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RESUMO 
  

 A discriminação ou resolução enantiomérica na oxidação e adsorção de várias 

moléculas orgânicas quirais foi avaliada em elétrodos monocristalinos quirais de ouro, por 

técnicas electroquímicas. As moléculas orgânicas estudadas são poliálcoois (sorbitol e 

manitol), glucose, e aminoácidos (ácido aspártico, valina e alanina). 

 As superfícies cristalinas com índices de Miller (hkl) onde h≠k≠l≠0 são quirais, e 

apresentam degraus em espiral (kinked steps), sendo os degraus de distinto comprimento e/ou 

orientação cristalina. Elétrodos monocristalinos quirais de ouro de orientação (531), R e S, e 

(721)-S foram utilizados como elétrodos de trabalho. 

 A discriminação enantiomérica na oxidação das moléculas quirais foi avaliada por 

voltametria cíclica, em HClO4 e NaClO4, com diferentes concentrações dos compostos 

orgânicos em solução. A partir da relação das cargas eléctricas de oxidação e redução, e das 

intensidades dos picos de corrente no voltamograma cíclico, evidenciou-se a oxidação 

preferencial das moléculas orgânicas conforme a configuração R ou S da superfície do 

elétrodo, e foram propostas expressões para calcular a resolução enantiomérica a partir destes 

parâmetros. Observaram-se variações importantes da resolução enantiomérica com o meio 

electrolítico, a concentração da molécula orgânica, e a orientação cristalina da superfície quiral 

do elétrodo. Em alguns casos a discriminação enantiomérica manifestou-se também em 

deslocamentos nos picos de corrente no voltamograma cíclico, conforme a quiralidade da 

superfície do elétrodo.  

 A adsorção de sorbitol e valina foi estudada por medições de impedância 

electroquímica, em HClO4 e NaClO4. Os valores de capacidade no potencial de carga zero dos 

elétrodos, e as variações relativas da capacidade permitiram concluir que o grau de cobertura 

dos compostos orgânicos é diferente para cada configuração da superfície do elétrodo. A 

discriminação enantiomérica observou-se nos diferentes valores de energia livre de adsorção, 

obtidos a partir dos parâmetros da isotérmica de Frumkin.  

 

Palavras-chave: discriminação enantiomérica, molécula quiral,  

elétrodo monocristalino quiral, oxidação, adsorção, voltametria cíclica,  

impedância electroquímica, sorbitol, manitol, glucose, ácido aspártico, alanina, valina 
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ABSTRACT 
  

 The enantiomeric discrimination or resolution in the oxidation and adsorption of some 

chiral organic molecules in gold single crystal chiral electrodes has been investigated by 

electrochemical methods. Polyalcohols (sorbitol and mannitol), glucose, and aminoacids 

(aspartic acid, valine and alanine) were the studied molecules.   

 The crystalline surfaces described with the Miller indexes (hkl) where h≠k≠l≠0 are chiral, 

and exhibit chiral kinked steps, with different step length and/or crystalline orientation. Gold 

single crystal electrodes with Miller indexes (531), S and R, and (721)-S were used as work 

electrodes.  

 The enantiomeric discrimination in the oxidation of the chiral molecules was evaluated 

by cyclic voltammetry, both in HClO4 and NaClO4, using various concentrations of the organic 

species. The ratio of the electric charges of oxidation and reduction, and the intensity of the 

current peaks in the cyclic voltammogram shows the preferential oxidation of the molecules 

depending on the R or S configuration of the electrode surface, and were suggested 

expressions to calculate the enantiomeric discrimination from these parameters. Important 

variations of the enantiomeric discrimination with the electrolytic medium, the organic molecule 

concentration and the crystalline orientation of the chiral electrode surface were found. In some 

cases, the enantiomeric discrimination is shown also in displacements of the current peaks in 

the cyclic voltammogram, depending on the chirality of the electrode surface.  

 The adsorption of sorbitol and valine was studied by electrochemical impedace 

measurements, in HClO4 and NaClO4. From the capacitance values in the potential of zero 

charge and the relative capacitance variations it is concluded that the coverage of the organic 

molecules varies with the chiral configuration of the electrode surface. The different values of 

the free energy of adsorption, obtained from the parameters of the Frumkin isotherm, shows 

that enantiomeric discrimination is present.  

 

Keywords: enantiomeric discrimination, chiral molecule, 

single crystal chiral electrodes, oxidation, adsorption, cyclic voltammetry, 

electrochemical impedance, sorbitol, mannitol, glucose, aspartic acid, alanine, valine 
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CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

1.1- A DUPLA CAMADA ELÉTRICA 

1.1.1- Introdução 

 Quando uma fase metálica e uma fase líquida são colocadas em contacto, 

forma-se entre elas um potencial elétrico, devido ao arranjo de iões, electrões e 

moléculas na região interfacial, que divide as duas fases. A acumulação ou défice das 

partículas móveis da fase metálica (electrões) e da fase líquida (moléculas e iões) 

definem uma dupla camada elétrica em ambas as fases, de cargas iguais e de sinal 

oposto, para garantir a eletroneutralidade na interfase.  

A carga na fase metálica, idealizada como uma rede de núcleos atómicos 

imersa numa nuvem de electrões de fácil mobilidade, encontra-se exclusivamente na 

superfície exposta do metal, de espessura muito pequena (menor de 0.1 Å). Na fase 

líquida, porém, o arranjo de iões e dipolos dispostos para compensar a carga na fase 

metálica, pode-se estender a várias dezenas de Angstroms na fase líquida. Os 

modelos teóricos propostos na literatura assumem que a dupla camada elétrica se 

comporta como um condensador, ou um conjunto deles, e diferem na descrição e 

composição da distribuição de cargas e dipolos nesta fase líquida [1,2].  

É possível controlar o potencial elétrico de uma interfase se esta for ligada a 

uma célula electroquímica. Numa célula electroquímica, diversas fases são 

conectadas num circuito fechado; para estudar uma interfase particular, o potencial 

elétrico é mantido constante no resto das interfases. Assim, a variação do potencial na 

fase metálica pode resultar em dois tipos de processos:  

1- Processos não Faradaicos: não envolvem transferência de electrões 

através da interfase. A corrente na célula electroquímica deve-se a processos 

associados à dupla camada elétrica, incluindo possíveis processos de 

adsorção ou desorção, entre outros. Chamam-se também a estes fenómenos 

processos capacitivos. Os elétrodos metálicos que mostram este 

comportamento denominam-se elétrodos idealmente polarizáveis. O ouro, a 

platina e o mercúrio líquido, em certos intervalos de potencial, podem ser 

considerados elétrodos idealmente polarizáveis.  
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2- Processos Faradaicos: envolvem transferência de electrões através 

da interfase, e reações de redução ou oxidação na superfície do elétrodo.  

 

1.1.2- Modelos de dupla camada elétrica [1-3] 

Os estudos e avanços na descrição da dupla camada foram feitos com 

elétrodos de mercúrio líquido em solução aquosa, e, mais recentemente, em líquidos 

iónicos, a partir de medições de tensão superficial; a dificuldade na medição deste 

parâmetro complica a extrapolação destes estudos para elétrodos metálicos sólidos, 

somado isto às complicações para obter superfícies metálicas reprodutíveis e livres de 

impurezas, retardam o progresso no conhecimento e na descrição da dupla camada 

elétrica nestes sistemas.   

O termo dupla camada elétrica foi proposto na segunda metade do século XIX, 

por Helmholtz [4,5]. Como qualquer excesso de carga na fase metálica da dupla 

camada reside na superfície, Helmholtz propôs que, na fase líquida, a carga encontra-

se também na superfície; a fase líquida na dupla camada é composta por uma 

monocamada de iões, de carga oposta à da fase metálica. Assim, a dupla camada 

elétrica assemelha-se a um condensador ideal de placas paralelas, separados por 

uma distância molecular. Este modelo prediz que, contrariamente à evidência 

experimental, a capacidade da dupla camada é constante, e não varia quer com o 

potencial do elétrodo quer com a concentração do electrólito.  

Gouy [6,7] e Chapman [8] argumentaram que os iões na fase líquida não 

podem ser confinados a uma camada, senão que se estendem ao longo da fase 

líquida. Assim, a carga iónica necessária na fase líquida para contrabalançar a carga 

na fase metálica é distribuída numa camada difusa, onde a maior concentração de 

iões fica adjacente a fase metálica, e decrece conforme se penetra na fase líquida, na 

qual os iões experimentam menor atração coulômbica da fase metálica e mais 

mobilidade devido a processos térmicos; a concentração de iões diminui ao longo da 

fase líquida, até atingir a concentração do seio da solução.  

Em soluções diluídas do electrólito, existe pouca quantidade de carga na fase 

líquida para compensar a carga na fase metálica, e o arranjo heterogéneo de iões que 

compõe a camada difusa pode estender-se na solução. Ao contrário, em soluções 

concentradas, a carga é compensada numa camada difusa mais estreita. Assim, a 

separação de cargas é maior em soluções diluídas, e vice-versa, pelo que modelo 
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prediz correctamente que a capacidade da dupla camada elétrica aumenta com a 

concentração do electrólito.  

Por outro lado, o efeito do potencial do elétrodo na capacidade é similar ao da 

concentração; à medida que o elétrodo é carregado, quer com um excesso, quer com 

um defeito de electrões, a separação de cargas é menor e a capacidade aumenta. A 

espessura da camada difusa é maior no potencial em que o elétrodo não tem carga; 

este valor de potencial é conhecido como o potencial de carga zero (potential of zero 

charge, pzc). Idealmente, no pzc, a densidade de carga na superfície da fase metálica 

é equivalente à densidade no seio do metal, sendo este potencial um parâmetro 

importante na caracterização do elétrodo. A potenciais mais negativos que o pzc, a 

superfície do elétrodo tem um excesso de carga negativa (excesso de electrões), e a 

potenciais mais positivos, um excesso de carga positiva (defeito de electrões). 

Ademais, a adsorção reversível de moléculas orgânicas em solução aquosa é 

favorecida no potencial de carga zero (ver secção 1.1.3).  

