subjacente a este fenómeno extraordinário está 

a estrutura original do neurónio. O neurónio possui várias ramificações, uma maior, o 

axónio, e outras menores, os dendritos. O primeiro é responsável pelo envio de sinais que 

são recebidos pelos dendritos de outros neurónios. A zona de maior proximidade entre 

estas duas estruturas, axónio e dendrito, chama-se de sinapse ou fenda sináptica. 

Para o normal funcionamento do sistema nervoso central (SNC) é necessário que os 

neurónios comuniquem entre si, isto é, transmitam o seu potencial de ação. Tal como 

referido, essa comunicação faz-se através de estruturas designadas por sinapses químicas15. 

Existem também as sinapses elétricas, em que as células comunicam diretamente entre si e 

por isso a propagação do impulso não é mediada por NTs. A transmissão do impulso dá-se 

pela passagem da corrente elétrica através de estruturas que formam canais através da 

membrana plasmática entre células adjacentes, chamadas de junções de hiato15.  

As sinapses químicas são compostas por três estruturas principais16: o terminal pré-

sináptico, rico em mitocôndrias e vesículas com o NT; a fenda sináptica, composta por 

várias proteínas (neurexinas) que mantêm a estabilidade da sinapse, ligando as membranas 

das duas células; e a densidade pós-sináptica, onde se localizam os recetores, proteínas e 

enzimas ativadas pelo NT.  

A transmissão do impulso através de uma sinapse química envolve 4 passos 

principais15,16: 

• síntese e armazenamento do NT; 

• libertação do NT; 

• ligação do NT aos recetores; 

• inativação do NT. 
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Na Figura 1.3 encontra-se representado esquematicamente o resumo do mecanismo 

de transmissão sináptica15,16. A despolarização da membrana resulta num aumento da 

entrada de Ca2+ no terminal pré-sináptico proveniente do meio extracelular através dos 

canais de Ca2+ (1), ativados pela chegada de um potencial de ação ao terminal pré-

sináptico. O aumento da concentração de Ca2+ nas zonas ativas leva à libertação do NT por 

um processo de exocitose das vesículas que armazenam o NT, após a fusão da membrana 

vesicular com a membrana pré-sináptica (2). Após a libertação do NT, a vesícula é 

rapidamente internalizada por um processo de endocitose. O NT é libertado e liga-se aos 

recetores ionotrópicos (3) ou metabotrópicos (4) localizados na membrana pós-sináptica. 

Os recetores ionotrópicos são eles próprios canais iónicos e como tal, a alteração da 

permeabilidade membranar resulta diretamente da ligação do NT ao recetor. Os recetores 

metabotrópico estão ligados a segundos mensageiros, através dos quais influenciam a 

permeabilidade membranar. Os recetores presentes na membrana pré-sináptica do terminal 

nervoso podem também eles favorecer ou inibir a ação do NT (5). Após a interação com o 

recetor, o NT pode ser inativado por vários processos, nomeadamente: por recaptação para 

o terminal nervoso por ação de proteínas neurotransportadoras específicas (6), por 

degradação do NT (7), ou por captação e transformação metabólica nas células da glia (8). 

Todos os NTs, com exceção dos NTs peptídicos, são sintetizados e armazenados em 

vesículas membranares (pequenos sacos esféricos) e são formadas no interior das sinapses 

por endocitose (9), num processo mediada pela proteína clatrina. Os neuropéptidos e 

proteínas são armazenados em vesículas grandes e densas (10) que podem fundir-se em 

múltiplos locais da membrana pré-sináptica (11), enquanto as vesículas que contém NTs 

não peptídicos fundem-se apenas em locais especializados da membrana pré-sináptica, 

chamados de zonas ativas. 
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Figura 1.3: Ilustração do mecanismo de ação dos NTs nos terminais nervosos (neurotransmissão). 

Figura adaptada da referência 15. 

 

1.1.3.  A Neuroquímica das Catecolaminas 

 

De entre as várias pequenas moléculas que funcionam como NTs no nosso 

organismo, existem cinco aminas biogénicas que desempenham essa função: a dopamina 

(DA), a noradrenalina (NA), a adrenalina (Adr), a serotonina e a histamina (ver Figura 

1.2).  

Relativamente à histamina, este NT regula várias funções a nível periférico e 

central no nosso organismo, como por exemplo, a secreção gástrica, o despertar, o 

comportamento sexual, estando ainda diretamente relacionada com a atenção e a 

excitação13,15. É por este motivo que os anti-histamínicos atuam como sedativos. A 

histamina é também libertada pelos mastócitos (células do tecido conjuntivo) como 

resposta a reações alérgicas ou lesões nos tecidos13,15. Quanto à serotonina, ou 5-

hidroxitriptamina (5-HT), dada a distribuição difusa dos seus recetores no cérebro, 

influencia múltiplos processos fisiológicos, quer na periferia quer a nível do SNC, como a 

agregação plaquetária, a temperatura, a perceção sensorial, o sono, o humor e a 
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agressividade. Um elevado número de drogas anti-psicóticas usadas no tratamento da 

depressão e ansiedade atuam especificamente em neurónios serotonérgicos13,15. 

Em termos de biossíntese, armazenamento, libertação e degradação, estes amino-

NTs apresentam propriedades comuns às das pequenas moléculas neurotransmissoras e 

também propriedades semelhantes às dos neuropéptidos17. 

 

1.1.3.1. Biossíntese, armazenamento e libertação das catecolaminas 

 

As catecolaminas, assim designadas devido ao grupo catecol, derivam de um 

percursor comum, o aminoácido tirosina e o seu mecanismo de biossíntese é apresentado 

na Figura 1.4. O primeiro passo da síntese das catecolaminas é o passo limitante da reação 

e é catalisado pela tirosina hidroxilase na presença de oxigénio, dando origem à 

dihidroxifenilalanina (DOPA), que por ação da DOPA descarboxílase origina a DA13. 

 

 
Figura 1.4: Mecanismo de síntese dos NTs do tipo catecolamina. Figura adaptada da referência 13. 
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A DA está presente em várias regiões do nosso cérebro, tal como ilustrado na 

Figura 1.5A, e uma grande porção é encontrada no corpo estriado, que comunica via 

neurónios com a substância negra, a zona do cérebro onde se produz a DA e que tem o 

importante papel de coordenação do movimento. Num doente de Parkinson, os neurónios 

dopaminérgicos presentes na substância negra degeneram levando à disfunção motora 

característica da doença. Embora seja a escassez de DA a origem da doença, o tratamento 

não é baseado nela, dado que esta não consegue atravessar a barreira dos capilares que 

irrigam o cérebro, mas deixa passar os seus precursores (levodopa), que uma vez presentes 

no cérebro transformam-se em DA13,15.  

A DA é conhecida por estar ligada a estados de espírito como a motivação, a 

recompensa e o prazer. Como exemplo, a cocaína e outras drogas atuam por estimulação 

da libertação da DA de áreas específicas do cérebro. A DA é também usada clinicamente 

em tratamentos de choque, pois dilata as artérias renais por ativação dos recetores 

dopaminérgicos e aumenta a frequência cardíaca por ativação dos recetores β-adrenérgicos 

do coração13. 

 

 
Figura 1.5: Distribuição neurológica e percurso (setas) da dopamina (A) e norepinefrina (B) no cérebro 

humano. As setas curvas ao longo do perímetro do córtex cerebral indicam as regiões do cérebro não 

visíveis nesta secção sagital mediana do cérebro. Figura adaptada da referência 13. 

 

A DA é transportada em vesículas até os terminais adrenérgicos onde é 

posteriormente convertida em NA, numa reação catalisada pela dopamina β-hidroxilase 

(ver Figura 1.4). A NA é sintetizada nas células dos gânglios simpáticos, sendo o 

transmissor mais importante do sistema nervoso simpático periférico. A NA é também o 

principal NT nas regiões cerebrais: cerúleo, tálamo, cerebelo e córtex cerebral, tal como 
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ilustrado na Figura 1.5B. Assim, a NA está associada a estados de atenção e alerta, ao 

stress e ao comportamento alimentar13,15. 

A Adr está presente no cérebro em quantidades mais baixas do que as restantes 

catecolaminas. A enzima que sintetiza a Adr, a feniletanolamina-N-metiltransferase (ver 

Figura 1.4), apenas se encontra presente nos neurónios que excretam a Adr e que estão 

localizados no SNC. A Adr é também a principal hormona libertada pela medula adrenal 

(ou suprarrenal) nos mamíferos e está relacionada com os estados de excitação, alerta, 

nervosismo, medo ou mesmo pânico13,15.  

As catecolaminas são armazenadas em pequenas vesículas que estão presentes em 

elevada densidade nos terminais nervosos. Deste modo, assegura-se a sua libertação 

regular, impedindo o metabolismo intraneuronal destes NTs, assim como a sua saída para o 

exterior da célula15.  

 

1.1.3.2. Recetores das catecolaminas 

 

Os recetores da Adr e NA são os mesmos, chamados de adrenérgicos ou 

adrenorecetores15. Estes dividem-se em 2 grupos principais (α e β), apresentando vários 

subtipos, todos eles ligados a proteínas G (que têm como função ativar ou inibir a enzima 

membranária com a qual interagem) e que diferem entre si na via de transdução de sinal e 

na sua distribuição. Existem cinco subtipos de recetores adrenérgicos: β1 (coração), β2 

(brônquios e vasos), β3 (tecido adiposo), α1 (vasos) e α2 (terminal simpático). A Adr tem 

maior afinidade para os recetores do tipo β enquanto a NA para os recetores do tipo α18. 
Os recetores da DA são distintos dos das outras catecolaminas apesar de, em 

elevadas concentrações, a DA ser capaz de ativar os recetores adrenérgicos. Existem cinco 

subtipos de recetores dopaminérgicos, todos eles metabotrópicos: dois recetores do tipo D1 

(D1 e D5) e três recetores do tipo D2 (D2, D3 e D4). Na Figura 1.6 encontram-se 

representados os dois tipos de recetores dopaminérgicos, é indicada a sua distribuição e são 

descritas as suas principais características. Resumidamente, nos recetores do tipo D1 

(acoplados a proteína Gs) dá-se um aumento do 2º mensageiro adenosina 3',5'-monofosfato 

cíclico (cAMP), há uma hidrólise do fosfato de inositol (PIP2) com mobilização do cálcio e 

ativação da proteína quinase C (PKC); nos recetores do tipo D2 (acoplados a proteína Gi 

ou Gq) há a uma diminuição dos níveis de cAMP, um aumento das correntes de potássio e 
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uma diminuição das correntes de cálcio devido ao fecho dos canais de cálcio dependentes 

da voltagem. 

 

 
Figura 1.6: Subtipos de recetores dopaminérgicos no SNC, sua distribuição e principais características. 

Figura adaptada da referência 18. 

 

1.1.3.3. Inativação e Catabolismo das Catecolaminas 

 

As ações das catecolaminas podem ser concluídas pelos seguintes processos13,15: 

• recaptação das catecolaminas pelos terminais nervosos; 

• diluição, por difusão, das catecolaminas para o exterior da fenda sináptica e sua 

captação nos locais extraneuronais; 

• transformação metabólica das catecolaminas por ação de enzimas. 

 

No caso da inativação das catecolaminas por recaptação das moléculas pelos 

terminais nervosos ou em células gliais próximas, o mecanismo é dependente dos iões Na+ 

e Cl- e mediado por um transportador (que pertence a uma família de proteínas neuro-

transportadoras) localizado na membrana externa dos neurónios catecolaminérgicos, 

designado por sistema de captação 1 (uptake-1)13.  

No caso da transformação metabólica das catecolaminas, as enzimas monoamina 

oxidase (MAO) e catecol O-metiltransferase (COMT) têm um papel fundamental nas 

etapas iniciais dessa transformação. As enzimas MAO e COMT são ubíquas no organismo, 
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sendo que as concentrações mais elevadas são encontradas no cérebro, SNC, fígado e rim. 

Os inibidores destas enzimas, como a fenelzina e a tranilcipromina, são usados 

clinicamente como antidepressivos13,15. 

Na Figura 1.7 encontram-se representadas as duas vias de metabolismo da DA, 

dando origem ao ácido homovanílico (HVA) através de uma série de reações: (1) a 

metabolização da DA é feita inicialmente pela ação sequencial das enzimas MAO e 

aldeído desidrogenase (AD), originando o ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC), o 

qual sofre posteriormente a ação da enzima COMT, formando-se o HVA; (2) 

alternativamente, a ação da COMT sobre a DA dá origem à 3-metoxitiramina, que sofre 

oxidação catalisada pela MAO e AD, originando o HVA. O HVA, o metabólito mais 

estável da DA no organismo humano, é excretado na urina e a sua deteção pode dar 

informação clinicamente relevante acerca de possíveis alterações das vias dopaminérgicas 

e detetar possíveis estados patológicos15. 

 

 
Figura 1.7: Metabolismo da dopamina. Figura adaptada da referência 15. 

 

Existem também diferentes vias metabólicas para a Adr e a para a NA, sendo o 

ácido vanililmandélico (VMA) o principal metabolito destes mensageiros químicos15.  
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1.2. Sensores e Biossensores Eletroquímicos para a Determinação de 

Catecolaminas 
 

Dada a importância biológica e clínica das catecolaminas é essencial o 

desenvolvimento de metodologias simples e de elevada sensibilidade para a determinação 

destes NTs. Vários métodos têm sido aplicados na caracterização e deteção das 

catecolaminas, que vão desde a espetrofotometria19-23 , FTIR24, Raman25, 

cromatografia26,27,28, fluorescência29,30, sistemas em fluxo (FIA)31, eletroforese capilar32, 

até estudos teóricos que permitem aprofundar o conhecimento destas moléculas33.  

O desenvolvimento dos sensores e biossensores eletroquímicos é uma das áreas de 

maior e mais rápido crescimento dentro da química analítica, principalmente devido aos 

novos desafios impostos por amostras de interesse industrial34, clínico35 e ambiental36, que 

têm levado a uma crescente busca por sensores com melhores características, tais como 

elevada sensibilidade, seletividade e estabilidade37. A tecnologia dos sensores 

eletroquímicos constitui atualmente um sector de investigação e desenvolvimento 

multidisciplinar, que integra saberes de diferentes áreas, como a química, física, ciências 

dos materiais, eletrónica, entre outras38. 

 

1.2.1.  Funcionamento e Características de um Biossensor Eletroquímico 

 

Considera-se como biossensor* todo e qualquer dispositivo analítico e integrado, 

baseado no contato espacial direto entre um componente biológico e um transdutor físico-

químico39. Na Figura 1.8 encontra-se representado esquematicamente a configuração de 

um biossensor: o elemento biológico (biorecetor) é imobilizado ou incorporado numa 

superfície de um transdutor, numa forma capaz de interatuar seletivamente com o analito. 

Quando tal acontece, desenvolve-se um sinal físico que é convertido pelo transdutor numa 

grandeza mensurável (sinal elétrico) e é proporcional à concentração de analito na 

amostra38,39. 

 

                                                 
* A IUPAC define um biossensor eletroquímico como “um dispositivo integrado auto-referente (self-
contained), capaz de fornecer informação analítica específica, quantitativa ou semi-quantitativa, utilizando 
um elemento de reconhecimento biológico, o qual é mantido em contacto espacial direto com um elemento 
de transdução”39. 
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Figura 1.8: Representação genérica do funcionamento de um biossensor e os seus componentes. Figura 

adaptada da referência 38. 

 

Os elementos biológicos de reconhecimento, ou biorecetores, podem ser do tipo 

catalítico ou não-catalítico39 e alguns exemplos são referidos na Figura 1.9, assim como os 

métodos e matrizes que possibilitam a sua imobilização química ou física39.  

Os transdutores são componentes físico-químicos do sensor que traduzem o evento 

de reconhecimento biológico num sinal de formato quantificável e passível de ser 

processado, amplificado, armazenado e visionado39. Para um dado sistema analito-recetor 

podem ser utilizados vários esquemas de transdução e a escolha dependerá essencialmente 

da grandeza físico-química gerada no processo de reconhecimento e do fim a que se 

destina38. Os principais tipos de transdutores39 encontram-se resumidos na Figura 1.9. 

Entre os biossensores eletroquímicos, os elementos de transdução amperométrico e 

potenciométrico são os mais utilizados, normalmente elétrodos de carbono ou de metais 

modificados quimicamente40.  
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Figura 1.9: Componentes de um biossensor: tipos de elementos biológicos de reconhecimento, métodos 

e matrizes de imobilização e principais tipos de transdutores. 

 

A escolha do tipo de sensor para uma determinada aplicação depende da natureza 

do analito, das características da matriz da amostra e da sensibilidade e seletividade 

pretendidas para a determinação analítica38. Contudo, seja qual for tipo de sensor, este deve 

apresentar, em condições ideais, as seguintes características38,39: 

• seletividade para a espécie-alvo; 

• elevada sensibilidade, elevado grau de precisão e de repetibilidade; 

• resposta linear numa ampla gama de concentração; 

• limites de deteção e quantificação baixos; 

• tempo de resposta rápido; 

• elevada reprodutibilidade, estabilidade e tempo de vida de prolongado; 

• tamanho reduzido, com possibilidade de baixos custos de produção e de 

manutenção. 
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O desenvolvimento de novas técnicas de imobilização (como o sol-gel, 

monocamadas automontadas, polímeros condutores, entre outros), aliada aos importantes 

avanços registados nas áreas da nanotecnologia e das ciências dos materiais, com o 

desenvolvimento de novos materiais (como os nanotubos de carbono ou as nanopartículas 

de metais) que podem facilmente ser incorporados nas matrizes dos biossensores, 

contribuíram enormemente para o avanço dos biossensores38. As técnicas de análise de 

superfícies, como a microscopia de força atómica (AFM*) e a microscopia eletrónica de 

varrimento (SEM†), ajudam a descrever detalhadamente a morfologia superficial e têm 

contribuído muito para o design de novos biossensores. Por fim, os avanços na 

nanotecnologia e microeletrónica abrem novos horizontes na miniaturização e integração 

dos dispositivos bioanalíticos38. Paralelamente às inovações tecnológicas, o 

aperfeiçoamento de vários sistemas analíticos e a pesquisa de novas aplicações para os 

biossensores permitiu grandes avanços em áreas como o diagnóstico in vivo por 

implantação de sensores subcutâneos, uso de biossensores em matrizes não-aquosas e o 

desenvolvimento de biossensores de ADN38. 

 

1.2.2.  A Eletroquímica e as Neurociências 

 

Um dos primeiros estudos eletroquímicos envolvendo as catecolaminas remonta a 

1967, quando Ralph Adams em conjunto com a sua equipa41 da Universidade de Kansas, 

desvendaram os mecanismos de oxidação de alguns NTs, entre as quais a DA, a Adr e a 

NA, em função do pH do meio. Os autores concluíram que as catecolaminas apresentavam 

comportamentos eletroquímicos diferentes consoante o pH e identificaram os 

intermediários formados no passo eletroquímico (E) e químico (C) da oxidação destes 

neuroquímicos41. 

Ralph Adams é também consensualmente aceite como tendo sido o primeiro a 

implantar um microeléctrodo de carbono no cérebro de um rato com o objetivo de medir in 

vivo a concentração de NTs do tipo catecolamina e seus metabolitos no fluido 

extracelular42,43. Estes estudos pioneiros foram como que a primeira lição acerca da 

importância da seletividade e da necessidade de identificar e confirmar a fonte química que 

origina as correntes de oxidação medidas, uma vez que foi rapidamente descoberto que as 

                                                 
* do inglês Atomic Force Microscopy; 
† do inglês Scanning Electron Microscopy. 
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catecolaminas e seus metabolitos não eram as únicas moléculas presentes no cérebro a 

oxidar-se no elétrodo de carbono (ver Figura 1.11). Posteriormente, nos anos 80, Adams e 

os seus colaboradores44 conceberam o é atualmente comummente conhecido como as 

“cinco regras de ouro da eletroquímica in vivo”. Estas regras constituem uma lista de 

critérios que devem ser tidos em conta na identificação de substâncias durante os estudos 

eletroquímicos in vivo. 

As catecolaminas e os seus metabolitos são compostos eletroquimicamente ativos e 

são talvez os neuroquímicos mais estudados45. Os mecanismos de oxidação da DA e dos 

seus principais metabolitos, o DOPAC e o HVA, encontram-se representados na Figura 

1.10. No caso das catecolaminas, o grupo catecol é oxidado a orto-quinona quer em meio 

fisiológico (pH 7.4) quer in vivo, num processo envolvendo dois eletrões.  

O neurotransmissor serotonina (5-HT) e o seu principal metabolito (o 5-HIAA) 

também são eletroativos e foram alvo de vários estudos voltamétricos45, tendo como base 

as reações de oxidação-redução apresentadas na Figura 1.10. 

 

 
Figura 1.10: Reações de oxidação-redução da DA e serotonina e dos seus principais metabolitos. 

Figura adaptada da referência 45. 
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Outras substâncias eletroquimicamente ativas encontradas no cérebro são o ácido 

ascórbico (AA), o NO, o O2 e o H2O2 e podem ser facilmente detetadas com recurso a 

técnicas voltamétricas. As suas reações de oxidação-redução45 encontram-se representados 

na Figura 1.11. Destas espécies, o anião ascorbato tem um papel muito importante pois 

existe no fluido extracelular do SNC em concentrações entre os 200 e os 400 µM (cerca de 

três ordens de grandeza superior à concentração de DA, por exemplo), sendo uma das 

moléculas mais abundantes no cérebro humano. O ascorbato oxida-se a um potencial muito 

próximo do das catecolaminas e, atualmente, um dos maiores desafios dos métodos 

eletroquímicos para a determinação das catecolaminas é a eliminação deste anião como 

interferente45 (ver Figura A1.11 do Anexo 1). No entanto, moléculas como o AA e o ácido 

úrico (UA) têm uma enorme importância biológica no organismo humano como 

antioxidantes, pelo que foram desenvolvidos sensores eletroquímicos específicos para 

deteção e monotorização destas moléculas46,47. Assim, muitos dos sensores eletroquímicos 

reportados na literatura foram desenvolvidos com o propósito de detetar as catecolaminas e 

o AA (e/ou UA) em simultâneo. 

 

 
Figura 1.11. Reações de oxidação-redução de outras espécies eletroativas encontradas no cérebro 

humano. Figura adaptada da referência 45. 

 

Desde os trabalhos pioneiros na década de 60, muitos outros trabalhos científicos 

foram surgindo utilizando elétrodos sólidos modificados quimicamente como dispositivos 

eletroquímicos para a determinação das catecolaminas, na presença de vários interferentes. 
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Alguns desses trabalhos são apresentados em maior detalhe no Anexo 1 e as estratégias 

usadas foram:  

• elétrodos modificados com polímeros condutores, principalmente o Nafion e 

filmes poliméricos de ácidos orgânicos, em que a interferência do AA é inibida 

por repulsão eletrostática (ver Tabelas A1.1 e A1.2 do Anexo 1); 

• elétrodos modificados com filmes organizados, como SAMs de ácidos 

mercaptocarboxílicos ou SAMs incorporando espécies com propriedades 

eletrocatalíticas (ver Tabela A1.3); 

• elétrodos modificados com ADN (biossensores de ADN); 

• elétrodos modificados com líquidos iónicos (RTILs); 

• elétrodos modificados com nanomateriais, como nanopartículas de metais e 

óxidos de metais, nanotubos de carbono e grafeno, cujas propriedades únicas 

aumentam a sensibilidade da determinação (ver Tabelas A1.4 e A1.5); 

• elétrodos modificados por ligação covalente de aminoácidos à superfície; 

sensores com base em tensioativos catiónicos e aniónicos para a formação de 

micelas com o AA e DA, respetivamente; sensores que incorporam novos 

materiais que surgiram ao longo da última década, como o filme de diamante 

dopado com boro, por exemplo (ver Tabela A1.6).  

 

Na Tabela 1.2 estão resumidos algumas características analíticas de metodologias 

eletroquímicas utilizadas para a determinação das catecolaminas na presença de vários 

interferentes. Muitos dos sensores fabricados foram testados em amostras reais com a 

determinação das catecolaminas em fluidos biológicos ou em amostras farmacológicas. 
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Tabela 1.2: Resumo das características de metodologias eletroquímicas utilizadas na determinação de 

catecolaminas.  

Catecolamina 

(interferentes) 
Elétrodo modificado 

Tec. 

Eletroq. 
Gama de conc. (LD) / µM pH Aplicação 

DA 

(AA, UA) 
Au/polímero de DA48 CV 1 – 600 (0,2) 7 --- 

DA, Adr 

(AA, Glu, ácido cítrico, 

glicina, entre outros) 

GC/politaurina49 DPV 
DA: 1 – 800 (0,1) 

Adr: 2 – 600 (0,3) 
7,4 Ampolas 

DA 

(AA, UA) 
Au/poli(1-naftol)/[Fe(CN)6] de Ni50 DPV 0,1 – 9,6 (0,021) 7,0 Ampolas 

Adr, AA, UA GC/ PBCACPM51 DPV 

Adr:  0,20 –175 (0,4) 

AA: 1,0 – 2000 (0,03) 

UA:  0,020 – 2000 (0,009) 

4,0 

Ampolas, 

Urina, 

Plasma. 

DA 

(AA) 
Au/L-cisteína52 CA 0,1 – 12 (0,02) 7,0 Ampolas 

NA 

(AA, DA, Adr, metais) 
Au/2-mercaptoetanol53 SWV 2 – 1000 (0,7) 5,5 Ampolas 

NA 

(AA) 
GC/ADN dopado com Au-NPs54 DPV 0,005 – 800 (0,005) 7,4 --- 

DA 

(AA) 
Au/SAM/Au-NPs55 SWV 0,22 – 5,92 (0,22) 7,2 --- 

DA 

(AA) 
GC/SAM/Au-NPs56 DPV 0,01 – 25 (0,004) 7,0 Ampolas 

DA 

(AA, Glu, metais, 

glutamina, entre outros) 

Pt/ filme de Au-NPs funcionalizadas 

com  mono-6-tio-β-CD e Fc/Nafion57 
DPV 2,0 – 50 (0,009) 6,5 Ampolas 

DA 

(AA) 

Elétrodo impresso de 

grafite/MWCNTs58 
AdSV 0,050 – 1,0 (0,015) 7,4 

Ampolas, 

Urina 

DA 

(AA) 
GC/polivinilpirrolidona/GR59 CA 0,0005 – 1130 (0,0002) 6,0 

Urina, 

soro 

DA, AC 

(AA, ácido cítrico, ácido 

tartárico, entre outros) 

Elétrodo de Pd-Al/K2UO2[Fe(CN)6]60 
DA: HA 

AC: ASV 

DA: 1 – 50 (0,41) 

AC: 1 – 35 (0,45) 
5 Ampolas 

Glu: glucose; CA: cronoamperometria; PBCACPM: poli(3,3´-bis[N,N-bis(carboximetil)aminometil]-o-

cresolsulfoneftaleína); Au-NPs: nanopartículas de ouro; Fc: ferroceno; MWCNTs: nanotubos de carbono de parede 

múltipla; AdSV: voltametria de redissolução adsortiva; AC: aminocromo; HA: amperometria hidrodinâmica; ASV: 

voltametria de redissolução anódica. 
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1.2.3.  A Polimerização das Catecolaminas 

 

Apesar da grande versatilidade apresentada pelos sensores eletroquímicos, a 

utilidade de um elétrodo é muitas vezes limitada devido a uma passivação gradual da sua 

superfície, como consequência principalmente da adsorção dos produtos da própria reação 

de oxidação-redução utilizada na deteção, ou ainda, dos subprodutos dessas reações, que 

podem polimerizar e depositar sobre a superfície dos elétrodos48. 

A passivação da superfície de elétrodos devido à eletrodeposição de filmes 

poliméricos de compostos fenólicos48,61 tem sido um dos problemas fundamentais na 

determinação das catecolaminas. Ainda assim, esta propriedade das catecolaminas teve 

uma aplicação interessante que foi a modificação da superfície de elétrodos por 

eletropolimerização de polímeros do tipo melanina para a determinação das próprias 

catecolaminas48,62. 

Um estudo mais aprofundado sobre a formação do polímero de DA é apresentado 

no Anexo 1. O polímero de DA foi sintetizado eletroquimicamente numa superfície de 

ouro (Au) policristalina e caracterizado por AFM e por espetroscopia de absorção-reflexão 

na região do infravermelho (FTIRRAS).  

 

1.2.4.  Determinação das Catecolaminas in vivo e in vitro 

 

Apesar de estar fora do âmbito do tema deste trabalho algumas considerações irão 

ser tecidas acerca da determinação das catecolaminas in vivo e in vitro. É indubitavelmente 

uma área de grande interesse para as neurociências e onde os sensores eletroquímicos têm 

um papel determinante63. 

A possibilidade de monitorizar a concentração de NTs em microambientes e em 

tempo real é muito importante para os neurocientistas nos estudos fisiológicos relacionados 

com a neurossecreção e transmissão de sinais no SNC64. Para tal, o uso de sensores 

eletroquímicos de dimensões microscópicas constitui uma poderosa ferramenta para este 

tipo de estudo64,65. O tempo de resposta do dispositivo deve ser muito baixo, para que os 

dados sobre os eventos possam ser adquiridos em tempo real, e tanto a seletividade como a 

sensibilidade das determinações devem ser suficientemente altas, para que os sinais 

medidos tenham perfeita correlação com as informações desejadas66. A medição em tempo 

real é uma característica essencial dos sensores eletroquímicos que os distinguem dos 
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procedimentos descritos na literatura em que são empregues técnicas de extração de 

amostras em regiões adjacentes à célula, como a microdiálise67. 

Os microambientes mais comuns nos estudos in vivo podem variar desde células 

individuais e tecidos até à deteção de neuroquímicos no fluido extracelular do SNC de 

animais anestesiados e não anestesiados65,66. 

Pode-se constatar a importância do uso de microelétrodos (principalmente de fibra 

de carbono) como sensores para a deteção de NTs ao nível celular pelos inúmeros 

trabalhados publicados recentemente na literatura64. O tamanho ótimo para um 

microeléctrodo (normalmente entre 100 nm e 10 µm) depende do sistema biológico, 

existindo estudos que revelam que a maior sensibilidade foi obtida com elétrodos do 

tamanho de uma vesicula68.  

Outra vantagem dos sensores eletroquímicos na deteção in vivo é a possibilidade de 

modificar quimicamente os microeléctrodos64. Por exemplo, a superfície de um 

microeléctrodo de fibra de carbono (CFME) foi modificada com Nafion68,69 para 

monitorizar a exocitose da DA em células individuais68 e para a determinação simultânea 

de NTs em tempo real em tecidos de diferentes zonas cerebrais69. Noutros estudos foi 

monitorizada a concentração de DA libertada em ratos mantidos em condições específicas 

de modo a estudar a função fisiológica da DA no caso de distúrbios alimentares70 e de 

adição a drogas71,72. 

As técnicas eletroquímicas mais frequentemente utilizadas nos estudos in vivo são a 

voltametria cíclica de varrimento rápido (FSCV), para identificação de substâncias, e a 

amperometria, que permite a medição de espécies eletroativas com elevada sensibilidade64. 

Ambas as técnicas possuem resolução temporal na ordem dos ms73.  

A título de exemplo, a amperometria foi utilizada para o estudo da secreção de 

catecolaminas de células individuais em tempo real, tal como ilustrado na Figura 1.12A. O 

CFME é colocado muito perto da célula sendo fixado um potencial de modo a que ocorra a 

oxidação das catecolaminas (cujo mecanismo de oxidação está representado na Figura 

1.10) que atingem a superfície do elétrodo por difusão. Após a estimulação da célula 

através de uma pequena pipeta contendo um estimulante, dá-se a exocitose da 

catecolamina dando origem à resposta eletroquímica típica neste tipo de estudos na forma 

de intensidade de corrente – tempo, tal como demonstrado na Figura 1.12B. O número de 

moléculas detetadas no processo de secreção pode ser calculado através da lei de Faraday 

(Q = nNF, em que Q é a carga na superfície do elétrodo, n é o nº de moles de eletrões 



Capítulo 1: Introdução Teórica                                                                                                                             

25 
 

transferidos por mole de analito oxidado, N é o nº de moles de analito detetado e F é a 

constante de Faraday). 

 

 
Figura 1.12: Deteção amperométrica do mecanismo de exocitose de catecolaminas em células 

individuas. A) Esquema ilustrativo da montagem típica da amperometria em células individuais. B) No 

gráfico da esquerda está representada a resposta eletroquímica após uma série de estimulações 

consecutivas (cada seta representa um evento) e o gráfico da direita representa um evento único de 

estimulação seguida de resposta eletroquímica. Figura adaptada da referência 65. 
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1.3. Sensores Eletroquímicos com base em ITIES 

1.3.1.  Interfaces Líquido-líquido: Condições de Equilíbrio e a Equação de Nernst 

 

As interfaces entre duas soluções eletrolíticas imiscíveis designam-se por ITIES* e 

têm vindo a ser estudadas ao longo dos últimos 40 anos. Pode considerar-se que a grande 

causa do presente interesse no comportamento eletroquímico da interface líquido/líquido é 

devida a Koryta et al.74 que, em 1976, publicaram um artigo expondo a ideia, comprovada 

experimentalmente, de que esta interface poderia servir como modelo simplificado de 

metade de uma membrana biológica. 

As interfaces líquido-líquido são formadas entre dois solventes de muito baixa 

miscibilidade75. Um destes solventes normalmente é a água, e o outro é um solvente 

orgânico polar com uma permitividade dielétrica moderada ou elevada, tal como o 

nitrobenzeno (NB) ou o 1,2-dicloroetano (DCE). Assim, quando duas fases imiscíveis são 

colocadas em contacto, ocorre uma partição dos iões dos sais que compõem os eletrólitos 

de suporte entre as duas fases, devido à diferença nas suas energias de Gibbs de 

solvatação75. O plano imaginário que constitui a fronteira entre as duas fases denomina-se 

interface, sendo a região compreendida entre as duas fases homogéneas, com propriedades 

distintas de cada uma das fases, denominada de interfase76. A região interfacial é 

caraterizada por se estabelecer uma diferença de potencial interfacial (∆a
oφ) definida 

como77: 

 
oaa

o φφφ −=∆                                                                                                             (Eq. 1.1) 

                                                                                                  

onde φ é o potencial de Galvani (potencial interno) da fase α (α = o – fase orgânica, a – 

fase aquosa). A origem desta diferença de potencial advém da eletroneutralidade das 

soluções, o que implica que o excesso de carga de um dos lados da interface terá de ser 

compensado por um excesso de carga do outro lado77. À região onde esta separação de 

carga ocorre é denominada de dupla camada, em analogia com as interfaces sólido-líquido, 

nomeadamente na região de contato entre o elétrodo e a solução eletrolítica76. 

Em condições de equilíbrio termodinâmico, os potenciais eletroquímicos de uma 

espécie i em duas fases adjacentes são iguais78: 
                                                 
* do inglês Interface between Two Immiscible Electrolyte Solutions. 
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o
i

a
i µµ =                                                                                                                    (Eq. 1.2) 

 

Expressando o potencial eletroquímico em termos de um potencial elétrico e um 

potencial químico obtém-se78,79: 

 
ααα φµµ Fziii +=                                                                                                                                                (Eq. 1.3) 

 

em que zi é a carga do ião, F é a constante de Faraday e µi
α é o potencial químico definido 

como: 

 
ααα µµ iii aRT ln,0 +=                                                                                                   (Eq. 1.4) 

 

em que µi
0,α representa o potencial químico padrão e ai

α é a atividade do ião na fase α. 

Uma quantidade termodinâmica importante nas reações de transferência iónica é a 

energia de Gibbs de transferência padrão, definida como78: 

 
a

i
o

i
oa

itrG ,0,0,0
, µµ −=∆ →                                                                                                 (Eq. 1.5) 

 

Dada a igualdade dos potenciais eletroquímicos nas duas fases em equilíbrio, a 

diferença de potencial de Galvani pode ser expressa pela seguinte equação78: 

 









+

∆
=∆

→

a
i

o
i

ii

oa
itra

o a
a

Fz
RT

Fz
G

ln
,0
,φ

                                                                                   
(Eq. 1.6) 

 

Por sua vez, o potencial de transferência padrão de um ião i pode ser definido pela 

seguinte expressão78,80: 

 

Fz
G

i

oa
itr

i
a
o

→∆
=∆

,0
,0φ

                                                                                                        
(Eq. 1.7) 

 



Capítulo 1: Introdução Teórica 

28 
 

Substituindo a equação 1.7 na equação 1.6, obtém-se a equação de Nernst para uma 

reação de transferência iónica através de uma ITIES, que é, de certa forma, similar à obtida 

para as reações redox nas interfaces metal-solução eletrolítica77,78: 

 









+∆=∆ a

i

o
i

i
i

a
o

a
o a

a
Fz

RT ln0φφ
                                                                                        

(Eq. 1.8) 

 

De notar que, normalmente é mais conveniente usar esta expressão em termos de 

concentração em vez da atividade do ião:  
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(Eq. 1.9) 

 

Neste caso, o potencial de transferência padrão pode ser substituído pelo potencial 

de transferência formal (∆a
oφι

0’) em que os coeficientes de atividade (γi) estão incluídos, 

obtendo-se a expressão78: 
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em que o potencial de transferência formal pode ser expresso em função do potencial de 

transferência padrão78: 

 









+∆=∆ a

i

o
i

i

a
oi

a
o Fz

RT
γ
γ

φφ ln0'0

                                                                                    
(Eq. 1.11) 

 

1.3.2.  Determinação de Diferenças de Potencial de Galvani 

 

O potencial de transferência padrão do ião está relacionado com a energia de Gibbs 

de transferência padrão do ião da fase aquosa para a fase orgânica através da equação 1.7. 

Todavia, o potencial interno e a energia de Gibbs de transferência padrão não estão 

diretamente acessíveis experimentalmente devido a limitações termodinâmicas78. Assim, é 
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necessário a introdução de uma condição termodinâmica extra para estimar a energia de 

Gibbs de transferência de espécies iónicas (∆Gtr,i
0,a→o)78. 

A energia de Gibbs de transferência de um sal MX da fase aquosa para a fase 

orgânica, em que MX está completamente dissociado nas duas fases e M+ e X- estão 

solvatados, pode ser expressa através da soma das energias de Gibbs de transferência dos 

iões M+ e X-78: 

 
oa

Xtr
oa

Mtr
oa

MXtr GGG →→→
−+ ∆+∆=∆ ,0

,
,0
,

,0
,

                                                                                  
(Eq. 1.12) 

 

em que ∆Gtr,MX
0,a→o é uma quantidade mensurável experimentalmente mas não teria 

significado sem uma escala de referência para os valores. Uma escala vulgarmente 

utilizada é a proposta por Grundwald et al.81,
 
que sugerem que as energias de solvatação do 

anião e catião do sal tetrafenilborato de tetrafenilarsónio (TPAsTPB) são similares, pois 

estes iões têm tamanhos e formas similares, e estipularam que estes iões têm valores de 

energia de Gibbs de transferência iguais num par arbitrário de solventes. Esta convenção, 

chamada de convenção de Grundwald, origina uma escala de referência absoluta muito 

útil, já que se pode estimar a energia de Gibbs de transferência padrão de um determinado 

ião através da interface líquido-líquido quaisquer que sejam os eletrólitos de suporte.  

É importante realçar ainda que a diferença de potencial aplicada entre dois 

elétrodos de referência (∆E) depende da natureza dos elétrodos e é necessário converter a 

escala de potencial aplicada (∆E) na escala de potencial de Galvani. Para isso, basta ser 

utilizado em cada medição experimental um ião de referência, como o ião 

tetrametilamónio (TMA+) ou o ião tetrabutilamónio (TBA+), cujo potencial de 

transferência padrão é conhecido na maioria dos solventes, obtendo-se78: 

 

ref
a
o EE +∆=∆ φ                                                                                                        (Eq. 1.13) 

 

Para uma reação de transferência iónica reversível, o potencial de transferência 

formal pode ser expresso em termos do potencial de meia onda, que no caso de reações 

controladas por difusão semi-infinita pode ser expressa como78: 
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O termo da expressão contendo os coeficientes de difusão na fase α (α = o, a) pode 

ser simplificado aplicando a regra de Walden79, isto é: 
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sendo η a viscosidade na fase α contendo o ião i. Para uma interface plana e usando o 

TBA+ como referência interna, pode-se chegar à seguinte expressão82: 

 
'0

,2/1
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,2/1 ++ ∆−∆=∆−∆ TBA
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a
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a
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a
o φφφφ

                                                                           

(Eq. 1.16) 

 

1.3.3.  Polarização das ITIES 

 

Quando através de uma interface líquido-líquido passa uma corrente ou se aplica 

uma diferença de potencial, dois comportamentos extremos podem ocorrer: a interface 

pode ser polarizável ou não-polarizável83,84. Esta classificação tem por base a analogia que 

se pode estabelecer com a interface metal-solução eletrolítica. 

No caso de uma ITIES polarizável, representada esquematicamente na Figura 

1.13A, uma variação significativa da diferença de potencial origina a passagem de uma 

pequena intensidade de corrente83,84. Por oposição, no caso de uma interface não-

polarizável, representada na Figura 1.13B, esta é caraterizada pelo facto de uma variação 

em pequena extensão da diferença de potencial resultar na passagem de uma corrente de 

elevada intensidade83,84.  
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Figura 1.13: Curva de intensidade de corrente (I) em função da diferença de potencial (∆a

oφ) de uma 

interface idealmente polarizável (A) e não-polarizável (B). Figura adaptada da referência 84. 

 

Para ilustrar este fenómeno, considere-se que a ITIES é formada na presença de um 

sal binário 1:1 A1B1 (o eletrólito), que se particiona e dissocia no catião A1
+ e no anião B1

-. 

A equação de Nernst pode ser estabelecida para cada um dos iões84: 
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Como em equilíbrio a concentração do catião é igual à do anião, a diferença de 

potencial de Galvani pode ser dada por85: 
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sendo, portanto, independente da concentração do eletrólito, e controlada apenas pela 

afinidade dos iões pelas respetivas fases. Esta ITIES é então denominada de não-

polarizável84, pois não é possível polarizar a interface sem modificar a composição 

química das duas fases. 

Em contrapartida, quando as soluções aquosa e orgânica são constituídas, 

respetivamente, pelos eletrólitos A1B1 muito hidrofílico e A2B2 muito hidrofóbico, tal 

que76:  

 
0

1
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a
oφ  ˃˃ 0 e 0
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−∆ B

a
oφ  << 0                                                                                       (Eq. 1.20) 
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os eletrólitos não têm tendência para se distribuírem pelos dois solventes, apenas existindo 

na fase em que foram dissolvidos. A interface passa a ser designada de idealmente 

polarizável84, sendo a diferença de potencial do sistema fixado pelo processo de carga da 

dupla camada. Nestas condições, ∆a
oφ é controlado pela carga elétrica na região interfacial, 

que pode ser manipulada por uma fonte externa. Esta situação é análoga a um elétrodo 

sólido idealmente polarizável. 

Porém, como não existem sais hidrofílicos totalmente insolúveis na fase orgânica, 

nem sais hidrofóbicos completamente insolúveis na fase aquosa, existe um limite ao 

comportamento polarizável da interface, sendo este limite designado de intervalo de 

polarização ou janela de potencial84. Quando o potencial aplicado atinge valores 

suficientemente positivos ou negativos os iões (A1
+ e/ou B2

-) e (B1
- e/ou A2

+) transferirem-

se para a fase adjacente. Assim, é possível definir o intervalo de polarizabilidade como 

sendo a zona onde não ocorre nenhum processo de transferência de carga, estando limitado 

pelos potenciais de transferência dos iões usados como eletrólito de suporte das ITIES, tal 

como ilustrado na Figura 1.13A. 

A amplitude do intervalo de polarização pode ser expandida se se utilizarem sais 

muito hidrofílicos e hidrofóbicos como eletrólitos de suporte da fase aquosa e da fase 

orgânica, respetivamente, uma vez que estes sais necessitam de energias mais elevadas 

para se transferirem para a fase adjacente85-88 . Na Figura 1.14 encontram-se representadas 

as janelas de potencial obtidas considerando uma interface formada entre uma solução 

aquosa de LiCl e uma fase orgânica composta por dois sais orgânicos de diferente 
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hidrofobicidade, o tetrafenilborato de tetrabutilamónio (TBATPB) ou o tetraquis(4-

clorofenil)borato de bis (trifenilfosforanilideno)amónio (BTPPATPBCl),  dissolvidos num 

solvente orgânico, o 1,6-diclorohexano (DCH). 
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Figura 1.14: Intervalos de polarização obtidos na interface água/DCH usando LiCl 10 mM como 

eletrólito de suporte da fase aquosa e TBATPB 1 mM ou BTPPATPBCl 1 mM como eletrólito da fase 

orgânica.  

 

As janelas de potencial obtidas usando o TBATPB e o BTPPATPBCl como sais do 

eletrólito de suporte da fase orgânica permitiram estabelecer as seguintes relações78: 

 

ETPB- ˂ ELi+ ˂ ETPBCl-  

 

│ETBA+│ ˂ │ECl-│ ˂ │EBTPPA+│. 

 

Estas duas relações permitem a comparação direta da hidrofilicidade dos iões que 

constituem o eletrólito de suporte da fase aquosa com a hidrofobicidade dos iões que 

constituem o eletrólito de suporte da fase orgânica. Por exemplo, facilmente se observa que 

o ião tetrafenilborato (TPB-) é menos hidrofóbico do que o ião Li+ é hidrofílico, 

requerendo uma energia menor para se transferir. Contudo, se se utilizar um anião mais 

hidrofóbico, como o tetraquis(4-clorofenil)borato (TPBCl-), a janela de potencial pode ser 
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alargada consideravelmente, passando a estar limitada pela transferência dos iões Li+ da 

fase aquosa para a fase orgânica. Conclui-se, assim, que o ião TPBCl- é mais hidrofóbico 

do que o ião Li+ é hidrofílico. 

Do lado oposto da janela de potencial, uma vez que o potencial de transferência do 

ião Cl- é menos positivo do que o potencial de transferência do ião TBA+, a janela de 

potencial é limitada pelos iões TBA+. Todavia, usando um catião mais hidrofóbico, como o 

bis(trifenilfosforanilideno)amónio (BTPPA+) como eletrólito da fase orgânica, a janela de 

potencial passa a estar limitada pela transferência dos iões Cl- através da interface, 

concluindo-se que o ião BTPPA+ é mais hidrofóbico do que o ião Cl- é hidrofílico. 

Por sua vez, na Figura 1.15 estão representadas os intervalos de polarização obtidos 

fazendo variar a natureza do eletrólito de suporte na fase aquosa, utilizando o sal 

BTPPATPBCl como eletrólito da fase orgânica. Na Figura 1.15A fez-se variar o anião do 

eletrólito de suporte ao passo que na Figura 1.15B fez-se variar a natureza do catião. 

Verifica-se que à medida que aumenta o tamanho do ião monovalente, a transferência para 

a fase orgânica é facilitada, ocorrendo a potenciais menos negativos ou até a potenciais 

positivos no caso dos aniões e a potenciais menos positivos no caso dos catiões, pois 

aumenta o caráter hidrofóbico da espécie86,87. Em contrapartida, na Figura 1.15A 

comparou-se a zona de transferência dos aniões monocarregados com os iões sulfato, 

tendo-se observado que esta ocorre a potenciais mais negativos para os iões sulfato, ou 

seja, para que a espécie mais carregada se transfira da fase aquosa para a fase orgânica é 

necessário fornecer mais energia ao sistema, o que se explica atendendo a que o aumento 

de carga fornece uma estabilização extra a essa espécie na fase aquosa, aumentando o seu 

caráter hidrofílico86.  

A Figura 1.15B mostra também o efeito da concentração dos iões que compõem o 

eletrólito de suporte na amplitude do intervalo de polarização (curvas a, b e c), tendo-se 

observado que a utilização de concentrações inferiores dos iões que compõem o eletrólito 

de suporte permite obter intervalos de polarizabilidade mais amplos86,90. 
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Figura 1.15: Intervalos de polarização obtidos na interface água/DCH usando o BTPPATPBCl 1 mM 

como eletrólito da fase orgânica e como eletrólitos da fase aquosa: A) NaClO4, NaI, NaBr ou NaCl 10 

mM ou Na2SO4 5 mM; B) KCl 10 mM, NaCl 10 mM ou LiCl 2 (a), 10 (b) ou 50 (c) mM. 

 

A amplitude da janela de potencial depende dos eletrólitos das fases aquosa e 

orgânica e da sua concentração. Destes, o papel mais importante é talvez o dos eletrólitos 

da fase orgânica, por ser a fase mais resistiva90. Na fase orgânica, os iões mais usados são 

os catiões tetraoctilamónio (TOA+), tetrabutilamónio (TBA+), tetrahexilamónio (THA+), 

bis(trifenilfosforanilideno)amónio (BTPPA+) e tetrafenilarsónio (TPAs+) e os aniões 

tetrafenilborato (TPB-) e tetraquis(4-clorofenil)borato (TPBCl-)90. Na fase aquosa, os iões 

mais usados como eletrólitos são o catião lítio e os aniões cloreto e sulfato, por serem estes 

os que proporcionam uma maior janela de potencial90. A utilização de catiões alcalino-

terrosos pode, se necessário, permitir o alargamento da janela de potencial, todavia, quando 

se realiza a transferência de iões assistida por ligandos, esses catiões têm grande tendência 

para formar complexos, o que pode tornar o seu uso uma desvantagem90. 

 

1.3.4.  Transferência Iónica em ITIES  

 

Os estudos de transferência de carga em ITIES podem ser divididos em quatro 

grupos: transferência iónica simples77,80,87, transferência iónica facilitada por 

ligandos91,92,93, transferência eletrónica94 e reações de transferência eletrónica 
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fotoinduzidas95. Nesta tese, apenas serão abordados os mecanismos de transferência iónica 

simples e facilitada, pois foram os mecanismos utilizados no trabalho experimental para 

construção dos sensores amperométricos. 

Dada a possibilidade de polarizar as ITIES de tal forma que se obtém um intervalo 

de polarização útil, é possível o estudo voltamétrico da transferência de iões através destas 

interfaces. Para tal, apenas é necessário que o potencial de transferência da espécie 

carregada a transferir esteja compreendido entre os potenciais dos iões que constituem o 

eletrólito de suporte e limitam o intervalo de polarização. 

Salienta-se que neste tipo de estudos, as espécies que se transferem não sofrem 

qualquer tipo de processo de oxidação-redução, tratando-se apenas de processos de 

transporte de espécies carregadas (e não eletrões) através da interface. 

 

1.3.4.1. Transferência iónica simples 

 

Considerando uma ITIES polarizável, a intensidade de corrente tem origem 

capacitiva e é resultante do rearranjo das cargas (iões) presentes nos dois lados da 

interface. Contudo, se na fase aquosa do sistema for dissolvida uma outra espécie, como 

um catião Mz+ apenas moderadamente hidrofílico, quando se aplica uma diferença de 

potencial externa ao sistema, dá-se início à transferência do ião Mz+ à medida que o 

potencial aplicado se aproxima do potencial de transferência padrão dessa espécie80. Este 

fluxo de carga através da interface origina uma intensidade de corrente faradaica76. Na 

Figura 1.16 encontra-se representada a curva de intensidade de corrente em função da 

diferença de potencial para um processo de transferência de um catião Mz+, inicialmente 

presente na fase aquosa, através de uma interface líquido-líquido. A curva de estado 

estacionário da figura permite determinar o potencial de meia-onda (∆φ1/2) e a intensidade 

de corrente limite (IL) do processo de difusão. A transferência do catião tem como resposta 

eletroquímica uma corrente voltamétrica que é proporcional à concentração do catião na 

fase aquosa80.  
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Figura 1.16: Curva de intensidade de corrente em função da diferença de potencial aplicada resultante 

do processo de transferência de um catião Mz+ através de uma interface líquido-líquido. Figura 

adaptada de referência 80. 

 

De notar que, por convenção, quando a diferença de potencial aplicada é variada no 

sentido de valores mais positivos, a intensidade de corrente resulta da passagem de cargas 

positivas da fase aquosa para a orgânica e tem sinal positivo76. De igual forma, quando o 

sentido da diferença de potencial aplicado é invertido, favorece-se a transferência dessa 

espécie no sentido inverso (da fase orgânica para a fase aquosa) e a intensidade de corrente 

é negativa. Caso se tratasse de um anião inicialmente na fase aquosa, a transferência para a 

fase orgânica é favorecida a potenciais mais negativos, sendo a intensidade de corrente 

negativa, enquanto a inversão do potencial aplicado favorece o seu regresso à fase aquosa, 

dando origem a uma intensidade corrente positiva76. 

A transferência iónica é considerada um processo de cinética rápida80, com 

constantes de velocidade aparentes superiores a 10-2 cm s-1, sendo controlada pela difusão 

das espécies que se transferem96 e por essa razão, considerado um processo 

eletroquimicamente reversível97. 

 

1.3.4.2. Transferência iónica assistida (ou facilitada) por ligandos 

 

Em 1979, Koryta91 iniciou a investigação da transferência de iões assistida por 

ligandos (também designados de ionóforos), tendo estudado a transferência de catiões de 

metais alcalinos assistida por antibióticos naturais solubilizados na fase orgânica.  

A utilização de um ligando, normalmente de carga nula, permite diminuir a energia 

de solvatação do ião complexo na fase orgânica, ocorrendo uma alteração da energia de 
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Gibbs de transferência80. Este tipo de transferência permite que iões hidrofílicos com 

potenciais de transferência muito afastados do intervalo de polarizabilidade da interface, e 

portanto não observáveis, possam ser analisados utilizando a técnica de voltametria80.  

Na Figura 1.17 considera-se uma espécie Mz+, como por exemplo um catião 

metálico, que tem uma energia de Gibbs de transferência muito elevada e 

consequentemente o potencial a que ocorre a transferência está para além dos limites de 

polarização possíveis de estabelecer para a interface, não sendo, portanto, observável. A 

presença de um ionóforo adequado, que coordene seletivamente com o catião formando 

um complexo [ML]z+, torna o processo de transferência energeticamente mais favorável 

através da reação80: 

 

Mz+
a + Lo  [ML]z+

o                                                                                       (Eq. 1.22)  

 

A transferência do ião Mz+ da fase aquosa para a fase orgânica diz-se facilitada, isto 

porque o deslocamento do potencial de transferência do ião é de80: 
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Fz
RT
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=∆−∆=∆∆ +                                                          (Eq. 1.23) 

 

onde zM é a carga do ião metálico, βML
o a constante de formação do complexo ML e CL

o a 

concentração de ligando L na fase orgânica (considerando que βML
oCL

o >>1). 
  

 
Figura 1.17: Curva de intensidade de corrente em função da diferença de potencial aplicada resultante 

da transferência assistida (traço a cheio) de um catião Mz+ através de uma interface líquido-líquido por 

intermédio de um ligando L, dissolvido na fase orgânica. Figura adaptada da referência 80. 
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Como é evidente, o número e tipo de espécies que é possível transferir através de 

uma ITIES por este processo está sempre a aumentar, o que permite alargar a análise dos 

mecanismos pelos quais as reações de complexação e transferência podem ocorrer95-99 . Por 

outro lado, os avanços na análise teórica dos perfis voltamétricos obtidos nas transferências 

iónicas assistidas demonstraram ser um instrumento muito útil na previsão da 

estequiometria e da constante de associação/formação dos complexos formados103,104,105. 

Um determinado ião pode sofrer transferência assistida por ligandos através de 

quatro tipos de mecanismos possíveis. Estes mecanismos encontram-se representados 

esquematicamente na Figura 1.18 e diferem entre si por a reação de complexação ocorrer 

na fase aquosa ou orgânica, e da espécie se transferir antes ou depois de complexada, 

sendo denominados92:  

• complexação em fase aquosa seguida de transferência (ACT*); 

• transferência seguida de complexação na fase orgânica (TOC†);  

• transferência por complexação interfacial (TIC‡);   

• transferência por descomplexação interfacial (TID§). 

 

 
Figura 1.18: Esquema dos diferentes mecanismos de transferência iónica assistida. - Ião;  - 

Ionóforo;  - Complexo. Figura adaptada da referência 92. 

                                                 
* do inglês Aqueous complexation followed by transfer; 
†do inglês Transfer followed by organic complexation; 
‡ do inglês Transfer by interfacial complexation; 
§ do inglês Transfer by interfacial  decomplexation.  
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Apenas alguns estudos mostram a evidência da complexação em fase aquosa 

seguida da transferência (mecanismo ACT) porque grande parte dos ligandos usados em 

estudos eletroquímicos com ITIES são pouco solúveis em água, pelo que os complexos 

deverão ser formados na interface ou na fase orgânica. Na verdade, a maioria das reações 

estudadas segue um mecanismo de transferência interfacial que envolve a formação ou 

destruição de complexos (mecanismo TIC/TID)106.  

Por sua vez, Girault et al.106 estabeleceram as expressões analíticas para os quatro 

tipos de mecanismos que se encontram listados na Tabela 1.3. As expressões teóricas 

foram deduzidas para reações de transferência iónica facilitada reversíveis e representam a 

dependência do potencial de meia com a concentração inicial de ambos, metal e ligando. 

As expressões referem-se a complexos formados para duas situações limite, quando a 

reação de transferência é limitada pela difusão do metal ou do ligando (ligando ou metal 

em excesso, respetivamente). 

 
Tabela 1.3: Expressões para a dependência entre o potencial de meia onda com a concentração inicial 

do metal ([M]i) ou do ligando ([L]i), para os vários mecanismos, no caso de excesso de concentração do 

ligando ou do metal106 
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(Eq. 1.24) 
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Contudo, apesar de postulados, a distinção destes mecanismos por voltametria 

cíclica (CV*) é limitada, uma vez que a transferência facilitada pela complexação (TOC) e 

descomplexação (TID) apresentam a mesma dependência analítica entre o potencial de 

meia onda e a concentração inicial das espécies que a transferência por complexação 

interfacial (TIC). Assim, através destas expressões, apenas é possível distinguir estes 

mecanismos interfaciais (TIC, TID ou TOC) do de complexação aquosa seguida de 

transferência (ACT). 

Salienta-se ainda que, ao contrário do que ocorre na transferência iónica simples, o 

potencial a que ocorre a transferência do ião complexado depende das concentrações 

inicias de metal e ligando, da estequiometria e das constantes de formação dos complexos, 

bem como do próprio coeficiente de partição do ligando. As reações de transferência 

assistida são também rápidas e podem ser consideradas reversíveis na maioria dos casos78. 

 

1.3.5.  Aplicações Analíticas das ITIES 

 

A eletroquímica nas ITIES é uma área científica relativamente recente, com menos 

de 40 anos de evolução. Durante esse tempo, as ITIES encontraram diferentes tipos de 

aplicações práticas, como por exemplo, a eletroanálise107,108,109 a extração de iões107,110 e a 

eletrocatálise111. Ao logo dos últimos anos, os estudos em ITIES alcançaram outros 

domínios de interesse científico, como a deposição de nanopartículas metálicas112,113,114 e a 

polimerização115,116 em interfaces líquido-líquido. Recentemente, foi demonstrado que a 

interface entre um líquido iónico (RTIL) hidrofóbico e uma solução eletrolítica aquosa 

pode ser polarizável eletroquimicamente117,118. 

Na área da eletroanálise, o maior desenvolvimento ocorreu no final da década de 

70, quando Samec et al.119 inovaram com a introdução de um potencióstato de quatro 

elétrodos com compensação de queda óhmica aplicado aos estudos das ITIES. Nestes 

sistemas, dois elétrodos são usados como referências para controlar a diferença de 

potencial e dois elétrodos auxiliares são utilizados para promover a passagem de corrente 

através da ITIES. As medições amperométricas também podem ser realizadas com 

sistemas mais simples de três e dois elétrodos, e nesse caso, um ou os dois elétrodos de 

referência combinam as funções de referência e elétrodo auxiliar120.  

                                                 
* do inglês Cyclic Voltammetry. 
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Com o potencióstato de quatro elétrodos, puderam utilizar-se algumas técnicas 

voltamétricas, como por exemplo, a CV, a voltametria diferencial de impulsos (DPV*), a 

cronoamperometria, entre outras, aplicadas ao estudo de fenómenos de transferência de 

carga através das ITIES, abrindo desta forma o caminho para a sua utilização como 

sensores amperométricos90.  

Apesar dos enormes avanços a nível do conhecimento das ITIES alcançados ao 

longo das últimas décadas, apenas mais recentemente se observou um crescendo do 

número de trabalhos recorrendo à utilização de ITIES para fins analíticos. Tal facto poderá 

estar relacionado com a dificuldade experimental associada ao manuseamento de interfaces 

líquido-líquido (bolhas de ar formadas, por exemplo), a instabilidade mecânica das 

interfaces, a toxicidade dos solventes orgânicos utilizados, a baixa seletividade conseguida 

e a elevada resistência do sistema eletroquímico90.  

Com o objetivo de diminuir ou mesmo eliminar as dificuldades experimentais 

associadas à utilização das ITIES atrás enunciadas, foram utilizadas diferentes estratégias 

que são descritas de seguida. 

 

1.3.5.1. Uso de microinterfaces líquido-líquido 

 

Desde a introdução dos microeléctrodos no fim da década de 80 por Fleischmann e 

seus colaboradores121 que a investigação no campo dos sensores eletroquímicos tem vindo 

a expandir-se largamente. Os microeléctrodos são definidos como elétrodos cujas 

propriedades, como o regime de transporte de massa, dependem do seu tamanho122. O uso 

de interfaces líquido-líquido de pequenas dimensões (φ <100 µm) foi primeiramente 

reportado por Taylor e Girault123, em 1986, e foi conseguida através de uma interface 

suportada numa micropipeta.  

As microinterfaces permitem a redução do efeito da queda óhmica e um incremento 

da sensibilidade da deteção por haver alteração do processo de transferência de massa do 

seio da solução para a interface (efeito da difusão não-linear)108,124. Pela análise da Figura 

1.19, facilmente se percebe que a densidade corrente (intensidade de corrente depois de 

normalizada para a área) numa microinterface é muito superior à obtida numa 

macrointerface devido ao aumento do transporte de massa, aumentando a sensibilidade da 

determinação analítica.  

                                                 
* do inglês Differential Pulse Voltammetry. 
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Basicamente foram introduzidas dois tipos de microinterfaces líquido-líquido, os 

microorifícios120,124 e as micropipetas123,125. 
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Figura 1.19: Comparação da densidade corrente obtida para a transferência da assistida da DAH+ 

através de uma microinterface (▪) e de uma macrointerface (●) água/DCH. 

 

Na Figura 1.20 estão representadas esquematicamente várias configurações de duas 

fases líquidas em sistemas utilizando uma ITIES120: a interface entre dois líquidos 

imiscíveis (A), duas fases líquidas imiscíveis separadas por uma membrana neutra de 

natureza hidrofílica (B), interface líquido-líquido suportada num microorifício (C) e 

interface líquido-líquido suportada num conjunto de microorifícios (D).  

Relativamente ao mecanismo de transporte de massa, a difusão linear é estabelecida 

nos dois lados da interface nas configurações A e B enquanto a difusão não-linear 

(esférica) é observada em um ou nos dois lados da interface nas configurações C e D120. O 

regime de difusão não-linear simétrico representado na Figura 1.20C apenas se verifica no 

caso de um microorifício suportado num filme polimérico muito fino78. No caso das 

micropipetas e microorifícios suportados em filmes poliméricos espessos, o regime de 

transporte de massa é assimétrico78,126, tal como representado na Figura 1.21.  
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Figura 1.20. Representação esquemática das várias configurações entre duas fases líquidas em sistemas 

utilizando uma ITIES: a interface entre dois líquidos imiscíveis (A), duas fases líquidas separadas por 

uma interface líquido-líquido estabilizada mecanicamente por uma membrana neutra e hidrofílica (B), 

interface líquido-líquido suportada num microorifício (C) e interface líquido-líquido suportada num 

conjunto de microorifícios (D). Figura adaptada da referência 120. 

 

 

Figura 1.21: Representação esquemática do regime de difusão assimétrico numa micropipeta (A) e 

num microorifício suportado num filme polimérico espesso ou microorifício suportado num filme 

polimérico contendo uma solução orgânica de elevada viscosidade (B). Figura adaptada da referência 

78. 
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No caso das micropipetas (Figura 1.21A), o transporte de massa do interior da 

pipeta para o exterior (fase orgânica) é efetuado por difusão linear e no sentido inverso, a 

difusão das espécies é esférica. As micropipetas não têm um uso generalizado devido às 

dificuldades de preparação destes elétrodos, principalmente porque a reprodutibilidade na 

sua preparação é muito baixa90.  

Nos microorifícios, a difusão das espécies para o interior do microorifício é 

esférica, enquanto no sentido inverso, do microorifício para a fase aquosa, o regime 

difusão é limitado pelo fluxo linear das espécies no interior do microorifício, tal como 

ilustrado na Figura 1.21B. A interface está localizada no interior do microorifício a uma 

distância La e Lo da fase aquosa e orgânica, respetivamente, e a espessura do filme (L) é 

dada por L = La + Lo. O processo de construção dos microorifícios mais popular consiste 

na utilização de filmes de poliéster para servir como base de perfuração dos microorifícios, 

usando uma técnica de fotoablação laser120, permitindo a obtenção de orifícios de pequenas 

dimensões de forma reprodutível. 

De acordo com Montenegro122, as principais vantagens das microinterfaces, 

independentemente do sistema utilizado, são:  

• poder-se obter regimes elevados de transporte de massa e, consequentemente, 

estudar reações de transferência de carga rápidas sem se recorrer a técnicas de 

transiente com escalas de tempo muito curtas;  

• a obtenção de resultados de qualidade em sistemas altamente resistivos, pois o 

valor da queda óhmica é pequeno já que as intensidades de corrente que percorrem 

a célula são pequenas; 

• a redução da intensidade de corrente capacitiva e aumento da razão da intensidade 

de corrente faradaíca e não-faradaíca; 

• a redução da contribuição da formação de pares iónicos, por ser exequível diminuir 

a concentração de eletrólito de suporte. 

 

1.3.5.2. Utilização de processos de imobilização 

 

Este processo consiste em gelificar a fase aquosa ou orgânica, ou as duas fases em 

simultâneo, permitindo uma maior estabilidade mecânica das interfaces127,128,129. A fase 

orgânica pode ser solidificada com PVC (cloreto de polivinilo)128 e a fase aquosa com 

agár-agár129 (ou gelatina). Os estudos utilizando interfaces gelificadas demonstram que 
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apesar da elevada diminuição dos coeficientes de difusão dos iões no gel, as reações de 

transferência iónica continuam a poder ser utilizadas em deteções amperométricas127. A 

gelificação das ITIES permite a sua utilização em sistemas de análise em fluxo128,130. 

 

1.3.5.3. Utilização de membranas  

 

Uma abordagem diferente para o problema da estabilidade das interfaces consiste 

na utilização de membranas para separar as duas fases líquidas. A utilização de membranas 

permite obter áreas reprodutíveis90. 

Na escolha das membranas devem ser considerados alguns aspetos, como a 

facilidade de preparação e manuseamento, a resistência à rutura, a estabilidade química e 

as suas caraterísticas físicas90.  

As membranas podem ser classificadas como: 

 

 
As membranas hidrofóbicas utilizadas em medições com ITIES são constituídas por 

polietileno teraftalato (PET), normalmente de espessura entre 10 – 12 µm78,90,131 e com 

poros cilíndricos de diâmetro que pode variar entre 160 nm131 até valores na ordem dos 10 

µm78,90. A distância entre os microorifícios é normalmente da ordem dos 100 µm78,90. 

Como as membranas PET são hidrofóbicas, a interface é formada na superfície da 

membrana que está em contacto com a fase aquosa. O facto de a membrana ter afinidade 

para a solução orgânica faz com que estes sistemas sejam mais resistivos do que aqueles 

que se baseiam na utilização de membranas hidrofílicas131. Estas são mais fáceis de 

preparar e manusear, sendo menos permeáveis ao solvente orgânico. Todavia, a espessura 

da membrana pode aumentar por absorção de fase aquosa132. A espessura das membranas 

pode variar entre 10 e 30 µm132,133 sendo as dimensões dos poros da ordem dos 200 nm132. 

Um outro parâmetro importante é o tempo de vida das membranas. As membranas 

hidrofílicas utilizadas em sistemas em fluxo podem ser utilizadas durante cerca de dois 

meses132.  

Hidrofóbica 
 
 
Hidrofílica 

Membrana Celulose 132 
 
 
Acetato de celulose133 

PET131 (polietileno teraftalato) 
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1.3.5.4. Utilização de solventes orgânicos de baixa toxicidade 

 

A maior parte dos estudos em ITIES foram efetuados usando solventes como o 

DCE e o NB, que são solventes de toxicidade elevada, o que torna difícil a sua aplicação 

em operações de grande escala ou mesmo na produção de sensores, numa altura em que as 

preocupações ambientais se tornam cada vez mais um fator de decisão importante90. A 

procura de novos solventes tem sido uma preocupação dos grupos de investigação nesta 

área e um elevado número de outros solventes orgânicos têm sido utilizados em trabalhos 

científicos, dos quais se destacam: o 1,6-diclorohexano (DCH)134, o 1,4-diclorobutano134 

(DCB), o éter o-nitrofeniloctilíco (NPOE)135, a 2-heptanona136, o diclorobenzeno87 e o 

trifluorotolueno137. 

Como facilmente se percebe, os solventes orgânicos usados nos estudos de ITIES 

desempenham um papel importante no estabelecimento e eficiência dos processos de 

transferência. Assim, um bom solvente para estudo de ITIES deve ter os seguintes 

requisitos90: 

• a solubilidade do solvente na água e da água no solvente devem ser baixas; 

• o solvente orgânico deve ser suficientemente polar, para que o eletrólito de suporte 

usado se encontre dissociado em grande extensão e a condutividade da solução não 

seja muito baixa; 

• a densidade do solvente deve diferir significativamente da água para se obter uma 

interface estável. 

 

1.3.5.5. Aumento da seletividade através de ligandos específicos 

  

A baixa seletividade dos sistemas líquido-líquido é, provavelmente, o problema 

mais difícil de ultrapassar. No entanto, os resultados mais recentes sugerem que a 

transferência assistida por ligandos pode permitir o desenvolvimento de sistemas 

específicos de deteção97,138. A maior vantagem desta abordagem é que a seletividade pode 

ser conseguida pela escolha acertada do ligando em conjunto com uma janela de potencial 

que permita a observação do fenómeno de transferência97. Por este motivo, a procura por 

novos ligandos levou a que o número de ligandos disponíveis tenha aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, possibilitando aumentar as aplicações analíticas 

usando a transferência iónica assistida por ligandos97.  
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1.3.6.  Vantagens e Limitações dos Sensores Eletroquímicos com base em ITIES 

 

A eletroquímica nas ITIES apresenta algumas vantagens para a química 

bioanalítica, das quais se destacam108,139: 

• permite a deteção de iões e moléculas ionizáveis que não são suscetíveis de sofrer 

oxidação ou redução; 

• o princípio de deteção é baseado na carga das espécies ou que esta pode ser 

induzida na molécula por simples alteração do pH da solução, evitando a utilização 

de procedimentos experimentais complexos e demorados; 

• tal como outros dispositivos eletroquímicos, é possível a miniaturização e 

portabilidade, aumentando a possibilidade de utilização dos dispositivos fora do 

laboratório especializado, nomeadamente no diagnóstico biomédico.  

 

Para além das vantagens enumeradas, estes sistemas também apresentam algumas 

limitações, nomeadamente no uso de amostras de matrizes complexas. Amostras contendo 

compostos suscetíveis de se adsorverem na superfície onde está suportada a interface, 

como a maioria dos fluidos biológicos, podem destabilizar a ITIES e tornar o sistema 

irreprodutível ou tornar mesmo impossível a medição eletroquímica. Contudo, existem 

alguns estudos analíticos em fluidos biológicos, como a deteção da heparina em plasma de 

sangue de carneiro140 e em plasma de sangue humano141. Em ambos os casos a fase 

orgânica foi gelificada de modo a conferir maior estabilidade mecânica à interface.  

Outro problema relacionado com as amostras de matrizes complexas prende-se com 

a possibilidade de iões presentes na matriz se transferirem através da interface e 

interferirem na transferência do analito a determinar108. A presença de iões em elevadas 

concentrações pode conduzir ainda a uma diminuição da janela de potencial142. Os efeitos 

dos componentes da urina na deteção de drogas foram avaliados e concluiu-se que estes 

conduzem a uma diminuição da janela de potencial disponível142. Uma janela de potencial 

menor implica menor possibilidade de deteção de múltiplos analitos num único 

voltamograma e deste modo diminui a capacidade bioanalítica das ITIES. No entanto, esta 

limitação pode normalmente ser ultrapassada com uma escolha apropriada do solvente da 

fase orgânica108. 
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1.3.7.  Aplicação das ITIES para a Determinação das Catecolaminas  

 

Ao longo das últimas três décadas, as ITIES foram usadas na deteção e 

determinação de vários tipos moléculas de interesse farmacológico, biológico e biomédico, 

e a título de exemplo destacam-se: colina143, glucose144, vitamina B1145, creatinina146, 

ureia147, neurotransmissores148,149, aminoácidos150,151, péptidos152,153, proteínas154,155,156, 

carbohidratos140,157, aditivos alimentares158, drogas iónicas159,160 e ADN161,162. 

Relativamente às catecolaminas, o primeiro estudo de partição de aminas entre a 

água e um solvente orgânico foi reportado por Homolka et al.163, em 1984. A partição de 

uma série de aminas, incluindo a DA e a NA, entre a água e o NB foi estudada por CV e 

por voltametria de redissolução diferencial de impulsos (DPSV*). Em 1991, Dvorák et 

al.164 foram pioneiros no estudo da transferência de iões β-feniletilamónio (incluindo a DA 

e a NA) facilitada por éteres de coroa dissolvidos na fase orgânica (NB). Nas condições 

descritas para a deteção da dopamina protonada (DAH+), o interferente AA não se 

transfere através da interface, abrindo o caminho para a possibilidade da determinação 

seletiva das catecolaminas usando a transferência iónica facilitada por ligandos. 

A deteção seletiva da DAH+ (pKa = 8,8) foi reportada por Shao et al.165 em 2004 e a 

estratégia para a deteção baseou-se na transferência direta (simples) e na transferência 

iónica facilitada por ligandos da DA protonada através de uma interface água/DCE. O 

sistema eletroquímico utilizado foi uma microinterface suportada numa micropipeta e o pH 

da fase aquosa foi controlado e mantido a 6,8, próximo do pH fisiológico, de modo a 

garantir que a DA estava carregada positivamente.  

Na transferência assistida da DAH+ através da interface foram testados três éteres 

de coroa como ligandos dissolvidos na fase orgânica, o dibenzo-18-coroa-6 (DB18C6), o 

dibenzo-24-coroa-8 (DB24C8) e o benzo-15-coroa-5 (B15C5). Os três ligandos 

demonstraram resultados favoráveis na transferência assistida da DAH+ segundo um 

mecanismo de transferência por complexação/descomplexação interfacial (TIC/TID). As 

constantes de formação dos complexos (logβ) DAH+ − éter de coroa foram estimadas e os 

resultados obtidos foram de 7,6 (DB18C6), 7,2 (DB24C8) e 5,4 (B15C5), respetivamente.  

Nos estudos de determinação da DAH+ foi utilizada a DPV como técnica de 

quantificação, tendo sido obtido um limite de deteção (LD) de 0,3 µM usando a 

transferência direta da DAH+ através da ITIES, diminuindo para 0,05 µM usando a 

                                                 
* do inglês Differential Pulse Stripping Voltammetry; 
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transferência assistida pelo ligando. Nos estudos de quantificação foi utilizado o método de 

subtração da linha de base para a obtenção de LDs mais baixos. 

Relativamente ao efeito dos interferentes, Shao et al. demonstraram que o AA (pKa 

= 4,2) não interfere na determinação da DAH+, pois não se transfere através da interface 

água/DCE e não interage com o ligando. O mesmo não acontece com os iões Na+ e K+ que 

formam complexos estáveis com o DB18C6, interferindo na determinação da DAH+.  

Os autores estudaram ainda o processo de transferência eletrónica entre a DAH+ 

presente na fase aquosa e o ferroceno na fase orgânica por microscopia eletroquímica de 

varrimento (SECM*), usando como substrato a interface água/DCE externamente 

polarizada. Os estudos indicaram a transferência de um eletrão entre a DAH+ e o ferroceno 

e a reação entre as duas moléculas é inibida pela lecitina do ovo. 

Ainda no ano de 2004, Arrigan e sua equipa166 confirmaram os resultados obtidos 

por Shao e seus colaboradores através do estudo da transferência assistida da DAH+, por 

intermédio do DB18C6, numa macrointerface água/DCE. O estudo confirma a formação 

de um complexo 1:1 entre a DAH+ e o ligando através da inclusão do grupo amino 

protonado da molécula na coroa do DB18C6. A interferência do AA na determinação da 

DAH+ também foi alvo de estudo e os autores verificaram que o pico de transferência da 

DAH+ obtido na CV permanece praticamente inalterado depois da adição de ascorbato em 

excesso à fase aquosa. Este fenómeno é impossível de se obter em elétrodos sólidos sem o 

tratamento prévio da superfície.  

Em 2005, Arrigan et al.167 conseguiram a quantificação da DAH+ na ordem dos µM 

através da utilização de técnicas voltamétricas de impulsos (SWV e DPV) e do método de 

subtração da linha de base. No entanto, as investigações demonstraram um comportamento 

não-linear das curvas de calibração, que está associado à utilização de técnicas 

voltamétricas de impulsos nas determinações analíticas usando ITIES de elevada área 

(macrointerfaces).  

No estudo de possíveis interferentes, algumas espécies presentes nos fluidos 

biológicos, como iões sódio e potássio (que não são interferentes nos elétrodos sólidos) e a 

acetilcolina, interferem na determinação da DAH+: os iões complexam com o DB18C6 

enquanto a acetilcolina apresenta um potencial de transferência muito próximo do da 

DAH+.  

                                                 
* do inglês Scanning Electrochemical Microscopy. 
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Posteriormente, em 2008, Arrigan e seus colaboradores168 tentarem resolver a 

problemática da determinação da DAH+ na presença dos interferentes sódio e potássio 

através da utilização de um calixareno (o homo-oxo-calix[3]areno, formando complexos  

DAH+ − ligando de 1:2) como ionóforo na transferência assistida da DAH+. Comparando 

com os resultados obtidos com o DB18C6, o calixareno forma complexos mais estáveis 

com a DAH+ (maior constante de complexação) e apresenta uma maior seletividade face à 

DAH+ em relação aos iões sódio e potássio. No entanto, apesar das vantagens da utilização 

deste ionóforo sintético, os autores não conseguiram quantificar a DAH+ na presença de 

iões sódio. Relativamente à performance analítica, apesar da maior afinidade do calixareno 

para DAH+, foi obtido um LD semelhante ao obtido com o DB18C6 (2 µM). 

Também em 2008, Arrigan e a sua equipa169 utilizaram um conjunto de 

microinterfaces construídas numa membrana microporosa de sílica para a determinação da 

DAH+. A deteção foi conseguida utilizando a transferência iónica facilitada da amina 

protonada através da µITIES, usando novamente o DB18C6 como ligando. As técnicas 

eletroquímicas usadas foram a DPV e a SWV, tendo sido obtido um LD de 0,5 µM. 

Segundo os autores, a utilização de microinterfaces apresentou duas grandes vantagens 

relativamente às interfaces convencionais: permitiu a determinação de concentrações mais 

baixas de DAH+ relativamente às interfaces de maior área e permitiu ultrapassar o 

problema da saturação do sinal eletroquímico com o aumento da concentração, tendo sido 

obtida uma relação linear entre a intensidade de corrente do pico em função da 

concentração de DAH+.  

 

Apesar de não ser o foco principal deste trabalho, é de realçar a utilização de 

elétrodos seletivos para a determinação potenciométrica das catecolaminas através da 

utilização de membranas líquidas de PVC. Foram utilizados como ionóforos calixarenos 

lipofílicos (hexaéstercalix[6]areno170 e hexahomotrioxacalix[3]areno171) e éteres de 

coroa172 (12-coroa-4-ácido fosfotúngstico e 12-coroa-4-tetrafenilborato) para a 

determinação da DA170,172, NA170 e Adr170. 

 

1.3.8.  Estudo da Lipofilicidade de Drogas usando as ITIES 

 

Além da possibilidade de aplicar as ITIES em determinações analíticas de 

moléculas de interesse químico e biológico, outra aplicação importante reside na utilização 
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das ITIES como modelo simplificado de biomembranas. Como exemplo, recentemente foi 

reportada a modificação das interfaces líquido-líquido através da adsorção de camadas de 

fosfolípidos173,174, e colesterol175, acompanhada por processos de transferência iónica, para 

estudos de processos biológicos de transporte de iões através de biomembranas. Outro 

campo de grande importância é o estudo da atividade farmacológica de drogas, através da 

construção de diagramas de partição iónica.  

Os diagramas de partição iónica foram desenvolvidos por Reymond et al.176 e 

consistem na representação gráfica das áreas de estabilidade das várias espécies iónicas de 

uma determinada molécula em função da diferença de potencial de Galvani e do pH, e 

tendo em conta os equilíbrios termodinâmicos que governam as formas ácido/base dessa 

molécula. Em estudos mais recentes, Gobry et al.177 estenderam os diagramas de partição 

às espécies lipofílicas. Estes diagramas demonstraram ser uma ferramenta muito útil na 

previsão e interpretação dos mecanismos de transferência de drogas ionizáveis178,179 

através de membranas biológicas. Os estudos de lipofilicidade e partição de drogas em 

interfaces líquido-líquido permitiram ainda estabelecer uma relação entre o potencial de 

transferência e o coeficiente de partição octanol-água da droga ionizada, usado para 

relacionar a lipofilicidade da droga com a sua atividade farmacológica e biológica180,181,182.  

 O estudo da lipofilicidade de drogas ionizáveis usando uma ITIES foi 

extensivamente explorado pelo grupo de Girault (Lausanne, Suíça), com a construção de 

digramas de partição que sumarizam o comportamento das drogas em função da diferença 

de potencial de Galvani e do pH da fase aquosa em que a droga foi dissolvida. O grupo de 

investigação provou ainda que as ITIES podem ser utilizadas para determinar o coeficiente 

de partição de espécies iónicas183,184. Atualmente, existe a necessidade de desenvolver 

metodologias eficientes que permitam a determinação de coeficientes de partição não só de 

moléculas na sua forma neutra mas também na sua forma ionizada, uma vez que mais de 

70% das drogas terapêuticas e não-terapêuticas encontram-se ionizadas em condições 

fisiológicas181. Em estudos recentes, foi ainda demonstrada a existência de uma partição 

passiva significativa de compostos orgânicos iónicos para a fase orgânica180. 

 

1.3.9.  Estudo de Interferências 

 

O grau de interferência ou, utilizando o termo de uso corrente na potenciometria, a 

seletividade de um sensor185 é um aspeto fundamental no desenvolvimento de um 



Capítulo 1: Introdução Teórica                                                                                                                             

53 
 

procedimento analítico. Para que se possa conhecer a seletividade de um sensor torna-se 

necessário estudar a influência de outras espécies, iónicas ou não, sobre a resposta do 

sensor. Existem tentativas de adaptar o processo de avaliação da seletividade dos sensores 

potenciométricos186 para os sensores amperométricos. J. Wang187
 

propôs a seguinte 

expressão para a intensidade de corrente total (It) na presença de espécies interferentes (j):  

 

( )∑+= l
amp
ijit ckcSI                                                                                               (Eq. 1.25) 

 

onde i representa o analito alvo de estudo, S representa a sensibilidade do método e amp
ijk  a 

constante de seletividade amperométrica do ião interferente j em relação à determinação do 

ião i; ci e cj são as concentrações de analito e de ião interferente, respetivamente. Assim, 

em condições ideais, os valores de amp
ijk para um elétrodo seletivo deverão ser iguais a zero.  

Em termos párticos, a ordem de grandeza dos valores de amp
ijk permitem concluir que188: 

• se amp
ijk ˂ 10-3, a espécie j não interfere na determinação do ião i; 

• se amp
ijk = 10-3, a espécie j interfere moderadamente na determinação do ião i; 

•  se amp
ijk > 10-3, a espécie j interfere severamente na determinação do ião i. 

 

Nas condições experimentais usadas, a Eq. 1.25 pode ser expressa da seguinte forma: 

 

j
amp
ijit cSkScI +=                                                                                                     (Eq. 1.26) 

 

No caso de se manter constante a concentração de interferente em excesso, a 

representação de It em função de ci permite a determinação de amp
ijk  a partir da seguinte 

equação: 

 

j

amp
ij cdeclive

origemordk
.

.
=                                                                                                   (Eq. 1.27) 

 

Por sua vez, no caso de se manter constante a concentração de analito, a 

representação de It em função de cj permite estimar a amp
ijk  através da seguinte expressão: 
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i
amp
ij c

origemord
declivek

.
=                                                                                                (Eq. 1.28) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Técnicas Eletroquímicas 

2.1.1.  Voltametria Cíclica 

 

A voltametria cíclica (CV) é, talvez, a técnica voltamétrica mais utilizada nos 

estudos eletroquímicos das ITIES. O seu uso tem sido dirigido à determinação de 

parâmetros termodinâmicos e cinéticos e a estudos de mecanismos de reações de 

transferência iónica e/ou eletrónica1,2. No caso particular das interfaces líquido-líquido, a 

CV é utilizada como técnica de diagnóstico, para definição dos limites da janela de 

potencial, determinação da estequiometria dos complexos formados3 ou determinação das 

energias de transferência de iões4,5,6. 