O modelo proposto por Gouy e Chapman descreve as curvas capacidade-

potencial como parábolas invertidas, sendo os potencias extremos da zona da dupla 

camada (onde o elétrodo se comporta como idealmente polarizável) os que 

apresentam valores mais elevados de capacidade, e um mínimo de capacidade no 

pzc. Os valores de capacidade aumentam com a concentração (ver Figura 1). Por 

outro lado, o modelo tem falhas importantes em soluções concentradas do electrólito, 

e a potenciais longe do pzc.  

 

 

Fig.1- Curvas capacidade - potencial, conforme o modelo Gouy-Chapman. O mínimo de capacidade  

fica no pzc. Os valores da capacidade aumentam com a concentração do electrólito. 
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Stern [9] refinou os modelos propostos previamente, e propôs um modelo 

intermédio: parte da carga na fase metálica é compensada com uma monocamada de 

iões na fase líquida, em analogia ao modelo proposto por Helmholtz, e o resto numa 

camada difusa que se estende na solução, como propuseram Gouy e Chapman. 

Assim, a capacidade da dupla camada resulta da junção de dois condensadores em 

série para modelar: a capacidade da monocamada de Helmholtz e a da camada difusa 

de Gouy-Chapman. As modificações propostas por Stern ajustam-se bem aos 

resultados experimentais, sempre que os electrólitos não apresentem adsorção 

específica no elétrodo; i.e., que seja pequena a interação química electrólito-elétrodo.  

 

 1.1.3- Adsorção de moléculas orgânicas 

 A adsorção de moléculas orgânicas em elétrodos sólidos é um tema de grande 

interesse em electroquímica. Em geral, as moléculas orgânicas podem-se adsorver de 

duas maneiras num elétrodo [1]: 

1- Adsorção reversível: a molécula é adsorvida, e retém a sua 

identidade química. Há um equilíbrio químico entre as moléculas em solução e 

as moléculas adsorvidas. As interações que mantêm as moléculas orgânicas 

adsorvidas ao elétrodo são fracas, e grandemente afectadas pela temperatura. 

2- Adsorção irreversível: a molécula é adsorvida fortemente, e há 

transferência de carga no elétrodo. Assim, uma nova molécula é formada, 

podendo-se adsorver também no elétrodo, e o elétrodo é “envenenado” pela 

molécula orgânica.   

 Existem vários estudos de adsorção reversível de moléculas orgânicas quirais 

em elétrodos monocristalinos quirais. Existem estudos também de adsorção 

irreversível de moléculas quirais, em elétrodos modificados; assim, a quiralidade da 

superfície tem origem na quiralidade da molécula irreversivelmente adsorvida sobre o 

substrato [10-24].  

 No campo da electroquímica, Bockris et. al. identificam três evidências de 

electro-adsorção reversível de moléculas orgânicas num elétrodo [1]: 

1- Corrente desprezável: a molécula adsorvida no elétrodo está em 

equilíbrio com as moléculas em solução, e não há transferéncia de carga. As 

correntes de adsorção são comparáveis e similares às correntes de carga-
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descarga da dupla camada elétrica. Por outro lado, as correntes de oxidação e 

redução de moléculas orgânicas exibem correntes elevadas, devido ao grande 

número de electrões transferidos.  

  2- Curva cobertura-potencial de forma parabólica: a relação entre o 

 potencial do elétrodo e o recobrimento da molécula orgânica é de forma 

 parabólica, côncava para baixo (ver Figura 2). Excepções a este 

 comportamento aparecem se a molécula experimenta alguma reação, e se o 

 produto também for adsorvido.  

 

Fig. 2- O grau de adsorção de uma molécula orgânica apresenta um comportamento  

parabólico com o potencial, sendo o máximo de adsorção no pzc. 

 

  3- O máximo da curva cobertura-potencial fica perto de pzc: a 

capacidade de adsorção de uma molécula orgânica num elétrodo depende das 

interações espécie orgânica-elétrodo, solvente-elétrodo, e as interações laterais da 

molécula orgânica e do solvente. Assim, em soluções aquosas, a adsorção de 

moléculas orgânicas é um processo de substituição de moléculas de água: 

푂푟푔 + 푛퐻 푂 ⇌ 푂푟푔 + 푛퐻 푂    (1) 

onde n é o número de moléculas de água deslocadas da superfície do elétrodo na 

adsorção de uma molécula orgânica. A polaridade da molécula de água favorece a 

sua adsorção no elétrodo a potenciais longe do pzc; se o elétrodo está carregado com 

um excesso de electrões, a molécula de água é fortemente atraída, e o polo positivo 

da molécula orienta-se para a superfície, e vice-versa (ver Figura 3). Nesta situação a 

adsorção da molécula orgânica é desfavorecida. Por outro lado, em potenciais perto 

do pzc, a adsorção da molécula de água não é tão forte, e pode competir com a 
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adsorção da molécula orgânica. Assim, a cobertura do elétrodo pelo composto 

orgânico é máxima em potenciais perto do pzc.   

 

Fig. 3- Modelomostrando a orientação aproximada da molécula 

de água numa superfície com carga a) positiva e b) negativa.  

 

 

 1.1.4- Isotérmicas de adsorção 

 A extensão da adsorção de uma determinada molécula orgânica num elétrodo, 

também designado por grau de cobertura, depende da actividade da molécula em 

solução, do potencial do elétrodo, da temperatura, e da orientação cristalina do 

elétrodo. Uma isotérmica descreve a relação entre o grau de cobertura do composto 

orgânico no elétrodo e a sua actividade em solução, medidos a potencial e 

temperatura constantes [1].  

 A constante de equilíbrio  da Eq. 1 pode-se escrever da seguinte forma: 

훽 =
휇(표푟푔)
휇(표푟푔)

   (2) 

Onde (org)ads e (org)sol  representam os potenciais químicos da molécula orgânica 

adsorvida e em solução, respectivamente. As actividades do solvente adsorvido e em 
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solução são constantes, e não aparecem na constante de equilíbrio. No equilíbrio, os 

potenciais químicos (org)ads e (org)sol  são iguais, pelo que: 

휇(표푟푔) = 휇(표푟푔) + 푅푇푙푛푓(휃) = 휇(표푟푔) = 휇(표푟푔) + 푅푇 ln 푐   (3) 

onde (org)0
ads e (org)0

sol são potenciais químicos padrão, c a concentração do 

composto orgânico em solução, R a constante dos gases e T a temperatura. A 

actividade da molécula adsorvida é uma função do grau de cobertura no elétrodo, 

;da Eq. (3), fica: 

푓(휃) = 푐푒
( ) ( )

   (4) 

O termo entre parêntesis no numerador da exponencial corresponde à energia livre 

padrão de adsorção G0
ads=(org)0

ads - (org)0
sol; assim, a Eq. (4) pode ser rescrita 

como: 

푓(휃) = 푐푒
Δ

= 푐훽   (5) 

 A Eq. (5) relaciona a concentração c do composto orgânico em solução com a 

fração coberta do elétrodo, descrita pela função f(). A isotérmica de adsorção é 

construída calculando a cobertura do elétrodo para distintas concentrações do 

composto orgânico, a temperatura e potencial constante. A função f() é uma função 

arbitrária, e a sua aplicabilidade depende das interações consideradas na sua 

derivação. De seguida, são descritas as isotérmicas mais usadas nos estudos de 

adsorção orgânica em elétrodos metálicos; na Tabela 1 há um breve resumo das 

características mais importantes das isotérmicas mais comuns [1].   

 

Tabela 1. Breve descrição de algumas isotérmicas de adsorção 
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 1.1.5- Isotérmica de Langmuir 

 A isotérmica de Langmuir foi a primeira isotérmica de adsorção proposta [1]. 

Assume-se que, no equilíbrio, as velocidades de adsorção e desorção são iguais; 

assim, a velocidade de adsorção vads é favorecida com o aumento da concentração da 

molécula orgânica em solução, e proporcional à fração da superfície não coberta:  

푣 = 푣 푐(1− 휃)   (6) 

Por outro lado, a velocidade de desorção vdes  é proporcional à fração coberta: 

푣 = 푘 휃   (7) 

Nas equações (6) e (7), kae kd são as constantes de velocidade de adsorção e 

desorção, respectivamente. No equilíbrio: 

푘 푐(1− 휃) = 푘 휃   (8) 

ou seja: 

휃
1− 휃

= 푐
푘
푘

= 푐훽   (9) 

 A isotérmica de Langmuir foi usada inicialmente para estudar a adsorção de 

moléculas em fase gasosa. No campo da electroquímica não é tão vantajosa já que 

não considera as interações das moléculas adsorvidas, e pressupõe uma superfície 

totalmente homogénea, onde os sítios activos têm todos a mesma energia [1].  

 

 1.1.6- Isotérmica de Frumkin 

 A isotérmica de Frunkin considera na sua derivação as interações laterais das 

moléculas adsorvidas na superfície; a equação é: 

휃
1− 휃

푒 = 푐훽   (10) 

O parâmetro A reflecte as interações das moléculas; um valor positivo de A quer dizer 

que há repulsão, e um valor negativo quer dizer que há atracção entre as moléculas 

adsorvidas na superfície. Se não há interações, A=0, e a equação é equivalente à 

isotérmica de Langmuir.  
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 A isotérmica de Frumkin não é conveniente nos estudos de adsorção iónica, 

mais é a isotérmica mais usada nos estudos de adsorção de moléculas orgânicas em 

elétrodos sólidos [1].  

 

 1.1.7- Capacidade e cobertura: o método de integração   

           inversa 

 A adsorção de moléculas orgânicas provoca uma variação no valor da 

capacidade da  dupla camada elétrica na interfase metal-solução. Existem dois 

métodos que permitem traduzir a capacidade em excesso superficial ou recobrimento 

do elétrodo, em função da concentração da molécula orgânica na solução. 

  O método de integração inversa (“back integration”) baseia-se na dupla 

integração da curva da capacidade em função do potencial, a diferentes 

concentrações do composto orgânico em solução [1,25-27]. A primeira integração 

permite conhecer a densidade de carga   no elétrodo:  

휎(퐸) = 퐶푑퐸    (11) 

onde o limite inferior de integração é o potencial de carga zero, Epzc; assim, a 

constante de integração é zero.  