Apesar de existirem alguns exemplos do uso da CV em determinações analíticas 

usando as ITIES7-11 , estes casos são menos frequentes, sendo o interesse analítico limitado 

nesta técnica pelas seguintes razões12: 

• a sensibilidade da técnica é inferior às técnicas de impulsos, principalmente por não 

ser possível uma eliminação efetiva da corrente capacitiva; 

• a resposta obtida tem a forma de onda o que diminui a resolução desta técnica 

quando comparada com métodos voltamétricos diferenciais; 

• é mais difícil efetuar as medições de intensidade de corrente limite do que de 

intensidade de corrente de pico. 

 

Tal como referido anteriormente, os CVs podem ser divididos em três regiões bem 

definidas13: duas em que se verifica um aumento brusco da intensidade corrente, devido à 

transferência de um ião ou iões do eletrólito de suporte e; uma região onde não ocorre 

qualquer processo faradaíco e a intensidade de corrente observada deve-se apenas a uma 

intensidade de corrente residual que estará associada aos processos capacitivos da 

interface, designada de “janela de potencial”.  

Na Figura 2.1A encontra-se representada a forma de uma rampa de potencial usada 

em CV. A forma de onda é triangular e está limitada entre dois valores de potencial que 

são atingidos por varrimento linear do potencial no tempo, primeiro no sentido direto (do 

potencial inicial para o final) e depois no sentido inverso (do potencial final para o inicial), 

estabelecendo um ciclo, que pode ser único ou repetido. Geralmente a velocidade 
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varrimento é igual no sentido direto e inverso o que resulta num sinal triangular 

simétrico13. Simultaneamente, regista-se a intensidade de corrente que flui através do 

sistema, atravessando a interface. Na Figura 2.1B encontra-se representado um CV obtido 

para a transferência assistida da DAH+ através de uma macrointerface, observando-se a 

formação de um pico12 dentro da janela de potencial, que corresponde à transferência 

reversível da molécula da fase aquosa para a fase orgânica. 

 

 
Figura 2.1: (A) Esquema de um varrimento de potencial em CV. (B) CVs obtidos na ausência (---) e 

presença (—) de transferência iónica assistida de 0,02 mM de DAH+ através da uma interface 

água/DCE. Condições experimentais: Li2SO4 2 mM; BTPPATPBCl 2 mM; DB18C6 10 mM; 

Macrointerface de área 0,28 cm2; v = 50 mV s-1.  

 

Na Figura 2.1B encontra-se ainda representada a forma de medição da intensidade 

corrente de pico (Ip). Para o efeito, traça-se uma tangente à intensidade de corrente na 

região onde não ocorre transferência iónica e mede-se a intensidade corrente ao potencial 

de pico12. Para o pico de regresso, utiliza-se um procedimento semelhante, todavia, quando 

a transferência ocorre próximo de um dos limites da janela de potencial, é difícil definir a 

linha de base e neste caso é preferível aumentar um pouco mais o limite do varrimento de 

potencial o que vai permitir uma melhor definição do pico formado quando os iões do 

eletrólito de suporte regressam à fase de origem12. É importante, contudo, que não se 

aumente muito esse limite sob risco de se danificar irreversivelmente a interface, 

provocando a precipitação de sais numa das fases12. Tal como já foi referido, por 

convenção, a intensidade de corrente medida na CV é considerada positiva para a 

transferência de iões carregados positivamente da fase aquosa para fase orgânica e 

considerada negativa no sentido inverso, uma vez que o sentido do fluxo iónico é invertido. 
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Para o caso de um processo de transferência reversível e limitada por difusão que 

ocorra numa macrointerface líquido-líquido, a expressão que permite o cálculo da 

intensidade corrente de pico, normalmente conhecida como a equação de Randles-Sevčik, 

pode ser escrita como14: 

 

Ac
RT
DvzFI p

2/1
2/3)(4463,0 






=                                                                                 (Eq. 2.1) 

 

Após a análise da equação 2.1, facilmente se percebe que a intensidade de corrente 

de pico na CV depende de vários fatores experimentais, tais como a área da interface (A), a 

natureza química e concentração (c) da espécie inicialmente presente na fase aquosa ou 

orgânica, a velocidade de varrimento (v) e coeficientes de difusão (D) das espécies que 

limitam o processo. Na equação, z representa a carga da espécie que se transfere, T 

representa a temperatura e R e F são as constantes dos gases ideais e de Faraday, 

respetivamente. De notar que esta expressão 2.1 é válida apenas para o caso de uma 

transferência reversível e controlada por difusão linear de iões presentes na fase aquosa 

que atravessam a interface líquido-líquido por processos simples ou assistidos por 

ligandos, cuja concentração na fase orgânica excede a do ião a transferir15. Assim, a 

equação de Randles-Sevčik pode ser empregue na determinação dos coeficientes de 

difusão de iões que se transfiram através da interface ou na determinação da concentração 

dessas espécies, se o coeficiente de difusão for previamente determinado. 

Se o processo que ocorre numa macrointerface líquido-líquido for reversível e 

limitado por difusão linear, o voltamograma deverá apresentar as seguintes caraterísticas16: 

• o potencial dos picos não se altera com a variação do valor da velocidade de 

varrimento de potencial; 

• é de esperar uma dependência linear da intensidade corrente de pico com a raiz 

quadrada da velocidade de varrimento;  

• a relação entre a intensidade de corrente de pico e a concentração é linear;  

• a razão da intensidade de corrente correspondente ao pico direto e inverso é 

unitária; 

• o afastamento entre o potencial dos picos é inversamente proporcional à carga  do 

ião que se transfere (z) e dado (a 25 ºC) por:  
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sendo DIR
p

a
oφ∆ e INV

p
a
oφ∆

 
os potenciais dos picos nos sentidos direto e inverso, 

respetivamente. Dada a forma do sinal, define-se o potencial de meia onda como a 

média dos potenciais de pico14:
 

 

22
1

INV
p

a
o

DIR
p

a
oa

o

φφ
φ

∆+∆
=∆                                                                               (Eq. 2.3) 

 

Os CVs quando obtidos em microinterfaces ou em conjunto de microinterfaces têm 

um aspeto ligeiramente diferente, sendo mais fácil notar essas diferenças quando se 

comparam as ondas correspondentes à transferência iónica. Na Figura 2.2 encontram-se 

representados os CVs obtidos na ausência e presença de transferência iónica da DAH+ 

através de uma microinterface. Como se pode observar, a onda correspondente à 

transferência iónica tem uma forma de sigmoide (ou de um patamar), em vez da forma de 

pico que se obtém nos estudo efetuados com macrointerfaces (ver Figura 2.1B).
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Figura 2.2: CVs obtidos na ausência (---) e presença (—) de transferência iónica assistida de 1 mM de 

DAH+ através da uma interface água/DCE. Condições experimentais: HCl 2 mM; BTPPATPBCl 1 

mM; DB18C6 10 mM; Microinterface de área 5,2 × 10-5 cm2; v = 50 mV s-1.  
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No caso de microinterfaces, estas podem tomar diferentes geometrias e uma vez 

que a intensidade de corrente depende da geometria do elétrodo, irão ser apresentadas as 

expressões para as geometrias mais vulgares neste tipo de interfaces. Assim, para a 

transferência iónica reversível, quando a corrente é limitada por difusão convergente, ou 

mais propriamente difusão não-linear, no caso de um microdisco tem a seguinte forma17,18: 

 

Id = 4zFDrc                                                                                                                 (Eq. 2.4) 

 

No caso de o elétrodo ser hemisférico, a intensidade de corrente pode ser calculada 

de acordo com a seguinte expressão17,18: 

 

Id = 2πzFDrc                                                                                                               (Eq. 2.5) 

 

sendo r o raio do microeléctrodo. 

Um aspeto importante destas expressões é o facto da intensidade de corrente 

limitada por difusão não depender da velocidade de varrimento e a dependência no 

coeficiente de difusão ser linear. A medição da intensidade de corrente limite é efetuada de 

modo idêntico ao indicado para as macrointerfaces, contudo, no presente caso, o potencial 

escolhido deverá ser um valor para o qual intensidade de corrente seja limitada por difusão. 

Seja qual for o tipo de interface utilizada, a relação entre a intensidade de corrente e 

a concentração é linear, sendo essa a base para a utilização analítica da CV que, contudo, é 

pouco utilizada com esse fim pelas razões referidas atrás. 

 

2.1.2.  Técnicas de Impulso 

 

As técnicas de impulso começaram a ser utilizadas em estudos analíticos na década 

de 50 substituindo as técnicas polarográficas utilizadas até então19. As técnicas de impulso 

estão direcionadas para a medição analítica da concentração de espécies, sendo a 

sensibilidade e a resolução fatores-chave na performance destas técnicas14.  
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2.1.2.1. Voltametria Diferencial de Impulsos 

 

A voltametria diferencial de impulsos (DPV) é uma técnica que consiste na 

aplicação de um impulso de potencial de curta duração (≈ 50 ms), e de amplitude 

constante, sobre uma rampa de potencial em escada que é variada lentamente12. Esta 

técnica está limitada a velocidades de varrimento baixas porque o aumento da velocidade 

de varrimento é contraproducente. Nesta técnica há dois efeitos capacitivos, o aumento da 

corrente capacitiva com o incremento linear do potencial e o rápido decréscimo da corrente 

capacitiva após a aplicação de um impulso de potencial. Para que a técnica consiga ter 

efeito na redução da influência da corrente capacitiva é necessário que o primeiro processo 

não se sobreponha ao segundo, sendo por isso a velocidade varrimento um fator limitativo 

do desempenho da técnica12. 

Nesta técnica, a intensidade de corrente é medida em dois instantes de tempo, uma 

imediatamente antes da aplicação do impulso e outro perto do fim do impulso, sendo a 

diferença entre estas intensidades de corrente representada em função do potencial 

aplicado. Na Figura 2.3 encontra-se representada a forma de onda utilizada nas medições 

usando a DPV. 

 

 
Figura 2.3: Representação esquemática da forma da função da DPV. Figura retirada da referência 12. 

 

Os DPVs caraterizam-se pela presença de um pico correspondente ao processo de 

elétrodo, no caso de interfaces metal-solução, ou à transferência de um ião através da 
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interface, no caso das ITIES. A forma do pico do voltamograma resulta da relação entre os 

potenciais aplicados durante os períodos de medição da intensidade de corrente. Assim, 

para potenciais mais positivos ou mais negativos que aqueles onde se observa o processo 

de transferência, a intensidade de corrente medida nos dois instantes é idêntica, sendo por 

isso a variação de corrente pequena. Quando pelo menos um dos potenciais se encontra na 

região de transferência, ∆I aumenta, sendo maior quanto mais próximo estiver do potencial 

de meia onda, a menos de uma constante (∆E/2). 

Na Figura 2.4 está representada a resposta, em intensidade de corrente, a uma 

perturbação idêntica à representada na Figura 2.3. Nesta figura podem ser identificados os 

limites de polarizabilidade da interface e a região em que ocorre a transferência assistida da 

DAH+ da fase aquosa para a fase orgânica. Se dirigirmos a nossa atenção para as curvas de 

intensidade de corrente nos instantes t1 e t2 (representadas a vermelho na figura), podemos 

ainda distinguir a forma de um CV típico das interfaces líquido-líquido. Após o tratamento 

dos dados (cálculo de ∆I = I2 - I1), a curva intensidade de corrente-potencial toma a forma 

da curva representada a preto na figura, ou seja, um DPV. Este resultado mostra ainda que 

as interfaces líquido-líquido podem ser estudadas utilizando as ferramentas que se 

encontram disponíveis para as interfaces metal-solução. 
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Figura 2.4: Representação de um DPV obtido para a transferência assistida da DAH+ 1 mM através de 

uma microinterface água/DCE. Condições operacionais: ∆E = 50 mV; ∆Es = 2 mV; v = 4 mV s-1; tentre 

impulsos = 500 ms; timpulso = 50 ms. As condições experimentais são iguais às da Figura 2.2. 
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Parry et al.20 mostraram que a relação entre ∆I e o potencial aplicado, considerando 

que o processo de elétrodo é reversível e os coeficientes de difusão duas espécies é igual, 

pode ser expressa pela seguinte equação: 
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base do impulso e E2 à soma de E1 com a amplitude do impulso, logo ∆E = E2 – E1.
 

O valor da intensidade de corrente de pico pode ser obtido por diferenciação de ∆I 

em ordem ao potencial e é dado pela seguinte expressão: 
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(Eq. 2.7) 

 

Do ponto de vista analítico, o máximo desta função é um dos parâmetros mais 

importantes da DPV. A equação mostra que o valor da intensidade de corrente de pico é 

linearmente dependente da concentração da espécie que se transfere, da amplitude do 

impulso de potencial e do tempo entre as medições da intensidade de corrente, que em 

termos práticos corresponde ao tempo do impulso. 
 A partir das expressões de ∆I e ∆Ip é possível ainda obter a seguinte relação entre o 

potencial do pico e o potencial de meia onda20: 

 

22/1
EEE p

∆
−=

                                                                                                         
(Eq. 2.8)  

 

Esta relação é importante por permitir utilizar o valor de potencial de meia onda 

para a determinação dos parâmetros termodinâmicos de transferência ou simplesmente 

para verificação dos resultados experimentais.
 Os parâmetros experimentais da DPV sobre os quais é possível atuar, de modo a 

otimizar a resposta desta técnica para os estudos eletroquímicos são12: 

• amplitude do impulso (∆E); 
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• velocidade varrimento (v); 

• tempo de duração do impulso (timpulso); 

• tempo entre impulsos (tentre impulsos); 

• amplitude do salto de potencial (∆Es); 

• sentido de varrimento; 

• tempo de estabilização. 

 

Dos parâmetros referidos, é de realçar a contribuição da amplitude do impulso e 

tempo do impulso que de acordo com a teoria da técnica, influenciam a sensibilidade 

(aumento da onda de transferência) do método. A nível experimental, apesar do aumento 

da sensibilidade com o aumento da amplitude dos impulsos de potencial, verifica-se que o 

aumento da sensibilidade não é ilimitado e o aumento da amplitude do impulso provoca 

uma diminuição do intervalo de polarização, um aumento indesejável da intensidade 

corrente residual e torna os picos mais largos e amplos12,21. Relativamente ao tempo de 

duração do impulso, existe um forte efeito sobre a corrente residual e um ganho na 

sensibilidade para tempos mais baixos12. 

A utilização experimental de uma amplitude de impulso entre os 25 e 50 mV 

associada a uma velocidade de varrimento de 5 mV s-1 são comummente utilizadas21. O 

tempo de duração do impulso é normalmente de 50 ms e o tempo entre impulsos varia 

entre 0,5 e 5 s21. 

A DPV continua a ser largamente usada em estudos eletroanalíticos22-28 , sendo das 

técnicas de impulsos, aquela que é mais utilizada em estudos de ITIES. Apesar da maior 

divulgação da voltametria de onda quadrada (SWV*), a DPV continua a apresentar 

algumas vantagens relativamente à SWV do ponto de vista eletroquímico, nomeadamente 

quando o processo de transferência eletrónico é lento29. 

 

2.1.2.2. Voltametria de Onda Quadrada 

 

A SWV foi inicialmente introduzida pelos trabalhos de Barker30,31 durante a década 

de 50. Nesta técnica, uma onda de potencial é sobreposta a uma rampa ou a uma escada de 

potencial32. Na Figura 2.5 encontra-se representada a forma típica de um varrimento de 

onda quadrada. Na figura é ainda indicado o modo de medição da intensidade de corrente, 
                                                 
* do inglês Square Wave Voltammetry. 
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que é efetuada no fim dos impulsos de potencial. A intensidade de corrente da onda 

quadrada é calculada como a diferença entre a intensidade de corrente medida no impulso 

efetuado no sentido do varrimento e a medida do impulso em sentido inverso12.  

 

 
Figura 2.5: Representação esquemática da forma da função da SWV. Figura retirada da referência 12. 

 

As vantagens desta técnica eletroquímica relativamente a outras técnicas são12,21:  

• maior rapidez de execução; 

• maior sensibilidade; 

• menores limites de deteção; 

• sinal analítico em forma de pico caraterístico das técnicas diferenciais. 

 

A rapidez de execução desta técnica permite, por exemplo, a realização de um 

varrimento completo durante o tempo de vida de uma gota de mercúrio29. Osteryoung 

demostrou que um ensaio efetuado usando SWV é 25 vezes mais rápido do que o mesmo 

ensaio usando a DPV29. A maior rapidez de execução permite a redução da razão 

sinal/ruído por tonar possível, em tempo útil, um maior número de repetições dos ensaios, 

aumentando a sensibilidade do método12. 

Na Figura 2.6 encontra-se representado um SWV obtido para a transferência 

assistida da DAH+ entre duas soluções de eletrólitos imiscíveis. É possível observar a 

variação da intensidade de corrente medida no fim dos impulsos positivos e negativos, Ip+ e 

Ip-, respetivamente. A curva de intensidade de corrente em função do potencial, 
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representada a preto na figura, foi obtida calculando: ∆I = Ip+ - Ip-. O pico obtido devido à 

transferência da DAH+ da fase aquosa para a fase orgânica está bem definido, 

possibilitando uma fácil determinação do potencial do pico e da intensidade de corrente de 

pico. 
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Figura 2.6: Representação de um SWV obtido para a transferência assistida da DAH+ 1 mM através 

de uma microinterface água/DCE. Condições operacionais: ∆Eoq = 50 mV; ∆Es = 2 mV; f = 25 Hz. As 

condições experimentais são iguais às da Figura 2.2. 

 

Os modelos utilizados nos estudos eletroquímicos utilizando a SWV foram 

desenvolvidos por dois grupos de investigação, o grupo de Janet Osteryoung e o grupo de 

Milivoj Lovric33. A utilização de programas computacionais capazes de simular o 

comportamento químico para sistemas reversíveis, quasi-reversíveis e irreversíveis, 

possibilitou a estes dois grupos desenvolverem toda a teoria da SWV, a qual pode ser 

utilizada em estudos analíticos e na obtenção de dados relacionados com a cinética e 

mecanismo de reações químicas, sob as mais variadas condições34-37 . 

As expressões que relacionam a diferença de intensidades de corrente entre o 

impulso positivo e o impulso negativo foram deduzidas para diferentes condições 

experimentais38,39. No caso de processos de transferência reversíveis, admitindo que os 

coeficientes de difusão da espécie que se transfere na fase orgânica e na fase aquosa são 

iguais e que inicialmente a espécie só existe na fase aquosa, ∆I pode ser expressa da 

seguinte forma38,39: 
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)(),,( ζτ GmAzFcHI =∆                                                                                            (Eq. 2.9) 

 

Para além dos símbolos habituais, H(A,m,τ) representa uma “função geométrica” 

que depende do tipo de elétrodo usado, mas é independente do potencial e G(ζ) é uma 

função do potencial, mas independente da geometria do elétrodo. 
A função geométrica pode ser calculada através da seguinte expressão38,39: 
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em que o valor da função f(t) depende da geometria do elétrodo38. 
 As “funções geométricas” só têm expressões exatas para a intensidade de corrente 

da onda quadrada nos casos de elétrodos planares e esféricos39. No caso de um elétrodo 

plano de grandes dimensões: 
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enquanto para o elétrodo esférico: 
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 (Eq. 2.12)  

 

A função dependente do potencial tem a seguinte forma39: 
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em que:
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RT
EzF oq

oq

∆
=ζ  e ( )0EEkE

RT
zF

si −∆+=ζ , onde k é igual ao inteiro de 
2
j

 da equação 

2.10 e Ei é o potencial inicial.
 

Com base nestas expressões, é possível calcular a intensidade de corrente de pico. 

Este valor corresponde ao máximo da equação 2.9, que se obtém quando E = E0, ou seja, 

quando ζ = 0. De acordo com Aoki et al.38, a expressão para a intensidade de corrente  de 

pico no caso particular de um elétrodo plano de grandes dimensões é dada por: 
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e no caso de um elétrodo esférico por: 
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A intensidade de corrente de pico para os microeléctrodos foi estimada como40: 
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                                                 (Eq. 2.16)
 

 

Os parâmetros experimentais da SWV que podem ser controlados 

experimentalmente são12,32: 

• amplitude do impulso (∆Eoq); 

• frequência da onda quadrada (f) que é igual ao inverso do período da onda quadrada 

(τ);  

• amplitude do salto de potencial (∆Es); 

• tempo de estabilização. 
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Dos parâmetros referidos e de acordo com a teoria da técnica, é de realçar a 

contribuição da frequência da onda quadrada e da amplitude do impulso sobre a 

sensibilidade do método12.  

A amplitude do impulso da onda quadrada exerce dois efeitos contrários na SWV. 

Por um lado o aumento de ∆Eoq provoca uma melhoria da sensibilidade devido ao aumento 

da intensidade de corrente de pico mas, por outro lado, provoca um alargamento do pico de 

transferência, diminuindo a resolução da técnica12,32. A escolha de um valor ótimo para 

∆Eoq pode ser efetuada analisando a representação gráfica da razão entre a intensidade de 

corrente e a largura do pico a meia altura em função da amplitude da onda quadrada12,32. 

A intensidade de corrente de pico, de acordo com as equações 2.14 a 2.16, depende 

linearmente da raiz quadrada da frequência da onda quadrada12,32. No caso particular deste 

trabalho experimental, representou-se na Figura 2.7 o efeito da frequência da onda 

quadrada sobre os voltamogramas obtidos para transferência assistida da DAH+ através de 

uma microinterface água/DCH. Verifica-se que existe um aumento da intensidade de 

corrente de pico com o aumento da frequência de onda quadrada, assim como um 

deslocamento dos voltamogramas paralelo ao eixo das abcissas, associado à componente 

capacitiva da interface. Verificou-se também que o ruído tem um efeito muito pronunciado 

para frequências superiores a 50 Hz, que deverá estar associado a uma limitação do 

equipamento utilizado, pois este comportamento não é exclusivo de sistemas líquido-

líquido, tendo-se observado o mesmo comportamento com elétrodos sólidos. Na prática, 

optou-se por usar valores de frequência de onda quadrada entre 25 e 50 Hz, em que o efeito 

do ruído não se faz sentir e existe um bom compromisso entre a sensibilidade e a rapidez 

da técnica. 



Capítulo 2: Parte Experimental 
                                                                                                                              

79 
 

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
0.0

5.0x10-9

1.0x10-8

1.5x10-8

2.0x10-8

2.5x10-8

3.0x10-8

3.5x10-8

o
a DAH+

 10 Hz
 25 Hz
 50 Hz
 75 Hz
 100 Hz
 150 Hz

∆I
 / 

A

E / mV

 

 

 
Figura 2.7: Efeito da frequência da onda quadrada (f) sobre a intensidade de corrente. Condições 

experimentais: [DAH+] = 39 µM; HCl 2 mM; BTPPATPBCl 1 mM; DB18C6 10 mM. Condições 

operacionais: ∆Es = 2 mV; ∆Eoq = 50 mV. 

 

A expressão da Eq. 2.16 permite estimar qual deverá ser o incremento em 

sensibilidade conseguido com a utilização de microeléctrodos. Segundo a equação, a 

diferença entre a intensidade de corrente de pico num microeléctrodo e num elétrodo de 

dimensões macroscópicas, reside no efeito da frequência da onda quadrada, da dimensão 

do elétrodo e do coeficiente de difusão, que têm contribuições distintas, quando se passa de 

sistema limitado por difusão linear para um sistema em que a contribuição da difusão não-

linear não pode ser negligenciável12. Assim, o efeito do aumento da frequência causa 

aumentos acentuados da intensidade corrente de pico no caso de microeléctrodos, sendo o 

efeito menos pronunciado à medida que se aumenta o raio de elétrodo12. Quanto ao efeito 

da difusão não-linear, este faz-se sentir mais fortemente quanto maior for a razão D/r, ou 

seja, será tanto maior quanto maior for o coeficiente de difusão da espécie em estudo ou 

quanto menor for o raio do microeléctrodo utilizado12. 

Genericamente, os picos de transferência obtidos na SWV apresentam uma simetria 

quanto ao potencial de meia onda e a intensidade de corrente de pico é proporcional à 

concentração da espécie a determinar21. A sensibilidade obtida com esta técnica é superior 

à obtida com a DPV, permitindo a obtenção de limites de deteção mais baixos. A 

comparação entre a SWV e a DPV para sistemas reversíveis e irreversíveis indicou que 
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intensidade de corrente obtida na SWV é 4 e 3,3 vezes superior, respetivamente, à 

intensidade de corrente obtida pela DPV21. 

A SWV é uma das técnicas de impulso mais empregues na determinação analítica 

de compostos orgânicos e inorgânicos utilizando elétrodos sólidos33. Em estudos de 

determinação analítica com base em interfaces líquido-líquido, o interesse nesta técnica 

tem aumentado ao longo dos últimos anos, existindo atualmente alguns trabalhos onde a 

SWV foi utilizada com sucesso para a determinação de moléculas de interesse químico e 

biológico23,32,41-44 .  

 

Na literatura foi ainda reportado a utilização de outras técnicas eletroquímicas em 

estudos analíticos, destacando-se a voltametria de redissolução8,10,45 e a 

cronoamperometria45,46. No futuro, prevê-se que a utilização de técnicas voltamétricas 

multipulso aplicadas às interfaces líquido-líquido permita a obtenção de limites de deteção 

mais baixos e com maior rapidez de análise47. 

 

2.1.3.  Tratamento de Resultados 

 

2.1.3.1. Subtração da linha de base 

 

A forma das curvas voltamétricas obtidas experimentalmente nem sempre permite 

uma análise expedita, nomeadamente nos seguintes casos: quando as curvas apresentam 

um certo grau de deformação que pode ser causado por efeitos capacitivos ou ser o 

resultado da queda óhmica da solução ou; quando o posicionamento do pico de 

transferência ocorre muito próximo dos limites do intervalo de polarização12. Um método 

que pode ser utilizado para diminuir ou mesmo eliminar estes efeitos é o de subtrair a linha 

de base. Este método é utilizado frequentemente por vários autores em estudos de 

ITIES12,23,24,42. 

Na Figura 2.8A encontram-se representados um conjunto de voltamogramas 

obtidos para diferentes concentrações de catião amónio, onde se podem identificar alguns 

dos problemas atrás enunciados, como a proximidade do pico de transferência 

relativamente à transferência dos eletrólitos de suporte. Os problemas anteriormente 

mencionados tornam-se mais graves quando a concentração da espécie que se transfere é 

baixa, particularmente quando se encontra próxima dos limites de deteção do método 
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usado42. Uma das formas de minimizar estes problemas é efetuar a subtração da linha de 

base, tal como representado na Figura 2.8B, onde se encontram representados os mesmos 

voltamogramas após a subtração da linha de base, verificando-se que os picos relativos à 

transferência do ião amónio apresentam uma melhor resolução. O pico de intensidade de 

corrente negativa observado a aproximadamente 100 mV resulta do aumento da 

concentração de Cl- após cada adição de solução concentrada de cloreto de amónio à fase 

aquosa, resultando num pico de intensidade de corrente negativa após o tratamento 

matemático de subtração da linha de base dos voltamogramas recolhidos42. 
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Figura 2.8: SWVs (A) e SWVs obtidos após a subtração da linha de base (B) para a transferência 

assistida do catião amónio através de uma microinterface água/DCH. Gama de concentração de NH4
+ 

na fase aquosa: 0 (linha de base) − 327 µM. Figura adaptada da referência 42. 

 

O efeito da subtração da linha de base também pode influenciar o resultado 

analítico obtido12. Nos casos em que existe dificuldade na medição da altura dos picos, o 

valor da intensidade de corrente de pico pode ser subavaliado, introduzindo um erro 

associado à medição. Este efeito pode ser corrigido após a subtração da linha de base e os 

valores de intensidade de corrente de pico obtidos passam a ser mais elevados, aumentado 

a sensibilidade do método e permitindo a obtenção de LDs mais baixos12. 
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2.1.3.2. 1ª derivada do voltamograma 

 

Nas experiências em ITIES, o sinal eletroquímico pode ainda sofrer outro tipo de 

tratamento matemático. Nos casos em que existe maior dificuldade na medição da 

intensidade de corrente limite, é possível efetuar o cálculo da 1ª derivada do voltamograma 

e deste modo obter uma maior resolução da técnica12,42. Outra vantagem deste 

procedimento está relacionada com a possibilidade de ocorrer um ganho na sensibilidade 

do método analítico42.  

Na Figura 2.9 encontra-se representado um exemplo do cálculo da 1ª derivada do 

SWV obtido para a última adição de NH4
+ à fase aquosa, após a subtração da linha de base 

(Figura 2.8B), tendo-se obtido um pico bem definido. A forma de determinação da 

intensidade de corrente de pico no voltamograma obtido após derivação (dIpico) também se 

encontra representado na figura. Após este procedimento, o pico muda drasticamente de 

forma passando a ser mais fácil a determinação da sua posição, altura e largura42. 
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Figura 2.9. 1ª derivada do SWV, obtido após subtração da linha de base, para uma concentração de 

NH4
+ de 327 µM. Os SWVs recolhidos foram posteriormente tratados por aplicação de filtros Savitzky-

Golay para supressão de ruído. Figura adaptada da referência 42.  

 

Após este procedimento matemático, as intensidades de corrente de pico obtidas 

podem ser cerca de uma ordem de grandeza superior às obtidas por subtração da linha de 

base42. Na Figura 2.10 foram representadas as curvas de calibração, construídas com base 

nas intensidades de corrente de pico obtidas após subtração da linha de base (Ipico) e 
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utilizando a derivada numérica do sinal eletroquímico (dIpico). Os resultados mostram a 

obtenção de funções de calibração lineares para a mesma gama de concentrações, entre 4,2 

e 66 µM. No entanto, foi obtido um limite de deteção de 2,9 µM utilizando a técnica de 

SWV após subtração da linha de base, diminuindo para 0,12 µM quando se utiliza a 1ª 

derivada do sinal analítico. 
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Figura 2.10. Curvas de calibração obtidas, utilizando a SWV, para a transferência do ião NH4

+ através 

de uma microinterface água/DCH, usando a (A) intensidade de corrente de pico após subtração da 

linha de base (Ipico) e a (B) 1ª derivada do sinal analítico (dIpico). Figura adaptada da referência 42. 
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2.2. Descrição das Condições Experimentais 

2.2.1.  Reagentes e Eletrólitos 

 

As catecolaminas, os interferentes na determinação das catecolaminas e os ligandos 

usados no decorrer do trabalho experimental são indicados de seguida, assim como a sua 

proveniência e qualidade. A lista reúne ainda os principais sais, ácidos e bases usados 

durante a execução deste trabalho: 

- cloridrato de dopamina (também designada de 3-hidroxitiramina, DA.HCl), Fluka, purum 

(≥ 98,0%). A estrutura química da DA encontra-se representada na Figura 2.11A; 

- cloridrato de DL-noradrenalina (também designada de norepinefrina, NA.HCl, 

representada na Figura 2.11B), Fluka, purum; 

- cloridrato de adrenalina (também designada de epinefrina, Adr.HCl, representada na 

Figura 2.11C), Sigma; 

- L-ácido ascórbico, Aldrich, 99%; 

- dibenzo-18-coroa-6 (DB18C6), Fluka, purum. A estrutura química do ligando encontra-

se representada na Figura 2.11D; 

- hexaestercalix[6]areno (também designado de “Amine Ionophore I”), Fluka; 

- hexaquis(2,3,6-tri-O-acetil)-α-CD e Heptaquis(2,3,6-tri-O-acetil)-β-CD, CycloLab Ltd, 

Hungria; 

- cloreto de sódio, Merck, suprapur; 

- cloreto de lítio, Merck, p. a.; 

- sulfato de lítio, Merck, p. a.; 

- cloreto de tetrabutilamónio (TBACl), Aldrich, purum; 

- acetato de lítio dihidratado, Sigma-Aldrich, r. g.; 

- tris(hidroximetil)-aminometano (TRIS), Merck, p. a.; 

- cloreto de magnésio hexahidratado, Riedel-de Haen, p. a.; 

- tetraquis(4-clorofenil)borato de potássio (KTPBCl), Fluka; 

- cloreto de bis(trifenilfosforanilideno)amónio (BTPPACl), Aldrich; 

- hidróxido de lítio, Sigma-Aldrich, r. g.; 

- ácido acético, Sigma-Aldrich, reagentplus; 

- ácido clorídrico, Merck, 32%. 
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Figura 2.11: Fórmulas de estrutura da A) dopamina, B) noradrenalina, C) adrenalina e D) dibenzo-18-

coroa-6. 

 

As soluções aquosas de DA, NA e Adr foram preparadas de fresco antes do início 

das experiências, sendo devidamente armazenadas ao abrigo do ar e da luz, de modo a 

evitar a oxidação das catecolaminas (ver Anexo 1).  

A água utilizada na preparação das soluções foi previamente purificada por um 

sistema de purificação Milli-RO3 Plus, seguida de um sistema de purificação Millipore-

Milli-Q até uma resistência específica superior a 18 MΩ cm. 

As soluções utilizadas como eletrólitos de suporte da fase aquosa no decorrer do 

trabalho experimental foram: HCl para valores de pH entre 2,0 – 3,0; tampão acetato de 

lítio/ácido acético 10 mM para valores de pH entre 4,0 – 6,1; tampão Tris-HCl 10 mM para 

valores de pH entre pH 7,2 – 8,7; tampão hidrogenocarbonato de lítio/carbonato de lítio 10 

mM para valores de pH entre 9,0 – 9,5 e LiOH para valores de pH entre 11,3 – 12,0. 

 

2.2.1.1. Preparação do eletrólito de suporte da fase orgânica 

 

No decorrer deste trabalho experimental foi utilizado como eletrólito da fase 

orgânica o tetraquis(4-clorofenil)borato de  bis(trifenilfosforanilideno)amónio 

(BTPPATPBCl), cuja fórmula de estrutura se encontra representada na Figura 2.12. O 

BTPPATPBCl é muito lipofílico e permite a obtenção de uma janela de potencial de 

elevada amplitude28.  
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Este sal não se encontra comercialmente disponível e, portanto, houve necessidade 

de o sintetizar a partir dos sais existentes. A preparação deste sal é efetuada por mistura de 

duas soluções etanólicas equimolares de tetraquis(4-clorofenil)borato de potássio 

(KTPBCl) e cloreto de bis(trifenilfosforanilideno)amónio (BTPPACl)28. Após a junção das 

duas soluções, forma-se imediatamente um precipitado branco que é filtrado sob pressão 

reduzida e depois lavado abundantemente com água para remoção do excesso de aniões 

cloreto. A purificação do composto foi conseguida por dissolução do sal em acetona 

aquecida em banho-maria, filtração a quente das impurezas e recristalização do sal por 

abaixamento da temperatura. A pureza do eletrólito de suporte da fase orgânica é essencial 

para a obtenção de uma corrente de baixa intensidade para a linha de base28.  

No entanto, no decorrer do processo de síntese verificou-se que o sal hidrofóbico 

não recristalizou completamente, tendo-se optado por deixar evaporar a acetona à 

temperatura ambiente. O precipitado foi depois recolhido, seco na estufa a 75 ºC durante 3 

dias e por fim colocado num exsicador. 

 

N+ PP

   

B-

Cl

Cl

Cl

Cl

 
Figura 2.12: Fórmula de estrutura do tetraquis(4-clorofenil)borato de  

bis(trifenilfosforanilideno)amónio (BTPPATPBCl). 

 

2.2.2.  O Solvente Orgânico 

 

A escolha adequada do solvente orgânico é de extrema importância, não só pelas 

alterações que introduz na janela de potencial do sistema, mas também pelos aspetos 

relacionados com o impacto ambiental, com a sua toxicidade, com as suas propriedades 

físico-químicas ou até mesmo com o custo do próprio solvente.  
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Uma parte importante dos estudos iniciais consistiu na procura de solventes 

orgânicos alternativos aos solventes convencionais para estudos em ITIES (1,2-

dicloroetano, DCE, e nitrobenzeno, NB) que apresentam elevada toxicidade, elevado 

impacto ambiental e requerem condições adequadas de manuseamento. Assim, três 

solventes de toxicidade reduzida foram testados nos estudos de transferência iónica em 

ITIES: o 1,6-diclorohexano (DCH), a 2-octanona48 e o éter o-nitrofeniloctilíco49 (NPOE). 

Este último solvente, além de apresentar uma baixa toxicidade, apresenta ainda uma baixa 

solubilidade em água e propriedades plasticizantes49.  

Após as experiências, algumas dificuldades experimentais associadas a estes 

solventes foram observadas: a 2-octanona apresenta limitações na dissolução dos sais 

orgânicos e a sua densidade torna mais difícil o uso das células convencionais 

(macrointerfaces); o NPOE, apesar de ser um solvente com aplicações crescentes em 

estudos de ITIES, a janela de potencial obtida é comparável à obtida com o DCE50, ou 

seja, não é suficientemente larga para a deteção de determinadas espécies iónicas. Deste 

modo, o DCH foi escolhido como solvente da fase orgânica neste trabalho experimental 

por aliar boas caraterísticas eletroquímicas com uma baixa toxidade. 

A utilização do DCH como solvente em ITIES foi primeiramente reportada por 

Katano et al.51,52. O uso deste solvente permite a obtenção de uma janela de potencial mais 

larga quando comparado com o uso do DCE ou NB (ver Tabela 2.1) e o interesse neste 

solvente tem vindo a aumentar53,54,55. Foi ainda reportada a possibilidade de gelificar o 

DCH com PVC, devido a este solvente apresentar uma pressão de vapor relativamente 

baixa, possibilitando a determinação de biomoléculas, como a heparina7 e a insulina9, na 

interface gel/solução aquosa. 

Na Tabela 2.1 estão resumidas algumas propriedades físico-químicas dos solventes 

orgânicos utilizados durante a execução do trabalho experimental, sendo ainda indicada a 

sua proveniência e qualidade. 
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Tabela 2.1. Lista de algumas caraterísticas físico-químicas dos solventes utilizados a 25 ºC 

Solvente 

Sol. da água 

no solv. a) 

(% massa) 

ρ b) 

(g cm-3) 
εr

 c) 
η d) 

(mPa.s) 

Pressão de 

Vapor 

(Pa) 

Toxic. e) 
∆φ  

(mV) 

1,6-Diclorohexano f) 

(Aldrich, 98%) 
0,096 1,064 8,83 2,04 6 IRR 950 g) 

1,2-Dicloroetano f) 

(Aldrich, HPLC Grade) 
0,16 1,246 10,45 0,84 10600 PAC, INF 700 g) 

Éter 

o-nitrofeniloctilíco h) 

(Fluka, ≥99,0%) 

0,046 1,041 24.2 13,8 --- SEN 400 i) 

2-Octanona j) 

(Sigma-Aldrich, ≥98%) 
0,6 k) 0,8144 10,94 0,869 180 SEN 500 l) 

a) Solubilidade da água no solvente; b) Massa volúmica; c) Constante dielétrica; d) Viscosidade; e) Toxicidade, 

catálogo da Aldrich: IRR – irritante; PAC – potencial agente cancerígeno; INF − inflamável; SEN – sem 

efeitos nocivos; f) Dados retirados da referência 52; g) Eletrólitos de suporte: Li2SO4 50 mM, TOATPBCl 100 

mM; h) Dados retirados da referência 49; i) Eletrólitos de suporte: LiCl 10 mM, TPATPB 20 mM; j) Dados 

retirados da referência 48; k) Dados retirados da referência 56; l) Eletrólitos de suporte: MgSO4 10 mM, 

THATPBCl 10 mM. 

 

As soluções de DCE foram preparadas utilizando o solvente sem qualquer 

tratamento prévio, enquanto as soluções de DCH foram preparadas após purificação do 

solvente orgânico. Houve ainda o cuidado em minimizar ao máximo as quantidades de 

solvente utilizado nas experiências e os restos de soluções orgânicas foram devidamente 

armazenadas para posterior eliminação adequada. 

 

2.2.2.1. Purificação do 1,6-diclorohexano 

 

A utilização do DCH tal como provém do fornecedor não é recomendada devido ao 

aparecimento de picos de transferência de contaminantes nos voltamogramas da linha de 

base (ver Figura 2.13), sendo necessário a sua purificação prévia antes da sua utilização, tal 

como referido no trabalho de Katano et al.51. Todavia, no procedimento indicado neste 

trabalho é adicionado ácido sulfúrico concentrado ao DCH, provocando uma alteração da 

tonalidade do solvente de incolor para amarelo carregado e posteriormente para uma 

tonalidade semelhante à do leite, após adição de uma solução de hidróxido de sódio 

concentrada. Este facto sugere a formação de enxofre como produto da purificação com o 
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ácido sulfúrico concentrado, podendo ocorrer uma alteração da composição do solvente de 

forma irreversível. O procedimento utilizado neste trabalho experimental para a 

purificação do DCH foi muito semelhante ao descrito por Katano e seus colaboradores51, 

mas com algumas alterações: 

• Preparam-se duas soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio (Merck, p.a.) 

0,1 M. De seguida, adiciona-se para um funil de extração o volume de DCH a 

purificar (≈ 100 mL) e igual volume de solução de ácido clorídrico. Agita-se 

vigorosamente o balão de forma a misturar bem as fases e deixa-se o funil em 

repouso por algumas horas até ocorrer separação completa das fases aquosa e 

orgânica. Após a separação das fases, verifica-se que o solvente orgânico apresenta 

uma cor branca. 

• Recolhe-se o DCH e volta-se a colocar o solvente no interior do balão. Adiciona-se 

um volume igual de hidróxido de sódio para neutralizar o solvente. Volta-se a 

agitar vigorosamente o funil e deixa-se a mistura em repouso para ocorrer a 

separação das fases. 

• Recolhe-se novamente o DCH e coloca-se outra vez no funil de extração com igual 

volume de água pura para a lavagem final. Agita-se vigorosamente o funil contendo 

a mistura e deixa-se a repousar para separar as fases imiscíveis. 

• Por fim, recolhe-se o DCH, adiciona-se 5 a 10 g de sulfato de sódio anidro (Merck, 

≥ 99,0%) e agita-se vigorosamente a solução durante cerca de 1 hora para remoção 

completa da água existente no seio do solvente orgânico. A suspensão é recolhida 

por filtração sob pressão reduzida e o DCH purificado encontra-se pronto para ser 

utilizado.  

 

A verificação eletroquímica da pureza do DCH foi efetuada por CV no início das 

experiências com a análise da linha de base, que não deverá apresentar picos de 

transferência na zona de potencial polarizável. Para comparação, na Figura 2.13 estão 

representados os voltamogramas obtidos antes e depois da eliminação das impurezas 

presentes no DCH, que se transferem através da ITIES. O procedimento de purificação 

descrito é essencial para a utilização deste solvente orgânico em sistemas líquido-líquido. 
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Figura 2.13: CVs obtidos antes (—) e depois da purificação (---) do solvente orgânico. Condições 

experimentais: HCl 10 mM; BTPPATPBCl 1 mM. 

 

2.2.3.  Células, Montagem das Células e Elétrodos 

 

A célula utilizada nas experiências eletroquímicas com macrointerfaces encontra-se 

esquematizada na Figura 2.14. Esta célula tem uma área interfacial de 0,28 cm2. 

 

 
Figura 2.14: Representação da célula eletroquímica utilizada nas experiências com macrointerfaces, 

onde: 1 - elétrodo de referência (Ag/AgCl), 2 - solução aquosa de referência da fase orgânica, 3 - 

elétrodo auxiliar da fase orgânica (Pt), 4 - fase orgânica, 5 – fase aquosa, 6 - elétrodo auxiliar da fase 

aquosa (Pt) e 7 - elétrodo de referência (Ag/Ag2SO4).  
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A célula acima representada foi utilizada apenas nas experiências iniciais de caráter 

mais exploratório para familiarização com as interfaces líquido-líquido, para treino na 

montagem deste tipo de sistemas e otimização de condições experimentais. 

A aplicação analítica das ITIES passa necessariamente pelo desenvolvimento de 

sistemas de medição mais versáteis e de mais fácil utilização, permitindo, por exemplo, o 

uso do método de adição padrão, essencial na maior parte dos procedimentos de análise. 

As células tradicionalmente usadas em estudos de ITIES não permitem uma fácil 

implementação desses procedimentos porque no sistema, após a montagem, existe num 

equilíbrio de forças delicado que vai ser perturbado com a adição de uma simples solução 

ou com a simples remoção do elétrodo auxiliar. Na melhor das hipóteses o incremento de 

volume de uma das fases vai provocar um aumento de pressão que pode ter como resultado 

a alteração da forma da interface e, por vezes, uma alteração da sua posição. Além das 

causas atrás mencionadas, pode ainda haver uma deficiente homogeneização da solução 

após a adição da solução padrão devido à geometria da célula. Outra possível causa para a 

dificuldade em obter resultados reprodutíveis, reside no facto de ser muito difícil medir 

com rigor o volume da solução aquosa, o que se torna uma desvantagem quando se 

pretende dar um fim analítico às medições. 

De forma a ultrapassar algumas dificuldades experimentais atrás mencionadas, 

passou-se a utilizar a célula representada na Figura 2.15, em que a interface está suportada 

num conjunto de microorifícios existentes numa membrana microporosa. A utilização de 

microinterfaces tem a vantagem de a resistência das ITIES ser menor do que quando se faz 

uso de uma macrointerface líquido-líquido, além dos estudos já efetuados apontarem para 

uma maior reprodutibilidade dos resultados.  

A célula apresenta um capilar de Luggin colocado entre a fase aquosa de referência 

da fase orgânica e esta última, de forma a reduzir ao mínimo a resistência do sistema. 

Verificou-se ainda que é importante manter o elétrodo de referência da fase orgânica o 

mais próximo possível da fase aquosa, o que facilmente se consegue com a célula 

apresenta na Figura 2.15, pois a posição do compartimento que contém a fase aquosa pode 

ser ajustada de modo a que essa distância seja a menor possível. 
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Figura 2.15. Representação da célula eletroquímica utilizada nas experiências com microinterfaces. 

 

O arranjo da célula representada na Figura 2.15, em que a existe uma elevada área 

de contato entre a fase orgânica e o ar, traz alguns problemas resultantes da evaporação do 

solvente da fase orgânica, que se torna evidente ao fim de algumas horas de trabalho. O 

procedimento adotado para reduzir a evaporação do solvente orgânico consistiu no uso de 

uma tampa de Teflon que era colocada, sob pressão, na parte superior na célula de vidro. 

A célula com conjuntos de microorifícios suportados numa membrana polimérica 

foi utilizada praticamente em todo o trabalho experimental com vista à determinação das 

catecolaminas. A partir deste ponto, as condições experimentais descritas referem-se à 

utilização deste sistema eletroquímico. 

 

A montagem da célula era efetuada na hotte. O volume da solução da fase aquosa 

era medido rigorosamente (utilizando uma pipeta volumétrica) tentando, desta forma, 

controlar as condições experimentais. 

A limpeza da célula é um aspeto importante devido à grande sensibilidade da 

interface líquido-líquido à presença de impurezas. O procedimento de limpeza da célula 

para remoção de possíveis impurezas era efetuado por vários passos: o primeiro consistia 

numa lavagem com álcool etílico comercial (Aga, 96%), com a finalidade de remover 

restos orgânicos, seguido de lavagem abundante com água pura e por fim com acetona 

(VWR-Prolabo, 99,9%). Quando alguma impureza era mais difícil de remover (verificado 
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pelo aparecimento de picos indesejáveis no voltamograma do eletrólito de suporte) 

tornava-se necessário a lavagem da célula com ácido sulfúrico concentrado (Fluka, p.a.). 

Neste processo, a célula permanecia cheia de ácido durante uma noite e era depois lavada 

abundantemente com água e depois com água ultrapura. 

 

Nas experiências de interfaces líquido-líquido foram utilizados quatro elétrodos, em 

que: 

• dois elétrodos de referência de Ag/AgCl encontram-se mergulhados na solução de 

eletrólito de suporte da fase aquosa e na solução de eletrólito de referência da fase 

orgânica; 

• dois elétrodos auxiliares de platina (Pt) estão mergulhados em cada uma das fases, 

orgânica e aquosa. 

 

Os elétrodos de referência foram preparados por eletrodeposição de cloreto de prata 

sobre um fio de prata (ânodo) mergulhado numa solução de NaCl 1 M. Na eletrodeposição 

foi usado um cátodo de prata e a diferença de potencial entre os elétrodos (+5 V) era 

conseguida pela utilização de uma fonte de tensão (CFUP). Entre o pólo positivo da pilha e 

o ânodo era colocada uma resistência de 10 kΩ, de modo a manter a intensidade de 

corrente com um valor baixo. A eletrodeposição de cloreto ocorreu durante cerca de 8 

horas, evitando uma deposição rápida que poderia tornar o depósito formado no elétrodo 

quebradiço. Era depois efetuado um tratamento final, com a duração de cerca de 5 minutos, 

em que a resistência anteriormente utilizada era substituída por uma de 5 kΩ. 

Sempre que se suspeitava do mau funcionamento do elétrodo era efetuada uma 

nova cobertura deste por eletrodeposição, nas condições anteriormente descritas. As 

suspeitas do mau funcionamento de elétrodo eram levantadas pela observação do seu 

aspeto ou pela medição regular da diferença de potencial entre os elétrodos de referência 

utilizados. Sempre que a diferença entre os elétrodos era superior a 5 mV, era efetuada a 

deposição de uma nova camada de cloreto de prata. Por vezes era efetuada uma limpeza 

prévia do elétrodo com a remoção física do depósito utilizando uma lixa. 
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2.2.4.  Gelificação da Interface de Referência 

 

Pequenas alterações de volume de solvente orgânico podem provocar a variação da 

posição da interface de referência (interface entre a solução aquosa de referência da fase 

orgânicaǀfase orgânica) e desta forma danificar o sistema eletroquímico. Para evitar a 

variação da interface de referência procedeu-se à sua gelificação com gelatina (Merck, 

mikrobiologie).  

Como eletrólito de referência da fase orgânica utilizaram-se misturas de sais 

comuns à fase orgânica e à fase aquosa. O gel aquoso foi preparado por dissolução a 

quente (aproximadamente 90 ºC) de BTPPACl 2 mM + NaCl 2 mM em água pura 

contendo 3% em gelatina12 (0,03 g de gelatina/mL de solução aquosa). Esta solução era 

colocada no reservatório da solução de referência enquanto quente, sendo necessário 

esperar cerca de duas horas pela sua gelificação antes de se continuar o processo de 

enchimento da célula. A interface de referência gelificada, para além da vantagem da 

maior estabilidade mecânica, pode ser utilizada durante vários dias (4-5 dias) sem qualquer 

alteração na sua resposta. 

 

2.2.5.  Membranas e Construção dos Suportes da Fase Aquosa  

 

A separação entre a fase aquosa e a fase orgânica foi conseguida pela utilização de 

membranas. As membranas utilizadas consistem num filme de polietileno teraftalato 

(PET), usualmente designado por poliéster, com uma espessura de 12 µm (Melinex, ICI), 

no qual são efetuados um número predefinidos de furos usando como técnica de 

perfuração, a fotoablação do material por raio laser. Neste processo foi utilizado um laser 

EXCIPLEX* e a sua constituição e modo de operação encontra-se descrito na referência 

12. As membranas com conjunto de microorifícios foram fabricadas e gentilmente cedidas 

pelo Professor Hubert Girault da Escola Politécnica Federal de Lausanne, Suíça.  

Na Figura 2.16 estão representadas as imagens de SEM do conjunto global de 

microorifícios e a ampliação de cinco desses orifícios que foram efetuados na membrana. 

A membrana é constituída por 66 microorifícios, cada um com 10 µm de diâmetro e 

                                                 
* EXCIPLEX é um acrónimo de excited complex (complexo excitado) e serve para designar um conjunto de 
lasers que operam com misturas de gases nobres e halogenetos a alta pressão e caraterizam-se pela emissão 
de radiação na região do ultravioleta. Estes lasers são também normalmente designados por EXCIMER 
(dímero excitado). 
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separados 100 µm entre si. A interface eletroquímica água/solvente orgânico usada tem 

uma área geométrica de 5,2×10-5 cm2. 

 

 
Figura 2.16: Imagens de SEM da membrana com o conjunto de microorifícios utilizada nas medições 

com µITIES. 

  

No decorrer deste trabalho experimental, utilizou-se sempre a fase aquosa 

suportada pela membrana hidrofóbica. No entanto, durante a montagem da célula, a fase 

orgânica atravessa a membrana tornando-se necessário lavá-la e secá-la antes da nova 

utilização.  

As membranas podem ser utilizadas durante dois a três meses sem alterações 

assinaláveis de comportamento. De um modo geral, a sua substituição era necessária após 

algum tempo de utilização, devido ao rompimento acidental da mesma ou devido à 

danificação da membrana com a borracha de silicone durante as operações de fixação da 

membrana no suporte de vidro. O vidro e o Teflon são materiais com caraterísticas de 

resistência química indicadas para servirem de suporte na preparação de membranas. 

A construção dos suportes da fase aquosa foi efetuado por colagem da membrana 

contendo o conjunto de microorifícios a um suporte de vidro com borracha de silicone 

(Dow Corning 730), tal como se encontra representado na Figura 2.17. Ao aplicar a 

membrana teve-se o cuidado de a manter a mais esticada possível. A membrana é depois 

imersa na fase orgânica presente na célula. 
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Figura 2.17: Montagem da membrana microporosa no suporte de vidro.  

 

O processo de fixação não era definitivo e ao fim de algumas semanas começava a 

notar-se fugas de solução aquosa, sendo necessário remover a membrana e proceder 

novamente à sua colagem. Este processo era repetido até ocorrer uma rutura da membrana 

que impossibilitasse a sua reutilização. 

No suporte de vidro são colocados 4,00 mL de solução aquosa e são 

sucessivamente adicionadas alíquotas de solução concentrada de analito à solução de modo 

a fazer variar a sua concentração, permitindo a obtenção das curvas de calibração.  

 

2.2.6.  Medições Voltamétricas, Instrumentação e Software  

 

Para a realização do trabalho experimental utilizando interfaces entre líquidos 

imiscíveis utilizou-se um potencióstato de quatro elétrodos. Foi usado um potencióstato 

Autolab PGSTAT302N (Eco Chemie B.V., Utrecht, Netherlands). O sistema era 

controlado pelo software General Purpose Electrochemical System (GPES), versão 4.9 e a 

aquisição de dados foi efetuada por um computador. 

As imagens de SEM foram recolhidas com um equipamento FEI Quanta 400 

FEG/EDAX Genesis X4M (CEMUP). 

Nos estudos de UV/Vis, os espetros foram recolhidos com um espetrofotómetro 

Techcomp UV-8500, utilizando células de quartzo com 1 cm de percurso ótico. 

Os ensaios de CV foram realizados a 50 mV s-1. As condições operacionais para a 

SWV foram: amplitude do impulso (∆Eoq) de 50 mV, amplitude dos saltos de potencial 

(∆Es) de 2 mV e frequência (f) de 25 Hz; e as condições operacionais para a DPV foram: 

amplitude do impulso (∆E) de 50 mV, amplitude dos saltos de potencial (∆Es) de 4 mV e 
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velocidade de varrimento (v) de 8 mV s-1. Em algumas experiências foi utilizada a DPV 

em condições diferentes das descritas, estando as condições operacionais devidamente 

descritas na legenda das figuras.  

Todas as experiências foram realizadas à temperatura ambiente e com a montagem 

experimental colocada dentro de uma gaiola de Faraday de forma a minimizar o ruído 

elétrico. 

No estudo de interação das catecolaminas e DNR com o ADN, o ajuste do modelo de 

regressão não-linear aos resultados experimentais foi realizado pelo software Igor Pro 

6.22A 

 

2.2.7.  Representação das Células Eletroquímicas 

 

As células eletroquímicas podem ser esquematizadas por: 

 

Ag AgCl 

Fase aquosa de 

referência da 

fase orgânica 
(H2O) 

L x1  mM 
+ 

ESf a s e  o r g .  x2  mM 
(solvente orgânico) 

Cat.HCl y1  mM   
+ 

ESf a s e  a q .  y2 mM 
(H2O) 

AgCl Ag´ 

                                                           

onde: 

- Cat.HCl representa a catecolamina alvo de estudo; 

- ESfase org. representa o sal utilizado como eletrólito na fase orgânica (BTPPATPBCl); 

- ESfase aq. representa o sal utilizado como eletrólito da fase aquosa (HCl, LiOH e soluções 

tampão); 

- L representa o ligando solubilizado na fase orgânica (DB18C6); 

- x1, x2, y1 e y2 representam as concentrações das diferentes espécies químicas; 

- ǀ (barra vertical grossa) representa a interface líquido-líquido polarizável de trabalho; 

- ǀ (barras verticais finas) representam as outras interfaces que são necessárias para os 

estudos de ITIES. 
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2.2.8.  As Experiências com o Dibenzo-18-coroa-6 como Ligando 

 

Um aspeto muito importante nos estudos de transferência iónica assistida através de 

interfaces líquido-líquido relaciona-se com a escolha do ligando mais indicado, de modo a 

observar-se a transferência da espécie a determinar dentro do intervalo de polarização 

disponível.  

Nos estudos de determinação das catecolaminas foram testados três tipos de 

ligandos:  

• éteres de coroa;  

• calixarenos lipofílicos; 

• ciclodextrinas lipofílicas.  

 

As fórmulas de estrutura do calixareno (o hexaestercalix[6]areno) e de uma das 

ciclodextrinas testadas (a hexaquis(2,3,6-tri-O-acetil)-α-ciclodextrina) encontram-se 

representadas na Figura 2.18. A fórmula de estrutura do éter de coroa testado, o DB18C6, 

está representada na Figura 2.11D. 

 

 
Figura 2.18: Fórmula de estrutura do hexaestercalix[6]areno (A) e da hexaquis(2,3,6-tri-O-acetil)-α-

ciclodextrina (B). 

 

Na Tabela 2.2 encontram-se descritos os principais aspetos que levaram à escolha 

destes ligandos para teste nos estudos de transferência assistida das catecolaminas através 

de uma interface água/DCH, assim como as principais vantagens e limitações 

experimentais observadas para cada um deles. 
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Tabela 2.2. Resumo do estudo da escolha do ligando mais adequado para a transferência assistida das 

catecolaminas através da interface água /DCH 

Ligando 
Aplicações Reportadas na 

Literatura 

Observações Experimentais 

Vantagens Limitações 

Éter de coroa 

 - DB18C6 

 - Utilizado em ITIES como 

ligando na transferência assistida 

da DA23,24,25,57 através de uma 

interface água/DCE. 

 - Apresenta 

resultados 

favoráveis para 

a transferência 

da NA (e DA). 

 - Não forma complexos 

estáveis com a Adr e, 

portanto, não se observa a 

transferência assistida desta 

molécula através da interface 

dentro da janela de potencial. 

Calixareno lipofílico 

- hexaestercalix[6]areno 

 - Utilizado em membranas de 

elétrodos seletivos para a 

determinação de 

catecolaminas58,59. 

- Fácil 

dissolução em 

DCH. 

 - Baixa seletividade para a 

DA na presença de iões H+, 

Li+, Ca2+ e Mg2+;  

 - Preço muito elevado. 

Ciclodextrinas lipofílicas 

 - hexaquis(2,3,6-tri-O-

acetil)-α-CD 

 - heptaquis(2,3,6-tri-O-

acetil)-β-CD 

 - As CDs foram utilizadas na 

modificação de elétrodos sólidos 

para a determinação da DA60,61,62; 

 - Foi utilizada uma CD lipofílica 

na deteção e separação de 

compostos quirais numa interface 

H2O/DCE63. 

 - Fácil 

dissolução em 

DCH; 

 - Preço 

reduzido. 

 - Transferência assistida da 

DA, NA e Adr ocorre a 

potenciais muito próximos 

do extremo direito da janela 

de potencial. 

 

De acordo com as observações experimentais descritas na tabela, a escolha do 

ligando a usar recaiu sobre o DB18C6, de modo a facilitar a transferência da DA e da NA 

através da microinterface água/DCH e permitir a determinação analítica destas moléculas. 

  

2.2.9.  As Experiências com ADN em ITIES  

 

Antes da síntese do ADN lipofílico, foi realizado um conjunto de experiências com 

o ADN dissolvido na fase aquosa. Foi sintetizado para o efeito ADN contendo o magnésio 

como contra-ião em vez do ADN comercial, na forma de sal de sódio, pois este último é 

responsável pela diminuição da janela de potencial obtida experimentalmente. O ADN 

utilizado foi de cadeia dupla (ds*) e de alto peso molecular (Sigma, Salmon testes). Neste 

                                                 
* do inglês double stranded. 
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conjunto de experiências foi utilizada ainda uma droga antracíclica como espécie 

intercaladora entre os pares de base do ADN, a daunorubicina (DNR.HCl, Sigma, ≥ 90 %).  

 

A síntese do ADN de magnésio (Mg-ADN) foi reportada por Rupprecht et al.64 e 

Schultz et al.65 em estudos de preparação de fibras altamente orientadas de Mg-ADN em 

soluções de água-etanol e o princípio baseia-se na troca efetiva do catião monovalente Na+ 

pelo catião divalente Mg2+ como contra-ião do ADN. O método usado para a precipitação 

do ADN foi o seguinte: uma determinada quantidade de Na-ADN comercial foi dissolvido 

num volume V de água pura (neste trabalho, foram dissolvidas ≈ 0,13 g de Na-ADN em 

cerca de 40 mL de água) e a solução foi deixada em agitação durante a noite de modo a 

garantir a sua completa dissolução; 1/10V de uma solução aquosa de cloreto de magnésio 

0,5 M foi adicionada à solução de ADN e a mistura foi deixada em equilíbrio durante 20 

min; por fim, 2 – 2,5V de etanol frio (0 ºC) foi adicionada à solução aquosa de ADN, 

formando-se de imediato um precipitado no seio da solução de água-etanol. O precipitado 

foi recolhido por filtração e de seguida lavado com etanol frio para a remoção dos iões 

magnésio em excesso. O precipitado de Mg-ADN foi deixado a secar ao ar durante a noite. 

As soluções concentradas de Mg-ADN foram previamente preparadas por 

dissolução completa do ADN em água pura com agitação constante. A concentração das 

soluções stock de Mg-ADN foi determinada espetrofotometricamente por medições da 

absorvância a 260 nm (ɛ260 = 6600 M-1 cm-1)66. O espetro de UV/Vis de uma solução 

aquosa de Mg-ADN encontra-se representada na Figura 2.19 e a banda observada a 260 

nm é a banda caraterística do ADN (atribuída às bases azotadas). Uma razão de 

absorvâncias Aλ=260/ Αλ=280  > 1,8 foi obtida para o Mg-ADN sintetizado, demonstrando 

um elevado grau de pureza (livre de proteínas)67. A concentração das soluções stock de 

ADN preparadas foi da ordem dos 10-2 M. Após a preparação das soluções aquosas de Mg-

ADN, estas foram armazenadas no frigorífico a 4 ºC. 
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Figura 2.19: Espetro de UV/Vis de uma solução aquosa de Mg-ADN. A260/A280 = 1,9. O fator de 

diluição da solução de ADN em água é de 313 vezes. 

 

Para obter ADN lipofílico, o procedimento de síntese dos complexos de ADN é 

bastante simples68 e consiste na mistura de volumes iguais de soluções aquosas de ADN- 

Na+ de alto peso molecular (≈ 0,3 g, 40 mL, Sigma, Salmon testes) e de CTMA+ 

(cetiltrimetilamónio) em excesso (nº de moles de tensioativo = 2×nº de moles de ADN). 

Após a mistura das duas soluções ocorre imediatamente a precipitação do CTMA-ADN e a 

solução foi mantida em agitação constante durante todo o processo de precipitação. O 

precipitado foi depois recolhido por filtração sob pressão reduzida, lavado abundantemente 

com água pura de forma a eliminar o excesso de contra-iões e seco num sistema de vácuo a 

37 ºC. Após a secagem, o ADN lipofílico estava pronto para ser dissolvido num solvente 

orgânico. 

A dissolução do ADN lipofílico num determinado solvente foi confirmada por 

UV/Vis. Na Figura 2.20 encontram-se representados os espetros recolhidos após a 

dissolução do CTMA-ADN sintetizado em etanol, hexanol e octanol (C ≈ 9 mg/mL). 

Observou-se a dissolução completa do CTMA-ADN no solvente após 24 horas em 

agitação constante. Os espetros obtidos em etanol e hexanol não diferem 

significativamente dos espetros obtidos para soluções aquosas de ADN, verificando-se o 

aparecimento da banda caraterística do ADN (de absorvância máxima a 260 nm). No caso 

do complexo de ADN dissolvido em octanol, verificou-se um ligeiro deslocamento da 

banda para a direita, observando-se o máximo de absorvância a 270 nm.  
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Nas medições dos espetros foram utilizados como brancos os próprios solventes 

orgânicos antes da dissolução do CTMA-ADN. 
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Figura 2.20: Espetros de UV/Vis das soluções de CTMA-ADN em etanol (preto), hexanol (vermelho) e 

octanol (azul). 

 

2.2.10.  Amostras Biológicas: Desproteinização do Plasma Humano 

 

O plasma humano usado nos estudos eletroquímicos foi recolhido de dadores de 

sangue saudáveis do Serviço de Imunohemoterapia do CHVNG/E, EPE (Portugal). O 

plasma foi mantido congelado até ser utilizado.  

O plasma humano foi desproteinizado por adição de 1,0 mL de uma solução aquosa 

de ácido tricloroacético (TCA, Merck, p. a.) 5% a 4,0 mL de amostra. Após a precipitação 

das proteínas, centrifugou-se as amostras a 6000 rpm (Hermle Z300K) durante 15 min e 

recolheu-se o plasma desproteinizado69. As amostras foram depois neutralizadas a pH 

fisiológico 7,0, através da adição de LiOH à solução, e 4,0 mL desta solução foi utilizada 

como eletrólito de suporte aquoso nas experiências voltamétricas. 



Capítulo 2: Parte Experimental 
                                                                                                                              

103 
 

Bibliografia

 
1 M.I. Montenegro, “Application of Microelectrodes in Electrosynthesis”. Em: M.I. Montenegro, 

M.A. Queirós, J.L. Daschbach, editores. “Microelectrodes: Theory and Applications”, NATO ASI 

series, Vol. 197, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991. 
2 D. Evans, “Review of Voltammetric Methods for the Study of Electrodes Reactions”. Em: M.I. 

Montenegro, M.A. Queirós, J.L. Daschbach, editores. “Microelectrodes: Theory and Applications”, 

NATO ASI series, Vol. 197, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991. 
3 T. Kaliuchi, J. Electroanal. Chem. 385 (1995) 135. 
4 Y. Shao, A.A. Stewart, H.H. Girault, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 87 (1991) 2593. 
5 A. Sabela, V. Marecek, Z. Samec, R. Fuoco, Electrochim. Acta 37 (1992) 231. 
6 B. Hundammer, C. Muller, T. Salomon, H. Alemu, J. Electroanal. Chem. 319 (1991) 125. 
7 Z. Samec, A. Trojanek, J. Langmaier, E. Samcová, Electrochem. Commun. 5 (2003) 867. 
8 F. Kivlehan, Y.H. Lanyon, D.W.M. Arrigan, Langmuir 24 (2008) 9876. 
9 M.D. Scanlon, J. Strutwolf, D.W.M. Arrigan, Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 10040. 
10 M.D. Scanlon, G. Herzog, D.W.M. Arrigan, Anal. Chem. 80 (2008) 5743. 
11 M.D. Osborne, H.H. Girault, Mikrochim. Acta 117 (1995) 175. 
12 C.M.M. Pereira, “Desenvolvimento de Sensores Voltamétricos com base em Microinterfaces 

Líquido-líquido Suportadas em Membranas”. Tese para a obtenção do grau de doutor em química, 

FCUP, Porto, 1997. 
13 P. Peljo, T. Rauhala, L. Murtoma, T. Kallio, K. Kontturi, Int. J. Hidrogen Energy 36 (2011) 

10033. 
14 A. Bard, L. Faulkner, “Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications”, John Wiley 

& Sons, Chichester, 1980. 
15 J. Koryta, G. Du, W. Ruth, P. Vanysek, Faraday Discuss. Chem. Soc. 77 (1984) 209. 
16 D. Homolka, V. Marecek, J. Electroanal. Chem. 112 (1980) 91. 
17 A.A. Stewart, G. Taylor, H.H. Girault, J. McAleer, J. Electroanal. Chem. 296 (1990) 491. 
18 P.D. Beattie, A. Delay, H.H. Girault, J. Electroanl. Chem. 380 (1995) 167. 
19 G.C. Barker, A.W. Gardner, At.  Energy Res. Estab. (GB), AERE Harwell (1958) C/R 2297. 
20 E.P. Parry, R.A. Osteryoung, Anal. Chem. 37 (1965) 1634. 
21 J. Wang, “Analytical Electrochemistry”, 2ª Edição, John Wiley & Sons, Chichester, 2000. 
22 S.N. Tan, H.H. Girault, Bioelectrochem. Bioenerg. 28 (1992) 459. 
23 A. Berduque, R. Zazpe, D.W.M. Arrigan, Anal. Chim. Acta 611 (2008) 156. 
24 D. Zhan, S. Mao, Q. Zhao, Z. Chen, H. Hu, P. Jing, M. Zhang, Z. Zhu, Y. Shao, Anal. Chem. 76 

(2004) 4128. 
25 V. Beni, M. Ghita, D.W.M. Arrigan, Biosens. Bioelectron. 20 (2005) 2097. 



Capítulo 2: Parte Experimental 

104 
 

 
26 G. Herzog, V. Kam, A. Berduque, D.W.M. Arrigan, J. Agric. Food Chem. 56 (2008) 4304. 
27 Q. Qian, G.S. Wilson, K. Bowman-James, Electroanalysis 16 (2004) 1342. 
28 Q. Qian, G.S. Wilson, K. Bowman-James, H.H. Girault, Anal. Chem. 73 (2001) 497. 
29 Editorial, Anal. Chem. 52 (1980) 229A. 
30 G.C. Barker, I.L. Jenkins, Analyst 77 (1952) 685. 
31 G.C. Barker, Anal. Chim. Acta 18 (1958) 118. 
32 C.M. Pereira, F. Silva, Electroanalysis 6 (1994) 1034. 
33 D. de Souza, S.A.S. Machado, L.A. Avaca, Quim. Nova 26 (2003) 81. 
34 M. Lovric, S. Komorsky-Lovric, R.W. Murray, Electrochim. Acta 33 (1988) 739. 
35 M. Lovric, S. Komorsky-Lovric, J. Electroanal. Chem. 248 (1988) 239. 
36 J.J. O’dea, R.A. Osteryoung, Anal. Chem. 53 (1981) 695. 
37 S. Komorsky-Lovric, M. Lovric, J. Electroanal. Chem. 384 (1995) 115. 
38 K. Aoki, K. Tokuda, H. Matsuda, J. Osteryoung, J. Electroanal. Chem. 207 (1986) 25. 
39 K. Aoki, K. Maeda, J. Osteryoung, J. Electroanal. Chem. 272 (1989) 17. 
40 S. Komorsky-Lovric, M. Lovric, A.M. Bond, Eletroanalysis 5 (1993) 29. 
41 G. Herzog, B. McMahon, M. Lefoix, N.D. Mullins, C.J. Collins, H.A. Moyniham, D.W.M. 

Arrigan, J. Electroanal. Chem. 622 (2008) 109. 
42 J.A. Ribeiro, F. Silva, C.M. Pereira, Talanta 88 (2011) 54. 
43 A.M.O. Mahonya, M.D. Scanlon, A. Berduque, V. Beni, D.W.M. Arrigan, E. Faggi, A. Bencini, 

Electrochem. Commun. 7 (2005) 976. 
44 J. Ortuno, C. Serna, A. Molina, E. Torralba,  Electroanalysis 21 (2009) 2297. 
45 J. Guo, Y. Yuan, S. Amemiya, Anal. Chem. 77 (2005) 5711. 
46 T. Osakai, T. Kakutani, M. Senda, Anal. Sci. 3 (1987) 521. 
47 A. Molina, C. Serna, J. Ortuno, E. Torralba, Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. C: Phys. Chem. 108 

(2012) 126. 
48 Y. Cheng, D.J. Schiffrin, J. Electroanal. Chem. 409 (1996)  9. 
49 Z. Samec, J. Langmaier, A. Trojánek, J. Electroanal. Chem. 409 (1996) 1. 
50 S.M. Ulmeanu, H. Jensen, Z. Samec, G. Bouchard, P.A. Carrupt, H.H. Girault, J. Electroanal. 

Chem. 530 (2002) 10. 
51 H. Katano, M. Senda, Anal. Sci. 17 (2001) 1027. 
52 H. Katano, H. Tatsumi, M. Senda, Talanta 63 (2004) 185. 
53 M. Rimboud, C. Elleouet, F. Quentel, M. L’Her, Electrochim. Acta 55 (2010) 2513. 
54 M. Rimboud, C. Elleouet, F. Quentel, J.M. Kerbaol, M. L’Her, J. Electroanal. Chem. 622 (2008) 

233. 
55 C.J. Collins, D.W.M. Arrigan, Anal. Chem. 81 (2009) 2344. 



Capítulo 2: Parte Experimental 
                                                                                                                              

105 
 

 
56 V. Šedivec, J. Flek, "Handbook of Analysis of Organic Solvents", John Wiley & Sons, 

Chichester, 1976. 
57 D.W.M. Arrigan, M. Ghita, V. Beni, Chem. Commun. (2004) 732. 
58 K. Odashima, K. Yagi, K. Tohda, Y. Umezawa, Anal. Chem. 65 (1993) 1074. 
59 R. Saijo, S. Tsunekawa, H. Murakami, N. Shirai, S. Ikeda, K. Odashima, Bioorg. Med. Chem. 

Lett. 17 (2007) 767. 
60 D. Bouchta, N. Izaoumen, H. Zejli, M.E. Kaoutit, K.R. Temsamani, Biosens. Bioelect. 20 (2005) 

2228. 
61 D. Bouchta, N. Izaoumen, H. Zejli, M. El Kaoutit, K. R. Temsamani, Anal. Lett. 38 (2005) 1019. 
62 Y. Yang, C.X. Lei, Z.M. Liu, Y.L. Liu, G.L. Shen, R.Q. Yu, Anal. Lett. 37 (2004) 2267. 
63 R. Kakaty, P. Lopes, Chem. Commun. (2009) 1490.  
64 A. Rupprecht, L. Nordenskiold, L. Einarsson, J. Schultz, C.S. Huldt, G. Lahajnar, Acta Chem. 

Scandin. 45 (1991) 216. 
65 J. Schultz, A. Rupprecht, Z. Song, J. Piskur, L. Nordenskiold, G. Lahajnar, Biophys. J. 66 (1994) 

810. 
66 M.E. Reichmann, S.A. Rice, C.A. Thomas, P. Doty, J. Am. Chem. Soc. 76 (1954) 3047. 
67 J. Marmur, J. Mol. Biol. 3 (1961) 208. 
68 L. Wang, J. Yoshida, N. Ogata, Chem. Mater. 13 (2001) 1273. 
69 J.A. Ortuno, A. Gil, C. Sánchez-Pedreno, Sens. Actuators B 122 (2007) 369. 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Capítulo 3- 
 

Resultados Obtidos e Discussão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

109 
 

3. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 
 

Parte dos resultados apresentados neste capítulo foram publicados nos seguintes 

artigos: 

- J.A. Ribeiro, I.M. Miranda, F. Silva, C.M. Pereira, Electrochemical Study of Dopamine 

and Noradrenaline at the Water/1,6-dichlorohexane Interface, Phys. Chem. Chem. Phys. 

12 (2010) 15190. 

- José A. Ribeiro, F. Silva, Carlos M. Pereira, Electrochemical Study of Anticancer Drug 

Daunorubicin at a Water/Oil Interface: Drug Lipophilicity and Quantification. Anal. 

Chem. 85 (2013) 1582. 

 

3.1. Determinação das Catecolaminas Usando o Dibenzo-18-coroa-6  
 

Após a otimização das condições experimentais, foi estudada a transferência iónica 

facilitada das catecolaminas protonadas através da interface água/DCH. O processo de 

transferência interfacial implica a formação de complexos estáveis entre as catecolaminas e 

um ligando dissolvido na fase orgânica, o DB18C6. Os complexos foram caraterizados na 

interface líquido-líquido através da obtenção de dados termodinâmicos. De notar que não 

se conseguiu observar a transferência facilitada da Adr dentro do intervalo de 

polarizabilidade disponível, utilizando o DB18C6 como ligando.  

Na segunda fase do estudo, o mecanismo de transferência iónica facilitada pelo 

ligando através da interface água/DCH foi aplicada na determinação analítica da DA e da 

NA. Foi ainda estudado o efeito do interferente AA como na determinação das duas 

aminas biogénicas. O sensor amperométrico foi depois aplicado na determinação das 

catecolaminas em amostras reais, neste caso, em amostras de plasma humano. 

 

3.1.1.  Caraterização dos Complexos Catecolamina – Ligando 

 

A transferência da DA e NA protonadas (reação descrita genericamente na Eq. 3.1) 

através da interface água/DCH foi facilitada através do uso de um ligando lipofílico 

(reação descrita na Eq. 3.2), formando um complexo com a catecolamina protonada: 
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Cat(a) + H+
(a)   CatH+

(a)                                                                                  (Eq. 3.1) 

 

CatH+
(a) + L(o)    CatH+L(o)                                                                            (Eq. 3.2) 

 

em que L representa o ligando e a e o referem-se à localização da catecolamina nas 

fases aquosa ou orgânica, respetivamente. 

Relativamente à primeira reação, a protonação das catecolaminas pode facilmente 

ser conseguida por simples ajuste do pH da fase aquosa. No caso da DA (pKa = 8,8) por 

exemplo, os voltamogramas de transferência assistida da molécula protonada (DAH+) 

através da interface água/DCH, utilizando eletrólitos de suporte da fase aquosa com 

diferentes valores de pH, encontram-se representados na Figura 3.1. Para qualquer um dos 

três eletrólitos testados: LiCl 2 mM (pH 7, curva representada a preto da Figura 3.1), 

tampão acetato 2 mM (pH 4, curva representada a vermelho) e HCl 2 mM (pH 2,7, curva 

representada a azul), observou-se a transferência assistida da DAH+ através da interface. 

Uma vez que as catecolaminas são adquiridas estão na forma de cloridrato (Cat.HCl), ou 

seja, contendo HCl, optou-se por utilizar soluções diluídas de HCl como eletrólito da fase 

aquosa nas experiências de deteção destas moléculas. 
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Figura 3.1. CVs obtidos para a transferência assistida pelo DB18C6 de 76 µM de DAH+ através da 

microinterface água/DCH, usando como eletrólitos da fase aquosa: LiCl 2 mM (pH 7, curva 

representada a preto), tampão acetato 2 mM (pH 4, vermelho) e HCl 2 mM (pH 2,7, azul). DB18C6 10 

mM; Eletrólito da fase orgânica: BTPPATPBCl 1 mM. 
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Para se observar a reação descrita na Eq. 3.2, foi escolhido como ligando 

lipofílico o DB18C6. A transferência facilitada da DAH+ através de uma ITIES 

utilizando o DB18C6 como ligando foi primeiramente reportada por Dvorák et al.1 e 

mais recentemente por Zhang et al.2. O DB18C6 tem a capacidade de formar 

complexos estáveis com as catecolaminas através da inclusão do grupo amino 

protonado no interior da coroa do ligando. O trabalho de Zhang et al.2 permitiu 

concluir que o mecanismo de transferência das catecolaminas ocorre por 

complexação/descomplexação interfacial. O mecanismo, proposto inicialmente por 

Girault e seus colaboradores3, encontra-se representado no Esquema 1. 

 

 
Esquema 1: Mecanismo de transferência iónica das catecolaminas através da ITIES por 

complexação/descomplexação interfacial. 

 

De modo a testar a capacidade do ligando para complexar com os iões DAH+ e 

NAH+ e facilitar a transferência destes iões através da interface água/DCH, foram 

efetuados estudos preliminares de CV utilizando a célula eletroquímica representada no 

Esquema 2. 

 

Ag AgCl 

NaCl 2 mM 
BTPPACl 2 mM 

(H2O) 

x  mM DB18C6 
BTPPATPBCl 1 mM 

(DCE ou DCH) 

y  mM CatH+ 
HCl 1 mM pH 3,0 

(H2O) 
AgCl Ag´ 

Esquema 2. Representação esquemática da célula eletroquímica utilizada nos estudos de transferência 

iónica assistida das catecolaminas através da microinterface água/DCH. 

 



Capítulo 3: Resultados Obtidos e Discussão 
 

112 
 

As concentrações do ligando e das catecolaminas protonadas foram ajustadas de 

modo a otimizar as condições experimentais para a transferência das catecolaminas e 

permitir analisar a variação do potencial de pico de transferência. 

Em cada experiência, foi adicionada uma quantidade apropriada de TBA+ à fase 

aquosa de modo a funcionar como referência na medição dos potenciais de meia onda. A 

escolha do catião tetraalquilo foi efetuada com base no potencial de transferência do 

complexo de catecolamina e de modo a que não existisse sobreposição das ondas 

voltamétricas. Os valores medidos foram transpostos para a escala de potencial de Galvani 

de acordo com a seguinte expressão4:   

 

( ) ( )++ ∆−=∆− TBATBAEE a
o

a
o

0
2/1

0
2/1 φφ                                                                  (Eq. 3.3) 

 

em que ( )TBAa
o

+∆ φ 0  representa o potencial de transferência do TBA+.  E1/2 e E1/2(TBA+) 

representam os potenciais de meia onda obtidos experimentalmente para as reações de 

transferência das catecolaminas e do TBA+, respetivamente. Os valores utilizados como 

referência nas medições foram: ( )TBAa
DCE

+∆ φ 0  = -225 mV5 nos estudos na interface 

água/DCE e ( )TBAa
DCH

+∆ φ 0  = -193 mV6 nos estudos envolvendo a interface água/DCH. 

Na Figura 3.2 estão representados os CVs obtidos para a transferência assistida da 

DAH+ (Figura 3.2A) e da NAH+ (Figura 3.2B) através da interface água/DCH, usando uma 

concentração de DB18C6 de 2,1 mM. Os voltamogramas obtidos na ausência das 

catecolaminas, compreendidos entre 0 e 900 mV, apresentam uma intensidade de corrente 

residual (principalmente capacitiva) e também foram incluídos na figura. Após a adição de 

2,1 mM DAH+ ou 1,9 mM NAH+ á fase aquosa (V = 4,00 mL), verifica-se o aparecimento 

de ondas nos voltamogramas que correspondem à transferência assistida das catecolaminas 

através da interface. Os CVs apresentam uma outra onda devido à transferência dos iões 

TBA+ da fase aquosa para a fase orgânica.  

A resposta voltamétrica obtida devido à transferência assistida da DAH+ e da NAH+ 

através da interface tem um formato sigmoidal (formando um patamar), que é o formato 

caraterístico da corrente de estado estacionário observada na utilização de microelétrodos, 

confirmando que as interfaces se comportam como um conjunto de microinterfaces 

independentes7. O formato em forma de sigmoide é devido ao aumento da velocidade de 

transporte de massa nas microinterfaces e do facto do regime de difusão ser 

multidimensional8. Durante o varrimento no sentido de potenciais mais positivo, as 
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catecolaminas protonadas transferem-se da fase aquosa para a fase orgânica e o regime de 

difusão é não linear (esférica), dando origem ao formato sigmoidal da intensidade de 

corrente em função do potencial. Durante o varrimento no sentido inverso (no sentido de 

potenciais menos positivos), as aminas regressam novamente à fase aquosa, observando-se 

novamente uma intensidade de corrente de estado estacionária, demonstrando que o efeito 

do transporte de massa no interior dos poros é negligenciável. 
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Figura 3.2: CVs obtidos para a transferência assistida pelo DB18C6 de 2,1 mM de DAH+ (A) e de 1,9 

mM de NAH+ (B) através da microinterface água/DCH. DB18C6 2,1 mM; TBA+ 0,25 mM. Os 

voltamogramas obtidos na ausência das catecolaminas também estão representados na figura (---). 

 

Fazendo variar a concentração de catecolamina protonada, quando a concentração 

de ligando está em defeito (CCatH+ ˃˃ CDB18C6), conduz a um deslocamento do potencial de 

meia onda, ao passo que a corrente limite mantém-se constante, pois está limitada pela 

concentração de ligando na fase orgânica. Assim, o potencial de meia onda de 

transferência, 2/1φ∆a
o

, distancia-se progressivamente do potencial de transferência da 

espécie em estudo na ausência de ligando (transferência simples ou direta). 

Na Figura 3.3 estão representados os DPVs obtidos para a transferência assistida da 

DAH+ (Figura 3.3A) e da NAH+ (Figura 3.3B) através da interface água/DCH, usando uma 

concentração de DB18C6 de 2,1 mM e fazendo variar a concentração de catecolamina 

entre 2 e 25 mM por adições consecutivas de amina à fase aquosa. Os DPVs apresentam 
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também o pico de transferência do TBA+ da fase aquosa para a fase orgânica, usado 

experimentalmente como referência.  