 A tensão interfacial  é obtida a partir da integração consecutiva da densidade 

de carga , em função do potencial:  

훾(퐸) = − 휎푑퐸 + 훾 퐸   (12) 

A constante de integração na Eq. (12), (Epzc), é o valor da tensão interfacial no 

potencial de carga zero, e pode variar em função da concentração da molécula 

orgânica em solução. Este valor de tensão interfacial é facilmente calculado em 

elétrodos metálicos líquidos (e.g. mercúrio líquido), mais não em elétrodos sólidos. Se 

houver um valor de potencial, Eo, em que os valores de capacidade não variem com a 

concentração da molécula orgânica (i.e., não há adsorção na superfície do elétrodo, 

independentemente da concentração do composto orgânico na solução), a integração 

pode ser referida a esse potencial; neste caso, a constante de integração na Eq. (12), 
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mesmo que não seja conhecida, vai ser constante e independente da  

concentração; a equação fica: 

훾(퐸) = − 휎푑퐸 + 훾(퐸 )   (13) 

onde Eo é o potencial em que não ocorre adsorção da molécula orgânica. A constante 

de integração na Eq. (13) é a tensão interfacial nesse potencial, independente da 

concentração da molécula orgânica na solução, já que não é adsorvida no elétrodo. 

Assim, a curva de capacidade-potencial do electrólito é usada como referência, e 

podem ser calculadas variações na tensão interfacial em função da concentração, a 

partir da Eq. (13). 

 O excesso superficial  da molécula orgânica na interfase é calculada a partir 

da variação da tensão interfacial com a concentração c, assim; 

훤 =
−1
푅푇

훿훾
훿푙푛푐

   (14) 

 

 

 1.1.8- O método dos condensadores em paralelo 

 O modelo assume que, no potencial de carga zero, a capacidade do elétrodo 

na presença da molécula orgânica adsorvida tem um valor intermédio entre a 

capacidade do elétrodo no electrólito, C=0, sem adsorção, e a capacidade do elétrodo 

com recobrimento total do composto orgânico, C=1 [1,28]. Assim, a capacidade é 

descrita como a resultante de dois condensadores em paralelo: C=0 e C=1; a 

contribuição individual de cada um deles é proporcional ao grau de cobertura, (ver 

Figura 4): 

퐶 = 휃퐶 + (1 − 휃)퐶    (15) 

O recobrimento da molécula orgânica no elétrodo é obtido a partir dos valores de  

capacidade, a partir da equação anterior: 

휃 =
퐶 − 퐶

퐶 − 퐶
   (16) 
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 O valor da capacidade com recobrimento total, C=1, é obtido por extrapolação, 

sempre que estejam disponíveis valores de capacidade elétrica a distintas 

concentrações da molécula orgânica [29-33]. 

 

 

 

Fig. 4- A descrição da capacidade dum elétrodo com uma molécula orgânica adsorvida é descrita como dois 

condensadores em paralelo, um deles com uma monocamada adsorvida da molécula orgânica, e o outro sem 

adsorção. 
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1.2- ENANTIÓMEROS E QUIRALIDADE 

1.2.1- Moléculas quirais e nomenclatura R/S 

 Diz-se que um objecto tem quiralidade (do grego kheir=mão) se a sua imagem 

de espelho não é idêntica e superponível ao objecto original. A origem do termo vêm 

da relação quiral que têm as mãos; a mão esquerda e a mão direita são imagens 

especulares, mais não são iguais e equivalentes.  

Existem moléculas cuja configuração tridimensional lhes confere quiralidade; e 

denominam-se moléculas enantioméricas, ou enantiómeros. Em química orgânica, o 

elemento mais comum (mas não o único) que confere quiralidade a uma molécula é a 

presença de um átomo de carbono ligado a quatro substituintes diferentes. Os 

substituintes situam-se num tetraedro, nos vértices dum cubo, com o átomo de 

carbono quiral no centro do cubo [34,35]. Os modelos moleculares mostrados na 

Figura 5 são imagens especulares, e equivalentes se forem trocados dois substituintes 

(por exemplo, azul e amarelo). 

 

 

Fig. 5- a) Configuração tetraédrica de uma molécula com quatro substituintes.  

b) A imagem especular não é sobreponível com a imagem original. 

 

O sistema mais usado de nomenclatura para compostos quirais foi proposto 

por Cahn-Ingold-Prelog [36]. O átomo de carbono quiral é designado como R ou S 

conforme as seguintes regras: 
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1- Assinalam-se prioridades aos quatro substituintes do carbono quiral, 

a partir do átomo que está directamente ligado ao carbono; o átomo de maior 

número atómico possui maior prioridade, sendo-lhe atribuído o número 1. O 

substituinte de menor prioridade (prioridade 4) corresponde, dos átomos 

ligados ao carbono quiral, ao de menor número atómico.  

2- O enantiómero é observado ao longo da ligação entre o átomo de 

carbono quiral e o substituinte de menor prioridade (4). Assim, o resto dos 

substituintes (1, 2 e 3) ficam em um arranjo tripolar; se o sentido dos 

substituintes 1→2→3 é no sentido horário, o enantiómero denomina-se R (do 

latim rectus=direita). Se o sentido é anti-horário, a denominação é S (do latim 

sinister=esquerda) (ver Figura 6).  

 

 

Fig. 6- O sentido dos três substituintes com maior prioridade define a  

nomenclatura proposta por Cahn-Ingold-Prelog para moléculas quirais. 

 

Existem também sistemas alternativos de nomenclatura para famílias de 

moléculas orgânicas e inorgânicas especiais, em função da configuração 

estereoquímica do grupo funcional que as caracteriza. Para aminoácidos e açúcares, a 

nomenclatura D e L foi proposta em função da configuração do carbono alfa, no caso 

dos aminoácidos, e, no caso dos açúcares, conforme a configuração dos 

monossacáridos (ver Figura 7) [37,38]. 
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Fig. 7- Representações de Fisher para as configurações D-L de aminoácidos e açúcares 

  

 1.2.2- Propriedades dos enantiómeros 

As propriedades físicas dos enantiómeros são idênticas (ponto de fusão, ponto 

de ebulição, densidade,etc.). As diferenças manifestam-se só quando os enantiómeros 

interactuam com outras moléculas ou superfícies também quirais.  

 O método mais comum para distinguir dois enantiómeros é a polarimetria, 

baseado no facto de que as soluções dos enantiómeros desviam a luz polarizada 

linearmente em sentidos opostos. O desvio é da mesma magnitude e de sinal oposto 

para cada enantiómero, e ambos dependem da concentração do enantiómero na 

solução, do solvente, da temperatura e da frequência da luz polarizada [38]. Se o 

desvio é para a esquerda, diz-se que o enantiómero é levogiro (do grego laevus=para 

a esquerda); se for para a direita o enantiómero é dextrogiro (do grego dexios=para a 

direita). A rotação óptica  do enantiómero define-se como a rotação observada (obs) 

normalizada por a concentração (c) e o comprimento da célula (L) em que a medição é 

efectuada, assim: 

훼 =
훼
푐 ∗ 퐿

   (17) 

As sinais (+) o (-) costumam-se colocar antes do nome do enantiómero 

conforme o desvio da luz polarizada é à direita ou à esquerda, respectivamente. E 

comum também o uso dos prefixos d e l, formas curtas de dextrogiro e levogiro, na 

nomenclatura das moléculas quirais. Estes indicativos não têm relação com os 

prefixos R/S propostos por Cahn-Ingold-Prelog.  
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Muitos sistemas biológicos (enzimas, aminoácidos e açúcares) são capazes de 

distinguir entre dois enantiómeros, e são comuns os casos onde um dos enantiómeros 

têm alguma actividade biológica importante, e o outro não (ou, no pior dos casos, ser 

nocivo para o organismo). Por exemplo, o (+)-ácido láctico é um produto dos 

processos bioquímicos nos músculos do corpo, e responsável pelas dores quando 

temos cãibras. Por outro lado, o (-)-ácido láctico é obtido da fermentação de açúcares. 

[38].  

Existem enantiómeros com carbonos quirais onde dois dos quatro substituintes 

só diferem isotopicamente [39-43]. Na Figura 8 mostram-se alguns exemplos; o 

carbono quiral aparece marcado com um asterisco. A rotação óptica destas moléculas 

é perto de 1º, mais há casos em que a rotação é maior de 30º  em solventes não 

aquosos [44]. 

 

 

Fig. 8- Alguns exemplos de compostos quirais obtidos por substituição isotópica 

 

Se um dos substituintes do carbono quiral é um grupo que contém outro 

carbono quiral, a configuração R ou S do substituinte dá lugar a dois isómeros 

chamados diastereoisómeros ou diasterómeros [42]. Na Figura 9 mostram-se dois 

diastereoisómeros do 2-bromo-3-clorobutano. A molécula têm dois carbonos quirais, 

marcados 1 e 2; se olhamos para o carbono 2 de ambos modelos, poder-se-ia concluir 

que os modelos são enantiómeros, já que são trocados dois substituintes (Cl e H), 

mais os modelos não são imagens especulares. Do ponto de vista do carbono 1, 

observa-se que três dos substituintes são iguais, e o último só difere na configuração. 

Estes compostos são diastereoisómeros, definidos como isómeros espaciais que não 

são imagens especulares, e têm diferentes propriedades físicas e químicas [34,42]. 
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Fig. 9- Fórmulas químicas de a) (R,S)-2-cloro-3-bromobutano; b) (S,S)-2-cloro-3-bromobutano. 

 

 1.2.3- Resolução e separação de enantiómeros 

Muitas moléculas quirais podem ser obtidas por isolamento a partir de fontes 

biológicas e de organismos vivos, onde se encontram na forma opticamente pura. Os 

enantiómeros R e S obtidos por síntese química, a partir de reagentes não quirais, são 

obtidos como misturas racémicas, em que os dois enantiómeros estão em quantidades 

iguais, já que nenhum deles é produzido em excesso sobre o outro. A separação dos 

enantiómeros obriga à participação de outro composto quiral, oticamente puro [34,38]. 

O método mais antigo usado para resolução de enantiómeros foi a 

cristalização; já na segunda metade do século XIX, Louis Pasteur conseguiu resolver 

os sais do (±)-ácido tartárico, separando com uma lupa os cristais hemiédricos (e 

quirais), similares aos encontrados no quartzo. Porém, apesar do método poder ser 

optimizado com aditivos quirais que favoreçam a cristalização de só um dos 

enantiómeros, o sucesso de este tipo de separação é restringido a algumas poucas 

moléculas [38].  

O método mais usado para realizar separações quirais é através da formação 

de diastereoisómeros; a molécula quiral, presente como mistura racémica, reage com 

outra molécula quiral (chamadoagente de discriminação) para formar duas moléculas 

diastereoméricas, de distintas propriedades físicas e químicas. Os diastereoisómeros 

são separados por métodos tradicionais e já conhecidos (destilação, cristalização, 

cromatografia), e o agente de discriminação é separado posteriormente. O sucesso 

deste método depende fundamentalmente do uso dum agente de discriminação que 

produza diastereoisómeros com marcadas diferenças nas suas propriedades, e que 

possa ser separado facilmente dos enantiómeros a resolver.  
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A cromatografia com colunas quirais também é um método fácil e barato para 

separar enantiómeros; as interações entre a fase estacionária quiral e as moléculas 

quirais a resolver são de tipo diastereomérico. Assim, os tempos de permanência na 

coluna quiral vão ser diferentes para os enantiómeros. Alguns dos enchimentos quirais 

usados nas distintas técnicas cromatográficas podem ser consultados na referência 

[45]. 

A qualidade da separação dos enantiómeros pode ser avaliada através da 

determinaçãodo excesso enantiomérico (ee) da solução, relativo àquantidade total dos 

enantiómeros; assim: 

푒푒 =
|퐶 −퐶 |
퐶 + 퐶

∗ 100%   (18)      

onde Cde Cl são as quantidades dos enantiómeros d e l, respectivamente. Numa 

mistura racémica, o excesso enantiomérico ee=0. Para um enantiómero puro, 

ee=100%. 

 A pureza óptica (P) da solução é também um indicativo do sucesso da 

separação, e expressa a relação entre a rotação óptica observada (obs) e a rotação 

óptica do enantiómero puro (): 

푃 =
훼
훼

∗ 100%   (19) 

 Numa mistura racémica, as contribuições a rotação óptica de cada um dos 

enantiómeros são anuladas entre si; assim, a rotação óptica de uma mistura racémica 

é zero [34].  
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1.3- ELÉTRODOS MONOCRISTALINOS 

1.3.1- Células unitárias 

 Os primeiros estudos da dupla camada elétrica foram realizados em elétrodos 

de mercúrio líquido em soluções aquosas, devido a sua fácil limpeza, elevado 

sobrepotencial para a redução do solvente, e o elevado intervalo de potencial em que 

se comporta como um elétrodo idealmente polarizável [2,46]. 

 A falta de reprodutibilidade na obtenção de superfícies uniformes dificultou o 

avanço dos estudos electroquímicos em elétrodos metálicos sólidos. A introdução de 

superfícies monocristalinas, de orientação cristalográfica bem definida, e de métodos 

de limpeza mais eficientes, levou a umdesenvolvimento importante no conhecimento 

da interfase metal-solução [1,46]. Particularmente, no caso do ouro, desde os anos 80 

se tem demostrado a influência da orientação cristalográfica do metal na resposta 

electroquímica do elétrodo. À desvantagem do ouro ser dissolvido em soluções de 

agentes complexantes (e.g. cloretos), contrapõem-se a sua estabilidade quer em 

soluções ácidas ou básicas, em ar, o seu elevado ponto de fusão (que facilita a sua 

limpeza com uma chama oxidante), e o grande intervalo de polarizabilidade que 

apresenta [46]. 

 Um sólido cristalino é definido a partir de uma célula unitária que se repete 

uniformemente nas 3 dimensões. A célula unitária é o padrão que é repetido 

tridimensionalmente na estrutura cristalina do sólido. Existem 7 famílias de células 

unitárias, das quais as cúbicas são as mais simples. Os 3 tipos de células unitárias 

cúbicas encontram-se representados na Figura 10, segundo o modelo de esferas 

duras [47]: 

 

Fig. 10- Tipos de células unitárias cúbicas. 
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 O ouro cristaliza no sistema cúbico de faces centradas fcc (face-centered-

cubic), o que lhe confere um empacotamento elevado de átomos (4 átomos por célula 

unitária, ver Figura 10). As distintas faces cristalográficas no sólido provêm de cortes 

realizados na célula unitária com planos de orientação bem definida.  

 

1.3.2- Índices de Miller 

 A designação dos planos de corte na célula unitária foi proposta por Miller [48]. 

Os planos são descritos por um conjunto de índices, (hkl), relacionados com a 

interseção do plano com a célula unitária, obtidos assim [46]:   

-  Calculam-se os recíprocos da intercepção do plano com os eixos 

(x,y,z). 

- Simplificam-se os recíprocos aos números mais pequenos que 

mantenham a  mesma razão.  

 Assim, todos os planos paralelos têm os mesmos índices. A equação do plano, 

a partir dos índices de Miller (hkl) é: 

1
ℎ
푥 +

1
푘
푦 +

1
푙
푧 = 1   (20) 

 Na Figura 11 mostram-se alguns planos e índices de Miller, no sistema cúbico. 

 

 

Fig. 11- Planos de corte conforme os índices de Miller para o sistema fcc. 
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1.3.3- O modelo “TLK” 

 Os planos simples de orientação (111) e (100) correspondem às superfícies de 

maior densidade  atómica e menor rugosidade do sistema fcc, com a maior extensão 

de terraços e a menor densidade de degraus e defeitos [25,49]. As orientações de 

índices mais elevados, consideram-se como superfícies planas (terraços), 

descontinuadas com a aparição de degraus e defeitos. Assim, o sistema TLK 

(“Terraces, Ledges, Kinks”) descreve as superfícies a partir de arranjos periódicos de 

terraços, degraus e defeitos de orientação cristalográfica simples: (100), (110) ou (111) 

(ver Figura 12). 

 

Fig. 12- Terraços, defeitos e degraus numa superfície. 

 

 Uma superfície constituída só por terraços e degraus monoatómicos, pode ser 

descrita assim: n(h,k,l)t-(h,k,l)s, onde n é a largura atómica dos terraços, e (h,k,l)t e 

(h,k,l)s são as orientações cristalográficas dos terraços e dos degraus, 

respectivamente. Por exemplo, as superfícies com índices de Miller da forma  

(n+1,n-1,n-1) são constituídas por terraços de n átomos de comprimento de orientação 

(111) e degraus monoatómicos de orientação (100). Na Tabela 2 mostram-se as 

equivalências entre os índices de Miller e a notação TLK [46].  

Tabela 2- Equivalência entre os índices de Miller e a notação TLK 

 



21 
 

1.3.4- Notação por microfacetas 

 Van Hove e Somorjai [50] demostraram que é possível descrever uma 

superfície monocristalina em microfacetas de orientação simples, (111), (110) e (100). 

O número de células unitárias de cada uma destas orientações simples na célula 

unitária de uma superfície de orientação (h,k,l) é obtida a partir da decomposição 

vectorial dos índices de Miller da superfície, assim: 

(ℎ,푘, 푙) = (ℎ − 푘) (100) + (푘 − 푙) (110) + 푙 (111)  (21) 

onde (h-k),(k-l) e l são os coeficientes da decomposição vectorial, e os subíndices a, b 

e c o número de células unitárias das orientações (100), (110) e (111) na célula 

unitária da superfície (h,k,l), respectivamente. Para as superfícies do sistema fcc, os 

valores destes subíndices são: 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧푎 =

ℎ − 푘
2

푏 =
푘 − 푙

2
푐 = 푙

    푠푒 (ℎ,푘, 푙 ) 푡표푑표푠 푖푚푝푎푟푒푠               

푎 = ℎ − 푘
푏 = 푘 − 푙
푐 = 2푙

    푠푒 (ℎ,푘, 푙) 푛ã표 푠ã표 푡표푑표푠 푖푚푝푎푟푒푠

   (22) 

 Por exemplo, para a superfície (643), temos: 

(643) = 2 (100) + 1 (110) + 3 (111) 

Assim, a célula unitária da superfície (631) é composta por microfacetas de duas 

células unitárias de orientação (100), uma de orientação (110), e seis microfacetas de 

orientação (111). Na Tabela 3 mostra-se a decomposição vectorial de algumas 

superfícies com distintos índices de Miller.  

 

Tabela 3- Decomposição vectorial em microfacetas de orientação simples 
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1.3.5- Reconstrução de superfícies monocristalinas 

 Sob determinadas condições experimentais, as camadas superficiais do cristal 

metálico apresentam um arranjo atómico distinto da superfície ideal. As diferenças 

relativamente à superfície ideal incluem  pequenas variações na distância interatómica 

nas camadas superficiais, rotura e formação de novas ligações, e deslocamento de 

átomos na superfície, com possibilidade de formação de degraus e defeitos adicionais. 

A reconstrução da superfície pode ser induzida por tratamento sob vácuo, tratamento 

térmico ou tratamento electroquímico [51-53].  

 No caso de monocristais descritos por índices de Miller elevados, com maior 

densidade de degraus e defeitos, pode existir agrupamento ou coalescência dos 

degraus para formar terraços de índices mais pequenos, aumentando o número de 

coordenação dos átomos superficiais [54], mais este tipo de reconstrução não tem sido 

observada em muitos casos [55,56]. Porém, estudos teóricos de reconstrução de 

monocristais quirais de platina com alta densidade de degraus, demostram que,apesar 

da redução na densidade de degraus por reconstrução, a quiralidade inerente aos 

degraus na superfície não é afectada [54,57-59].  