O potencial de transferência das espécies na ausência de ligando também foi 

medido experimentalmente (ver Tabela 3.1). A transferência iónica observada nestas 

condições ocorre muito perto do limite da janela de potencial, tornando inviável a 

utilização do mecanismo de transferência simples (direta) para aplicações analíticas de 

determinação das catecolaminas. 
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Figura 3.3: DPVs obtidos para a transferência assistida pelo DB18C6 da DAH+ (A) e NAH+ (B) através 

da microinterface água/DCH usando diferentes concentrações de catecolamina. Concentrações de 

DAH+: 0, 2,2, 3,8, 5,8, 8,3, 11, 17 e 25 mM; Concentrações de NAH+: 0, 1,9, 3,2, 5,0, 7,1, 9,3, 14 e 19 

mM. As setas indicam o sentido do aumento da concentração de catecolamina. DB18C6 2,1 mM; TBA+ 

0,25 mM. Condições operacionais da DPV: ∆Es = 2,5 mV, ∆E = 50 mV e v = 5 mV s-1. Os 

voltamogramas obtidos na ausência das catecolaminas também estão representados na figura (---). 

 

Segundo Reymond et al.9, a estequiometria do complexo formado entre o ião 

catecolamina e um ligando L pode ser determinada através da seguinte representação 

gráfica: 

 

( )( )++ ∆−∆−
CatH

a
oCatHL

a
oRTzF

,2/1,2/1
303,2/ φφ

 
vs. log(CCatH

+) 
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em que z é a carga do ião, F é a constante de Faraday, R é a constante dos gases ideias e T 

é a temperatura. A partir das retas representadas graficamente na Figura 3.4, foram obtidos 

declives de 1,1 e 1,2 para os complexos DAH+ − DB18C6 e NAH+ − DB18C6, 

respetivamente, indicando a formação de complexos 1:1 entre as catecolaminas e o ligando 

na interface água/DCH. Zhang et al.2 também verificaram a formação de um complexo 1:1 

entre a DAH+ e o DB18C6 na interface água/DCE. 
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Figura 3.4: Representação de ( ) 





 −− ++ ∆∆ φφ CatHCatHL

RTzF a
DCH

a
DCH ,2/1,2/1

303,2/ vs. log(CCatH+) para a 

transferência assistida da DAH+ (■) e da NAH+ (▲) através da microinterface água/DCH. 

 

A partir da análise dos dados representados na Figura 3.3 é possível estimar a 

constante de equilíbrio de formação (β) dos complexos DAH+ − DB18C6 e NAH+ − 

DB18C6 na fase orgânica, usando a metodologia proposta por Reymond et al.9. No caso de 

concentração de ião em excesso, a constante de formação dos complexos 1:1 pode ser 

determinada a partir da seguinte equação: 

 

( )+++ −∆=∆ CatHCatH
a
oCatHL

a
o C

zF
RT βφφ log303.2

,2/1,2/1                                                           (Eq. 3.4) 

 

em que +∆ CatHL

a
o ,2/1
φ representa o potencial de Galvani de meia onda de transferência do 

complexo CatL+, +∆ CatH

a
o ,2/1
φ o potencial de Galvani de transferência do ião catecolamina e 

CCatH+ a concentração de catecolamina protonada. 
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Na Figura 3.5 encontra-se representada a variação do potencial de meia onda do 

complexo com a concentração em excesso de catecolamina. A partir da ordenada na 

origem da representação gráfica da figura foi possível determinar os valores de logβ dos 

complexos formados entre a DAH+ e NAH+ e o DB18C6 na interface água/DCH. Os 

valores obtidos encontram-se resumidos na Tabela 3.1, assim como os valores de logβ dos 

complexos obtidos nas interfaces água/DCE e água/NB, para comparação de resultados. 
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Figura 3.5: Dependência do potencial de meia onda do complexo com o log(CCatH

+ /M), no caso de 

excesso de  DAH+ (■) e NAH+ (▲). DB18C6 2,1 mM. 

 

Tabela 3.1: Comparação dos potenciais de transferência (
+∆ CatH

a
o ,2/1
φ ) e das constantes de formação 

(logβ) dos complexos entre as catecolaminas e o DB18C6, nas interfaces água/DCH, água/DCE e 

água/NB 

 Água/DCH  Água/DCE  Água/NBa) 

 +∆ CatH
a
DCH ,2/1φ / mV logβ  +∆ CatH

a
DCE ,2/1φ / mV logβ  +∆ CatH

a
NB ,2/1φ / mV logβ 

Dopamina 396 6,3  458 7,9  241 5,1 

Noradrenalina 430 5,5  --- ---  272 4,9 
a) Valores retirados da referência 1. 

 

Valores de logβ de 6,3 e 5,5 foram obtidos para os complexos DAH+ − DB18C6 e 

NAH+ − DB18C6, respetivamente. Os resultados indicam que o DB18C6 liga-se 

preferencialmente com a DAH+ em relação à NAH+. Este fenómeno foi também observado 
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por Dvorák et al.1 e reflete o maior carácter hidrofílico da NA em relação à DA, devido à 

presença de um substituinte −OH adicional na sua estrutura. Homolka et al.10 sugerem no 

seu trabalho de partição de aminas entre fases imiscíveis que a energia de Gibbs de 

transferência iónica aumenta com o aumento do número de substituintes hidroxilo. 

Resultados semelhantes foram reportados por Odashima et al.11 num estudo 

potenciométrico em que utilizaram uma membrana líquida contendo DB18C6 incorporado 

numa matriz de PVC.  

Após a repetição do mesmo estudo na interface polarizada água/DCE, foi obtido 

um valor de logβ = 7,9 para o complexo DAH+ − DB18C6. O valor obtido é próximo do 

valor reportado por Zhang et al.2 nos seus estudos seus estudos na interface água/DCE 

(logβ = 7,6). Assim, o complexo formado na interface água/DCE apresenta maior 

estabilidade do que mesmo complexo, com a mesma estequiometria, formado na interface 

água/DCH (e na interface água/NB). De notar que nas mesmas condições, não se observou 

a transferência assistida da NAH+ através da interface água/DCE. 

Os resultados obtidos podem ser relevantes para o aumento da seletividade na 

determinação amperométrica simultânea da DAH+ e NAH+ na interface água/DCH, o que 

poderá ser conseguido através da combinação de dois fatores: diferentes valores de 

constante de equilibro de formação dos complexos e, consequentemente, diferentes 

potenciais de transferência dos iões através da interface água/DCH. Como exemplo, a 

diferença entre os potenciais de transferência das catecolaminas protonadas é de 34 mV no 

caso de transferência simples, aumentando para 52 mV no caso da transferência iónica 

assistida (valores estimados para uma CCat+ = 2 mM). Este aumento é de extrema 

importância para possibilitar a determinação simultânea das catecolaminas.  

 

3.1.1.1. Conclusões 

 

Usando as técnicas eletroquímicas de CV e DPV, foi possível observar a 

transferência assistida da DAH+ e da NAH+ através da interface água/DCH, utilizando o 

DB18C6 como ligando dissolvido na fase orgânica. A transferência simples das 

catecolaminas protonadas ocorreu perto do limite positivo da janela de potencial. Após a 

adição de DB18C6 à fase orgânica, a energia de Gibbs de transferência diminuiu, passando 

a observar-se a transferência destas aminas aproximadamente no meio da janela de 

potencial. 
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A partir dos modelos teóricos existentes foram estimadas as constantes de formação 

dos complexos entre as catecolaminas e o DB18C6. A constante de formação do complexo 

DAH+ − DB18C6 é superior à obtida para o complexo NAH+ − DB18C6 na mesma 

interface, indicando que o ionóforo tem maior afinidade para a DAH+ do que para a NAH+. 

A presença de um grupo −OH adicional na estrutura química da NA relativamente à DA 

faz aumentar o seu carácter hidrofílico e torna a sua transferência menos favorável. 

Apesar de a Adr ter o mesmo número de substituintes hidroxilo que a NA, não se 

conseguiu observar a transferência assistida desta catecolamina através da interface 

água/DCH (e água/DCE) utilizando o DB18C6 como ligando. Este fenómeno deverá estar 

relacionado com o substituinte −CH3 no grupo amino da Adr, que deverá ter menos 

afinidade para a estrutura em coroa do ligando, formando complexos menos estáveis, que 

inviabilizam a transferência da AdrH+ dentro do intervalo de polarização disponível. 

Segundo a literatura, os complexos formados entre a Adr protonada e os éteres de coroa 

vão sendo mais estáveis à medida que aumenta o tamanho da cavidade do éter de coroa: 

DB24C8 > 21C7 > 18C612. Assim, talvez seja possível observar a transferência da ADRH+ 

na interface água/DCH utilizando um éter de coroa com uma cavidade maior (DB14C8, 

por exemplo). 

Os estudos na interface água/DCE permitiram concluir que o complexo DAH+ − 

DB18C6 formado na interface polarizada água/DCE é mais estável do que quando formado 

na interface água/DCH. De notar que não se conseguiu observar a transferência assistida da 

NAH+ na interface água/DCE, realçando a importância da escolha do DCH como solvente 

da fase orgânica. Por sua vez, os complexos de formados entre as catecolaminas e o 

ligando são mais estáveis na interface água/DCH do que na interface água/NB. 

Por fim, verificou-se que a transferência assistida permite aumentar a separação 

entre os potenciais de transferência entre a DAH+ e NAH+, contribuindo para a possível 

determinação simultânea destas duas catecolaminas.   

Tendo em conta os resultados obtidos, a transferência facilitada das catecolaminas 

através da interface água/DCH, utilizando como ligando o DB18C6, pode ser aplicada para 

a determinação analítica destas aminas biogénicas. 
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3.1.2.  Determinação da Dopamina e da Noradrenalina na Interface Água/DCH 

 

Após se comprovar a capacidade do ligando DB18C6 para assistir a transferência 

eletroquímica da DAH+ e da NAH+ através da interface polarizada água/DCH, o 

mecanismo pode ser usado para efeitos de quantificação destes NTs. 

A célula eletroquímica usada nos estudos de determinação da DA e da NA 

encontra-se representada no Esquema 3. 

 

Ag AgCl 
NaCl 2 mM 

BTPPACl 2 mM 
(H2O) 

DB18C6 10 mM 
BTPPATPBCl 1 mM 

(DCH) 

x  µM CatH+ 
HCl 1 mM pH 3,0 

(H2O) 
AgCl Ag´ 

Esquema 3. Representação esquemática da célula eletroquímica utilizada nos estudos de quantificação. 

 

A função de calibração é um aspeto importante que vai definir a aplicabilidade 

analítica dos métodos de análise. Neste trabalho optou-se pela utilização do método da adição 

de padrão. Após cada adição de solução padrão, a fase aquosa foi agitada com o elétrodo de 

referência de modo a homogeneizar a solução. Um outro aspeto tido em conta foi o efeito da 

diluição causado pelo volume adicionado de solução concentrada à fase aquosa, tendo-se 

corrigido a concentração de catecolamina após cada adição. Assim, a concentração de 

catecolamina foi variada por adições consecutivas de alíquotas de solução concentrada à 

fase aquosa (V = 4,00 mL), tendo sido realizada uma medição eletroquímica após cada 

adição de forma a analisar a variação da intensidade de corrente de pico.  

Os CVs recolhidos consecutivamente para a transferência assistida da DAH+ 

(Figura 3.6A) e da NAH+ (Figura 3.6B) através da microinterface água/DCH estão 

representados na Figura 3.6. Os voltamogramas recolhidos apenas na presença do eletrólito 

de suporte também foram incluídos na figura. O aumento da concentração de catecolamina 

protonada, quando a concentração de ligando está em excesso, resulta num aumento de 

intensidade corrente de pico, ao passo que o potencial de pico permanece independente da 

concentração de catecolamina. 
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Figura 3.6: CVs obtidos para a transferência assistida pelo DB18C6 da DAH+ (A) e NAH+ (B) através 

da microinterface água/DCH, para diferentes concentrações de catecolamina na fase aquosa. 

Concentrações de DAH+: 0, 1,4, 4,3, 7,2, 10, 19, 24, 43, 70 e 118 µM; Concentrações de NAH+: 0, 12, 36, 

60, 108, 155, 201, 293 e 559 µM. As setas indicam o sentido do aumento da concentração de 

catecolamina. 

 

 Na Figura 3.7 encontra-se representada graficamente a intensidade de corrente de 

pico (Ip) obtida a partir dos CVs recolhidos, após a subtração da contribuição da linha base, 

em função da concentração de catecolamina na fase aquosa. Verifica-se que as curvas de 

calibração obtidas apresentam um comportamento linear na gama de concentração entre 

1,4 e 70 µM para a DAH+ e entre 12 e 201 µM para a NAH+. Estes resultados indicam que 

a CV pode ser utilizada para fins analíticos. Os declives das curvas de calibração obtidas 

utilizando a CV são muito próximos dos obtidos utilizando a SWV e a DPV (ver Tabelas 

3.2 e 3.3, respetivamente). Contudo, neste trabalho optou-se por utilizar as técnicas 

eletroquímicas de impulsos (SWV e DPV) nos estudos de quantificação, pois dos picos 

voltamétricos apresentam uma melhor resolução, permitindo uma análise mais expedita na 

altura e posição do pico, além de, normalmente, permitir a obtenção de LDs mais baixos do 

que a CV. 
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Figura 3.7: Curvas de calibração obtidas para a DAH+ (■) e NAH+ (▲) utilizando a CV, após aplicação 

do método de subtração da linha de base. Os valores de Ip foram medidos ao potencial de 765 mV para 

a DA e a 800 mV para a NA. 

 

A utilização do mecanismo de transferência iónica assistida através da interface 

para a determinação da DAH+ e da NAH+ foi investigado por SWV. De modo a aumentar a 

sensibilidade da determinação foi utilizado o método de subtração da linha de base. Na 

Figura 3.7 mostram-se os voltamogramas (Figura 3.8A) e os voltamogramas obtidos após a 

subtração da linha de base (Figura 3.8B) para a DAH+, na gama de concentrações entre 1,4 

e 118 µM. O potencial de pico de transferência da DAH+ foi determinado como sendo 

igual a 638 ± 10 mV.  

O pico de intensidade de corrente negativa observada a aproximadamente 50 mV na 

Figura 3.8B deve-se ao aumento da concentração de Cl- com as adições de solução 

concentrada de catecolamina (Cat.HCl) à fase aquosa, que após o tratamento matemático 

de subtração da linha de base dos voltamogramas, resulta num pico de intensidade de 

corrente negativa. 
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Figura 3.8: SWVs obtidos para a transferência assistida pelo DB18C6 da DAH+ através da 

microinterface água/DCH (A) para diferentes concentrações na fase aquosa (de baixo para cima): 0 

(linha de base), 1,4, 4,3, 7,2, 10, 19, 24, 43, 70 e 118 µM. SWVs obtidos após a subtração da linha de 

base (B).  

 

Da mesma forma, na Figura 3.9 estão representados os SWVs obtidos para a 

transferência assistida da NAH+ (Figura 3.9A), na gama de concentração entre 12 e 559 

µM, e os SWVs obtidos após a subtração da linha de base (Figura 3.9B). Os 

voltamogramas permitiram estimar o potencial de transferência da NAH+ através da 

interface como sendo igual a 649 ± 8 mV.  

O aparecimento de dois picos extra nos voltamogramas será, provavelmente, devido 

a alguma impureza da solução de NA, uma vez que a intensidade de corrente dos picos 

aumenta com o aumento da concentração de NAH+ na fase aquosa. Estes dois picos extra 

(observados a 150 e 450 mV) não desapareceram mesmo após a aquisição de uma nova 

porção de reagente (NA.HCl). 
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Figura 3.9: SWVs obtidos para a transferência assistida pelo DB18C6 da NAH+ através da 

microinterface água/DCH (A) para diferentes concentrações na fase aquosa (de baixo para cima): 0 

(linha de base), 12, 36, 60, 108, 155, 201, 293 e 559 µM. SWVs obtidos após a subtração da linha de 

base (B).  

 

A intensidade de corrente de pico (Ip) foi representada em função da concentração 

de catecolamina na fase aquosa, tal como se encontra representado na Figura 3.10A para a 

DAH+ e na Figura 3.10B para a NAH+. Obteve-se uma relação linear na gama de 

concentração entre 1,3 – 43 µM para a DAH+ e entre 12 – 55 µM para a NAH+. Uma 

relação não-linear foi obtida para concentrações superiores a 43 e 155 µM para a DAH+ e 

NAH+, respetivamente. Este efeito não-linear das curvas de calibração está relacionado 

com a saturação do sinal eletroquímico com o aumento da concentração de catecolamina 

na fase aquosa. 
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Figura 3.10: Curvas de calibração obtidas para a DAH+ (A) e NAH+ (B) utilizando a SWV, após 

aplicação do método de subtração da linha de base. 

 

Os parâmetros analíticos obtidos para as duas catecolaminas, usando como técnica 

voltamétrica a SWV, estão resumidos na Tabela 3.2. Os parâmetros analíticos estimados 

incluem o declive e a ordenada na origem resultantes do ajuste linear da curva de 

calibração (aplicando o método dos mínimos quadrados), a gama de concentração linear e 

o LD obtido. O LD foi calculado de acordo com as recomendações do “Analytical 

Methods Committee”13,14. 

Por definição, o LD é a quantidade mínima de uma substância, estatisticamente 

diferente do branco, que pode ser determinada utilizando um método de análise13,14. O 

parâmetro estatístico utilizado para o cálculo do LD foi o desvio padrão dos ensaios com o 

branco. Os valores obtidos para o LD refletem a variabilidade dos resultados experimentais 

obtidos para a linha de base. O LD é dado pela relação CL = ksb/S13, onde sb representa o 

desvio padrão da linha de base e S é a sensibilidade do método. Neste trabalho, optou-se 

por utilizar como critério para o cálculo do LD o valor 3sb. O uso deste critério 

corresponde ao cálculo do LD com um grau de confiança de 99,87%14.O valor de sb foi 

determinado por 10 medições do branco da metodologia proposta.  
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Tabela 3.2: Resultados analíticos obtidos utilizando a SWV para a deteção da DAH+ e da NAH+, na 

gama de concentração linear usada 

 
Gama de concentração 

linear / µM 
Declive / A µM-1 

Ordenada na 

origem / A 
R2 LD / µM 

Dopamina 1,4 – 43 (N = 7) 1,78 (± 0,07)×10-10 6 (± 1)×10-10 0,992 0,39 

Noradrenalina 12 – 155 (N = 5) 4,0 (± 0,3)×10-11 7 (± 2)×10-10 0,986 1,7 

 

Os LDs calculados a partir das curvas de calibração foram de 0,39 e 1,7 µM para a 

DAH+ e NAH+, respetivamente, usando a SWV. Os LDs obtidos usando as µITIES são da 

mesma ordem de grandeza de outros reportados na literatura utilizando sensores 

amperométricos com base em elétrodos sólidos modificados para a determinação de 

catecolaminas15-21  (ver Tabela 1.2).  

Os estudos eletroquímicos para a determinação das catecolaminas foram também 

realizados recorrendo a outra técnica eletroquímica de impulsos, a DPV. Na Figura 3.11 

estão representadas as curvas de calibração obtidas para a DAH+ (Figura 3.11A) e NAH+ 

(Figura 3.11B), após a aplicação do método de subtração da linha de base. Observa-se o 

mesmo comportamento não-linear da curva de calibração para as concentrações mais 

elevadas de catecolamina. 
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Figura 3.11 Curvas de calibração obtidas para a DAH+ (A) e NAH+ (B) utilizando a DPV, após 

aplicação do método de subtração da linha de base. 
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Os parâmetros analíticos resultantes do ajuste linear da curva de calibração estão 

resumidos na Tabela 3.3 para as duas catecolaminas. 

 
Tabela 3.3: Resultados analíticos obtidos para a deteção da DAH+ e da NAH+, na gama de 

concentração linear usada, usando a DPV 

 
Gama de concentração 

linear / µM 
Declive / A µM-1 

Ordenada na 

origem / A 
R2 LD / µM 

Dopamina 1,4 – 13 (N = 5)  1,41 (± 0,08)×10-10 1,4 (± 0,6)×10-10 0,991 0,16 

Noradrenalina 12 – 155 (N = 5)  1,9 (± 0,1)×10-11 4 (± 1)×10-10 0,986 1,2 

 

Os LDs obtidos utilizando a DPV foram de 0,16 e 1,2 µM para a DAH+ e NAH+, 

respetivamente. De realçar que os LDs obtidos com esta técnica foram inferiores aos 

obtidos com a SWV, embora sejam da mesma ordem de grandeza. Este resultado, apesar 

de aparentemente ser contraditório devido à SWV ser uma técnica mais sensível, deverá 

estar relacionado com o facto de os LDs estarem grandemente dependentes da variância 

dos ensaios do branco (sb
SWV > sb

DPV) e não exclusivamente da sensibilidade da técnica. 

 

3.1.2.1. Estudo do efeito do interferente ácido ascórbico 

 

O maior problema associado à determinação das catecolaminas é a sua coexistência 

com o ascorbato em amostras biológicas, geralmente em concentrações muito superioras à 

das catecolaminas (100 a 1000 vezes)22. O efeito da interferência do AA na transferência (e 

deteção) da DAH+ e NAH+ através da interface água/DCH foi estudado utilizando a CV e a 

SWV.  

Na Figura 3.12 estão representados os CVs obtidos para a linha de base e após a 

adição de 20 mM de AA à fase aquosa (curva representada a azul), sendo visível o 

aumento da intensidade de corrente no limite mais positivo da janela de potencial devido à 

transferência aos iões H+ através da interface água/DCH, reduzindo a janela de potencial 

disponível para a determinação. De notar que o ião ascorbato não se transfere através da 

interface quer por transferência simples (ou direta) quer por transferência assistida, pois 

não interage com o ligando presente na fase orgânica. Após a adição de DAH+ à fase 

aquosa (curva representada a vermelho), verifica-se um novo aumento da intensidade 

corrente devido à transferência da molécula através da interface. Assim, o pico de 
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transferência dos iões H+ (provenientes do AA) sobrepõe-se com o pico de transferência da 

DAH+, interferindo na sua determinação. 
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Figura 3.12: CVs obtidos na microinterface água/DCH apenas na presença dos eletrólitos de suporte 

(preto) e após a adição de 20 mM de AA (azul) e 68 µM de DAH+ (vermelho) à fase aquosa. 

 

A interferência do AA é ainda mais evidente no caso da determinação da NAH+, 

pois esta amina transfere-se a um potencial superior ao da DAH+, ou seja, mais perto do 

limite da janela de potencial. Contudo, uma vez que a intensidade corrente é proporcional à 

concentração da espécie que se transfere, é de esperar que o efeito do AA seja menos 

pronunciado para concentrações inferiores de interferente. 

A partir dos dados recolhidos nos estudos com a SWV, foram construídas as curvas 

de calibração para a DAH+ (Figura 3.13A) e NAH+ (Figura 3.13B), na presença de AA 20 

mM e após a aplicação do método de subtração da linha de base. Para a DAH+, a gama de 

concentração selecionada para a construção das curvas de calibração foi entre 4,2 e 45 µM 

e para a NAH+ foi entre 37 e 249 µM, ou seja, são semelhantes à gama de concentração 

linear das curvas de calibração obtidas para a DAH+ e NAH+, respetivamente, na ausência 

de AA. 

Na Tabela 3.4 encontram-se resumidos os parâmetros resultantes do ajuste linear 

das curvas de calibração obtidas na presença de 20 mM de AA, utilizando a SWV, e os 

valores foram comparados com os obtidos na ausência de AA.  
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Figura 3.13: Curvas de calibração obtidas para a DAH+ (A) e NAH+ (B) na ausência (—) e na presença 

(---) de 20 mM de AA, após aplicação do método de subtração da linha de base. 

 
Tabela 3.4: Comparação das curvas de calibração obtidas para a DAH+ e NAH+, na ausência e na 

presença de AA 20 mM 

 Dopamina  Noradrenalina 

 Eq. da curva de calibração R2  Eq. da curva de calibração R2 

Ausência de AA y = 1,78×10-10x + 6×10-10 0,992  y = 4,0×10-11x + 7×10-10 0,986 

AA 20 mM y = 1,42×10-10x + 1×10-9 0,994  y = 2,0×10-11x + 1×10-9 0,954 

 

Após a análise dos resultados obtidos, verificou-se que o declive da curva de 

calibração obtida para a DAH+ na presença de AA sofreu um decréscimo de 20% 

relativamente ao declive da curva de calibração na ausência de AA, correspondendo a um 

aumento do LD para 0,49 µM. Contudo, verificou-se que a influência do AA só é 

percetível para concentrações de DAH+ superiores a 40 µM. Para concentrações inferiores 

a 40 µM a presença de AA pode ser desprezada. No caso da NAH+, foi observada a mesma 

tendência, uma vez que a diminuição da intensidade de corrente de pico devido à 

interferência do AA é mais pronunciada para concentrações de NAH+ superiores a 40 µM. 

De realçar a obtenção de curvas de calibração lineares tanto na ausência como na presença 

de AA em excesso. Todavia, verificou-se uma diminuição de 50% no declive da curva de 
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calibração obtida para a NAH+ na presença de AA relativamente à curva de calibração na 

ausência de AA. 

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que o AA em excesso interfere na 

determinação eletroquímica das duas catecolaminas, fazendo aumentar os LDs obtidos. 

Este fenómeno vai contra o reportado por Zhang et al.2 e Arrigan et al.8,23,24 para a 

determinação da DAH+ na interface água/DCE, em que apesar de também observarem um 

diminuição da janela de potencial devido à transferência dos iões H+ provenientes do AA, 

este não interfere na determinação da DAH+. A utilização do DCH como solvente da fase 

orgânica deverá ser a causa deste efeito. 

Foi também avaliada a seletividade do sensor na determinação da DAH+ e da NAH+ 

na presença do interferente AA. Com base nos parâmetros das curvas de calibração 

descritos na Tabela 3.4, foi efetuado o cálculo das constantes de seletividade 

amperométricas de acordo com a função proposta por Wang25 (Eq. 1.27) e os valores 

obtidos foram:kamp

AADAH ,+ = 3,5×10-4 e kamp

AANAH ,+ = 2,5×10-3. As constantes de seletividade 

amperométricas obtidas confirmam que o AA tem uma interferência mais significativa na 

determinação da NAH+ do que na determinação da DAH+. Apesar das dificuldades na 

determinação da DAH+ na presença de AA atrás evidenciadas, a constante de seletividade 

amperométrica obtida indica que o AA em excesso não interfere significativamente na 

determinação26. No caso da NAH+, o valor da constante de seletividade obtida indica uma 

interferência moderada do AA na determinação desta molécula26. Assim, pode-se 

considerar que o sensor eletroquímico continua a ser uma opção válida para a 

determinação destas aminas biogénicas na presença de AA em excesso, em especial a DA. 

 

De acordo com a literatura, existem outros interferentes além do AA na 

determinação das catecolaminas usando sistemas líquido-líquido que é necessário ter em 

conta, dos quais se destacam algumas espécies presentes nos fluidos biológicos. Os iões 

sódio e potássio, presentes em amostras de urina e de plasma por exemplo, formam 

complexos mais estáveis com o DB18C6 do que com a DAH+, constituindo, portanto, uma 

forte interferência devido à sobreposição das respostas voltamétricas2. Outro interferente a 

realçar na determinação das catecolaminas são as proteínas do plasma (principalmente a 

albumina). Estas podem interferir de duas maneiras distintas: formando complexos com as 

catecolaminas24, impedindo a sua transferência através da interface, ou pela adsorção das 

proteínas na ITIES, bloqueando a transferência iónica24,27. 
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3.1.2.2. Determinação das catecolaminas em plasma humano 

 

Os estudos eletroquímicos prosseguiram com a determinação das catecolaminas em 

fluidos biológicos e nesse sentido, tentou-se aplicar o sensor eletroquímico desenvolvido 

na determinação da DA em plasma humano. 

Nos estudos iniciais, testou-se a possibilidade de utilizar o plasma tal qual recebido 

e sem o diluir em eletrólito aquoso. A utilização do plasma como fase aquosa e na ausência 

de DB18C6 na fase orgânica permite obter voltamogramas bem definidos28, tal como se 

mostra na Figura 3.14. O limite positivo da janela de potencial é limitada pelos catiões 

presentes no plasma humano (principalmente os iões sódio e potássio) enquanto a 

transferência do Cl- limita a janela de potencial a potenciais menos positivos28. No 

voltamograma representado é possível observar a existência de transferência iónica a 

aproximadamente 750 mV. No entanto, não se conseguiu determinar qual das espécies 

presentes no plasma se transfere através da interface. 

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
-3.0x10-8

-2.0x10-8

-1.0x10-8

0.0

1.0x10-8

2.0x10-8

3.0x10-8

I /
 A

E / mV

 

 

 
Figura 3.14: CV obtido na interface plasma humano/DCH, na ausência de ligando dissolvido na fase 

orgânica. 

 

Para se observar a transferência assistida da DAH+ através da interface líquido-

líquido é necessário a presença do ligando na fase orgânica. Nestas condições, o 

voltamograma obtido na interface plasma humano/DCH encontra-se representado na 

Figura 3.15 (linha a cheio), observando-se uma redução muito significativa do limite 

positivo da janela de potencial (de 950 mV para 450 mV) devido à transferência facilitada 
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dos iões Na+ (e K+) através da interface pelo ionóforo DB18C6. Para efeitos comparativos, 

o voltamograma representado na Figura 3.14 foi incluído na Figura 3.15. 

Nas condições experimentais descritas, após a adição de uma solução de 

catecolamina ao plasma, não se observou a transferência assistida da DAH+ através da 

interface. Contudo, este efeito poderia ter sido causado pela complexação da DAH+ com as 

proteínas do plasma (a albumina principalmente)28. De forma a ultrapassar esta limitação, 

foi necessário desproteinizar previamente o plasma antes das medições eletroquímicas, e 

para tal, foi testado o acetonitrilo29, o ácido perclórico30 e o ácido tricloroacético (TCA). 

De entre estes, foi escolhido o TCA por ter compatibilidade com os sistemas ITIES e por 

não reduzir significativamente a janela de potencial (na ausência de ligando). Assim, as 

amostras de plasma foram desproteinizadas com TCA de acordo com o protocolo descrito 

na Parte Experimental (pág. 101).  

Após a análise do voltamograma recolhido após a desproteinização do plasma, 

representado na Figura 3.15 (linha a tracejado), observou-se uma diminuição da janela de 

potencial devido à transferência direta do ião tricloroacetato através da interface, estando 

agora compreendida entre 150 e 450 mV. Nestas condições, não se conseguiu observar a 

transferência da DAH+ através da interface plasma desproteinizado/DCH. 
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Figura 3.15: CVs obtidos antes (—) e depois (---) da desproteinização do plasma humano, na presença 

de DB18C6 dissolvido na fase orgânica. Para efeitos comparativos, foi representada na figura o 

voltamograma do plasma humano na ausência de DB18C6 (Figura 3.14). 
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Das limitações experimentais que invalidaram a determinação da DAH+ em 

amostras de plasma humano, a redução da janela de potencial causada pela transferência 

facilitada dos iões sódio pelo DB18C6 apresenta-se como o principal desafio a ultrapassar.  

 

 

3.1.2.3. Conclusões 

 

A possibilidade de detetar seletivamente moléculas de interesse bioquímico 

utilizando o mecanismo de transferência assistida através de uma ITIES foi alcançado com 

sucesso neste trabalho com a determinação da DA e da NA, utilizando o DB18C6 como 

ligando dissolvido na fase orgânica (DCH). 

Foram utilizadas técnicas eletroquímicas de impulsos para a determinação das 

catecolaminas pois permitem a obtenção de LDs baixos. Foram obtidos LDs de 0,39 e 1,7 

µM para a DA e NA, respetivamente, utilizando a SWV. Os LDs obtidos diminuíram para 

0,16 e 1,2 µM para a DA e NA, respetivamente, com a utilização da DPV, sendo este efeito 

causado pela variância do branco (sb
SWV > sb

DPV). O LD obtido neste estudo para a DA na 

interface água/DCH é comparável com os LDs obtidos por outros autores em estudos 

envolvendo a interface água/DCE2,8,31 e em estudos de determinação das catecolaminas 

utilizando elétrodos sólidos. Além da possibilidade de determinar a DA, a transferência 

assistida da NAH+ através da interface água/DCH foi utilizada com sucesso para a 

quantificação desta molécula pela primeira vez neste estudo.  

Apesar dos avanços alcançados, três grandes desafios continuam por alcançar. O 

primeiro está relacionado com o facto de as catecolaminas existirem em amostras 

biológicas em conjunto com o AA, que não deveria interferir na determinação das 

catecolaminas. No entanto, o estudo da interferência do AA revelou algumas dificuldades 

do sensor eletroquímico para a determinação da DAH+ e principalmente da NAH+, na 

presença de 20 mM de AA, devido à sobreposição das respostas voltamétricas das 

catecolaminas e dos iões H+ provenientes do AA, fazendo aumentar os LDs obtidos. 

Contudo, as constantes de seletividade amperométricas obtidas são relativamente baixas e 

indicam que o sensor eletroquímico poderá ser viável para a determinação destas 

catecolaminas na presença do AA, especialmente a DA. 

O segundo desafio prende-se com a determinação das catecolaminas em fluidos 

biológicos, em que os interferentes sódio e potássio parecem ser um problema muito mais 
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sério do que o interferente AA, por exemplo. Após os estudos de determinação da DAH+ 

em plasma humano, concluiu-se que a formação de complexos estáveis entre o DB18C6 e 

os iões sódios (e potássio) conduzem a uma diminuição da janela de potencial disponível, 

impossibilitando a determinação da DAH+. O caminho a seguir deverá passar pela 

procura/síntese de ligandos lipofílicos que apresentem maior seletividade para as 

catecolaminas do que para os iões sódio e potássio, permitindo a aplicação das reações de 

transferência iónica assistida na determinação destas moléculas em amostras biológicas 

contendo elevadas concentrações de iões sódio e potássio, como o plasma humano ou a 

urina.  

O terceiro desafio a ultrapassar é o facto de os LDs obtidos estarem longe dos 

níveis de concentração de catecolaminas a nível fisiológico (entre 1×10-9 e 1×10-6 M)22,32, 

sendo necessário diminuir os LDs obtidos. A estratégia mais promissora e mais facilmente 

aplicável aos sistemas líquido-líquido deverá consistir na utilização da voltametria de 

redissolução (SV), que normalmente permite a obtenção de LDs na ordem dos 10-9 M. 

Por fim, a utilização de microinterfaces constituídas por conjuntos de microorifícios 

suportados em membranas poliméricas em conjunto com técnicas eletroquímicas de 

impulsos provou serem duas ferramentas poderosas para o estudo da transferência iónica 

das catecolaminas em ITIES. 
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3.2. Estudo Eletroquímico da Daunorubicina na Interface Água/DCH 

 

De forma a ultrapassar algumas limitações impostas pelo ligando DB18C6, o 

trabalho experimental de determinação das catecolaminas com base em ITIES prosseguiu 

com a utilização das propriedades do ADN para a determinação destas moléculas, à 

semelhança da utilização de sensores eletroquímicos com base em elétrodos sólidos 

modificados com ADN. Assim, o princípio da deteção baseou-se na modificação química 

do ADN tornando-o lipofílico, de modo a poder ser dissolvido na fase orgânica e facilitar a 

transferência das catecolaminas através da interface líquido-líquido.  

Nestes estudos, houve o cuidado de primeiramente estudar a interação do ADN 

com uma molécula de interesse biológico, segundo um mecanismo bem estudado. Assim, 

optou-se por escolher a daunorrubicina (DNR), uma droga anti-tumoral que interage com o 

ADN por intercalação entre os pares de bases. Os estudos eletroquímicos reportados na 

literatura, utilizando elétrodos sólidos, acerca da interação desta droga com o ADN 

permitiram fazer a ponte para o mesmo tipo de estudo em ITIES. Por sua vez, o 

conhecimento do sistema droga-ADN na interface líquido-líquido seria um bom ponto de 

partida para o estudo da interação entre as catecolaminas e o ADN. 

Na primeira fase, foi estudado isoladamente o comportamento eletroquímico da 

DNR na interface água/DCH. Foram realizados estudos de lipofilicidade da droga e foi 

explorada a possibilidade de a determinar analiticamente usando a interface água/DCH. Na 

segunda fase do estudo, e após o conhecimento prévio dos processos de transferência da 

DA e da DNR através das ITIES, foi estudada a interação destas duas moléculas com o 

ADN na interface água/DCH, estando o ADN presente na fase aquosa. O estudo permitiu 

ganhar mais conhecimento sobre a interação entre moléculas distintas (e com modos de 

interação distintos) com o ADN, utilizando uma interface líquido-líquido; 

 

A DNR, também conhecida como daunomicina, é um antibiótico antracíclico com 

atividade neoplásica, originalmente obtido do Streptomyces peucetius33. É constituída por 

um núcleo antracíclico de quatro anéis, daunomicinona, ligado por uma ligação glicosídica 

a um grupo aminoaçúcar, daunosamina. A sua fórmula de estrutura encontra-se 

representada no Esquema 4. A estrutura composta pelos anéis é o cromóforo da molécula e 

as soluções aquosas de DNR são vermelhas. O núcleo antracíclico tem ainda a capacidade 

de intercalar entre os pares de bases do ADN34,35. Clinicamente, a DNR tem uma 
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reconhecida atividade anti-tumoral e é usada no tratamento de leucemias agudas36. 

Contudo, esta droga tem um elevado risco de cardiotoxicidade que é dependente da dose 

administrada37. Consequentemente, são necessários métodos analíticos eficazes para 

avaliar e monitorizar a administração desta droga38. Vários métodos foram descritos na 

literatura para a determinação de drogas antracíclicas em fluídos biológicos ou em 

amostras farmacológicas, como por exemplo, HPLC com deteção por fluorescência39 e 

espetrometria de massa40, eletroforese capilar41, dispersão de luz ressonante (RLS)42, entre 

outros. 

Do ponto de vista biológico, o grupo aminoaçucar é o mais importante e o pKa do 

grupo amino tem um valor de cerca de 843. Em soluções aquosas com pH inferior a 7 a 

forma protonada da molécula é predominante. A estabilidade da DNR em solução aquosa 

depende fortemente do pH44,45. A DNR apresenta maior estabilidade em meio ácido (pH 

7,4 – 4,5) sendo o máximo de estabilidade observado a pH 544. Para valores de pH 

inferiores a 3,5, ocorre a hidrólise ácida da DNR nos grupos aminoaçúcar, solúvel em água 

(daunosamina), e daunorrubicinona, de cor vermelha e insolúvel em água. Em meios 

fortemente alcalinos (pH > 10,3), ocorre uma alteração de cor da solução aquosa de 

vermelha para azul-violeta devido à rápida degradação da DNR, dando origem a sete 

possíveis produtos distintos45. 
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Esquema 4: Estrutura molecular da daunorrubicina. 

 

O objetivo inicial deste estudo é o de adquirir conhecimento acerca do 

comportamento lipofílico desta droga, de modo a perceber os mecanismos de solvatação 

responsáveis pela sua partição num sistema bifásico e explorar a possibilidade de a 

determinar analiticamente usando uma interface líquido-líquido eletrificada. A célula 

eletroquímica representa no Esquema 5 foi utilizada experimentalmente nos estudos com a 

DNR na interface água/DCH. 
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Esquema 5. Representação esquemática da célula eletroquímica utilizada nos estudos de transferência 

iónica simples da DNRH+ através da microinterface água/DCH. 

 

O comportamento voltamétrico típico da transferência direta (ou simples) da 

DNRH+ através da interface água/DCH encontra-se representado no CV da Figura 3.16. Na 

ausência de DNRH+, a resposta eletroquímica observada corresponde à corrente residual, 

principalmente capacitiva, da janela de potencial, compreendida entre -50 e 1050 mV. Na 

presença de DNRH+, o aumento da intensidade de corrente observado a 900 mV 

corresponde à transferência da DNRH+ da fase aquosa para o DCH, enquanto o aumento da 

intensidade de corrente observado no varrimento no sentido inverso, corresponde à sua 

transferência de volta à fase aquosa.  
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Figura 3.16: CV obtido para a transferência direta de 0,12 mM de DNRH+ através da microinterface 

água/DCH, a pH 7,2. O voltamograma obtido na ausência de DNRH+ também está representado na 

figura (---). 

 

Foi estudado o efeito da velocidade varrimento sobre a resposta voltamétrica da 

DNRH+ na microinterface constituída pelo conjunto de microorifícios. No caso da 
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utilização de microeléctrodos ou conjuntos de microeléctrodos e de acordo com as Eqs. 2.4 

e 2.5, é de esperar que a velocidade de varrimento não afete a intensidade corrente limite.  

Na Figura 3.17 mostram-se os CVs obtidos para a transferência direta da DNRH+ 

através da microinterface água/DCH a diferentes velocidades de varrimento (entre 10 e 100 

mV s-1). Verifica-se que os voltamogramas estão sobrepostos para as diferentes 

velocidades de varrimento. A representação gráfica da intensidade de corrente limite (Id+ e 

Id-) em função da velocidade de varrimento permite confirmar que não existe qualquer 

dependência da intensidade de corrente com o aumento da velocidade de varrimento.  
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Figura 3.17: Efeito da velocidade varrimento sobre os CVs da transferência direta da DNRH+ através 

da microinterface água/DCH. Dependência da intensidade corrente limite positiva (■) e negativa (▲) 

na velocidade de varrimento. 

 

3.2.1.  Digrama de Partição da Daunorrubicina 

 

A interface líquido-líquido pode ser utilizada como modelo para a transferência de 

drogas através de membranas biológicas e ajudar a perceber o mecanismo de ação dessas 

drogas. Foi efetuado um estudo do efeito do pH no potencial de transferência padrão da 

droga ionizada, usando como técnica eletroquímica a DPV, pois permite a medição do 

potencial de transferência com maior precisão do que a CV46. Em cada ensaio a pH 

diferente foi adicionada uma pequena quantidade de DNRH+ à fase aquosa (C = 0,12 mM). 



Capítulo 3: Resultados Obtidos e Discussão 
 

138 
 

Foi também adicionada uma quantidade apropriada de TBA+ à fase aquosa, de modo a 

funcionar como referência na medição dos potenciais de meia onda e os valores medidos 

foram transpostos para a escala de potencial de Galvani através da Eq. 3.3. 