A reconstrução das superfícies quirais de orientação (531) e (643) tem sido 

estudada experimentalmente, em elétrodos de cobre e platina; sendo reconhecido que 

estas superfícies não apresentam reconstrução, com arranjos atómicos superficiais 

similares aos do seio do cristal, mais sim um fenómeno de “relaxação”, evidenciado 

em pequenas variações no comprimento das ligações atómicas superficiais e de 

algumas camadas internas adjacentes [60-62], e explica a rugosidade superficial 

(roughening) observada nestas superfícies. A falta de evidência de reconstrução em 

superfícies com alta densidade de degraus explica-se pela pequena extensão de 

zonas planas, que impedem a reconstrução [63,64]. A assunção de que o arranjo 

superficial é idêntico ao da superfície ideal é razoável, e é de uso comum na literatura 

científica [33,59, 65,66].  

 Em estudos de adsorção, o efeito da relaxação superficial no potencial 

enantioselectivo da superfície quiral não é bem conhecido. Há estudos que indicam 

que a quiralidade da superfície é preservada [54,57], e que capacidade de adsorção 

específica entre a superfície e uma molécula quiral podem ser alteradas [58]. Porém, 

há evidência, em elétrodos de ouro e cobre, de que a adsorção de moléculas 

orgânicas pequenas (glicina, alanina, piridina) levanta e elimina a reconstrução [60,67-

69]. 
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1.3.6- Superfícies monocristalinas quirais 

 As primeiras investigações realizadas em elétrodos monocristalinos quirais, 

reconheciam a condição de que uma superfície para exibir quiralidade tem que 

apresentar degraus em espiral (kinked steps) [63,70,71]. Gellman et. al. restringiram a 

existência de quiralidade na superfície monocristalina aos casos em que os 

comprimentos atómicos nos degraus são diferentes (ver Figura 13) [70].  

 

 

Fig. 13- a) Degraus em espiral (kinked steps), em cores b) imagem especular dos degraus em espiral 

 c) uma superfície quiral monocristalina apresenta um arranjo periódico destes sítios quirais. 

 

 Mais tarde, Attard et. al. corrigiram este critério, já que não considera a 

orientação cristalina dos degraus; por exemplo, a superfície quiral de orientação (531) 

é formada por microfacetas de orientação (111), (110) e (100), todas do mesmo 

comprimento (ver Tabela 3). Assim, a fonte de quiralidade reside na distinta orientação 
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dos degraus, mesmo que sejam do mesmo comprimento [66]. Attard et. al. 

propuseram uma nomenclatura, em analogia à nomenclatura proposta por Cahn-

Ingold-Prelog para moléculas quirais, a partir da sequência da orientação das 

microfacetas (111), (110) e (100) que formam o degrau em espiral: observado por 

cima (desde o vácuo ou desde a solução electrolítica), se a sequência das 

microfacetas (111)→(100)→(110) é para a direita (no sentido horário), a superfície 

denota-se como R. Se acontece o contrário: a sequência (111)→(100)→(110) ser para 

a esquerda (sentido anti-horário), a superfície denota-se como S (ver Figura 14) 

[66,72].  

 

Fig. 14- Nomenclatura R-S para superfícies quirais, conforme o sentido  

das microfacetas (111)→(100)→(110) no degrau. 

  

 No sistema cúbico de faces centradas, o critério de quiralidade proposto por 

Attard et. al. [66] –degraus em espiral, com distinto comprimento e/ou orientação nos 

degraus- é satisfeito por superfícies com índices de Miller (h,k,l) onde h≠k≠l≠0 [54]. 

Assim, conforme a Eq. (21), são garantidas as três orientações cristalinas (111), (100) 

e (110) nos degraus em espiral. A configuração R ou S de uma superfície cristalina 

pode ser conhecida a partir do padrão de refração de electrões de baixa energia 

(LEED, Low Energy Electron Difraction); o comprimento, a elevação dos degraus, e a 

sua orientação, é informação que pode ser extraída dos padrões de refração das 

superfícies (os padrões são também imagens especulares um do outro), a partir da 

análise teórica da orientação cristalina da superfície [49,62,70,73]. Na Figura 15 

mostram-se modelos atómicos de algumas superfícies quirais encontrados na 

literatura.    
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                                              (a)                                                                            (b) 

 

(c) 

Fig. 15- Modelos atómicos da superfície monocristalina: a) (531)-R (extraído da referência [74]);  

b) (854), onde a beira dos degraus é assinalada (extraído da referência [57]);  

c) (643)-S (extraído da referência [75]). 

 

 Pratt et. al. propuseram um critério alternativo de quiralidade, extensível para 

cristais no sistema bcc (body-centered cubic) e hcp (hexagonal close packing), que 

podem não apresentar defeitos superficiais (kinks) [76,77]. 
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 1.3.7- Discriminação de enantiómeros e superfícies quirais 

 Há uma demanda constante de compostos quirais opticamente puros na 

indústria farmacêutica, bem como de métodos de síntese e separação destes 

compostos quirais que sejam eficientes e baratos. Confrontados com os métodos de 

síntese e separação em fase homogénea (em princípio, de maior uso e maior 

resolução enantiomérica), os catalisadores quirais em fase heterogénea (cristais 

quirais, superfícies monocristalinas quirais ou superfícies modificadas com substratos 

quirais) apresentam as vantagens de que a posterior separação do agente de 

discriminação não é necessária, e de que é possível sintetizar e/ou resolver grandes 

quantidades de moléculas com pequenas quantidades de catalisador. Ademais, o 

rendimento máximo na síntese de compostos quirais, a partir de reagentes aquirais, é 

de 50 %, já que os produtos são obtidos como misturas racémicas; os catalisadores 

quirais têm o potencial de orientar a síntese a praticamente só um dos enantiómeros 

[38,56,57,72]. No ano de 2001, o prémio Nobel de Química foi atribuído a William 

Knowles, Ryoji Noyori, e Barry Sharpless em reconhecimento a importantes avanços 

em catálise quiral em reacções de hidrogenação e oxidação [78].  

 Baiker [79] reconhece fundamentalmente três tipos de catalisadores quirais:  

 1- Estruturas cristalinas quirais: a quiralidade destes catalisadores têm origem 

na sua estrutura cristalina. O quartzo, que cristaliza em um arranjo helicoidal de 

moléculas tetraédricas de SiO4, é o mais conhecido; o sentido da hélice, esquerda ou 

direita, confere quiralidade ao cristal.  

 2- Superfícies modificadas: uma superfície pode exibir quiralidade se uma 

molécula quiral é adsorvida ou suportada nela. São diferentes as interações entre a 

molécula que modifica e os enantiómeros R e S de alguma molécula de teste, já que 

as interações são de tipo diastereomérico.  

3- Superfícies cristalinas quirais: a quiralidade reside exclusivamente na 

superfície, e deve-se a defeitos e/ou degraus presentes nela. A estrutura cristalina é 

aquiral, mas o corte adequado do cristal origina degraus helicoidais; o sentido das 

microfacetas de orientações simples define a quiralidade da superfície.  

Na Tabela 4 mostra-se um resumo dos trabalhos mais importantes feitos em 

superfícies cristalinas quirais. O primeiro deles, do ano 1996, reconheceu a 

possibilidade de que uma superfície com degraus em espiral apresente diferentes 

interações com moléculas quirais; foi referido o facto de que os degraus tinham que 
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ser de distinto comprimento para a superfície mostrar quiralidade, mais não foi 

observada discriminação dos enantiómeros [70]. Este trabalho deu origem, dois anos 

mais tarde, a simulações teóricas que confirmavam a hipótese [71]. A primeira 

evidência experimental de discriminação enantiomérica foi apresentada por Attard et. 

al., na oxidação de glucose em elétrodos de Pt(643) e Pt(531), com excessos 

enantioméricos de 60 % e 80 %, respectivamente [66].  

A interação entre uma superfície quiral e uma molécula quiral específica (R ou 

S) é de tipo diastereomérico, e é exactamente equivalente à interação entre o 

enantiómero da superfície e o enantiómero da molécula [63,65,66,80]:   

superfície R + molécula S ≡ superfície S + molécula R 

superfície R + molécula R ≡ superfície S + molécula S 

 Das orientações cristalinas mostradas na Tabela 4, a (531) é a que apresenta a 

maior densidade de sítios quirais (degraus em espiral) do sistema fcc, por estar 

localizado no centro do triângulo estereográfico [74]. Há grande evidência 

experimental de que o aumento da densidade de sítios quirais incrementa a resolução 

enantiomérica da superfície cristalina, sendo mesmo a orientação (531) a que 

apresenta o maior grau de resolução [63,65,66,81,82]. Só uma excepção foi 

encontrada a este comportamento, num estudo da adsorção de 3-metilcicloexanona 

em Cu(531) e Cu(643) [74,75]. 

 

  

 



 
 

 

Tabela 4- Lista das técnicas, condições experimentais e grau de resolução nos mais importantes trabalhos de discriminação enantiomérica em superfícies quirais. 
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 1.3.8- Preparação dos elétrodos 

 Os elétrodos monocristalinos são obtidos a partir de ouro de elevada pureza, 

submetido a uma série de cortes conforme a orientação cristalográfica desejada.  

 Um fio de ouro puro (99,999 %) é introduzido num cadinho de grafite, e fundido 

em vácuo num forno de indução (ver Figura 16). A configuração do cadinho permite 

que as possíveis impurezas presentes sejam deslocadas para o topo da esfera 

durante a fusão do metal. O arrefecimento do elétrodo é lento (10 min.), para garantir a 

formação de um metal monocristalino [89].  

 

Fig. 16- Esquema do cadinho de grafite utilizado na fundição do ouro (extraído e adaptado da referência [89]) 

 Um primeiro corte da esfera é efectuado para eliminar as impurezas na 

superfície. A orientação cristalina da superfície resultante de este primeiro corte é 

determinada por difração de raios X. Assim, conforme a diferença angular entre a 

orientação desejada e a orientação do primeiro corte, é efectuado um segundo corte, 

com o elétrodo colocado num suporte cilíndrico, com uma cabeça goniométrica com 

precisão angular de 0.5º (ver Figura 17). 

 

Fig. 17- Cabeça goniométrica de precisão para o corte do elétrodo. O ângulo é  

ajustado com os parafusos (extraído e adaptado da referência [89]) 
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A seguir, o elétrodo é polido mecanicamente com papel abrasivo e pasta de 

diamante. Finalmente, uma limpeza electroquímica do elétrodo é efectuada por 

dissolução anódica, em soluções de cianeto ou tartarato de potássio. Detalhes 

adicionais sobre a preparação e limpeza dos elétrodos  podem ser consultados na 

referência [46].  
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2.1- PARTE EXPERIMENTAL 

 

 2.1.1- Célula electroquímica  

 A célula usada neste trabalho é uma típica célula electroquímica de três 

elétrodos (ver Figura 18) [2]. Um elétrodo de Hg/Hg2SO4 saturado com K2SO4 (MSE, 

mercurous sulphate electrode) foi utilizado como elétrodo de referência; o potencial de 

este elétrodo é de +408mV relativamente ao elétrodo saturado de calomelanos (SCE) 

e +650mV relativamente ao elétrodo normal de hidrogénio (NHE). Todos os potenciais 

medidos neste trabalho são referidos ao MSE.  

 

 

Fig. 18- Esquema de uma célula electroquímica de três elétrodos  

 

 O elétrodo auxiliar usado foi um fio de ouro puro, de área maior do elétrodo de 

trabalho [2]. 

 Os elétrodos de trabalho são monocristais quirais de ouro, de orientação (531), 

R e S, e (721)-S. O contacto da face monocristalina do elétrodo com a solução foi 

efectuado pelo método do electrólito suspenso; o elétrodo é mergulhado 

completamente na solução, para logo, lentamente, ser elevado até formar um 

menisco; assim, o contacto com a solução é feito exclusivamente através da face 

monocristalina (ver Figura 19) [89]. A posição do menisco na célula electroquímica têm 

um grande efeito nos resultados. Porém, a posição do menisco foi ainda mais elevada, 
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sendo colocado numa posição mais extrema, sem perda do contacto elétrico; deste 

modo, as variações na área da solução em contacto com o elétrodo são menores 

durante a realização das experiências. Os elétrodos de ouro de orientação (531), R e 

S, usados neste trabalho foram fornecidos pelo Prof. Juan Feliu, da Universidade de 

Alicante, em Maio do ano 2012. Também foram realizadas experiências num elétrodo 

de ouro de orientação (721)-S, previamente disponível no laboratório. Os elétrodos 

foram mantidos em compartimentos fechados, excepto quando são utilizados nas 

experiências, para impedir a sua contaminação na atmosfera do laboratório.  

 

 

 

Fig. 19- Imagem de um elétrodo em contacto com a solução pelo método do menisco, ou electrólito suspenso 

 

 2.1.2- Condições experimentais  

 O estudo de propriedades interfaciais em superfícies sólidas é muito sensível à 

presença de impurezas na interfase, mesmo em quantidades muito pequenas. As 

impurezas podem provir do material da célula electroquímica, dos reagentes, da água 

utilizada para preparar as soluções, dos elétrodos, ou de todos eles em conjunto.  

A célula electroquímica é construída exclusivamente de vidro, de paredes 

duplas, e foi lavada periodicamente com ácido sulfúrico concentrado, seguido de 

lavagens abundantes com água ultrapura e, finalmente, como água ultrapura em 

ebulição. A lavagem com ácido foi efectuada sempre que se muda a molécula em 
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estudo, ou o electrólito. No resto das experiências, a lavagem foi efectuada com água 

ultrapura em ebulição.  

O restante material de vidro utilizado foi limpo de forma semelhante: 

borbulhadores, balões volumétricos e gobelés. Nas experiências não foram utilizados 

nenhum tipo de materiais de plástico.  

Na Tabela 5 mostra-se a lista dos reagentes utilizados, e os seus fabricantes. 

Os reagentes foram usados tal como foram recebidos, sem purificação adicional. As 

soluções foram preparadas com água purificada num sistema Millipore (Milli-Q), 

alimentado com água previamente destilada. A resistividade da água utilizada era de 

18Mcm. As soluções foram preparadas imediatamente antes da sua utilização, 

exceto nas experiências com glucose, cujas soluções foram preparadas com 24 horas 

de antecedência, por causa da mutarrotação das configurações  e  da glucose 

[35,63,66]. 

 

Tabela 5- Lista de reagentes. 

 

 

A limpeza do elétrodo de trabalho levou-se a cabo por recozimento em uma 

chama oxidante de gás butano, para eliminar as impurezas presentes na superfície. O 

elétrodo é aquecido cuidadosamente ao rubro e imediatamente retirado da chama, 

para prevenir o sobreaquecimento do elétrodo ou a fusão do ouro. O processo é 

repetido várias vezes, para logo o elétrodo ser arrefecido com água ultrapura. O 
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arrefecimento ao ar livre do elétrodo de trabalho não permite obter resultados 

reprodutíveis, por contaminação da superfície do elétrodo na atmosfera do laboratório. 

Por outro lado, o arrefecimento imediato do elétrodo com água ultrapura pode dar 

origem a superfícies perturbadas pelo choque térmico. Assim, deixou-se um tempo de 

espera de 2 ou 3 segundos antes do arrefecimento do elétrodo de trabalho com água 

ultrapura [90-92]. A limpeza do fio de ouro utilizado como elétrodo auxiliar foi similar.  

Após o arrefecimento do elétrodo de trabalho, uma microgota de água 

permanece suspensa na superfície do elétrodo (ver Figura 20); esta microgota 

mantém a superfície protegida e limpa de contaminação do elétrodo pela atmosfera do 

laboratório, até o elétrodo ser posto em contacto com a solução pelo método do 

electrólito suspenso.  

Tudo o material foi manuseado só com luvas de látex sem pó, e teve-se o 

cuidado de não tocar as superfícies em contacto directo com a solução, tanto da célula 

electroquímica como dos elétrodos.  

 

 

Fig. 20- Uma microgota protege o elétrodo de impurezas do ar do laboratório, até ser transferido à solução. 

 

2.1.3- Técnicas experimentais 

2.1.3.1- Voltametria cíclica 

A oxidação de moléculas orgânicas quirais em elétrodos monocristalinos 

quirais foi estudada por voltametria cíclica; a intensidade de corrente é registrada 
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quando no elétrodo de trabalho se aplica uma rampa linear de potencial, cíclica, entre 

dois limites de potencial (ver Figura 21). 

 

 

Fig. 21- a) Programa potencial-tempo típico numa voltametria cíclica; b) a resposta da  

corrente é registrada e c) a desconvolução no tempo de um voltamograma. 
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A técnica da voltametria cíclica apresenta várias vantagens, pois permite: 

a) avaliar o grau de limpeza do elétrodo de trabalho e da célula 

electroquímica.  

b) detetar a presença de oxigénio na solução. O oxigénio favorece as 

reações de oxidação e redução do solvente. 

c) definir o intervalo de polarizabilidade do elétrodo, e os intervalos de 

oxidação e redução do elétrodo e do electrólito.  

 Ademais, a voltametria cíclica dá informação relativa à natureza de processos 

interfaciais, e processos de oxidação e redução electroquímica. Por outro lado, a 

resposta voltamétrica dos elétrodos monocristalinos é própria e característica da 

orientação cristalográfica do elétrodo. Assim, o voltamograma cíclico considera-se 

uma impressão digital do elétrodo monocristalino, em determinadas condições 

experimentais (e.g. a natureza do metal, temperatura, velocidade de varrimento, 

electrólito, etc.) [29,55,90,93]. 

 A desconvolução dos voltamogramas no tempo permite obter a curva corrente-

tempo, a partir da velocidade de varrimento do voltamograma (ver Figura 21). A 

integração numérica desta curva permite obter a carga elétrica envolvida nos 

processos faradaicos no elétrodo (oxidação e redução). Neste trabalho, a avaliação da 

enantioselectividade dos elétrodos quirais baseia-se fundamentalmente nos estudos 

das cargas de oxidação e de redução em solução aquosa das moléculas quirais 

estudadas, em meio ácido e neutro, a diferentes concentrações das moléculas.  

Na Tabela 6 mostram-se as condições experimentais em que foram realizados 

os ensaios, tanto em solução ácida como em solução neutra. Os voltamogramas foram 

reprodutíveis e superponíveis a partir do segundo ou terceiro ciclo. Antes da execução 

dos ensaios voltamétricos, as soluções foram desoxigenadas por borbulhamento com 

azoto durante 20 minutos. Durante as experiências, o fluxo de azoto foi mantido por 

cima da solução, e através de um borbulhador, contendo solução do electrólito usado 

na experiência. O borbulhador diminui a extensão da evaporação da solução, evitando 

assim a queda do menisco.  

Durante as experiências foi mantida a agitação na solução mediante uma barra 

magnética; a agitação foi ligeira, para garantir a estabilidade do contacto elétrico no 

menisco. 
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Tabela 6- Condições experimentais no estudo da oxidação de 

 moléculas quirais em elétrodos quirais, por voltametria cíclica 

 

 

 2.1.3.2- Impedância electroquímica 

A adsorção de moléculas orgânicas quirais em elétrodos monocristalinos 

quirais foi estudada por capacidade diferencial. A capacidade da dupla camada 

elétrica foi determinada a partir de medições de impedância electroquímica: um 

potencial alterno de frequência conhecida e baixa amplitude é sobreposto a um valor 

de potencial constante aplicado no elétrodo de trabalho, sendo registrado o 

desfasamento do sinal alterno da intensidade de corrente relativamente ao sinal do 

potencial alterno aplicado. A impedância Z da célula electroquímica (a razão entre o 

potencial e a intensidade de corrente) é decomposta em dois componentes: a 

impedância real, Zr, em fase com o potencial, e a impedância imaginária, Zim, 

desfasada em 90º relativamente ao sinal de perturbação (ver Figura 22). A curva 

paramétrica que representa os valores -Zim vs Zr, a diferentes frequências, chama-se 

diagrama de impedância.  

Fig. 22- a) Sinais do potencial aplicado (preto) e da resposta em intensidade de corrente (azul)  

b) Representação vectorial do potencial (preto), intensidade de corrente (azul) e impedância (vermelho). 
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Para extrair informação da curva de impedância, a célula electroquímica é 

modelada como um circuito elétrico constituído por uma resistência R, correspondente 

à resistência da solução, conectada em série com uma capacidade C, que representa 

a capacidade da dupla camada. Este modelo só é válido no intervalo de potenciais em 

que o elétrodo de trabalho se comporta como idealmente polarizável. Na Figura 23 

mostra-se a curva de impedância típica de um circuito RC.  