A Figura 3.18 mostra a evolução dos DPVs para o processo de transferência direta 

da DNRH+ a diferentes valores de pH da fase aquosa. Para valores de pH inferiores ao pKa 

da DNRH+, o potencial de transferência padrão é independente do pH (considerado os 

desvios observados como sendo resultantes do erro experimental) e representa a 

transferência da DNR protonada da fase aquosa para a fase orgânica. Quando o pH é 

superior ao pKa, o potencial de transferência padrão desloca-se para valores mais positivos. 

Para valores de pH superiores a 9,5, começa a fazer-se sentir o efeito da degradação 

da DNR, conduzindo a uma diminuição da intensidade de corrente devido à menor 

transferência de DNRH+ que atravessa a interface. A pH 12,0, por exemplo, após a adição 

da DNRH+ à fase aquosa, a cor da solução aquosa altera-se de vermelha para azul e deixa-

se de observar a transferência da DNRH+ devido à rápida degradação da droga45. 
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Figura 3.18: DPVs obtidos para a transferência direta de 0,12 mM de DNRH+ através da 

microinterface água/DCH a pH 2,0 (preto), pH 5,0 (vermelho), pH 7,2 (verde), pH 8,7 (azul), pH 9,5 

(ciano) e pH 12,0 (rosa). 

 

Os resultados obtidos nos estudos de DPV a diferentes valores de pH da fase 

aquosa podem ser utilizados para a construir o diagrama de partição iónico da DNRH+, tal 

como se encontra representado na Figura 3.19. 
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De acordo com Gobry et al.47, para uma monobase, B, distribuída entre duas fases 

imiscíveis, as três linhas que representam a fronteira entre as áreas de partição iónica 

podem ser definidas como: 

 

linha 1: φφ ´00

+∆∆ =
BH

a
o

a
o

      (Eq. 3.5)
         

linha 2 : 
0log Ba PpKpH −=      (Eq. 3.6)             

linha 3: pH
F
RTpKP

F
RT

aBBH

a
o

a
o

3,2)(log,2 0´0
+−+=

+∆∆ φφ
     

(Eq. 3.7) 

 

onde logPB
0 é o coeficiente de partição aparente (padrão) da monobase, B, e

0φ∆a
o é a 

diferença de potencial de Galvani através das fases aquosa e orgânica. F, R e T têm o 

significado habitual. 

Para valores de pH inferiores ao pKa, observa-se a transferência da DNR na sua 

forma protonada e o potencial de transferência é independente do pH (linha 1). Para 

valores de pH superiores ao pKa, a DNR encontra-se na sua forma neutra e o potencial 

desloca-se 59 mV/unidade de pH (linha 3). 

De acordo com estudos de Beijnen et al.45, a decomposição da DNRH+ pode 

ocorrer por hidrólise ácida a valores de pH inferiores a 3,5, todavia, no decorrer do 

trabalho experimental não se observaram evidências deste fenómeno quer nos estudos 

eletroquímicos quer nos estudos espetrofotométricos. Na Figura 3.19, parte das linhas 1 e 3 

estão a tracejado e representam a hidrólise ácida e a degradação alcalina da droga, 

respetivamente. 
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Figura 3.19: Diagrama de partição iónica da DNR na interface água/DCH. A linha a tracejado 

representa o pKa da DNR. Equações 3.5 – 3.7 exibidas no texto. 

 

A partir do diagrama de partição iónica é possível obter o potencial de transferência 

padrão. A energia de Gibbs da transferência e o coeficiente de partição da forma ionizada 

da droga (logP0
BH+) podem ser determinados pelas equações 3.8 e 3.9, respetivamente46: 

 

zF
G ow

tr
BH

w
o

→∆
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+∆
,0´0φ                                                                                            (Eq. 3.8) 
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No diagrama de partição iónica representado na Figura 3.19 também se encontra 

ilustrado o deslocamento do valor de pKa (linha a tracejado), tal como previsto para os 

compostos lipofílicos. O pKa efetivo obtido experimentalmente permite determinar o 

coeficiente de partição da espécie na forma neutra.  

Conhecendo a constante de acidez aquosa (pKa = 8,4) da DNR e o valor de pKa 

efetivo (7,86), obtido do diagrama de partição, foi possível determinar, por diferença dos 

valores de pKa, o valor de logP0
DNR da espécie neutra como sendo igual 0,54. A partir dos 

dados recolhidos e das equações 3.8 e 3.9 foi obtido um valor de logP0
DNRH+ = -8,0 para a 
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forma ionizada da droga. Assim, tal como esperado, a forma protonada da droga é muito 

mais hidrofílica que a correspondente forma neutra da droga. Os valores termodinâmicos 

obtidos encontram-se sumarizados na Tabela 3.5. 

O valor obtido para o logP0
DNR,DCH é inferior ao publicado na literatura para o 

logP0
DNR,n-oct, o que permite concluir que a solvatação da DNR é menor em DCH do que 

em n-octanol.  

 
Tabela 3.5: Valores termodinâmicos obtidos para a transferência da droga ionizável DNR na interface 

água/DCH  

pKa 
∆0

wφ0´ / mV 

(em DCH) 
∆Gtr

0, a→DCH / kJ mol-1 
logP0

DNRH
+

,DCH 

(ionizada) 

logP0
DNR,DCH 

(neutra) 
logP0

DNR,n-oct 

8,4 a) 464 44,8 -8,0 0,54 3,5 b) 

a) Retirado da referência 48. 
b) Retirado da referência 49. 

 

Este estudo demonstra que ambas as formas de uma determinada espécie química, 

protonada e neutra, podem penetrar na fase orgânica, realçando a importância da 

transferência passiva de iões na partição e processos farmacocinéticos das drogas. O 

diagrama de partição iónica permite ter uma perspetiva geral de como as condições 

experimentais influenciam a natureza das espécies em solução e a sua transferência através 

da interface líquido-líquido. 

 

3.2.2.  Determinação da Daunorubicina na Interface água/DCH 

 

A deteção da DNRH+ foi efetuada por transferência simples da molécula protonada 

através da microinterface água/DCH. Foram utilizadas as condições experimentais 

especificadas na célula eletroquímica representada no Esquema 5 e utilizando uma solução 

tampão pH 7,2 como fase aquosa. A transferência iónica foi investigadada por intermédio 

da DPV. 

Na Figura 3.20 encontram-se representados os voltamogramas recolhidos para uma 

gama de concentração de DNRH+ compreendida entre 12 e 128 µM. A concentração de 

DNRH+ na fase aquosa (V = 4,00 mL) foi variada por adições consecutivas de uma solução 

padrão da droga. A curva obtida na ausência de DNRH+ também se encontra representada 
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na figura. A transferência da DNRH+ foi observada a 771 ± 6 mV (a que corresponde um 

valor ∆o
aφ0 = 464 ± 6 mV). 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0.0

1.0x10-9

2.0x10-9

3.0x10-9

4.0x10-9

5.0x10-9

6.0x10-9

Aumento
 [DNRH+]

I /
 A

E / mV

 

 

 
Figura 3.20: DPVs obtidos para a transferência direta da DNRH+ através da microinterface água/DCH 

para diferentes concentrações na fase aquosa: 0 (linha de base), 12, 24, 36, 59, 82 e 128 µM, a pH 7,2. 

 

Na Figura 3.21, a intensidade de corrente de pico (Ip) foi representada em função da 

concentração da droga na fase aquosa. A relação apresenta um comportamento linear na 

gama de concentração entre 12 – 82 µM, enquanto um comportamento não-linear de Ip vs. 

concentração de DNRH+ foi observado para valores superiores a 82 µM. 

Na Tabela 3.6 encontram-se sumarizados os parâmetros analíticos associados à 

determinação da DNRH+, utilizando a DPV. Os parâmetros analíticos determinados foram: 

o declive e a ordenada da origem resultantes do ajuste linear, a gama de concentração 

linear e o LD13,14. 
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Figura 3.21: Curva de calibração obtida para a transferência direta da DNRH+ através da 

microinterface água/DCH, usando a DPV. 

 
Tabela 3.6: Resultados analíticos obtidos utilizando a DPV para a deteção da DNR, na gama de 

concentração linear usada 

Gama de concentração 

linear / µM 
Declive / A µM-1 

Ordenada na 

origem / A 
R2 LD / µM 

12 – 82 (N= 5) 1,93 (± 0,07)×10-11 6,8 (± 0,4)×10-10 0,996 0,80 

 

Outros investigadores reportaram nos seus trabalhos, usando metodologias 

eletroquímicas, a obtenção de LDs da mesma ordem de grandeza que o obtido neste 

trabalho experimental. Por exemplo, um elétrodo de óxido de índio-estanho modificado 

(COOH/ITO) foi utilizado na determinação da DNRH+, tendo sido obtido um LD de 0,1 

µM50; a determinação da DNRH+ em amostras de urina humana foi conseguida por 

eletroforese capilar de zona com deteção amperométrica, usando um elétrodo de disco de 

carbono como elétrodo de trabalho, tendo sido obtido um LD de 0,80 µM51. 

 

3.2.3.  Estudo dos Interferentes 

 

Quanto aos possíveis interferentes na determinação da DNRH+, algumas 

substâncias foram testadas como o AA, aminoácidos, açúcares e metais38,42. Espécies que 
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apresentem um potencial de transferência próximo do potencial de transferência da 

DNRH+ podem interferir na determinação da droga, devido à possível sobreposição das 

respostas eletroquímicas, e ser necessário a separação prévia dessas espécies. Outras 

espécies podem interferir através da alteração dos limites da janela de potencial ou por 

contribuir para o aumento da corrente residual e tornar mais difícil a determinação da 

DNRH+. Os resultados obtidos no estudo do efeito dos possíveis interferentes encontram-

se resumidos na Figura 3.22. Na Figura 3.22 foi representada a razão entre as intensidades 

de corrente de pico da DNRH+ na fase aquosa na ausência (I0) e na presença (I) do 

interferente testado. 
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Figura 3.22: Estudo do efeito dos possíveis interferentes testados na intensidade de corrente de pico da 

DNRH+ (C = 5,9×10-2 mM). 

 

A possível interferência do AA endógeno foi estudada. O pKa do AA é de 4,17 e tal 

como já foi referido anteriormente, este não se transfere através da interface água/DCH. Na 

gama de concentração testada, entre 0,51 e 9,1 mM (8 a 154 vezes superior à concentração 

de analito), as variações induzidas na intensidade corrente de pico da DNRH+ são 

inferiores a 5%, tendo-se concluído que o AA não interfere significativamente na 

quantificação da DNRH+. 

Os aminoácidos testados (ácido aspártico, glicina, lisina e arginina) não se 

transferem através da interface líquido-líquido, o que facilmente se percebe pois são 

moléculas neutras a pH fisiológico. Chen et al.52, efetuaram um estudo acerca da 

transferência iónica facilitada pelo DB18C6 de um elevado número de aminoácidos através 
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de micro e nanointerfaces água/DCE. O pH da solução aquosa foi mantido com um valor 

inferior a 1, de modo a garantir que os aminoácidos se encontrassem protonados e se 

transferissem para a fase orgânica na forma catiónica. Nas experiências realizadas a pH 

7,2, foi observada uma transferência residual do ácido aspártico, arginina e lisina 

carregados negativamente, perto do limite menos positivo da janela de potencial, para a 

concentração mais elevada de aminoácido testado (≈ 10 mM). Uma diminuição da 

intensidade de corrente de pico (-14%) foi observada após a adição de 8,4 mM de ácido 

aspártico e aumentos significativos da intensidade de corrente de pico de +52% e +44% 

foram obtidos após a adição de arginina (9,6 mM) e lisina (8,5 mM), respetivamente. A 

presença de elevadas concentrações de arginina e lisina alterou o formato do pico da 

DNRH+. A glicina não se transfere na interface líquido-líquido e a altura do pico de 

DNRH+ não foi afetada pela presença deste aminoácido. 

Relativamente aos açúcares testados, a glucose e a sacarose (dissacarídeo composto 

por glicose e frutose), concluiu-se que a determinação da DNRH+ é possível na presença 

destes dois açúcares, pois foram obtidas variações da intensidade de corrente de pico 

inferiores a 5%. Estas pequenas alterações serão provavelmente devido a uma alteração da 

viscosidade da solução. Os açúcares são moléculas grandes e sem carga, e, portanto, à 

partida elevados níveis de concentração de açúcares não interferirão na determinação da 

DNRH+ usando a metodologia proposta. 

A presença de iões metálicos como o K+, Zn2+ e Mg2+ também foi alvo de estudo. 

Os catiões metálicos transferem-se na interface água/DCH perto do limite mais positivo da 

janela de potencial83, podendo causar a redução dessa mesma janela (particularmente o 

K+). Os resultados obtidos indicaram alguma tolerância do método de determinação da 

DNRH+, mesmo na presença de concentrações elevadas (como 9,2 mM) de Mg2+ (+19%) e 

Zn2+ (+16%). Para concentrações de Zn2+ e Mg2+ inferiores, a contribuição destes metais 

para o aumento da intensidade de corrente de pico é pouco significativa (˂ 10 %). No caso 

dos iões K+, observou-se um aumento considerável da intensidade de corrente de pico após 

a adição de 9,3 mM de catião potássio à fase aquosa e ocorreu ainda uma alteração do 

formato do pico. Os iões K+ interferem na quantificação da DNRH+ devido a transferirem-

se a um potencial muito próximo do da droga e concentrações de iões K+ superiores a 0,5 

mM devem ser evitadas. 

Com base nos resultados apresentados na Figura 3.22 e a partir do ajuste linear da 

intensidade de corrente de pico em função da concentração da espécie interferente, 

procedeu-se ao cálculo das constantes de seletividade amperométricas de acordo com a 
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função proposta por Wang25 (Eq. 1.28). Os resultados obtidos para os interferentes 

estudados encontram-se resumidos a Tabela 3.7 e estes permitem estimar ordens de 

grandeza de interferências esperadas na determinação da DNRH+. Confirmou-se que a 

lisina, a arginina e os iões K+ são as espécies que mais fortemente interferem na 

determinação da DNRH+. No entanto, as constantes de seletividade amperométricas 

obtidas são relativamente baixas e o sensor eletroquímico apresenta-se como sendo viável 

para a determinação da DNRH+ na presença dos interferentes testados. 

 
Tabela 3.7: Valores das constantes de seletividade amperométricas para alguns interferentes na 

determinação da DNRH+ 

Interferente Declive / A mM-1 Ordenada na origem / A kamp

jDNRH ,+  

Ácido Ascórbico -7,7×10-12 1,6×10-9 -2,9×10-4 

Ácido Aspártico -5,6×10-12 1,8×10-9 -1,8×10-4 

Glicina -6,2×10-12 1,9×10-9 -1,9×10-4 

Lisina 9,2×10-11 1,8×10-9 3,0×10-3 

Arginina 1,0×10-10 2,0×10-9 3,1×10-3 

Glucose 1,3×10-13 1,9×10-9 4,2×10-6 

Sacarose 4,4×10-12 1,7×10-9 1,5×10-4 

Zn2+, Cl- 2,5×10-11 2,1×10-9 6,9×10-4 

Mg2+, Cl- 3,8×10-11 1,8×10-9 1,2×10-3 

K+, Cl- 1,1×10-10 1,7×10-9 3,9×10-3 

 

3.2.4.  Determinação da Daunorrubicina em Plasma Humano 

 

Foi realizada a determinação da DNRH+ em plasma humano, usando a DPV como 

técnica eletroanalítica. A determinação da droga em amostras de plasma não tratado não 

foi possível devido, provavelmente, à interferência das proteínas de elevado peso 

molecular (principalmente a albumina) presentes no plasma, pois após a adição de solução 

concentrada de DNRH+ ao plasma, não se conseguiu observar a sua transferência através 

da interface. Segundo a literatura as proteínas são a maior fonte de interferência das 

amostras de plasma humano27,28,53,54 devido a complexarem com o analito a determinar ou 

poderem adsorver-se na interface, impossibilitando a transferência do analito através da 

interface27. Vanysek e seus colaboradores55 reportaram que a adsorção da albumina sérica 

bovina na interface água/NB inibe a transferência de iões césio através da interface.  
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Uma vez que as proteínas impedem a determinação amperométrica da DNRH+ em 

plasma humano, este foi previamente desproteinizado e usado como eletrólito da fase 

aquosa. O procedimento de desproteinização do plasma encontra-se descrito na Parte 

Experimental (pág. 101).  

Após a adição de alíquotas de solução concentrada de DNRH+ ao plasma 

desproteinizado (V = 4,00 mL) foi possível observar a transferência da DNRH+ junto ao 

limite positivo (≈ 800 mV) da janela de potencial, tal como se mostra nos voltamogramas 

representados na Figura 3.23A. A gama de concentração de DNRH+ usada foi entre 24 e 

215 µM. De modo a aumentar a sensibilidade da DPV, foi utilizado o método de subtração 

da linha de base e as curvas obtidas encontram-se representadas na Figura 3.23B. A 

contribuição dos iões Na+ e Li+ para a resposta eletroquímica foi eliminada com a 

subtração da linha de base, tendo-se obtido picos bem definidos para a transferência direta 

da DNRH+ através da interface plasma desproteinizado/DCH. 

O pico de transferência observado a aproximadamente 200 mV na Figura 3.23B é 

devido ao aumento da concentração de Cl- após cada adição de solução concentrada de 

DNR.HCl à fase aquosa, que resulta no pico observado na figura após a subtração da linha 

de base. 
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Figura 3.23: DPVs obtidos em plasma desproteinizado (pH 7,0) para as diferentes concentrações de 

DNRH+ usadas (A): 0 (linha de base), 24, 36, 59, 82, 128 e 215 µM. DPVs obtidos após a subtração da 

linha de base (B). 
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A curva de calibração obtida para a DNRH+ em plasma desproteinizado, 

representada na Figura 3.24, foi construída através da representação gráfica da intensidade 

de corrente de pico (após a subtração da linha de base) em função da concentração de 

DNRH+ na fase aquosa. 

Nas condições otimizadas experimentalmente, a intensidade de corrente de pico é 

proporcional à concentração da droga na gama de concentração compreendida entre 24 e 

128 µM. 
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Figura 3.24: Curva de calibração obtida para a DNRH+ em plasma desproteinizado (pH 7,0), usando a 

DPV. 

 

O declive da reta de calibração obtida em plasma humano a pH fisiológico 7,0 é 

17% inferior ao obtido em tampão Tris-HCl (pH 7,2), conduzindo a um aumento do limite 

de deteção de 0,80 para 0,93 µM. Esta perda de sensibilidade do método terá como origem 

a interferência dos iões (principalmente Na+ e Li+) presentes na matriz das amostras de 

plasma desproteinizado. Os iões estão presentes na amostra em concentrações 

suficientemente altas para que o seu efeito seja observado na linha da base, podendo levar 

a uma diminuição da janela de potencial disponível quando comparado com a janela de 

potencial obtida em tampão Tris-HCl (pH 7,2). 

Para simular uma situação real, foram realizados ensaios de recuperação em 

amostras de plasma dopadas com quantidades conhecidas de DNRH+, usando a curva de 

calibração representada na Figura 3.24. As amostras de plasma contendo a DNRH+ foram 

desproteinizadas do mesmo modo que o plasma utilizado para a construção da curva de 
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calibração. Os erros obtidos nas determinações foram da ordem dos 20%. Contudo, o 

maior problema associado à determinação da DNRH+ em amostras de plasma humano 

segundo a metodologia proposta está relacionado com a baixa reprodutibilidade da linha de 

base. A preparação das amostras induz variações nas curvas voltamétricas obtidas, 

tornando difícil a medição rigorosa da intensidade de corrente de pico após a subtração da 

linha de base. 

 

3.2.5.  A Voltametria de Redissolução nas ITIES 

 

A combinação da utilização de microinterfaces em conjunto com a voltametria de 

redissolução (SV) permite a deteção de analitos em níveis de concentração na ordem dos 

submicromolar, sendo esta a base para o desenvolvimento de novas estratégias 

bioanalíticas para a determinação de moléculas de importância biológica e clínica em 

fluidos biológicos utilizando sensores eletroquímicos com base em ITIES28,56. 

A principal modificação do sistema eletroquímico para que seja possível a 

implementação da SV em ITIES é a alteração da interface líquido-líquido para uma 

interface gel-líquido, normalmente conseguido pela gelificação da fase orgânica com 

PVC57. O aumento da viscosidade da fase orgânica tem como função fazer diminuir 

significativamente o coeficiente de difusão dos iões nesta fase quando comparado com a 

fase aquosa, favorecendo a acumulação do analito no organogel58. 

No Esquema 6 encontram-se ilustrados os princípios gerais de funcionamento da 

SV numa interface polarizada59: os catiões inicialmente presentes na fase aquosa 

transferem-se através do conjunto de microporos para a fase orgânica gelificada (A). Após 

um determinado tempo de acumulação a um potencial Ea, os catiões acumulam-se no 

interior dos poros preenchidos com gel orgânico (B). De seguida, as espécies iónicas 

transferem-se novamente do gel orgânico para a fase aquosa (deteção) através de um 

varrimento do potencial (C). De notar que é importante que o comprimento dos microporos 

permita acumulação das espécies catiónicas no seu interior, evitando que estas se 

distribuíam por todo a fase orgânica. 

De acordo com o Esquema 6D, durante a transferência dos iões da fase aquosa para 

o gel orgânico, a difusão não-linear (esférica) controla o processo de transferência de 

massa. Pelo contrário, a transferência dos iões do organogel de volta para a fase aquosa é 

controlado principalmente pela difusão linear dos iões no interior dos microporos60,60. 
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Assim, o regresso dos iões à fase aquosa proporciona a resposta eletroquímica em forma de 

pico caraterística da SV (Esquema 6E), que é proporcional à concentração de analito a 

determinar. 

 

 
Esquema 6: Diagrama simplificado do modo de funcionamento da SV em microinterfaces líquido-

líquido. Esquema adaptado da referência 59. 

 

Neste trabalho, foram realizadas algumas experiências utilizando a SV com o 

objetivo de fazer baixar os LDs obtidos, de modo a ser possível a determinação das 

catecolaminas e da daunorrubicina em amostras reias, onde existem em níveis de 

concentração da ordem dos 10-9 M31,38. A fase orgânica, composta pelo DCH contendo o 

eletrólito de suporte, foi gelificada com PVC de elevado peso molecular57. 

No entanto, a principal razão que impossibilitou o uso da SV prende-se com o tipo 

de membrana microporosa usada neste trabalho que é, provavelmente, muito fina 

(espessura: 12 µm, diâmetro dos poros: 10 µm) para se conseguir observar o efeito da 

acumulação do analito no gel orgânico. Na literatura, a SV foi utilizada em sistemas 

compostos por micropipetas28 ou conjunto de microporos com uma espessura de 525 µm (e 

diâmetro de 52 µm)56,57, ou seja, o comprimento de poro permite a acumulação do analito 

no seu interior. Quanto maior o comprimento do poro, mais iões serão acumulados no seu 

interior durante a pré-concentração, e maior será o sinal eletroquímico58. Pensa-se que com 
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uma membrana PET de espessura de cerca de 24 µm fosse possível a implementação da 

SV no sistema eletroquímico utilizado experimentalmente, mas estas não estão disponíveis 

no laboratório.  

É de notar que a gelificação da fase orgânica além de diminuir o coeficiente de 

difusão das espécies a transferir, faz aumentar a resistência do sistema eletroquímico61, 

tornando-o menos apropriado para aplicações analíticas, apesar de conferir maior 

estabilidade mecânica ao sistema eletroquímico62. 

Na impossibilidade de se poder utilizar a SV para baixar os limites de deteção, as 

técnicas de pré-concentração, como a extração líquido-líquido63 ou a SPE64 (menos útil 

devido a utilizar solventes orgânicos incompatíveis com as ITIES para recuperar o analito) 

surgem como opções possivelmente viáveis para colmatar a falta de sensibilidade da 

metodologia de determinação.  

 

3.2.6.  Conclusões 

 

Neste trabalho, foi estudado o comportamento voltamétrico da droga anti-tumoral 

DNRH+ na interface polarizável água/DCH.  

Foi demonstrada a utilidade da transferência iónica para estudar a distribuição da 

droga num sistema bifásico. Os resultados obtidos foram apresentados na forma de um 

diagrama iónico de partição, permitindo prever qual a forma da droga ionizável que se irá 

transferir através da interface líquido-líquido em determinadas condições de potencial e de 

pH. Os valores do potencial de transferência padrão, da energia de Gibbs da transferência e 

dos coeficientes de partição da droga na sua forma neutra (logP0
DCH = 0,54) e ionizada 

(logP0
DCH = -8,0) foram estimados, usando a DPV. Foi também estudada a estabilidade 

química da droga em função do pH da fase aquosa. Em meio ácido não houve qualquer 

indício da hidrólise da DNRH+ mas, em meio alcalino, observou-se a sua degradação para 

valores de pH superiores a 9,5 e a cor da solução aquosa alterou-se de vermelho para azul. 

A deteção da DNRH+ baseou-se na transferência direta (ou simples) da molécula 

protonada através da microinterface água/DCH, tendo sido obtido um LD de 0,80 µM. O 

sensor amperométrico apresentou uma resposta eletroquímica linear em função da 

concentração de DNRH+ na gama de concentração entre 12 e 82 µM, usando a DPV como 

técnica de quantificação. O LD obtido é da mesma ordem de grandeza de outros reportados 

na literatura em estudos usando elétrodos sólidos.  
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Os possíveis interferentes (AA, aminoácidos, açúcares e metais) na determinação 

da DNRH+ também foram alvo de estudo. As substâncias que não interferem com na 

determinação da DNRH+ são: AA, glicina, glucose e sacarose. O ácido aspártico, Mg2+ e 

Zn2+ interferem ligeiramente (menos de 20%) mesmo para concentrações elevadas de 

interferente como ≈ 10 mM. A lisina, arginina e o K+ interferem significativamente na 

quantificação da DNRH+ para concentrações próximas de 10 mM, contudo, estas 

substâncias interferem apenas moderadamente quando a concentração é de 1 mM. As 

constantes de seletividade amperométricas obtidas confirmaram que a lisina, arginina e o 

K+ são as espécies que mais interferem na determinação da DNRH+. Todavia, os valores 

das constates de seletividade obtidos para os vários interferentes foram de uma amaneira 

geral baixos, permitindo concluir que o sensor apresenta-se como uma solução válida para 

a determinação da DNRH+ na presença das espécies testadas. 

A determinação da DNRH+ em plasma humano desproteinizado foi conseguida 

neste trabalho. Após a construção da curva de calibração, verificou-se um aumento do LD 

obtido, de 0,80 para 0,93 µM, e esta perda de sensibilidade deverá estar relacionada com a 

presença de iões Na+ e iões Li+ (proveniente da neutralização do plasma) na amostra 

biológica, que se transferem através da interface a potenciais próximos do potencial de 

transferência da DNRH+, interferindo na determinação. Contudo, não foi possível a 

determinação da DNRH+ em amostras dopadas com a droga segundo a metodologia 

proposta, devido à baixa reprodutibilidade da linha de base (sofre variações no passo de 

preparação das amostras) tornando difícil a medição da intensidade de corrente de pico 

após a subtração da linha de base. Concluiu-se ainda que não é possível a determinação da 

DNRH+ em plasma não tratado devido à interação do fármaco com as proteínas do plasma, 

principalmente a albumina, impedindo a sua determinação amperométrica. 

O LD obtido pela metodologia proposta necessita de ser otimizado de modo a ser 

possível a determinação da DNRH+ em amostras biológicas onde a concentração da droga 

antracíclica é de 10-9 M39,41,42.  
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3.3. Interação da Dopamina e da Daunorubicina com o ADN na 

Interface Água/DCH 
 

O estudo dos processo de ligação de moléculas bioativas ao ADN é atualmente uma 

área de grande interesse científico e várias técnicas têm sido empregues, como a 

espetrofotometria65, espetrometria de massa66, eletroforese capilar67, NMR68, FT-IR e 

espetroscopia de Raman69,70 e técnicas eletroquímicas71-73 , entre outras. A observação do 

sinal eletroquímico resultante da interação ADN-ADN ou droga-ADN permite perceber o 

mecanismo da interação, a natureza do complexo formado, determinar as constantes de 

formação desses complexos e o número de locais/pares de bases do ADN que compõem o 

local de ligação (binding site size)75.  

O primeiro estudo de transferência iónica facilitada por complexação interfacial 

com oligonucleótidos foi reportado por Horrocks e Mirkin76. A transferência de espécies 

catiónicas (metilviologénio, N-metilfenantrolina) através da interface água/DCE diminuiu 

após a ligação dessas espécies ao ADN presente na fase aquosa. Em estudos mais recentes, 

Osakai et al.77 investigaram  o comportamento voltamétrico do ADN numa interface 

líquido-líquido polarizada na presença de um tensioativo catiónico e demonstraram que a 

adsorção de ADN na interface facilitou a transferência do tetrafenilborato de 

dimetildiestearilamónio da fase orgânica para a fase aquosa. ADN de elevado peso 

molecular foi utilizado em ambos os estudos. Num outro estudo, Kivlehan et al.78 

reportaram a síntese de um calix[4]areno funcionalizado com acridina e a sua interação por 

intercalação com o ADN foi estudada numa interface água/DCE. Por fim, um estudo de 

deteção de hibridização de ADN utilizando uma interface líquido-líquido foi reportado na 

literatura79. 

As ligações químicas entre pequenas moléculas e o ADN podem ser consideradas 

como sendo de interação forte, como a intercalação, as ligações de hidrogénio e as 

interações hidrofóbicas entre as moléculas e o ADN, ou de interação fraca, como são as 

interações eletrostáticas entre alguns catiões e os grupos açúcar-fosfato do ADN80. 

Tal como referido anteriormente, a DNR é um antibiótico antracíclico cuja 

atividade anti-tumoral é devida à intercalação da molécula entre os pares de bases do 

ADN. Por sua vez, a DA é um importante neurotransmissor no sistema nervoso central e 

periférico dos mamíferos e um medicamento usado no tratamento de algumas doenças 
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neurológicas. Alguns estudos revelam que a DA também apresenta atividade anti-tumoral e 

pode causar a apoptose de células81,82.  

Os resultados apresentados anteriormente permitiram conhecer o comportamento 

eletroquímico da DAH+ e da DNRH+ na interface água/DCH. No caso da DAH+, a 

transferência através da interface foi facilitada por um ligando lipofílico, enquanto no caso 

da DNRH+, observou-se a sua transferência direta (simples) da fase aquosa para a fase 

orgânica. Nesta fase do trabalho, irá ser abordada a interação de cada uma destas moléculas 

com o ADN de cadeia dupla (dsADN) dissolvido na fase aquosa. As células eletroquímicas 

representadas nos Esquemas 7 e 8 foram utilizadas no estudo de interação da DNRH+ com 

o ADN e entre a DAH+ e o ADN, respetivamente, na interface água/DCH.   

 

Ag AgCl 

NaCl 2 mM 

BTPPACl 2 

mM 

(H2O) 

BTPPATPBCl 

1 mM 

 

(DCH) 

x  mM DNRH ++   

Tris-HCl 10 mM pH 7,2 

y mM Mg-ADN 

(H2O) 

AgCl Ag´ 

Esquema 7: Representação esquemática da célula eletroquímica usada nos estudos de interação da 

DNRH+ com o ADN. 
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Esquema 8: Representação esquemática da célula eletroquímica usada nos estudos de interação da 

DAH+ com o ADN. 

 

3.3.1.  Interação da Daunorubicina com o ADN  

 

A DNR protonada, quando inicialmente presente na fase aquosa, é transferida para 

a fase orgânica quando a diferença de potencial aplicada ao sistema é superior ao potencial 

de transferência da droga (E > 800 mV). Após a adição de dsADN à fase aquosa, a 

concentração de DNRH+ livre diminui, resultando numa diminuição da transferência iónica 

através da interface. A constante de formação do complexo droga-ADN e o número de 



Capítulo 3: Resultados Obtidos e Discussão 
 

                                                                                                                           

155 
 

pares de bases envolvidos na ligação podem ser determinados por titulação amperométrica, 

usando modelos de regressão lineares e/ou não-lineares. 

Durante o trabalho experimental, utilizou-se ADN de magnésio (Mg-ADN) em vez 

do Na-ADN comercial, devido à transferência simples dos iões sódio através da interface 

poder ocorrer antes do limite mais positivo da janela de potencial e encurtar o intervalo de 

polarizabilidade83,84. Este fenómeno acresce de importância em sistemas onde o DB18C6 é 

usado como ligando na transferência assistida de espécies catiónicas, pois este forma 

complexos estáveis com iões metálicos85. A constante de formação do complexo Na+ − 

DB18C6 é mais elevada do que a constante de formação do complexo Mg2+ − DB18C686, 

e, portanto, o DB18C6 apresenta menor seletividade para o magnésio85,87, obtendo-se uma 

janela de potencial mais larga usando o Mg2+ como contra-ião do ADN. O procedimento 

de síntese do Mg-ADN encontra-se descrito na Parte Experimental (pág. 99). 

Estudos preliminares sobre o comportamento do Mg-ADN na microinterface 

água/DCH, na ausência de DNRH+, não revelaram a existência de qualquer pico de 

transferência. Os resultados obtidos indicam que, sendo o ADN hidrofílico e insolúvel em 

DCH, não se transfere nos limites de polarizabilidade da janela de potencial76,77 e a 

corrente medida é devida apenas à transferência da DNRH+ através da interface, mesmo na 

presença de dsADN na fase aquosa. Osakai et al.77 propuseram um modelo obedecendo a 

uma isotérmica de Langmuir para a transferência de catiões monovalentes assistida pelo 

ADN adsorvido na interface líquido-líquido. Os autores supõem que apenas uma pequena 

parte da longa cadeia de ADN está em contacto com a interface líquido-líquido. 

Para uma melhor compreensão do sistema DNRH+/ADN na interface água/DCH, 

foi proposto o modelo representado no Esquema 9. Sendo a DNRH+ uma molécula 

intercaladora na cadeia de ADN, o mecanismo sugerido envolve a inserção irreversível dos 

anéis aromáticos planares da droga entre os pares de bases do ADN na fase aquosa, 

representado no esquema como processo (1). Acrescenta-se que, depois da difusão lenta do 

dsADN até à interface (3), a transferência facilitada da DNRH+ da fase orgânica para a fase 

aquosa por intercalação na cadeia de ADN também poderá ocorrer (4), enquanto as 

moléculas de DNRH+ livres se transferem através da interface segundo um mecanismo de 

transferência simples (2). Embora não esteja especificado no esquema, também poderão 

ocorrer interações eletroestáticas entre a DNRH+ e o dsADN na fase aquosa. 
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Esquema 9: Representação esquemática do mecanismo proposto para a transferência da DNRH+ 

através da microinterface água/DCH, na presença de Mg-ADN na fase aquosa. (1) – intercalação da 

DNRH+ entre as bases do dsADN na fase aquosa; (2) – transferência simples da DNRH+ através da 

interface; (3) – difusão do dsADN até à interface; (4) – transferência facilitada da DNRH+ através da 

interface por intercalação no dsADN. 

 

A constante de formação do complexo DNRH+ − ADN pode ser extraída a partir da 

dependência da intensidade de corrente em função da concentração de ADN. As titulações 

amperométricas foram realizadas através da adição de uma determinada quantidade 

DNRH+ à fase aquosa e fazendo de seguida variar a concentração de ácido nucleico. O 

fenómeno de complexação entre a DNRH+ o dsADN foi estudado utilizando a DPV, pois 

permite a determinação das constantes de formação dos complexos com exatidão88. 

Para o equilíbrio entre a droga e o ADN: 

 

droga + ADN  droga–ADN                                                                        (Eq. 3.10) 

 

A constante de estabilidade (β) é dada pela expressão:  

 

[ ]
[ ][ ]ADNdroga

ADNdroga −
=β                                                                                                  (Eq. 3.11) 
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onde [ADN], [droga] e [droga-ADN] são as concentrações de ADN e de droga na forma 

livre e complexada com o ADN, respetivamente. 

Uma vez que o sistema permanece em equilíbrio durante o tempo da medição 

eletroquímica, o coeficiente de difusão observado (Dobs) pode ser calculado como sendo 

igual a89,90: 

 

[ ] [ ]
[ ] [ ]ADNdroga

ADNdrogaDdrogaD
D ADNdrogadroga

obs +

−+
= −                                                     (Eq. 3.12) 

 

onde Ddroga e Ddroga−ADN são os coeficientes de difusão da droga na forma livre e 

complexada, respetivamente.  

Substituindo as equações 3.11 e 3.12 na expressão da intensidade de corrente de 

pico na DPV (Eq. 2.7), é possível estimar a constante de formação do complexo através da 

seguinte relação90: 

 

[ ]
2

)(
22

0
2 )(1

ADNdrogapppp III
ADN

I −+−=
β

                                                                    (Eq. 3.13) 

 

onde Ip0 e Ip são as intensidades de corrente da droga na ausência e após a adição de ADN à 

fase aquosa, respetivamente, e Ip(droga−ADN) é a intensidade corrente do complexo droga-

ADN. Ip0 e Ip podem ser medidos experimentalmente. 

Os DPVs obtidos para 1,3×10-4 M de DNRH+ na ausência e na presença de dsADN 

encontram-se representados na Figura 3.25. O voltamograma recolhido na ausência de 

DNRH+ também se encontra representado na figura. A transferência simples da DNRH+ 

através da interface água/DCH foi observada ao potencial de 815 mV. Após a adição de 

alíquotas de ADN à fase aquosa, a intensidade de corrente devido à transferência da 

DNRH+ através da interface diminuiu drasticamente. Esta diminuição da grandeza da 

intensidade de corrente reflete a diminuição do coeficiente de difusão efetivo da droga 

devido à sua ligação com o ADN91,92,93. 
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Figura 3.25: DPVs obtidos para a transferência direta de 1,3×10-4 M de DNRH+ através microinterface 

água/DCH, a pH 7,2, na ausência e na presença de dsADN; Concentrações de Mg-ADN (de cima para 

baixo): 0, 7,6×10-5 M, 6,0×10-4 M, 1,3×10-3 M, 2,7×10-3 M e 4,5×10-3 M. Representação gráfica de Ip
2 vs. 

(Ip0
2-Ip

2)/[ADN]; Intensidade de corrente de pico medida a 815 mV, após subtração da linha de base. 

 

Foi ainda representado graficamente na Figura 3.25 a relação linear Ip
2 vs. (Ip0

2-

Ip
2)/[ADN], tendo-se obtido um bom ajuste da Eq. 3.13 aos resultados experimentais. A 

partir do declive da reta, a constante de formação do complexo DNRH+ − ADN foi 

estimada como sendo igual a 1,5 (± 0,1)×104 M-1. 

O processo de intercalação da DNRH+ entre os pares de bases do ADN foi também 

estudo por espetrofotometria. Uma banda (entre 340 e 580 nm) com máximo de absorção a 

481 nm94 foi observada para o fármaco na ausência de ADN, em tampão Tris-HCl 10 mM 

pH 7,2. Os espetros de absorção de UV/Vis recolhidos na titulação de 9,4×10-5 M de 

DNRH+, através de adições consecutivas de Mg-ADN à fase aquosa, estão representados 

na Figura 3.26. Aumentando a concentração de ADN em solução, a banda de absorção 

diminui continuamente devido à intercalação da DNRH+ na cadeia de ADN. Os espetros 

obtidos apresentam caraterísticas comuns aos espetros dos estudos de interação de 

pequenas moléculas com o ADN, como a hipocromicidade e deslocamento batocrômico do 

espetro (em direção ao vermelho) após as adições consecutivas de ADN à solução. Estes 

dois fenómenos evidenciam a interação da DNRH+ com o ADN por intercalação95,96. 
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Figura 3.26: Espetros de UV/Vis obtidos para 9,5×10-5 M de DNRH+ em solução tampão pH 7,2, na 

ausência e na presença de dsADN; Concentrações de Mg-ADN (de cima para baixo): 0, 7,6×10-5 M, 

3,8×10-4 M, 6,7×10-4 M, 1,2×10-3 M e 3,3×10-3 M. Representação gráfica de Abs0/(Abs-Abs0) vs. 

1/[ADN]; Absorvância medida a 481 nm. 

 

A constante de formação do complexo também pode ser avaliada 

espetrofotometricamente usando a equação de Benesi-Hildbrand97. Assumindo a formação 

de complexos de estequiometria de 1:1 e que a [ADN] é muito superior à concentração de 

droga em solução (Ct), as seguintes premissas podem ser estabelecidas90: 

 

[ ]000 drogalAbs ε=                                                                                                   (Eq. 3.14) 

 

[ ] [ ] [ ]0drogaADNdrogadroga ee =−+                                                                      (Eq. 3.15) 

 

[ ] ( ) [ ]edrogaADNdroga ADNdrogaldrogalAbs −−+= − εεε 0                                          (Eq. 3.16) 

 

em que Abs0 e Abs são as absorvâncias da droga na forma livre e complexada, 

respetivamente, e εdroga e εdroga−ADN os respetivos coeficientes de absortividade molar; 

[droga]0 representa a concentração inicial de droga; [droga]e e [droga-ADN]e são as 

concentrações de droga livre e complexada com o ADN, respetivamente. 

 Combinando as equações 3.11, 3.14, 3.15 e 3.16 obtém-se a seguinte relação: 
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[ ]ADNAbsAbs
Abs

drogaADNdroga

droga

drogaADNdroga

droga

βεε
ε

εε
ε 1

0

0 ⋅
−

+
−

=
− −−

                            (Eq. 3.17) 

 

A partir da variação dos valores da absorvância é possível determinar a constante 

de formação do complexo DNRH+ − ADN através da Eq. 3.17. A representação gráfica de 

Abs0/(Abs-Abs0) vs. 1/[ADN] foi incluída na Figura 3.26. Após o ajuste linear, foi obtido 

um declive de -2,11×10-4 e ordenada na origem de -2,22. A razão entre a ordenada na 

origem e o declive permitiu obter um valor para a constante de formação de β = 1,05 (± 

0,02)×104 M-1. A constante de formação obtida por UV/Vis é semelhante à constante de 

formação obtida eletroquimicamente na interface água/DCH, estando os dois métodos de 

determinação em concordância. 

Os valores de β determinados neste trabalho são semelhantes aos reportados na 

literatura para a ligação de moléculas antracíclicas com ácidos nucleicos (β ≈ 104 a 105 M-

1)73,98,99 usando elétrodos sólidos. No trabalho reportado por Ibraim73, a interação da 

DNRH+ com o ADN de timo de vitelo foi investigada por CV e DPV usando um elétrodo 

de gota pendente de mercúrio  (HMDE) e foi obtido um valor de β = 8,10×104 M-1.  