 

 

Fig. 23- Diagrama de impedância de um circuito elétrico RC. 

 

As curvas de impedância foram obtidas por sobreposição de uma sinal de 

potencial sinusoidal, de amplitude 10 mV pico a pico, no intervalo de potenciais onde 

não há processos faradaicos, conforme a natureza do electrólito; em solução ácida, 

entre -0.700 V e 0.500 V (vs MSE), e em solução neutra entre -0.900 V e 0.300 V (vs 

MSE). O varrimento do intervalo de potenciais realizou-se em cinco frequências, 

igualmente distribuídas em escala logarítmica entre 40.00 Hz e 180.00 Hz (40.00, 

58.26, 84.85, 123.59 e 180.00 Hz), em sentido anódico (positivo), em intervalos de  

10 mV. Um varrimento em sentido catódico (negativo) realizou-se entre os varrimentos 

anódicos, em intervalos de 20 mV, para não aplicar um salto de potencial brusco nas 

sucessivas experiências a diferentes frequências (ver Figura 24). Antes das medições 

de impedância, em solução dos electrólitos, realizou-se um ensaio voltamétrico 

completo (ver Tabela 6), seguido de uma voltametria cíclica no intervalo de potenciais 

da dupla camada elétrica, com o fim de limpar o elétrodo de trabalho, avaliar a 

ausência de oxigénio na solução, e obter uma superfície reprodutível no elétrodo de 

trabalho.  
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Fig. 24- Programa potencial - tempo para as medições de impedância  

electroquímica em  solução ácida (azul) e solução neutra (preto). 

 

Nas medições de impedância realizadas com as moléculas quirais, a 

voltametria foi restrita aos potenciais que definem a dupla camada elétrica, para evitar 

possíveis interferências dos produtos da oxidação das moléculas no elétrodo. Por 

outro lado, devido à grande sensibilidade da adsorção orgânica à limpeza do elétrodo, 

foi realizada uma voltametria cíclica no electrólito correspondente (ácido perclórico ou 

perclorato de sódio) entre experiências com as moléculas orgânicas, para limpeza 

adicional do elétrodo de trabalho [94].  

As condições experimentais de agitação da solução, borbulhamento de azoto e 

posição do menisco foram similares às descritas na secção anterior.  

Todas as experiências foram realizadas em um potenciostato Autolab 

PGSTAT20 EcoChemie, com software de adquisição de dados GPES ® e FRA ® . 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

3.1- “IMPRESSÕES DIGITAIS” DOS  

ELÉTRODOS MONOCRISTALINOS 

 3.1.1- Elétrodo Au-(531) 

 A orientação cristalográfica (531) é, no sistema fcc, a superfície quiral que 

apresenta a maior densidade de sítios quirais, mas não tem sido tão estudada como 

outras superfícies quirais [74], e são escassos os trabalhos em elétrodos de ouro com 

esta orientação cristalina (ver Tabela 4).  

 Na Figura 25, (a) e (b), mostram-se os voltamogramas cíclicos obtidos para o 

elétrodo de ouro (531), S e R, respectivamente, em solução de HClO4 20 mM. O 

electrólito têm as vantagens de que apresenta um efeito tampão considerável, e a 

adsorção do anião, ClO4
-, em elétrodos de ouro é desprezável [95,96]. 

A potenciais positivos, observa-se a existência duma intensidade de corrente 

de oxidação da superfície do elétrodo de ouro, devido à formação de uma 

monocamada de óxido de ouro superficial, até atingir um valor mínimo, chamado 

“mínimo de Bernstein”. A potenciais além do potencial do mínimo de Bernstein, a 

intensidade de corrente aumenta pelo crescimento da camada de óxido de ouro e a 

oxidação do solvente com libertação de oxigénio [90,97-99]. No sentido catódico, 

observa-se um pico aguçado de redução da superfície do ouro. O ciclo voltamétrico é 

quimicamente reversível, e as cargas elétricas de oxidação e redução são iguais (ver 

Secção 3.2.1).  

O intervalo de potenciais entre o limite negativo e a oxidação do ouro 

corresponde à região da dupla camada elétrica, e o elétrodo comporta-se como 

idealmente polarizável.  

Na Figura 25, (c) e (d), mostra-se a voltametria cíclica do elétrodo de ouro 

(531), S e R, respectivamente, em solução de NaClO4 20 mM. O voltamograma cíclico 

é muito sensível à agitação, já que a solução neutra não apresenta o efeito regulador 

do pH [93]. 
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Fig. 25- Voltamogramas cíclicos de a) (531)-S em HClO4 20 mM; b) (531)-R em HClO4 20 mM;  

c) (531)-S em NaClO4 20 mM e d) (531)-R em NaClO4 20 mM. Vel varr=50 mV/s. 

 

Na formação da monocamada de óxido de ouro, a potenciais positivos, há 

libertação de iões H+ na adjacência da superfície do elétrodo, Eq. (23): 

퐴푢( ) + 퐻 푂 → 퐴푢(푂퐻) +퐻 + 푒    (23) 

Por outro lado, na redução da superfície do elétrodo, há libertação de iões OH-, 

Eq. (24): 

퐴푢(푂퐻) + 푒 → 퐴푢 + 푂퐻    (24) 

Assim, as reações mostradas nas Eqs. (23) e (24) são favorecidas em solução 

neutra, pelo que as correntes de oxidação e redução do ouro ocorrem a potenciais 

mais negativos que em solução ácida (ver Figura 25). 

Em ausência de agitação, o voltamograma em solução neutra apresenta dois 

picos de redução (ver Figura 26). O primeiro deles, a aprox. 0.3 V, deve-se à redução 

parcial da superfície do elétrodo, favorecida por os iões H+ produzidos no varrimento 

anódico (ver Eq. (23)). A extensão da redução do elétrodo neste primeiro pico é 

limitada pela quantidade de iões H+ produzidos na oxidação do elétrodo. O segundo 

pico de redução, a aprox. -0.15 V, deve-se à redução do resto da superfície do 



42 
 

elétrodo, ao pH próprio da solução do electrólito. A agitação da solução remove os 

iões H+ nas cercanias da superfície do elétrodo, produto da sua oxidação, e o 

voltamograma, em agitação, apresenta só um pico de redução. 

 

 

Fig. 26- Voltamogramas cíclicos de Au-(531)-R em NaClO4 com agitação (preto, linha descontinua)  

e sem agitação na solução (azul, linha continua). Vel varr=50 mV/s. 

 

A caracterização de elétrodos monocristalinos é mais fácil de realizar em 

solução ácida que em solução básica ou neutra [93].  

Em meios não quirais, como as soluções dos electrólitos, os elétrodos R e S 

não apresentam diferenças nos voltamogramas, e são praticamente superponíveis. 

Voltamogramas cíclicos de Au-(531) em solução de LiClO4+HClO4 são similares aos 

mostrados na Figura 25 [100].   

 

3.1.2- Elétrodo Au-(721) 

Na Figura 27, (a) e (b), mostram-se os voltamogramas cíclicos obtidos para o 

elétrodo de ouro (721)-S, em solução de HClO4 e NaClO4 20 mM, respectivamente. 

Não foram encontrados estudos electroquímicos em superfícies de ouro de 

orientação cristalina (721) na literatura científica.  
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Fig. 27- Voltamogramas cíclicos de a) (721)-S em HClO4 e b) (721)-S em NaClO4. Vel varr=50 mV/s. 

 

Nas Figuras 25 e 27 observa-se que, comparado com as soluções de NaClO4,  

a densidade de corrente dos voltamogramas é maior nas soluções de HClO4, mesmo 

sendo de igual concentração, devido à elevada condutividade do protão H+ em solução 

aquosa [1,101]  

Ao longo das experiências no laboratório, os voltamogramas cíclicos, quer em 

solução ácida, quer em solução neutra, foram reprodutíveis, pelo que não há evidência 

de reconstrução irreversível ou danificação do elétrodo com o uso ou o tratamento de 

limpeza à chama utilizado.  
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3.2- ESTUDOS DE OXIDAÇÃO DE MOLÉCULAS QUIRAIS 

 Nesta secção são apresentados os resultados obtidos por voltametria cíclica de 

varias moléculas orgânicas quirais, em elétrodos quirais de ouro, em meio ácido e 

neutro, com distintas concentrações da espécie orgânica em solução. São propostas e 

avaliadas expressões para calcular a resolução enantiomérica dos elétrodos quirais na 

oxidação das moléculas quirais. 

 

 3.2.1- Oxidação de D-Sorbitol e D-Manitol 

O sorbitol, ou glucitol, é um poliálcool, obtido na hidrogenação da glucose. É 

amplamente utilizado como adoçante em substituição do açúcar comum pelo seu 

baixo conteúdo calórico e porque não promove a formação de cáries nos dentes. 

Outras aplicações do sorbitol encontram-se em laxantes, diuréticos, humectantes, 

como solução irrigante em procedimentos médicos. Fontes naturais de sorbitol são 

frutas como maças, peras e ameixas. 

 Também um poliálcool, o manitol é obtido por hidrogenação da manose, e têm 

usos similares ao sorbitol. O manitol é uma das mais abundantes fontes de 

armazenagem de energia e carbono na natureza, produzido por bactérias, fungos, 

algas e plantas [102]. Sendo intermediários na redução da glucose, a redução 

completa do sorbitol e o manitol produz misturas de alcanos, que podem ser usados 

como biocombustiveis; o uso de catalisadores de níquel favorece o fraccionamento da 

celulose até os poliálcoois [103]. 