 

3.3.2.  Interação da Dopamina com o ADN  

 

As interações eletrostáticas são o principal modo de ligação entre a DAH+ 

carregada positivamente e os grupos açúcar-fosfato do ADN, carregados 

negativamente100,101. Devido à natureza da interação, a DAH+ praticamente não altera a 

estrutura nativa das moléculas de ADN100. A interação da DAH+ com o Mg-ADN de 

cadeia dupla foi estudada na interface água/DCH e os resultados foram comparados com os 

obtidos para o sistema DNRH+/ADN quanto ao principal modo de interação (eletrostático 

ou intercalação) de cada uma das moléculas com o ADN. Os estudos foram realizados 

utilizando a célula representada no Esquema 8. 

A alteração do perfil voltamétrico da DAH+ com as adições de Mg-ADN à fase 

aquosa é demostrada nos voltamogramas representados na Figura 3.27. O voltamograma 

medido apenas na presença dos eletrólitos de suporte, antes da adição de DAH+ à fase 

aquosa, também se encontra representado na figura. A transferência assistida de 2,50×10-4 

M de DAH+ através da interface, na ausência de ADN, foi observada com Ep = 560 mV. 
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Após adições consecutivas de ADN à fase aquosa, é visível uma diminuição pouco 

acentuada do sinal eletroquímico devido à transferência assistida da DAH+ da fase aquosa 

para a fase orgânica.  
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Figura 3.27: DPVs obtidos para a transferência assistida pelo DB18C6 de 2,50×10-4 M de DAH+ 

através da microinterface água/DCH, a pH 7,2, na ausência e na presença de dsADN; Concentrações 

de Mg-ADN (de cima para baixo): 0, 7,6×10-5 M, 2,2×10-4 M, 4,6×10-4 M, 9,0×10-4 M, 2,9×10-3 M e 

3,9×10-3 M. Representação gráfica de Ip
2 vs. (Ip0

2-Ip
2)/[ADN]; Intensidade de corrente de pico medida a 

560 mV, após subtração da linha de base. 

 

A constante de formação do complexo DAH+ − ADN pode ser estimada pelo ajuste 

linear da Eq. 3.13, representado graficamente na Figura 3.27, tendo sido obtido um valor 

de β = 9,6 (± 0,6)×102 M-1. Tal como esperado, a constante de formação obtida para o 

complexo DAH+ − ADN é cerca de uma ordem de grandeza inferior à obtida para o 

complexo DNRH+ − ADN (1,5×104 M-1). A elevada diferença observada entre as 

constantes de formação é devido à forte interação por intercalação da DNRH+ entre os 

pares de bases do ADN quando comparada com a ligação mais fraca da DAH+ ao ADN, 

por intermédio de interações eletrostáticas, com libertação dos iões Mg2+ da cadeia de 

ADN. 

Bard e seus colaboradores91 reportaram que o deslocamento do potencial de pico 

pode ser usado para diferenciar as interações eletrostáticas da intercalação de pequenas 

moléculas na cadeia do ADN. Após a subtração da linha de base dos DPVs recolhidos 
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depois da adição de ADN à fase aquosa, observou-se um deslocamento do potencial do 

pico para valores mais positivos (≈ +75 mV) no estudo da interação da DNRH+ com o 

ADN por intercalação, enquanto no estudo de interação da DAH+ com o ADN por 

intermédio de interações eletrostáticas observou-se um deslocamento do potencial do pico 

de transferência para valores menos positivos (≈ -20 mV). 

Ao contrário das experiências realizadas no sistema DNRH+/ADN, a constante de 

formação do complexo DAH+ − ADN não foi confirmada por estudos de UV/Vis, pois as 

bandas de absorção da DA e do ADN são muito próximas, a 278 nm100,102 e 260 nm103, 

respetivamente. Assim, as técnicas eletroquímicas parecem ser uma boa opção para o 

estudo da interação das catecolaminas com o ADN. 

O valor da constante de formação obtida para o complexo DAH+ − ADN é 

semelhante ao reportado na literatura para a interação de complexos de metais de transição 

com o ADN por intermédio de interações eletrostáticas, todavia, seria necessário avaliar o 

efeito da força iónica para confirmar a interpretação dos resultados93. Para comparação, foi 

reportado na literatura a constante de formação obtida para a interação da NA com o ADN 

de esperma de arenque104 usando a SWV e os valores obtidos foram: β = 3,3 (± 0,18)×103 

M−1 e β = 5,15 (± 0,38)×103 M−1 usando um modelo de regressão não-linear em condições 

de equilíbrio estático e dinâmico, respetivamente. A obtenção de um valor de β(DAH+ − 

ADN) inferior ao valor reportado de β(NAH+ − ADN) deverá estar relacionado com o uso 

do Mg-ADN sintetizado para as experiências voltamétricas. À partida, o processo de 

ligação da DAH+ ao grupo aniónico fosfato com a libertação do contra-ião Mg2+ da cadeia 

de ADN será menos favorável do que se se utilizasse Na-ADN comercial, em que a carga 

+1 dos iões sódio faz com estes estejam ligados ao ADN por intermédio de ligações mais 

fracas. 

 

3.3.3.  Determinação do Número de Pares de Bases que Compõem o Local de 

Ligação das Moléculas com o ADN (s) 

 

Aplicando o modelo de regressão não-linear proposto por Bard et al.91,92 à 

voltametria de transferência iónica através de interfaces líquido-líquido é possível a 

determinação da constante de formação (β) e do número de pares de base do ADN 

envolvidos na interação (s) de moléculas eletroativas com o ADN. A maioria do trabalho 

realizado nesta área focou-se no estudo da interação de complexos metálicos com o ADN 
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utilizando elétrodos sólidos91,93,105. A análise dos dados obtidos experimentalmente requer 

o uso de equações que relacionem a intensidade de corrente medida com o transporte de 

massa da mistura de iões na forma livre e complexada e uma equação com base no 

equilíbrio químico de ligação de moléculas com o ADN. Os voltamogramas de 

transferência iónica podem ser analisados da mesma maneira que os voltamogramas 

convencionais obtidos em elétrodos metálicos, contudo, a natureza das interfaces líquido-

líquido permite algumas simplificações que serão descritas de seguida.  

Para uma reação de transferência iónica reversível, as experiências voltamétricas 

podem ser analisadas em condições de equilíbrio estático, isto é, a cinética da ligação do 

sistema catião/ADN é lenta quando comparada com o tempo da medição 

eletroquímica91,92: 

 

( )f
x
fb

x
bDNA CDCDBI +=                                                                                          (Eq. 3.18) 

 

t
x
fd CBDI =                                                                                                              (Eq. 3.19) 

 

onde x = 0,5 para a CV e para a DPV, B representa o conjunto de constantes subjacentes às 

condições experimentais (área do elétrodo, velocidade de varrimento, etc.), e Cb e Cf são as 

concentrações de catião complexado com ADN e na forma livre, respetivamente, com Db e 

Df os correspondentes coeficientes de difusão. Ct é a concentração total de catião em 

solução e pode ser expressa pela equação: 

 

fbt CCC +=                                                                                                            (Eq. 3.20) 

 

Para condições de equilíbrio dinâmico, onde a cinética da ligação química do 

sistema catião/ADN é rápida quando comparada com o tempo da medição, a expressão 

para a intensidade de corrente é106: 

 

( )x
ffbbtADN XDXDBCI +=                                                                                  (Eq. 3.21) 

 

em que x = 0,5 para a CV e DPV. Xb (Xb = Cb/Ct) e Xf (Xf = Cf/Ct) são as frações molares 

de catião complexado e livre, respetivamente. Neste trabalho, o ajuste não-linear de Xb em 
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função da [ADN] permite a determinação de β e s utilizando o método dos mínimos 

quadrados. Assim, Xb pode ser obtido pela seguinte relação (equilíbrio estático): 

 

( )
d

x
bd

x
f

ADNd
x
f

b IDID
IID

X
−

−
=                                                                                                (Eq. 3.22) 

 

A equação pode ser simplificada considerando que o coeficiente de difusão da 

espécie livre, Df, é mais de uma ordem de grandeza superior ao coeficiente de difusão 

dessa mesma espécie quando complexada com o ADN (Df >> Db)93,105. Assim, o parâmetro 

Db tem uma contribuição para intensidade de corrente que pode ser desprezada (Db ≈ 0) em 

experiências com microeléctrodos105. Desta forma, a fração molar de catião complexado 

pode ser determinada a partir das intensidades de corrente medidas na ausência (Id) e na 

presença de ADN (IADN): 

 

d

ADNd
b I

II
X

−
=                                                                                                        (Eq. 3.23) 

 

Considerando a ligação de um catião a um local de ligação, S, constituído por s 

pares de bases da cadeia dupla do ADN, a constante de equilíbrio do sistema pode ser 

expressa da seguinte forma: 

 

Sf

b

CC
C

=β                                                                                                                (Eq. 3.24) 

 

onde Cb, Cf e CS representam as concentrações em equilíbrio de catião complexado, catião 

livre e locais de ligação livres, respetivamente. A concentração de locais de ligação ao 

longo da cadeia das moléculas de ADN com um número total de L pares de bases é dada 

pela expressão: 

 

SbADN CCyC +=                                                                                                      (Eq. 3.25) 
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em que y = L/s e CADN = [ADN]/2L; s representa o número de pares de bases de compõem 

o local de ligação de pequenas moléculas com o ADN, CADN é a concentração total de 

cadeias de ADN e y é número médio de locais de ligação por molécula de ADN.  

Resolvendo as equações 3.20, 3.24 e 3.25 em ordem a Xb em função da [ADN] 

obtém-se uma equação de 2º grau cuja solução é: 

 

t

t

b C
s

ADNC
bb

X
β

β

2

][2
2/12

2








−−

=                                                                        (Eq. 3.26A) 

 

sADNCb t 2/][1 ββ ++=                                                                                     (Eq. 3.26B) 

 

A equação 3.26 é válida para a ligação de moléculas ao ADN por intermédio de 

ligações não-específicas e não-cooperativas (a afinidade do catião para o ADN não 

depende da quantidade de catião já ligado ao ADN) e existindo apenas um único tipo de 

local de ligação. 

Nos estudos de intercalação da proflavina com o ADN107, o melhor ajuste dos 

dados experimentais foi conseguido utilizando o modelo de regressão não-linear descrito 

(Eq. 3.26) em condições de equilíbrio estático e os valores de β obtidos estavam em 

concordância com os obtidos pelo modelo de regressão linear (Eq. 3.13). Neste trabalho, a 

Eq. 3.26 em condições de equilíbrio estático foi ajustada aos resultados obtidos 

experimentalmente utilizando o método dos mínimos quadrados. No entanto, apesar dos 

valores de β e s poderem ser determinados em simultâneo pelo modelo de regressão não-

linear, o ajuste apenas convergiu adequadamente fixando um dos parâmetros. O ajuste livre 

do modelo aos resultados experimentais conduz à obtenção de valores de β e s negativos, e 

portanto, sem significado físico. Assim, optou-se por fixar os valores de β obtidos pelo 

modelo de regressão linear e determinou-se o valor do parâmetro s. Os erros obtidos na 

determinação de s utilizando este método são aceitáveis.  

O número de pares de bases envolvidos na formação do complexo DNRH+ − ADN 

foi estimado pelo ajuste das equações 3.26A e 3.26B aos resultados experimentais e 

fixando β = 1,5×104 M-1, tal como representado na Figura 3.28. Foi obtido um valor de s 

de 1,4 (± 0,3) pares de bases. Teoricamente, seria de esperar um valor de s = 2, devido à 

inserção da espécie intercaladora entre dois pares de bases da cadeia de ADN107,108. Apesar 
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do valor obtido sugerir que a interação eletrostática poderá contribuir para a ligação do 

catião DNRH+ ao dsADN91, pensa-se que a principal razão para este efeito está relacionado 

com a qualidade insatisfatória do ajuste do modelo aos pontos experimentais. A curva 

obtida utilizando como parâmetros s = 2 e β = 1,5×104 M-1 também foi incluída na Figura 

3.28 (linha a tracejado) para comparação, verificando-se que esta curva ajusta-se melhor à 

parte de superior dos pontos experimentais (saturação). 
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Figura 3.28: Representação gráfica da fração molar (Xb) de DNRH+ (▪) e DAH+ (●) ligada ao ADN. As 

linhas a cheio representam o ajuste do modelo de regressão não-linear (Eq. 3.26) aos resultados 

experimentais. O χ2 do ajuste foi de 0,13 para DNRH+ e 2,5×10-2 para a DAH+. A linha a tracejado 

representa o ajuste obtido utilizando os parâmetros s = 2 e β = 1,5×104 M-1. 

 

Da mesma forma, foi incluída na Figura 3.28 a representação gráfica da fração 

molar de DAH+ complexada em função da [ADN]. A análise da representação gráfica 

permite facilmente confirmar que β(DAH+ − ADN) ˂˂ β(DNRH+ − ADN), pois os valores 

de Xb(DAH+) não ultrapassam o valor 0,4 e o formato da curva é quase linear. A partir do 

ajuste da Eq. 3.26 aos resultados e utilizado um valor fixo de β = 9,6×102 Μ−1, foi obtido 

um valor de s = 2,5 (± 0,2). O valor obtido poderá corresponder à neutralização da carga 

negativa dos grupos açúcar-fosfato da estrutura do ADN pela DAH+, contudo, para uma 

interação puramente eletrostática entre as duas espécies seria de esperar um valor de s = 

0,5. Como exemplo, a constante de formação e o número de pares de bases envolvidos na 

interação do metilviologénio (MV2+) com o ADN foi de 1,44 (± 0,3)×103 M-1 e 1,0 (± 

0,2)76, respetivamente, usando o modelo de Scatchard, que corresponde à neutralização de 
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dois grupos fosfato por par de bases pelo catião divalente MV2+. O valor obtido 

experimentalmente sugere que ligações de hidrogénio e intercalação entre a DAH+ e o 

ADN também poderão ocorrer. Os valores de s reportados na literatura para a interação da 

NA com o ADN104 (s = 2,89 ± 0,05 e s = 2,41 ± 0,04 pares de bases em condições de 

equilíbrio estático e dinâmico, respetivamente) são semelhantes ao valor obtido 

experimentalmente. 

 

3.3.4.  Conclusões 

 

Neste estudo foi investigada a interação de duas espécies de interesse bioquímico, a 

DNR e a DA, com o ADN, tendo sido utilizada a DPV como técnica eletroquímica para 

monitorizar a transferência iónica através da interface líquido-líquido, pois permite a 

obtenção de uma melhor resolução dos picos voltamétricos que a CV, por exemplo. Nas 

experiências voltamétricas foi usado ADN de cadeia dupla e de elevado peso molecular. 

Foi sintetizado ADN de magnésio (Mg-ADN) para as experiências eletroquímicas, devido 

à interferência dos iões sódio provenientes do ADN comercial (Na-ADN). 

A constante de formação do complexo DNRH+ − ADN foi determinada por 

titulação amperométrica e usando um modelo de regressão linear, tendo sido obtido um 

valor de β = 1,5 (± 0,1)×104 M-1. A formação do complexo entre o fármaco e o ADN foi 

confirmada por estudos de UV/Vis e a constante de formação obtida, β = 1,05 (± 0,02)×104 

M-1, é muito semelhante à obtida eletroquimicamente na interface água/DCH. O valor de β 

obtido experimentalmente para o complexo formado entre a DNR+ e o ADN é da mesma 

ordem de grandeza de outros publicados na literatura utilizando elétrodos sólidos. O 

número de pares de bases envolvidos na interação da DNRH+ com o ADN também foi 

determinado usando um modelo de regressão não-linear em condições equilíbrio estático e 

fixando o valor de β obtido pelo modelo de regressão linear. O valor obtido, s = 1,4 (± 

0,3), é inferior ao valor esperado (s = 2) e a principal causa deverá estar relacionada com a 

qualidade insatisfatória do ajuste do modelo aos dados experimentais. 

Foi também estudada a transferência assistida da DAH+ através da interface 

água/DCH após a adição de ADN à fase aquosa. Foi obtida uma constante formação para o 

complexo DAH+ − ADN, utilizando o modelo de regressão linear, de 9,6 (± 0,6)×102 M-1 e 

o valor obtido é da mesma ordem de grandeza de outros reportados na literatura para a 

interação de espécies catiónicas com o ADN. Contudo, valor de s obtido pelo ajuste do 
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modelo de regressão não-linear aos resultados experimentais, s = 2,5 (± 0,2), sugere que 

ligações de hidrogénio e intercalação também poderão ocorrer na interação da DAH+ com 

o ADN. 

A interpretação dos valores de β em termos do principal modo de interação das 

moléculas com o ADN evidenciou que a DAH+ e o ADN interagem principalmente por 

intermédio de interações eletrostáticas (fracas), uma vez que o valor de β é cerca de uma 

ordem de grandeza inferior ao valor de β obtido para a forte interação entre a DNRH+ e o 

ADN (intercalação), nas mesmas condições experimentais. Acrescenta-se ainda que foi 

observado um deslocamento de potencial após a adição de ADN à fase aquosa no sentido 

de valores mais positivos no sistema DNRH+/ADN e de valores menos positivos no 

sistema DAH+/ADN, o que confirma os tipos de interação entre estas moléculas e o ADN. 

Assim, a metodologia empregue neste estudo permitiu diferenciar os principais modos de 

interação entre a droga antracíclica e o neurotransmissor com o ADN. 

O conhecimento eletroquímico já reportado na literatura acerca da interação da 

DNR com o ADN foi de grande importância neste estudo, pois permitiu validar o estudo da 

interação do fármaco com o ADN usando uma interface líquido-líquido. 

Por fim, a transferência iónica nas ITIES pode ser uma ferramenta eletroquímica 

útil para investigar a interação de pequenas moléculas (em especial espécies inertes ou 

instáveis eletroquimicamente) com o ADN, podendo ser uma alternativa viável às técnicas 

normalmente utilizadas.  
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3.4. ADN Lipofílico como Ligando em Sistemas Líquido-líquido 

 

Neste trabalho, o uso de ADN lipofílico como ligando dissolvido na fase orgânica 

teve como objetivo colmatar algumas dificuldades experimentais associadas ao DB18C6 e 

aumentar a sensibilidade e seletividade na determinação das catecolaminas em sistemas 

líquido-líquido. 

A síntese de ADN lipofílico pode ocorrer por simples adição de um tensioativo 

catiónico à solução aquosa de ADN109,110, formando-se um complexo de 1:1 entre as duas 

espécies, por intermédio de interações eletrostáticas. No Esquema 10 encontra-se ilustrado 

o processo de síntese de ADN lipofílico, onde é evidenciado a neutralização das cargas 

negativas dos grupos fosfato do ADN por parte do tensioativo carregado positivamente. 

Um dos tensioativos mais utilizados é o cetiltrimetilamónio (CTMA), sendo comummente 

utilizado em processos de extração de ADN. Após a síntese do complexo de ADN, este 

deixa de ser solúvel em água e apenas se dissolve em solventes orgânicos, como etanol, 

butanol, clorofórmio, ciclohexano, tolueno, entre outros109,110. Este tipo de material de 

ADN encontrou aplicações em dispositivos óticos109,111 e em estudos in vitro e in vivo 

como sistemas de libertação de genes em células112,113. 

 

 
Esquema 10. Ilustração do processo de síntese do ADN lipofílico. 

 

O CTMA-ADN utilizado nas experiências em ITIES foi sintetizado de acordo com 

o protocolo descrito na Parte Experimental (pág. 100) e a dissolução do complexo de ADN 

num determinado solvente foi confirmada por UV/Vis. Neste trabalho, a utilização do 
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complexo CTMA-ADN como ligando dissolvido na fase orgânica ficou comprometida 

devido a algumas dificuldades experimentais que foram surgindo, tal como se descreve de 

seguida. 

A primeira limitação experimental teve origem no facto do CTMA-ADN não se 

dissolver nos solventes normalmente utilizados como fase orgânica. Tentou-se 

primeiramente a dissolução do complexo em DCH mas sem sucesso. O mesmo se verificou 

para outros solventes orgânicos, como o DCE, o DCB e o NPOE. Sintetizou-se ainda outra 

porção de ADN lipofílico utilizando ADN de baixo peso molecular, de modo a facilitar a 

dissolução do complexo no solvente orgânico, mas observou-se o mesmo comportamento. 

De modo a ultrapassar este problema, optou-se pela dissolução do CTMA-ADN 

num co-solvente. De acordo com a literatura, os complexos tensioativo catiónico-ADN são 

não-polares e são insolúveis em água mas são solúveis em alguns solventes hidrofóbicos, 

como o hexanol, octanol ou decanol114,115. Assim, estes álcoois seriam bons candidatos a 

funcionarem como co-solventes devido à sua baixa solubilidade em água e ao mesmo 

tempo serem miscíveis com o solvente orgânico, podendo integrar a fase orgânica. Por 

exemplo, a solubilidade do hexanol em água (0,7 % m/m) é 10 vezes inferior à 

solubilidade do butanol (8,03% m/m)114.  

Na Figura 3.29 estão representados os CVs obtidos na interface água/DCH apenas 

na presença dos iões que compõem os eletrólitos de suporte e após a adição de quantidades 

crescentes de octanol à fase orgânica. Na ausência de octanol na fase orgânica, a amplitude 

da janela de potencial, compreendida entre 0 e 1050 mV, é de 1,05 V. À medida que se 

adiciona octanol à fase orgânica, a janela de potencial sofre uma redução da amplitude e 

desloca-se progressivamente para valores mais negativos. Após a adição de um total de 

850 µL de octanol à fase orgânica (≈ 5 mL), a janela de potencial é de apenas 650 mV, o 

que é contraproducente na aplicação das ITIES como sensores eletroquímicos. Dado que a 

quantidade de co-solvente que é possível adicionar à fase orgânica é limitada, fica também 

limitada a concentração de ADN que é possível incorporar nessa fase. Verificou-se ainda 

que após a adição de determinadas quantidades de complexo de ADN ocorre saturação da 

solução e a precipitação de ADN na fase orgânica. 

Outros trabalhos da literatura fazem uso de misturas de solventes orgânicos com o 

objetivo de alterar as caraterísticas da fase orgânica que afetam a função de Gibbs ou a 

cinética de transferência iónica116,117 e também nesses trabalhos, a janela de potencial da 

mistura de solventes é inferior à dos solventes puros116. 
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Figura 3.29: CVs obtidos na microinterface água/DCH antes (preto) e depois da adição de octanol à 

fase orgânica, num total de: 100 (vermelho), 350 (azul) e 850 µL (ciano). 

 

Na Figura 3.30 encontra-se representado o voltamograma obtido após a adição de 

CTMA-ADN dissolvido em octanol á fase aquosa (200 µL, curva representada a 

vermelho), tendo-se observado a significativa redução da janela de potencial devido ao 

efeito do co-solvente.  

Contudo, os estudos de DPV mostraram a existência de transferência iónica 

próxima do potencial de 150 mV após as adições consecutivas de CTMA-ADN/octanol à 

fase orgânica. Estudos complementares permitiram concluir que a espécie que se transfere 

através da interface água/DCH é o CTMA+. Na Figura 3.30 encontra-se representado o 

voltamograma após a adição de CTMA dissolvido em octanol à fase orgânica (C ≈ 0,2 

mM), sendo possível observar a transferência do tensioativo através da interface líquido-

líquido. A transferência do tensioativo através da interface foi outra limitação experimental 

que surgiu na execução do trabalho experimental. 
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Figura 3.30: CVs obtidos na microinterface água/DCH antes (preto) e depois da adição de 200 µL de 

CTMA-ADN/octanol (vermelho) e 0,2 mM de CTMA/octanol à fase orgânica. 

 

Apesar das limitações atrás descritas, foi possível a incorporação de algum CTMA-

ADN na fase orgânica utilizando octanol ou hexanol como co-solventes. Para estudar o 

comportamento do ADN dissolvido na fase orgânica foi escolhida novamente a DNRH+. 

Seria de esperar que a presença de ADN na fase orgânica inibisse a transferência da droga 

através da interface devido à intercalação da droga entre os pares de bases do ADN. 

Os CVs obtidos para a transferência da DNRH+, após adições sucessivas de solução 

alcoólica saturada de CTMA-ADN à fase orgânica, encontram-se representados na Figura 

3.31. Observou-se que existe um deslocamento da onda de transferência da DNRH+ para 

potenciais menos positivos, devido à diminuição da janela de potencial disponível e devido 

à alteração da composição da fase orgânica com as adições de álcool. Contudo, não se 

observam alterações significativas na intensidade de corrente de pico, pelo que se conclui 

que não existiu interação entre a droga e o ADN presente na fase orgânica.  
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Figura 3.31: CVs obtidos na microinterface água/DCH na ausência (preto) e na presença (vermelho) de 

0.12 mM de DNRH+ e após a adição de CTMA-ADN/hexanol à fase orgânica num total de: 100 (azul), 

200 (ciano), 350 (rosa) e 550 µL (verde). 

 

De notar que após a última adição de solução alcoólica de CTMA-ADN à fase 

orgânica (550 µL, curva a verde na Figura 3.30) ocorreu uma alteração do formato da onda 

de transferência da DNRH+. Este facto deverá estar associado a uma alteração significativa 

das caraterísticas da fase orgânica com as adições de álcool, que poderão ter alterado a 

cinética de transferência iónica do fármaco. No mesmo voltamograma, observa-se a 

existência de transferência iónica do CTMA+ próximo do potencial de 150 mV.  

Alguns fatores que poderão ter contribuído para a não-interação entre a DNRH+ e o 

ADN foram: (i) o CTMA faz parte da estrutura do ADN lipofílico e tem uma cadeia 

alquilo linear longa que poderá dificultar o acesso da droga ao interior da cadeia do ADN 

e; (ii) relativamente ao mecanismo de solvatação das espécies na fase orgânica, o 

complexo de ADN estará preferencialmente rodeado de moléculas de álcool enquanto da 

DNRH+ estará rodeada preferencialmente de moléculas de DCH, dificultando a interação 

entre a droga e o ADN. 

As dificuldades experimentais atrás descritas impossibilitaram o uso do ADN 

lipofílico sintetizado como ligando na transferência assistida das catecolaminas através da 

interface líquido-líquido e, consequentemente, a determinação analítica destas moléculas.  

Em trabalhos futuros, é necessário procurar alternativas ao uso do CTMA como 

tensioativo catiónico na síntese do ADN lipofílico. Na literatura, existe um elevado número 
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de trabalhos recentes reportando a síntese de novos tensioativos e polímeros que 

complexam com o ADN118, abrindo o leque de possibilidades a testar experimentalmente. 

Em condições ideais, o tensioativo (ou polímero) não se deverá transferir através da 

interface e deve permitir a formação de complexos de ADN de elevada solubilidade no 

solvente da fase orgânica, sem a necessidade do recurso a co-solventes. Outra possibilidade 

a explorar poderá ser a utilização de pequenos fragmentos de ADN, entre 20 a 60 pares de 

bases por exemplo, de forma a facilitar a dissolução do ADN lipofílico na fase orgânica. 
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4. CONCLUSÕES GERAIS 
 

Alguns aspetos práticos foram preponderantes neste trabalho para o 

desenvolvimento e aplicação dos sensores amperométricos com base em ITIES para a 

determinação de analitos de interesse, nomeadamente as catecolaminas endógenas. Um 

desses aspetos está relacionado com a escolha adequada do solvente orgânico. 

A busca de uma alternativa viável para os solventes convencionais que são 

utilizados nos estudos de ITIES, como o 1,2-dicloroetano (DCE) e o nitrobenzeno (NB), 

foi demonstrada neste trabalho com a utilização do 1,6-diclorohexano (DCH). Este 

solvente foi escolhido por apresentar menor toxicidade relativamente ao DCE (e NB) e ao 

mesmo tempo manter o compromisso de uma boa performance eletroquímica, pois permite 

a obtenção de uma janela de potencial de elevada amplitude. De modo a reduzir o impacto 

ambiental do solvente orgânico, houve o cuidado de minimizar ao máximo as quantidades 

de solvente utilizado nas experiências e fazer o seu armazenamento e eliminação de forma 

adequada. 

Um outro aspeto importante para a aplicação das ITIES no desenvolvimento de 

sensores amperométricos reside na estabilidade mecânica da interface, que foi conseguida 

neste trabalho através da utilização de uma membrana microporosa e pela gelificação da 

fase aquosa de referência da fase orgânica. Estes processos de estabilização aumentam a 

reprodutibilidade na preparação das interfaces líquido-líquido. 

Alguns aspetos relacionados com a sensibilidade dos sensores amperométricos com 

base em ITIES também foram tidos em conta. A utilização de microinterfaces permitiu a 

redução do efeito da queda óhmica relativamente às macrointerfaces tradicionais e o 

aumento da velocidade de transporte de massa através da microinterface devido ao regime 

de difusão ser multidimensional, aumentando a sensibilidade da determinação analítica. 

Acrescenta-se ainda a possibilidade de utilização de técnicas eletroquímicas de impulsos 

nas ITIES, permitindo a obtenção de limites de deteção mais baixos. 

 

A deteção de neurotransmissores foi conseguida neste trabalho usando sensores 

amperométricos com base em ITIES. A deteção seletiva da dopamina (DA) e da 

noradrenalina (NA) baseou-se na transferência iónica facilitada das moléculas protonadas 

através de uma microinterface água/DCH, usando como ligando lipofílico o dibenzo-18-

coroa-6 (DB18C6). Este ligando tem uma reconhecida capacidade de formar complexos 
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com as catecolaminas através da incorporação do grupo amino da molécula no interior da 

estrutura em coroa do ligando, permitindo que a transferência iónica das aminas possa ser 

observada dentro do intervalo de polarização. 

A caraterização eletroquímica dos complexos formados na interface água/DCH 

permitiu estimar as constantes de formação dos complexos DAH+ − DB18C6 (logβ = 6,3) 

e NAH+ − DB18C6 (logβ = 5,5), tendo-se concluído que o que o ionóforo tem maior 

afinidade para a DA do que para a NA, devido ao maior caráter hidrofílico desta última. Os 

estudos eletroquímicos permitiram ainda concluir que o complexo formado entre a DA e o 

DB18C6 é mais estável na interface água/DCE (logβ = 7,9) do que na interface água/DCH. 

Contudo, a utilização do DCH como solvente da fase orgânica permitiu pela primeira vez a 

deteção da NA num sistema líquido-líquido. 

Técnicas eletroquímicas de impulsos (DPV e SWV) foram utilizadas na 

quantificação das catecolaminas. A otimização das condições operacionais da DPV e da 

SWV mostra que os parâmetros usados nas ITIES são semelhantes aos utilizados nos 

estudos eletroquímicos com elétrodos metálicos. As técnicas demonstraram um bom 

desempenho na determinação das duas catecolaminas, tendo-se obtido limites de deteção 

mais baixos para a DA, de 0,16 µM (DPV) e 0,39 µM (SWV), relativamente à NA, de 1,2 

µM (DPV) e 1,7 µM (SWV). Após a comparação da performance das duas técnicas de 

impulsos verificou-se que os limites de deteção obtidos usando a SWV são mais elevados 

do que os obtidos usando a DPV. Este fenómeno é devido ao efeito da variância da linha 

de base, pois a SWV permite a obtenção de intensidades de correntes superiores, 

aumentando a sensibilidade da determinação analítica.  

Na determinação das aminas biogénicas foi utilizado o método de subtração da 

linha de base e os resultados demonstraram a importância de se efetuar uma boa correção 

da linha de base, de modo a facilitar a medição da intensidade de corrente de pico e 

permitir estimar os valores com maior exatidão, aumentando a sensibilidade da 

determinação.  

Os limites de deteção obtidos experimentalmente usando a interface líquido-líquido 

são semelhantes aos reportados na literatura em estudos de determinação das 

catecolaminas usando elétrodos sólidos. 

Um dos maiores desafios na determinação das catecolaminas consiste em 

ultrapassar a problemática do ácido ascórbico (AA), que coexiste em excesso com as 

catecolaminas em amostras biológicas. O estudo da interferência do AA permitiu concluir 
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que este interfere na determinação da DA e da NA devido à redução da janela de potencial 

disponível causada pela transferência do H+ através da interface água/DCH, fazendo 

aumentar os limites de deteção obtidos. Contudo, as constantes de seletividade 

amperométricas obtidas para as catecolaminas na presença de AA são relativamente 

baixas, sugerindo que o sensor poderá ser viável para determinar estas moléculas na 

presença do interferente, em especial no caso da DA, em que a interferência do AA é 

menor.  

 

Neste trabalho foi ainda desenvolvido um sensor amperométrico com base numa 

ITIES para a determinação da daunorrubicina (DNR), um fármaco com propriedades anti-

tumorais que interage com o ADN por intercalação entre os pares de bases. A deteção da 

droga protonada baseou-se na sua transferência direta (ou simples) através de uma 

microinterface água/DCH. Foi obtido um limite de deteção de 0,80 µM usando a DPV 

como técnica eletroquímica de quantificação e o limite de deteção obtido é comparável aos 

reportados na literatura utilizando sensores amperométricos com base em elétrodos sólidos.  

O efeito de vários possíveis interferentes na quantificação da DNR foi também alvo 

de estudo. De entre os interferentes testados (AA, aminoácidos, açucares e metais) 

verificou-se que a lisina, arginina e o K+ interferem significativamente na determinação da 

DNR, enquanto a interferência das restantes espécies é pouco significativa.  

A aplicação das ITIES na deteção de analitos em fluidos biológicos foi de extrema 

importância para perceber quais as dificuldades que são necessárias ultrapassar de modo a 

que a ITIES possam ter um papel de destaque na área da química eletroanalítica. Um dos 

grandes avanços alcançados neste trabalho foi a determinação da DNR em plasma humano 

desproteinizado. Apesar das amostras de plasma (não-tratado) quando usadas como fase 

aquosa permitirem a obtenção de voltamogramas bem definidos, delimitados de um lado 

pela transferência dos ioes Na+ e K+ e do lado oposto pela transferência do Cl-, a 

interferência das proteínas do plasma (principalmente a albumina) não permite a 

determinação da droga sem a prévia desproteinização do plasma.  

Após a desproteinização do plasma, foi possível a determinação da DNR utilizando 

a DPV, tendo-se obtido um limite de deteção de 0,93 µM. A perda de sensibilidade da 

metodologia está relacionada com a presença, principalmente, dos iões Na+ e Li+ 

(proveniente do procedimento de desproteinização do plasma) na amostra biológica, que 

interferem na determinação devido à sobreposição das respostas voltamétricas. No entanto, 
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não foi possível a determinação da DNR em amostras de plasma dopadas com o fármaco 

segundo a metodologia proposta devido à baixa reprodutibilidade da linha de base, que 

sofre variações no passo de preparação das amostras. 

Os estudos realizados com o objetivo de determinar as catecolaminas em plasma 

humano permitiram concluir que a formação de complexos estáveis entre o DB18C6 e os 

iões sódio e potássio presentes no plasma conduzem a uma diminuição muito significativa 

da janela de potencial disponível, inviabilizando a determinação. De facto, a interferência 

dos iões sódio e potássio é um dos maiores desafios a ultrapassar na determinação de 

analitos de interesse em fluidos biológicos utilizando reações de transferência iónica 

assistida pelo DB18C6. O caminho a seguir deverá passar pela procura/síntese de ligandos 

que apresentem maior seletividade para os analitos do que para os iões sódio e potássio, 

permitindo a aplicação analítica das reações de transferência iónica assistida em amostras 

biológicas.  

 

Neste trabalho, ficou bem vincada a importância das ITIES nos estudos de 

lipofilicidade de fármacos. A construção do diagrama de partição da DNR permitiu uma 

melhor compreensão dos processos de partição das várias formas da droga entre a água e 

um solvente orgânico (DCH), em função de um determinado pH e/ou diferença de 

potencial aplicado. A partir do diagrama de partição foi possível estimar os coeficientes de 

partição das formas neutra (logP0
DCH = 0,54) e ionizada (logP0

DCH = -8,0) da DNR. Sendo 

as ITIES modelos simplificados de biomembranas, a transferência iónica de drogas através 

de uma interface líquido-líquido pode ser uma ferramenta valiosa para perceber o 

mecanismo de ação dessas drogas. 

 

Após o conhecimento dos processos de transferência da DNR e da DA através de 

uma interface líquido-líquido foram estudas as interações destas duas moléculas com ADN 

de cadeia dupla e de elevado peso molecular presente na fase aquosa. Mg-ADN foi 

sintetizado de propósito para os estudos eletroquímicos de forma a reduzir a interferência 

dos iões sódio provenientes do ADN comercial (Na-ADN). A DPV foi a técnica 

eletroquímica escolhida por permitir a obtenção de uma boa resolução dos picos 

voltamétricos. 

As constantes de formação dos complexos foram determinadas por titulação 

amperométrica e usando um modelo teórico de regressão linear existente. Foi demonstrada 

a viabilidade do método em distinguir o modo de interação da DNR com o ADN por 
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intercalação (β = 1,5 (± 0,1)×104 M-1) do modo de interação da DA com o ADN (β = 9,6 

(± 0,6)×102 M-1), por intermédio de interações eletrostáticas. Os valores obtidos para as 

constantes de formação das duas moléculas com o ADN são semelhantes aos reportados 

por outros autores em estudos eletroquímicos utilizando elétrodos sólidos.  

O número de pares de bases envolvidos na interação da DNR e da DA com o ADN 

também foi determinado usando um modelo teórico de regressão não-linear. O valor obtido 

para o complexo formado entre a DNR e o ADN, s = 1,4 (± 0,3), revelou que a qualidade 

do ajuste aos pontos experimentais é insatisfatória, pois seria de esperar um valor de s = 2 

para a reação de intercalação. Para o complexo formado entra DA e o ADN, o valor obtido 

foi de s = 2,5 (± 0,2), sugerindo que além das interações eletrostáticas entre a DA e o 

ADN, também poderão existir ligações de hidrogénio e intercalação entre as duas 

moléculas. 

As ITIES poderão ser uma ferramenta muito útil para o estudo da interação de 

pequenas moléculas com o ADN, em especial para o caso de moléculas inertes ou instáveis 

eletroquimicamente. Em estudos futuros seria importante averiguar a possibilidade da 

DNR funcionar como mediador de reações de hibridização de ADN em ITIES. 

 

No sentido de tentar ultrapassar alguns problemas analíticos associados ao uso do 

DB18C6 como ligando, testou-se a possibilidade de utilizar ADN lipofílico (CTMA-ADN) 

como ligando da fase orgânica. Contudo, as dificuldades experimentais associadas à 

incorporação do ADN lipofílico na fase orgânica não permitiram a aplicação deste sistema 

na determinação das catecolaminas. Em estudos futuros será necessário utilizar um 

tensioativo ou um polímero que complexe com o ADN de modo a que este seja solúvel no 

solvente da fase orgânica sem a necessidade do uso de co-solventes. A utilização de 

pequenos fragmentos de ADN (com algumas dezenas de pares de bases) em vez de ADN 

de elevado peso molecular também poderá facilitar a dissolução do ADN lipofílico no 

solvente da fase orgânica. Após ultrapassar esta limitação, pensa-se que poderá ocorrer a 

transferência assistida das catecolaminas através da ITIES por interação com o ADN 

dissolvido na fase orgânica. 

 

A comparação entre as metodologias eletroanalíticas com base em elétrodos sólidos 

vs. ITIES permitiu perceber algumas vantagens e limitações de cada uma delas para a 

determinação das catecolaminas.  
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Os sensores eletroquímicos com base em elétrodos sólidos têm como principal 

vantagem, além da elevada estabilidade mecânica dos sistemas, a possibilidade de 

modificar quimicamente a superfície dos elétrodos de modo a separar eletroquimicamente 

as catecolaminas do interferente AA e evitar a passivação da superfície devido à 

eletropolimerização das catecolaminas, a pH fisiológico. Alguns agentes modificadores 

(como os nanomateriais, por exemplo) podem aumentar a sensibilidade da determinação 

devido às suas propriedades eletrocatalíticas. Contudo, os procedimentos de modificação 

das superfícies, por vezes, são elaborados e demorados. 

Os sensores eletroquímicos com base em ITIES apresentam como principal 

vantagem o facto do princípio de deteção ocorrer sem a necessidade de oxidar/reduzir as 

moléculas, possibilitando a deteção de espécies inertes eletroquimicamente. No caso das 

catecolaminas, o modo de deteção é muito simples e é baseado na protonação das aminas 

por ajuste do pH do meio que depois se transferem através da ITIES por aplicação de uma 

diferencia de potencial. Quanto ao efeito do interferente AA, segundo a literatura, este não 

interfere na determinação da DA na interface água/DCE. Todavia, utilizando a interface 

água/DCH verifica-se que o AA interfere na determinação da DA e da NA devido à 

diminuição da janela de potencial disponível. Outra das principais dificuldades dos 

sistemas ITIES, tal como já foi referido, é a determinação de analitos em amostras de 

matrizes complexas, como os fluidos biológicos, devido ao efeito das proteínas e outras 

macromoléculas e dos iões o sódio e potássio que complexam com o DB18C6. 

 

Em trabalhos futuros, seria importante ultrapassar as dificuldades experimentais e 

conseguir alguns avanços que se julgam ser importantes para a determinação das 

catecolaminas usando interfaces líquido-líquido, nomeadamente: 

- conseguir a deteção da adrenalina, pois a utilização do DB18C6 como ligando não 

permitiu observar a transferência desta catecolamina dentro do intervalo de 

polarizabilidade. Será necessário utilizar um ligando mais específico que permita a sua 

deteção da adrenalina com sensibilidade e seletividade na interface água/DCH. A 

utilização de éteres de coroa com uma cavidade maior, como o dibenzo-24-coroa-8 

(DB24C8), poderá ser uma escolha acertada. Outra alternativa menos viável passará pela 

escolha de outro solvente orgânico, mas tal como se demonstrou, a escolha é limitada. 

- conseguir a determinação de catecolaminas em simultâneo, um avanço já 

alcançado com elétrodos sólidos. Neste caso seria necessário utilizar um ligando altamente 

específico que forme complexos com diferentes graus de estabilidade com cada uma das 
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moléculas, de modo a que apresentem potenciais de transferência suficientemente 

diferentes para que possam ser detetadas num único voltamograma. Todavia, esta tarefa 

deverá apresentar-se de grande dificuldade dada a semelhança estrutural das 

catecolaminas, em especial a DA e a NA. 

- um dos maiores desafios a ultrapassar neste trabalho é a necessidade de diminuir 

os limites de deteção obtidos de modo a ser possível a aplicação deste tipo de sensor 

eletroquímico em amostras biológicas, onde os níveis de concentração de catecolamina 

rondam os nM. A estratégia mais promissora e mais facilmente aplicável deverá consistir 

na utilização da voltametria de redissolução, que normalmente permite a obtenção de 

limites de deteção na ordem dos 10-9 M. Neste trabalho, foram indicadas as principais 

alterações experimentais necessárias para a implementação desta técnica muito importante 

do ponto de vista eletroanalítico, o que se julga que poderá ser facilmente conseguido 

através da utilização de uma membrana PET de espessura adequada de modo a pré-

concentrar o analito no gel orgânico. Deverá ser escolhido um agente gelificante adequado 

de forma a otimizar o aumento da viscosidade da fase orgânica em relação à fase aquosa e 

aumentar a sensibilidade da deteção. A utilização de modelos computacionais de simulação 

poderá ser uma ferramenta muito útil para desenvolver a melhor configuração da 

membrana microporosa para a implantação da voltametria de redissolução nos sistemas 

eletroquímicos, através da otimização do raio e comprimento dos microporos e da distância 

entre os microporos, e ajudar a perceber de que forma estes parâmetros influenciam a 

transferência de massa através da interface. A utilização de um sistema líquido-gel, além 

de permitir a implementação da voltametria de redissolução, apresenta maior estabilidade e 

versatilidade, podendo ser aplicado em sistemas em fluxo. 

- outro aspeto que se julga importante em estudos futuros é a utilização de 

membranas rígidas (de silício, por exemplo) pois apresentam maior resistência à rutura, 

evitando a possibilidade da superfície da membrana ficar côncava devido à perda de 

elasticidade. Outra possibilidade é utilização de membranas mais resistentes ao solvente 

orgânico (de Teflon, por exemplo), reduzindo o número de vezes que a membrana descola 

do suporte de vidro, aumentando a reprodutibilidade dos resultados obtidos. 

- por fim, seria uma mais-valia incorporar as ITIES em sistemas de eletroforese 

capilar, pois permitem a separação dos analitos de interesse antes da sua deteção na 

interface, sendo este um fator determinante para a deteção de analitos em fluidos 

biológicos e em amostras farmacêuticas. 
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A1.1. Eletroquímica das Catecolaminas em Elétrodos Sólidos 

 

Várias estratégias foram reportadas na literatura utilizando elétrodos sólidos modificados 

como sensores amperométricos para a determinação das catecolaminas e outros NTs, na 

presença de vários interferentes. Algumas dessas estratégias, em que foram usados 

diferentes tipos de agentes modificadores, são reportadas de seguida. 

 

A1.1.1. Os Polímeros Condutores 

A1.1.1.1. A importância do Nafion 

 

Um dos maiores avanços no desenvolvimento de técnicas eletroquímicas seletivas 

foi alcançado no início dos anos 90 com a introdução do elétrodo de carbono revestido 

com um material polimérico chamado de Nafion1. Ligado à cadeia principal do Nafion 

encontram-se cadeias laterais de perfluoroéter terminadas com um grupo ácido sulfónico, 

cuja ionização faz com que a membrana seja aniónica1,2. Assim, o Nafion permitiu 

aumentar a seletividade da determinação de espécies catiónicas, como são as 

catecolaminas, tendo provado ser muito eficaz de eliminação do efeito de alguns 

interferentes endógenos (como o ascorbato, o urato e alguns metabolitos de alguns NTs)3,4. 

O Nafion tem ainda a capacidade de aumentar a biocompatibilidade da superfície do 

elétrodo ao mesmo tempo que evita a sua passivação durante as experiências in vivo e in 

vitro3,4.  

Ao longo do tempo, vários trabalhos têm surgindo usando elétrodos modificados 

com Nafion para a determinação das catecolaminas a pH fisiológico. Alguns desses 

trabalhos encontram-se resumidos na Tabela A1.1. De notar a utilização do Nafion em 

conjunto com outros polímeros condutores ou com materiais com propriedades 

eletrocatalíticas de modo a aumentar a seletividade e sensibilidade do sensor 

eletroquímico. 
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 Tabela A1.1: Listagem de alguns trabalhos da literatura reportando a determinação de catecolaminas 

utilizando elétrodos modificados com Nafion 

Catecolamina Interferentes Elétrodo Elétrodo modificado Ref. 

DA AA, UA GC Nafion 5,6,7 

DA AA CPE Cloreto de polivinilo/Nafion 8 

DA AA, HVA, DOPAC 
Conjunto de 

microdiscos de carbono 
Nafion-laponite 9 

DA AA CPE Zeólito clinoptilolite/Nafion 10 
DA AA Pt Hexacianoferrato de níquel/Nafion 11 
DA AA GC [Os(BP)2(PVP)10Cl]+/Nafion 12 
NA AA Au C60-[dimetil-(β-CD)]2/Nafion 13 
DA AA GC Nafion/polímero de Adr 14 
DA, NA, Adr AA GC Nafion/ácido nordihidroguaiarético 15 
Adr AA GC Nafion-MnO2 16 

Os(BP)2(PVP)10Cl]+: [Os(2,2´-bipiridina)2(polivinilpiridina)10Cl]+. 

 

A1.1.1.2. A grande variedade de polímeros condutores  

 

Após a descoberta do Nafion, uma enorme variedade de novos polímeros 

condutores foram surgindo para a modificação de elétrodos sólidos com vista à 

determinação analítica das catecolaminas. Os elétrodos modificados com polímeros 

condutores têm como principal caraterística a elevada estabilidade física e química, devido 

à forte aderência dos filmes à superfície ativa dos elétrodos2. Os polímeros condutores 

apresentam ainda uma boa compatibilidade podendo, por exemplo, incorporar nas matrizes 

poliméricas biomoléculas com as ciclodextrinas (CDs)17 ou nanomateriais para a formação 

de nanocompósitos2, aumentando a performance dos sensores eletroquímicos. 

Alguns trabalhos em que foram eletrodepositados polímeros condutores na 

superfície de elétrodos para a determinação de catecolaminas estão resumidos na Tabela 

A1.2. Vários estudos remetem para a eficiência de filmes poliméricos de ácidos orgânicos 

para a determinação da DA na presença de AA, através da rejeição do ascorbato por 

repulsão eletrostática.  
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Tabela A1.2: Listagem de alguns trabalhos da literatura reportando a determinação de catecolaminas 

utilizando elétrodos modificados com polímeros condutores 

Catecolamina Interferentes Elétrodo Elétrodo modificado Ref. 

DA AA Au Polipirrol-tetradecilsulfato 18 
DA/Adr, DA AA, UA Au, GC Polidopamina 19/20,21 

DA, Adr 
AA, Glu, Gli, ácido 

cítrico, entre outros 
GC Politaurina 22 

NA AA GC Poli(ácido isonicotínico) 23 
DA, NA, Adr, L-Dopa, IPN AA Au Polipirrol-γ-CD 24 
DA AA, UA GC Poli(negro de eriocromo T) 25 
DA, L-Dopa, CPZ AA Au Poli-3-metiltiofeno-γ-CD 26 
DA, Adr AA GC Poliluminol 27 
DA/Adr Adr/AA, UA GC Poli(ácido cafeico) 28/29 

NA AA, UA GC Poli(ácido calconcarboxílico) 30 
DA AA GC Poli(4-aminotiofenol) 31 
DA AA GC Verde de malaquite 32,33 

NA AA GC Tetraquis(2-aminofenil)porfirina 34 
DA AA, UA GC Poli(álcool vinílico) 35 
DA AA GC N,N-dimetilanilina 36 
DA AA GC Poli(ácido hipúrico) 37 
NA AA, UA GC 2-amino-1,3,4-tiadiazol 38 
DA/DA, Glu AA/AA, DOPAC GC Polímero do tipo melanina 39,40 

DA AA CPE Polipirrol/ferrocianeto 41 
DA AA GC 1-naftilamina 42 
DA AA GC Complexo polimérico de Ni(II) 43 
DA AA, NO2

- GC Poli(4-benzofenona) 44 
DA 5-HT, AA GC Polifenosafranina 45 
DA AA, UA CPE Tetrabromo-p-benzoquinona 46 
DA AA, UA Au Poli(1-naftol)/[Fe(CN)6] de Ni 47 
DA AA GC Poli(acriflavina) 48 
DA AA GC Poli(ácido p-aminobenzenosulfónico) 49 
NA AA, UA GC Eriocromo de cianina R 50 
DA AA CFME Poli(1,2-fenilenodiamina) 51 
DA  GC Tetracianoetileno de lítio/poli-L-lisina 52 
DA, NA, Adr  GC Óxido de ósmio/hexacianorutenato 53 
DA AA, UA GC PBCACPM 54 
Glu: Glucose; Gli: glicina; IPN: Isoproterenol; CPZ: clorpromazina; PBCACPM: poli(3,3´-bis[N,N-

bis(carboximetil)aminometil]-o-cresolsulfoneftaleína).  
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A1.1.2. Filmes Organizados 

 

As estruturas dos polímeros são heterogêneas e além de geralmente apresentarem 

uma grande variação das suas massas molares, é difícil realizar o controlo das funções e 

das propriedades da camada modificadora ao nível molecular55. Uma alternativa que tem 

sido muito usada nas últimas décadas envolve a formação de monocamadas auto-

organizadas/automontadas (SAM*). 

Na área da química eletroanalítica, as SAMs de compostos funcionalizados com o 

grupo mercapto (SH) em elétrodos de Au policristalinos proporcionam um método 

poderoso para a preparação de interfaces químicas de elevada estabilidade, em que as 

monocamadas apresentam elevado grau de orientação e compactação, organização 

molecular e de cobrimento das superfícies de Au56,57,58. A elevada organização exibida 

pelas monocamadas assegura um comportamento homogéneo em toda a superfície do 

elétrodo, contribuindo para a obtenção de sensores com maior sensibilidade e 

reprodutibilidade. As SAMs podem ainda constituir a base para a construção e design de 

estruturas complexas para utilização em sensores56. A simples funcionalização das SAMs 

ou o uso de misturas de SAMs e que facilmente permitem a imobilização de nanopartículas 

(NPs), células, proteínas, ADN ou outras biomoléculas, constituem uma poderosa 

ferramenta para a química eletroanalítica na determinação de espécies orgânicas de 

interesse biológico, clínico e ambiental59.  

Vários estudos publicados recorrem ao uso de SAMs de ácidos 

mercaptocarboxílicos para o desenvolvimento de sensores eletroquímicos para a 

determinação das catecolaminas, na presença de AA. Alguns desses trabalhos estão 

resumidos na Tabela A1.3. Os estudos realçam a importância dos terminais carboxílicos 

das SAMs para definir a estrutura e estabilidade do empacotamento molecular nos 

elétrodos, tendo ainda a importante função de inibir a atividade do AA por repulsão 

eletroestática. Outras estratégias utilizadas na quantificação de catecolaminas recorreram 

ao uso de SAMs para imobilizar biomoléculas com propriedades eletrocatalíticas na 

superfície de elétrodos de modo a aumentar a sensibilidade da deteção. 

 

 

 

                                                 
* do inglês self-assembled monolayer. 
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Tabela A1.3: Listagem de alguns trabalhos da literatura reportando a determinação de catecolaminas 

utilizando elétrodos modificados com SAMs 

Catecolamina Interferente Elétrodo Elétrodo modificado Ref. 

DA AA Au HS(CH2)nCOOH (ácidos mercaptocarboxílicos) 60 
DA/Adr AA Au L-cisteína 61/62 

DA/Adr AA Au Homocisteína 63/64 

DA AA Au Ácido 3,3’-ditiodopropiónico 65 
DA AA Au Ácido 3-mercaptopropilfosfónico 66 
DA AA Au Mistura MUA/PEG 67 
DA AA Au Ácido tioglicólico/quercetina 68 
DA AA Au MIP-ácido tioglicólico/quercetina 69 
DA AA Au SAM de um complexo macrocíclico de Ni 70 
DA AA Au Per-(6-desoxi-6-tio)-α-CD 71 
Adr AA Au 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazol 72 
Adr AA Au 2-(2,3-dihidroxifenil)-1,3-ditiano 73 
NA AA Au 2-mercaptoetanol 74 

DA 
NaCl, amido, PEG, estearato 

de Mg, lactose, sacarose 
Au 

L-cisteína/enzima peroxídase (determinação da 

DA na presença de H2O2) 
75 

MUA: ácido mercaptoundecanoíco; PEG: polietilenoglicol.  

 

A1.1.3. Biossensores de ADN 

 

Há muitos anos que a comunidade científica tem vindo a focar-se no uso de ácidos 

nucleicos como uma ferramenta de reconhecimento e de monotorização de muitos 

compostos de interesse analítico76. O ADN é uma biomacromolécula com uma estrutura 

em dupla-hélice com elevada densidade de carga, apresenta propriedades condutoras, pode 

facilmente ser dopado com materiais eletrocatalíticos e tem uma enorme capacidade de 

complexar com uma grande variedade de pequenas moléculas77,78. Por estas razões, os 

sensores eletroquímicos de ADN têm vindo a ser muito usados na deteção de moléculas de 

interesse químico e biológico, como poluentes ambientais76,79 e agentes carcinogénicos80, 

no estudo da interação de drogas com o ADN81,82 e no desenvolvimento de dispositivos de 

deteção de hibridização do ADN83,84.  

Na área dos biossensores de ADN para a deteção de catecolaminas, tem sido o 

grupo de investigação de Lin e seus colaboradores (Hefei, China) que se tem destacado ao 

longo dos últimos anos. Nos estudos eletroquímicos ADN85, ADN dopado com Au-NPs86 

e RNA87 foram eletrodepositados em elétrodos de carbono para a determinação de 

catecolaminas, na presença de AA. Noutros trabalhos, o grupo de investigação utilizou 
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polímeros condutores88,89,90 como base para a incorporação de ADN na modificação de 

superfícies para a determinação simultânea da DA e serotonina88, DA e Adr89 e DA e 

UA90. Recentemente, Liu et al.91 utilizaram uma combinação de ADN e nanomateriais para 

deteção seletiva de DA e UA, na presença de AA.    

 

A1.1.4. Os Líquidos Iónicos 

 

Os líquidos iónicos têm vindo a despertar grande interesse na comunidade científica 

no ramo dos sensores eletroquímicos, uma vez que são solventes sem impactos ambientais 

e muito promissores para aplicações em química verde92. Os líquidos iónicos de baixa 

temperatura de fusão (RTILs) surgiram recentemente como uma nova classe de 

modificadores de elétrodos devido às suas caraterísticas eletroquímicas únicas, como 

elevada condutividade iónica e janelas de potenciais largas93.  

Alguns trabalhos recentes reportaram o uso de elétrodos de carbono modificados 

com líquidos iónicos (CILE) para determinação da Adr94,95 e da DA96,97,98. 

 

A1.1.5. Nanotecnologia ao Serviço da Eletroquímica 

 

A química teve um papel fundamental no desenvolvimento da nanotecnologia. O 

desenvolvimento de novos métodos de síntese permitiu a produção de nanoestruturas 

uniformes de tamanho entre 1 e 100 nm, com diferentes formas (esferas, bastonetes, fios, 

cubos, etc.) e com diferente composição (orgânica, metálica, óxido ou semicondutor)99. 

Alguns destes nanomateriais, como os nanocristais, nanofios, NPs de metais e nanotubos 

de carbono (CNTs), encontraram diferentes aplicações em diversas áreas, tais como: em 

ciências dos materiais como catalisadores, na medicina como sistemas de libertação 

controlada de fármacos, em dispositivos óticos e eletrónicos, baterias, condensadores, entre 

outras aplicações99. Assim, os materiais nanoestruturados apresentam-se como muito 

promissores para o desenvolvimento de uma nova geração de materiais com propriedades 

controladas e otimizadas para diferentes aplicações, incluindo os sensores eletroquímicos. 
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As propriedades únicas das NPs, dos CNTs* e do grafeno (GR) abriram as portas ao 

design de uma nova geração de sensores eletroquímicos para a análise de espécies 

bioativas com elevada seletividade, sensibilidade e estabilidade100,101,102. Algumas das 

principais caraterísticas que estes materiais com propriedades únicas conferem aos 

sensores eletroquímicos são103-108 : 

• elevada estabilidade química e mecânica (o GR, por exemplo, é mais resistente que 

o diamante); 

• elevada área superficial ativa;  

• boa biocompatibilidade com analitos como células, enzimas, proteínas e ADN; 

• elevada atividade eletrocatalítica; 

• boa condutividade elétrica e térmica; 

• fácil modificação dos elétrodos de trabalho. 

 

Exemplos de sensores eletroquímicos e biossensores reportados na literatura para a 

determinação das catecolaminas com base em NPs de metais e óxidos de metais, CNTs e 

GR estão resumidos na Tabela A1.4 e na Tabela A1.5, respetivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Os CNTs podem ser divididos em duas classes: nanotubos de carbono de parede simples (SWCNTs), formados por 

uma única camada cilíndrica de grafeno e os nanotubos de parede múltipla (MWCNTs), formados por vários cilindros 

concêntricos de GR. 
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Tabela A1.4: Listagem de alguns trabalhos da literatura reportando a determinação de catecolaminas 

utilizando elétrodos modificados com NPs de metais e de óxidos de metais 

Catecolamina Interferentes Elétrodo Descrição do modificador Ref. 

DA AA GC/ITO/CNF Pt-NPs/ Au-NPs/Pd-NPs 109/110,111/112 

DA AA, UA GC Colina/Au-NPs 113 

Adr  Au Ditiotreitol-dodecanotiol/Au-NPs 114 

DA AA Au Cistamina/Au-NPs 115 

DA/Adr AA GC Cistamina/Au-NPs 116/117 

DA AA GC Filme com o grupo sulfidril/Au-NPs 118 

DA AA GC Poli(4-aminotiofenol)/Au-NPs 119 

Adr AA, UA Au 
MPA/cistamina/Au-NPs e Au-

NPs/MPA/cistamina/Au-NPs 120 

DA AA CPE NPs de ftalocianina de Co 121 

DA 
AA, Glu, metais, cisteína, 

entre outros 
Pt 

Filme de Au-NPs funcionalizadas 

com mono-6-tio-β-CD e Fc/Nafion 122 

DA 
AA, UA,  

p-acetamidofenol 
GC Cu-NPs 123 

DA  GC PAMAM com Pt-NPs encapsuladas 124 

NA AAP, ácido fólico CPE ZrO2-NPs 125 

Adr, NA, DA AA CG e ITO Pd-NPs 126 

DA AA Au NPs magnéticas de Fe3O4 127 

DA AA GC LaFeO3-NPs 128 

CNF: nanofibras de carbono; MPA: ácido mercaptopropiónico; Glu: glucose; Fc: ferroceno; PAMAM: poli(amido 

amina); AAP: acetaminofeno. 
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Tabela A1.5: Listagem de alguns trabalhos da literatura reportando a determinação de catecolaminas 

utilizando elétrodos modificados com CNTs e GR 

Catecolamina Interferentes Elétrodo Descrição do modificador Ref. 

DA AA EI de grafite MWCNTs 129 
DA  CPE CNTs (camada entre 3-5 mm) 130 
DA AA GC CNTs dopados com boro 131 
DA AA, DOPAC GC Lacase/MWCNTs 132 
DA AA GC DWCNTs funcionalizados com Fc/Nafion 133 
Adr AA, UA GC Polipirrol-MWCNTs 134 
DA, Adr, AA   SWCNTs funcionalizados com o grupo COOH 135 
DA   SWCNTs-COOH adsorvidos na superfície de MPs 136 
DA/NA AA, UA  Poli(ácido acrílico)-MWCNTs 137/138 

DA, 5-HT   β-CD/poli(N-acetilanilina)/MWCNTs 139 
DA, Adr  GC Tirosinase/Nafion/MWCNTs 140 
Adr, NA AA, UA, DA Grafite pirolítica MWCNTs 141 
Adr AA, UA Au Polipirrol-Au-NPs-SWCTNs 142 
NA AAP, ácido fólico CPE Complexo de molibdénio(VI)-CNTs 143 
DA AA, UA GC Poli(vermelho neutro)-MWCNTs funcionalizados 144 
DA AA GC MWCNTs modificados com ftalocianina de Co  145 
DA AA, Adr GC Poli(azul de metileno)-MWCNTs  146 

DA AA Au 
Nanocompósito de poli(ácido 

anilinaborónico)/ssADN/SWCNT e Nafion 147 

DA AA CPE MWCNTs-tionina/Nafion 148 
DA AA, UA GC SWCNTs modificados com brometo de cetilpiridínio 149 
DA AA GC Poli(cloreto de dialildimetilamónio)-MWCTNs 150 
DA AA, UA GC Poli(3-metiltiofeno)/Nafion/SWCNTs 151 
Adr, NA  CPE OPDHQPHCTA-MWCNTs 152 
DA AA GC MWCNTs funcionalizados com ácido borónico 153 
DA AA CPE Ag-NPs e CNTs 154 
DA AA GC, grafite/GC GR  155/156 

DA AA GC Polivinilpirrolidona/GR 157 
DA AA, UA  Multicamadas de nanoflocos de GR  158 
DA, AA, NO2

-  GC GR-MWCNTs numa matriz polimérica contendo β-CD 159 
DA AA, UA GC Meso-tetra(4-carboxifenil)porfina/GR 160 
DA AA, UA GC  Óxido de GR reduzido quimicamente 161 
DA AA, UA EI GR-liquido iónico 162 
DA AA, UA Grafite GR funcionalizado 163 
DA AA, UA GC GR dopado com azoto 164 
Adr AA GC GR-Au-NPs 165 
DA AA, UA GC GR-Pt-NPs 166 
DA AA GC Nanocompósito de folhas de GR-Pt-NPs em líq. iónico  167 

AAP: acetaminofeno; Fc: ferroceno; MPs: partículas magnéticas; OPDHQPHCTA: 2-(4-Oxo-3-fenil-3,4-

dihidroquinazolinil)-N′-fenil-hidrazinacarbotioamida. 
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A1.1.6. Outras Estratégias para a Determinação das Catecolaminas 

 

Para além dos trabalhos científicos já reportados, existem outras estratégias para o 

fabrico de sensores eletroquímicos que constituem uma mais-valia para a determinação das 

catecolaminas. Alguns desses trabalhos encontram-se resumidos na Tabela A1.6, 

destacando-se a utilização de:  

• elétrodos modificados por ligação covalente de aminoácidos, que além de 

catalisar a oxidação da aminas biogénicas, conseguem eliminar o interferente 

AA por interação eletroestática;  

• novos materiais que surgiram ao longo da última década, como o filme de 

diamante dopado com boro, a grafite esfoliada e o carbono mesoporoso, entre 

outros; 

• sensores com base em tensioativos catiónicos e aniónicos para a formação de 

micelas com o AA e DA, respetivamente, e desta forma separar 

eletroquimicamente as duas moléculas, além de evitarem a passivação do 

elétrodo de trabalho por parte das catecolaminas. 
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Tabela A1.6: Listagem de outras estratégias reportadas na literatura para a determinação das 

catecolaminas 

Catecolamina Interferentes Elétrodo e descrição do modificador Ref. 

DA AA Cisteína em GC 168 
DA AA β-Alanina em GC 169 
DA AA DL-ácido glutâmico em grafite 170 
DA, 5-HT  5-hidroxitriptofano em GC 171 
DA, 5-HT AA Colina e acetilcolina em GC 172 
DA, 5-HT AA Metaloftalocianinas de ferro(II) em CPE 173 
DA AA Complexo de Fe(II) em CPE 174 
DA AA Aquapentacianoferrato de Ni em grafite 175 
DA  FSCV em CFME pré-tratados física e quimicamente 176 

DA  
AQDSA (adsorção física); 4-carboxifenil e catecóis (adsorção 

química) em CFM; uso da FSCV 177 

DA AA Filme fino de diamante dopado com boro 178 
DA AA Diamante dopado com boro modificado com ácido 4-pentoíco 179 
DA AA Grafite esfoliada 180 
Adr  Ultramicroelétrodo de fibra de carbono pré-tratado 181 
DA AA Nanoelétrodo de Au (tecnologia litográfica) 182 
DA AA Carbono mesoporoso em GC 183 
DA, Adr AA, UA, NADH, Glu Carbono mesoporoso-fulereno em GC 184 
DA AA Nanofilme de ouro em Au 185 
DA AA Filme de ouro nanoporoso em GC 186 
DA  Alumínio modificado com pentacianonitrosilferrato de Ni 187 
DA, 5-HT AA Grafite pirolítica de orientação “edge” 188 
DA AA CV na presença de p-fenilenodiamina (nucleófilo) em GC 189 
DA AA CV e DPV na presença de cloreto cetilpiridínio em GC 190 
DA AA DPV em CPE na presença de SDS 191 
DA AA CV na presença de CTAB e SDS em GC 192 

DA AA 
CPE modificado com hexacianoferrrato de Sn na presença de 

CTMA 193 

DA AA CPE modificado com filme de SDS 194 
DA AA Tetrabromo-p-benxoquinona em CPE 195 
DA AA Filme de éter calix[4]areno-coroa-4 em GC 196 
DA AA Ião 2,4,6-trifenilpirílio encapsulado em Zeólito Y em GC  197 
DA AA “Fios moleculares” de oligo(1,4-fenilenoetileno)tioacetilado 198 

DA, AC 
AA, ácido cítrico, ácido 

tartárico, entre outros 
Elétrodo de Pd-Al modificado com K2UO2[Fe(CN)6] 199 

AQDSA: ácido 2,6-antraquinonadisulfónico; NADH: Nicotina adenina dinucleótido; Glu: Glucose; SDS: dodecilsulfato 

de sódio; CTMA: brometo de cetiltrimetilamónio; FSCV: voltametria cíclica de varrimento rápido; CFME: 

microeléctrodo de fibra de carbono; AC: aminocromo.   
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Foram realizadas estudos eletroquímicos complementares utilizando elétrodos 

sólidos de forma a se obter mais informações sobre o comportamento eletroquímico das 

catecolaminas e também perceber quais as principais vantagens e limitações da utilização 

de sensores eletroquímicos com base em elétrodos sólidos para a deteção destes 

neurotransmissores. 

Os estudos efetuados focaram-se nos seguintes tópicos: 

• obter mais conhecimento acerca do mecanismo de oxidação das catecolaminas em 

função do pH do meio;  

• aprofundar o conhecimento acerca da formação dos polímeros de cacetóis por 

eletrodeposição na superfície de elétrodos sólidos; 

• utilização de elétrodos sólidos não-modificados e modificados para a determinação 

das catecolaminas. 

 

Para os estudos eletroquímicos com elétrodos sólidos foi escolhida a dopamina 

como molécula modelo. 

 

 

A1.2. Descrição das Condições Experimentais 

A1.2.1. Reagentes e Eletrólitos Usados  

  

Os reagentes usados na execução destes estudos foram:  

- acetato de sódio anidro (Riedel-de Haen, 99%); 

- hidrogenofosfato de di-sódio dihidrato (Merck, p. a.); 

- dihidrogenofosfato de sódio (Aldrich, 99%); 

- ácido perclórico (Aldrich);  

- hidróxido de sódio 0,05 mol/L (Panreac Química SA).  

Os restantes reagentes utilizados experimentalmente encontram-se listados na Parte 

Experimental. 

 

As soluções de eletrólito utilizadas foram: ácido perclórico 0,01 M (pH 2,1), 

tampão acetato 0,1 M (pH 4,0), tampão fosfato 0,1 M (pH 7,0) e hidróxido de sódio 0,01 

M (pH 11,8). 
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A1.2.2. Montagem da Célula e Elétrodos 

 

A célula de três elétrodos utilizada nas experiências eletroquímicas com elétrodos 

sólidos foi uma célula convencional, representada esquematicamente na Figura A1.1.  

 

 
Figura A1.1: Célula eletroquímica utilizada nas experiências com elétrodos sólidos. 

 

Os três elétrodos utilizados nos estudos eletroquímicos foram: 

• elétrodo de referência de Calomelanos (SCE) ou de Ag/AgCl; 

• elétrodo auxiliar: fio de ouro de área elevada em forma de hélice; 

• elétrodo de trabalho de ouro (Au) policristalino (diâmetro: 2 mm, Metrohm, Ref. 

6.1241.060.). 

 

Antes dos estudos eletroquímicos, o elétrodo de Au foi polido usando uma base de 

polimento macia (Buehler) embebida numa solução aquosa de policristais de diamante de 

tamanho 1 µm (Buehler), de modo a remover mecanicamente possíveis impurezas 

presentes na superfície. O elétrodo era depois lavado abundantemente com água e colocado 

no ultrassons durante cerca de 10 min para completa remoção de partículas. 

O elétrodo polido foi depois limpo eletroquimicamente por CV, através de ciclos 

contínuos a 100 mV s-1 na solução de eletrólito entre os potenciais selecionados, de modo a 
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oxidar e reduzir repetidamente a superfície de ouro. Caso não se conseguisse remover 

alguma impureza, repetia-se a limpeza eletroquímica em ácido sulfúrico (Fluka, 95-97%) 

0,5 M, que de maneira geral, era muito eficaz na eliminação de impurezas. O elétrodo era 

novamente lavado abundantemente com água pura e estava pronto para iniciar os estudos 

eletroquímicos. O elétrodo auxiliar foi recozido antes de cada experiência de modo a 

oxidar possíveis impurezas orgânicas, sendo depois lavado abundantemente com água 

pura. 

De referir que as soluções aquosas de eletrólito foram purgadas com N2 durante 

cerca de 15 min antes do início das medições eletroquímicas para remover o O2 dissolvido 

e foi mantido um fluxo superficial na célula durante as experiências. As experiências foram 

realizadas numa gaiola de Faraday à temperatura ambiente. 

Para a caraterização do filme de dopamina por AFM e FTIRRAS foram utilizados 

slides de ouro policristalino (1,8 cm × 1,8 cm, EMI). A limpeza dos slides era efetuada por 

lavagem abundante com etanol, acetona e por fim com água pura. O processo era repetido 

três vezes de modo a remover possíveis impurezas presentes na superfície. No final, os 

slides foram secos sob fluxo de N2. 

 

A1.2.3. Medições Voltamétricas e Instrumentação 

 

As técnicas eletroquímicas utilizadas foram a CV e a DPV. A velocidade de 

varrimento utilizada na CV foi de 50 mV s-1 e as condições operacionais da DPV foram: 

amplitude do impulso (∆E) de 50 mV, amplitude dos saltos de potencial (∆Es) de 2 mV e 

velocidade de varrimento (v) de 4 mV s-1. 

Nos ensaios voltamétricos foi usado um potencióstato Autolab PGSTAT302N (Eco 

Chemie B.V., Utrecht, Netherlands). O sistema era controlado pelo software General 

Purpose Electrochemical System (GPES), versão 4.9 e a aquisição de dados foi efetuada 

por um computador convencional. 

Nos ensaios de AFM foi utilizado um PicoLE em modo acústico (Molecular 

Imaging) controlado pelo software PicoScan 5, versão 1.07. 

Os espetros de PM-FTIRRAS foram recolhidos utilizando um espetrómetro Tensor 

27 (Bruker) com modulação fotoelástica da radiação. Foi usado um detetor MCT 

(mercúrio-cadmio-telúrio) arrefecido com azoto líquido. O sistema foi controlado pelo 

software OPUS, versão 5.5.  
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A1.3. Resultados Obtidos e Discussão 

A1.3.1. Perfil Voltamétrico da Dopamina em Função do pH do Meio 

 

A influência do pH do meio no perfil eletroquímico da DA foi estudado utilizando a 

técnica de CV e os voltamogramas obtidos encontram-se representados na Figura A1.2. Os 

voltamogramas recolhidos a pH 2,1 e 4,0 mostram a oxidação reversível da DA a 

dopaminaquinona200, enquanto que para pH 7,0 e pH 11,8, verifica-se que existe uma 

alteração do mecanismo de oxidação que se deve à formação do polímero de DA na 

superfície do elétrodo de Au201.  
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Figura A1.2: CVs obtidos para a DA 0,5 mM em Au a diferentes valores de pH: pH 2,1 (preto), pH 4,0 

(vermelho), pH 7,0 (verde) e pH 11,8 (azul). 

 

A1.3.2. O Polímero de Dopamina 

 

A eletrodeposição do polímero de DA foi efetuada utilizando slides de ouro 

policristalino. Os voltamogramas que comprovam a formação do polímero do tipo 

melanina estão representados na Figura A1.3. A eletrodeposição do polímero foi 

conseguida por ciclos contínuos entre -700 e 600 mV a 50 mV s-1 numa solução de DA 

5,0×10-3 M, a pH 7,0. Verificou-se uma acentuada diminuição da intensidade de corrente 
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dos picos de oxidação da DA com o número de ciclos devido à formação do polímero DA 

na superfície de Au. Ao fim de 40 ciclos a superfície encontra-se completamente 

bloqueada pelo filme de DA. 

O mecanismo de formação do polímero de DA201 encontra-se representado no 

esquema da Figura A1.4. O par redox com picos de oxidação (anódico) e redução 

(catódico) a 350 mV e 0 mV, respetivamente, corresponde à oxidação reversível da 

dopamina a dopaminaquinona. A dopaminaquinona origina o leucodopaminocromo num 

processo exclusivamente químico. O outro par redox, com picos observados a -200 mV e -

400 mV, está associado à oxidação reversível do leucodopaminocromo a dopaminacromo. 

Este último é transformado em 5,6-dihidroxiindol, que por sua vez reage, formando um 

polímero do tipo melanina.  
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Figura A1.3: Eletrodeposição do polímero de DA na superfície de um slide de Au a pH 7,0. 
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Figura A1.4: Mecanismo de formação do polímero de DA. Mecanismo retirado da referência 201.  

 

O fenómeno de formação do polímero do tipo melanina por parte de espécies 

catecóis é dos principais desafios a ultrapassar na determinação eletroquímica das 

catecolaminas utilizando elétrodos sólidos. No entanto, esta limitação pode ser facilmente 

ultrapassada pela escolha de um pH do meio ligeiramente acídico e pela modificação 

química dos elétrodos, evitando deste modo a passivação da superfície. 

Curiosamente, o polímero de DA forma-se naturalmente por exposição das 

soluções de DA de pH superior a 7 ao ar. As soluções aquosas de DA preparadas são 

inicialmente incolores mas apresentam uma cor escura passadas algumas horas, tal como 

se pode observar na Figura A1.5.  

No decorrer dos trabalhos, as soluções aquosas de catecolaminas de pH > 7 foram 

preparadas de fresco antes do início das experiências, permanecendo devidamente seladas 

e armazenadas ao abrigo da luz, de modo a evitar a oxidação das catecolaminas. 
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Figura A1.5: Formação do polímero de DA por exposição de uma solução aquosa de DA 10 mM, a pH 

7, ao ar. 

 

Pelo contrário, a DA apresenta uma elevada estabilidade temporal em água pura. 

Foi realizado um estudo de UV/Vis para avaliar qual a estabilidade das soluções de DA em 

água pura em função do tempo e os espetros estão representados na Figura A1.6. Os 

espetros de UV/Vis recolhidos apresentam a banda caraterística da DA com intensidade 

máxima a 278 nm202,203. Após a análise dos espetros, verifica-se que não existem 

alterações significativas nos espetros ao fim de 4 dias após a preparação da solução. 

Mesmo após 2 meses da preparação da solução aquosa de DA houve apenas uma ligeira 

diminuição da intensidade da banda.  
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Figura A1.6: Espetros de UV/Vis recolhidos para uma solução aquosa de DA 0,1 mM em função do 

tempo: 1 dia (preto), 2 dias (vermelho), 4 dias (verde) e 2 meses (azul) após a preparação da solução. 
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Após a deposição do polímero de DA no slide de Au, o filme foi caraterizado por 

AFM para determinar a sua topografia. Após a observação das imagens de AFM 

representadas na Figura A1.7, verifica-se que houve uma alteração da topografia do slide 

de ouro após a deposição do polímero de DA. O substrato de Au representado na Figura 

A1.7A apresenta uma estrutura granulada e foi obtido um valor de RMS de 2,13 nm para a 

área medida, correspondente a 1000 × 1000 nm2. Na Figura A1.7B encontra-se 

representada a imagem topográfica da superfície de Au modificada com o polímero de DA, 

tendo sido obtido um valor de RMS de 2,41 nm na área 1000 × 1000 nm2, permitindo 

concluir que o filme é irregular e aumenta a rugosidade da superfície de Au. A análise dos 

perfis topográficos (secções transversais obtidas ao longo das linhas cinzentas das imagens, 

gráficos C e D da Figura A1.7) confirma o aumento da rugosidade da superfície de Au 

após a modificação com o polímero de DA. 

 

 
Figura A1.7: Imagens de AFM da superfície de Au antes (A) e depois da deposição do polímero de DA 

(B). 

 

Na Figura A1.8 encontra-se representado o espetro de FTIRRAS, obtido com 

modelação fotoelástica (PM-FTIRRAS), do polímero de DA na superfície Au. O espetro 
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foi recolhido entre 1000 e 1800 cm-1 utilizando como branco um slide de ouro limpo. Na 

Tabela A1.7 encontram-se identificadas e atribuídas as principais bandas do polímero de 

DA de acordo com a literatura204.   

Os resultados obtidos por FTIRRAS são consistentes com os resultados obtidos por 

AFM e confirmam a eletrodeposição do polímero de DA na superfície do elétrodo de Au. 

 

 
Figura A1.8: Espetro de FTIRRAS do polímero de DA eletrodepositado na superfície de Au. 

 
Tabela A1.7: Atribuição de bandas de FTIRRAS para o polímero de DA eletrodepositado na superfície 

de Au. 

 Atribuição 
Número de 
onda / cm-1 

ν(C=O), stretching do grupo carbonilo 
1634 

1650 

ν(C=C), stretching C=C 1500 - 1580 

ν(C=N+) e/ou  ν(C=N+–C), stretching C=N+ e/ou C=N+–C  
1438 

1474 

ν(C–C), stretching  do anel benzénico 1350 

ν(C–C), stretching C–C e deformação do anel benzénico  1164 

 

A1.3.3. Determinação das Catecolaminas com Elétrodos Sólidos 

 

De modo a obter mais informação acerca da eletro-oxidação da DA em Au a pH 

4,0, foi realizado um estudo do efeito da velocidade de varrimento no processo 
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eletroquímico. Os voltamogramas obtidos para velocidades de varrimento entre 10 e 200 

mV s-1 encontram-se representados na Figura A1.9. Após a análise dos picos anódico e 

catódico, algumas considerações acerca da reversibilidade do processo foram 

estabelecidas. Foi obtida uma razão Ipa/Ipc ≈ 1, enquanto a variação de potencial de pico a 

pico (Epa - Epc) foi de 42 ± 4 mV, o que permitiu confirmar experimentalmente que a 

oxidação da DA a dopaminaquinona envolve dois eletrões e é reversível para este valor de 

pH do meio205,206. 

A representação gráfica de Ipa (e Ipc) em função de v1/2 foi incluída na Figura A1.9. 

Obteve-se um comportamento linear quer para o pico anódico quer para o pico catódico em 

função de v1/2. Assim, concluiu-se que o processo de transferência eletrónica devido à 

oxidação da DA é controlado por difusão205,207.  
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Figura A1.9: CVs obtidos para 0,2 mM de DA em Au a diferentes velocidades de varrimento, a pH 4,0. 

Representação da intensidade de corrente catódica (Ipc) e anódica (Ipa) em função de v1/2.  

 

O facto do processo eletroquímico de oxidação da DA ser reversível é favorável 

para aplicações analíticas de quantificação desta molécula. Assim, foram realizadas 

adições sucessivas de DA à célula eletroquímica (V = 20,0 mL) e recolhidos os DPVs após 

cada adição. Os voltamogramas obtidos encontram-se representados na Figura A1.10.  

Verificou-se que a intensidade corrente de pico (Ip) aumenta com o aumento da 

concentração da DA, tendo sido obtida uma relação linear entre as duas grandeza na gama 
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de concentração estudada (entre 0 e 200 µM). A curva de calibração obtida encontra-se 

representada na Figura A1.10. 
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Figura A1.10: DPVs obtidos em Au para as várias concentrações de DA, a pH 4,0. Concentrações de 

DA (de baixo para cima): 0, 2,0, 5,0, 8,0, 11, 30, 80 e 200 µM. Reta de calibração obtida para a DA na 

gama de concentração estudada. 

 

Tal como referido anteriormente, o maior desafio da determinação eletroquímica 

das catecolaminas utilizando elétrodos sólidos é a coexistência destas moléculas com o AA 

em concentrações muito superiores em amostras biológicas, que se oxida a um potencial 

muito próximo do das catecolaminas, interferindo na determinação. Este problema 

encontra-se ilustrado na Figura A1.11, sendo possível observar que os picos de oxidação 

do AA e da DA em Au estão muito próximos, tornado difícil a medição da altura do pico 

de DA. Este problema agrava-se para concentrações mais baixas de DA em que a presença 

de AA em excesso dificulta a determinação destas moléculas, sendo necessário separar as 

duas espécies.  

As estratégias para ultrapassar este problema fulcral passam pela modificação 

química dos elétrodos sólidos de modo a permitir a determinação seletiva das 

catecolaminas na presença do interferente AA. 
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Figura A1.11: CV obtido para 0,85 mM DA na presença de 0,83 mM de AA utilizado um elétrodo de 

Au, a pH 4,0. 

 

Uma estratégia utilizada para a determinação da DA na presença de AA consistiu 

na utilização de um elétrodo de Au modificado primeiramente com oleilamina (OLA) e de 

seguida com ADN de cadeia dupla por intermédio de interações eletrostáticas entre o 

grupo –NH3
+ da OLA e o ADN carregado negativamente. O modo de preparação dos 

elétrodos modificados Au/OLA/ADN e a sua caraterização por diferentes técnicas (CV, 

EIS, QCM e AFM) encontra-se descrito no artigo: 

 

- J. Borges, J.A. Ribeiro, E.M. Pereira, C.A. Carreira, C.M. Pereira, F. Silva, 

Preparation and Characterization of DNA Films Using Oleylamine Modified Au Surfaces, 

J. Coll. Int. Sci. 358 (2011) 626 - 634. 

 

O elétrodo modificado Au/OLA/ADN foi utilizado para a determinação seletiva da 

DA, a pH 4,0. Contudo, verificou-se o aparecimento de dois picos de oxidação nas 

medições eletroquímicas na presença de DA no eletrólito aquoso. Este fenómeno 

inesperado encontra-se demonstrado na Figura A1.12, onde os dois picos de oxidação são 

visíveis a aproximadamente 380 e 800 mV. O primeiro pico foi atribuído à oxidação 

reversível da DA, enquanto para a atribuição do segundo pico foi necessário realizar 

estudos complementares para perceber a causa do seu aparecimento. Os estudos 

permitiram concluir que o pico observado a 800 mV deve-se a uma reação entre a OLA e a 
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DA cujo mecanismo não se conseguiu compreender. Apenas ficou bem vincado que o 

efeito da interação entre as duas moléculas é mais visível para concentrações superiores de 

DA em solução. 

Como não se conseguiu bloquear a reação entre OLA imobilizada no elétrodo de 

Au e a DA em solução, não foi possível a utilização do elétrodo de ADN fabricado como 

biossensor para a determinação seletiva das catecolaminas. 
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Figura A1.12: CV obtido para 0,2 mM de DA utilizando o elétrodo modificado Au/OLA/ADN, a pH 

4,0. 
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