 Na Figura 28 mostram-se as estruturas químicas do D-sorbitol e D-manitol. Os 

carbonos 2 à 5 são quirais, e as moléculas só diferem na configuração do carbono 2; 

assim, as moléculas são isómeros estruturais, e apresentam diferentes propriedades 

físicas e químicas. A oxidação destas moléculas têm sido amplamente estudada em 

elétrodos monocristalinos de platina [104-107] e ouro [25,33], onde é reconhecida a 

influência da orientação cristalina no voltamograma cíclico. 
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Fig. 28- Estruturas químicas de a) D-manitol e b) D-sorbitol 

 

 

  3.2.1.1- D-Manitol em Au-(531) 

 Na Figura 29 mostram-se os voltamogramas cíclicos, obtidos usando distintas 

concentrações de D-manitol, em meio ácido, para os elétrodos (531)-S e (531)-R. Os 

voltamogramas, em D-manitol, apresentam só um pico de oxidação, devido à oxidação 

conjunta do D-manitol e da superfície do elétrodo. A densidade de corrente aumenta 

ligeiramente com o aumento da concentração do D-manitol em solução. 

 Pelo facto da corrente de oxidação do D-manitol não ser independente da 

corrente de oxidação do elétrodo, e aparecerem sobrepostas, não é possível conhecer 

com exactidão o grau de extensão da oxidação do D-manitol. Podemos ter uma 

estimativa por integração numérica da área sob a curva da desconvolução da corrente 

no tempo, na região da oxidação. A carga elétrica assim calculada inclui a carga 

envolvida na oxidação do D-manitol e da superfície do elétrodo. Assim, para cada 

concentração de D-manitol em solução, o excesso de carga elétrica, referido à carga 

elétrica correspondente à oxidação da superfície do elétrodo, permite estimar a carga 

elétrica correspondente à oxidação do D-manitol. Porém, e para eliminar a influência 

da área do menisco em contacto com a solução, para cada concentração de  

D-manitol, a carga elétrica de oxidação Qox foi normalizada pela carga elétrica de 

redução,Qred: Qox/Qred; a principal vantagem deste tipo de representação é que é 

independente da posição do menisco. Já que os voltamogramas são registrados sob 
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Fig. 29- Voltamogramas cíclicos de D-manitol em HClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R.  

As concentrações de D-manitol são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho), 10 mM (azul) e 20 mM (verde). 

Inserção: ampliação da região de redução de oxidação do manitol. 

  

regime de agitação da solução, a corrente de redução corresponde exclusivamente à 

redução da superfície do elétrodo; assim, as pequenas variações na intensidade dos 

picos de corrente de redução nos voltamogramas mostrados na Figura 29 podem 

dever-se a pequenas diferenças na posição do menisco entre as experiências. 
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 Na Figura 30 mostra-se a relação da razão das cargas oxidação/redução dos 

voltamogramas da Figura 29, com a concentração de D-manitol em solução. A 

integração numérica foi realizada em todo o intervalo de potenciais (e todo o intervalo 

de tempo na desconvolução). Usou-se o método de Simpson para a integração 

numérica [108], descrito no apêndice A-1. O resto das integrações numéricas 

realizadas nesta secção foram realizadas conforme o mesmo procedimento. 

 

 

Fig. 30- Relação da razão das cargas oxidação/redução de D-manitol em HClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

 Assumindo que a extensão da oxidação da superfície do elétrodo não varia e 

não é afectada por a quiralidade da molécula quiral em solução, é evidente que há um 

efeito da quiralidade da superfície do elétrodo na oxidação do D-manitol, sendo 

favorecida no elétrodo de orientação (531)-S. Na Figura 30 observa-se que a relação 

de cargas oxidação/redução é equivalente para os dois elétrodos em ausência de  

D-manitol; o valor da relação é perto da unidade, indicando que a voltametria cíclica no 

electrólito é quimicamente reversível. A relação oxidação/redução é maior no elétrodo 

de configuração S em presença do D-manitol em solução; as interações  

superfície R-molécula D e superfície S-molécula D são diferentes já que são de tipo 

diastereomérico.  

 Podemos ter uma estimativa do grau de resolução enantiomérica dos elétrodos 

quirais a partir da quociente  entre as relações de carga oxidação/redução, para cada 

concentração de D-manitol em solução, Eq. (25): 
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onde  e  são as relações de carga oxidação/redução para os elétrodos S 

e R, respectivamente. A fração  pode ser representada como um percentagem: 

훼(%) = (훼 − 1) ∗ 100%    (26) 

 Na Figura 31 mostra-se a variação com a concentração de D-manitol do valor 

da fração , que reflecte o grau de resolução enantiomérica para a oxidação da 

molécula orgânica, a partir da Eq. (25):  

 

Fig. 31- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de D-manitol em HClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (25). 

 

 O valor mínimo da fração  é a unidade, obtido quando a relação das cargas 

oxidação/redução, em ambos elétrodos, é igual, e não há resolução enantiomérica. 

Assim, na Figura 31, em ausência de D-manitol, o valor de  é perto de 1. O valor da 

fração , Eq (25), não varia muito com a concentração de D-manitol; o grau de 

resolução médio é de 3.2 %.  
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  Na Figura 32 mostram-se os voltamogramas cíclicos, obtidos para distintas 

concentrações de D-manitol, em meio neutro, para os elétrodos (531)-S e  

(531)-R. 

 

Fig. 32- Voltamogramas cíclicos de D-manitol em NaClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R.  

As concentrações de D-manitol são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho), 10 mM (azul) e 20 mM (verde).  

 A oxidação do D-manitol em meio neutro apresenta vários picos de oxidação, 

em conjunto com a oxidação da superfície do elétrodo. No varrimento catódico, ocorre 
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a redução do elétrodo, mais o pico de corrente é camuflado por um pico aguçado de 

oxidação do D-manitol na superfície oxidada do elétrodo; a extensão da oxidação do 

D-manitol é limitada pela quantidade de iões OH- libertados durante a redução da 

superfície do elétrodo (Eq. (24)). Assim, esta região do voltamograma cíclico é muito 

sensível à agitação da solução.  

 A avaliação da resolução enantiomérica em solução neutra não é possível a 

partir da Eq. (25), já que a carga elétrica associada a redução não aparece bem 

definida no voltamograma; a resolução só pode ser calculada a partir da carga elétrica 

da oxidação conjunta do D-manitol e da superfície do elétrodo, no varrimento anódico.  

 Na Figura 33 mostram-se as cargas elétricas de oxidação, no varrimento 

anódico, para cada concentração de D-manitol, dos voltamogramas da Figura 32. 

 

Fig. 33- Carga elétrica de oxidação de D-manitol em NaClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

O valor da carga de oxidação é equivalente para os dois elétrodos R e S em 

ausência de D-manitol, e aumenta com a concentração da molécula em solução. Em 

semelhança aos resultados em solução ácida, a oxidação do D-manitol em solução 

neutra é favorecida no elétrodo (531)-S.  

A estimativa do excesso enantiomérico na oxidação do D-manitol é calculada, 

em semelhança com a Eq. (18), a partir da seguinte equação: 

푒푒 =
(푄 ) − (푄 )
(푄 ) + (푄 ) ∗ 100%   (27) 
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onde (Qox)S e (Qox)R  são as cargas de oxidação nos elétrodos S e R, respectivamente.  

 Na Figura 34 mostram-se os valores de excesso enantiomérico na oxidação de 

D-manitol, calculados a partir da Eq. (27): 

 

 

Fig. 34- Excesso enantiomérico na oxidação de D-manitol em NaClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (27). 

 

O valor do excesso enantiomérico em ausência de D-manitol na solução é perto 

de zero. O excesso enantiomérico é máximo quando a concentração de D-manitol é  

5 mM. A resolução a concentrações de 10 e 20 mM é muito pequena, e só 

ligeiramente superior à resolução em ausência de D-manitol; quer dizer, a 

discriminação enantiomérica observada a estes valores de concentração estão 

praticamente dentro do erro experimental.  

Uma observação interessante, e que não acontece nos voltamogramas em 

ausência de D-manitol, é que as densidades de corrente tanto em  

solução ácida como em solução neutra são similares (ver Figs. 29 e 32). 

 Em solução neutra, a intensidade de corrente correspondente à oxidação da 

superfície do elétrodo é menor relativamente à solução ácida, pelo que a intensidade 

de corrente de oxidação do D-manitol é maior, sendo comparáveis as densidades de 

corrente em ambos meios. Assim, mesmo que a oxidação do D-manitol seja mais 

favorecida em solução neutra, o grau de discriminação enantiomérica é ligeiramente 

maior em solução ácida. Porém, é preciso ter em consideração as desvantagens dos 
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resultados obtidos em solução neutra, a partir da Eq. (27), devido principalmente a não 

ser possível eliminar o efeito da posição do menisco na análise dos resultados. 

  

  3.2.1.2- D-sorbitol em Au-(531) 

 Na Figura 35 mostram-se os voltamogramas cíclicos, a distintas concentrações 

de D-sorbitol, obtidos em meio ácido, para os elétrodos (531)-S e (531)-R. 

Qualitativamente, a resposta voltamétrica do D-sorbitol é semelhante ao D-manitol, 

tanto em solução ácida como em solução neutra. 
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Fig. 35- Voltamogramas cíclicos de D-sorbitol em HClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R.  

As concentrações de D-sorbitol são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho), 10 mM (azul) e 20 mM (verde). 

Inserção: ampliação da região de redução de oxidação do sorbitol. 

 

 Na Figura 36 mostra-se a relação de cargas oxidação/redução dos 

voltamogramas da Figura 35, para cada concentração de D-sorbitol em solução, a 

partir da integração numérica da desconvolução dos voltamogramas: 
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Fig. 36- Relação da razão das cargas oxidação/redução de D-sorbitol em HClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

 Em semelhança com o D-manitol, a oxidação do D-sorbitol em meio ácido é 

mais favorecida no elétrodo (531)-S. O quociente dos valores apresentados na  

Figura 36, permite estimar o grau de discriminação enantiomérica do elétrodo (531)-S 

sobre o (531)-R; na Figura 37 mostram-se os valores dos quocientes, para cada uma 

das concentrações de D-sorbitol, calculados a partir da Eq. (25): 

 

Fig. 37- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de D-sorbitol em HClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (25). 

 

 Os valores do excesso  na oxidação do D-sorbitol em solução ácida 

encontram-se entre 3.6 % e 9.1 % com um valor médio de aprox. 6 %; assim, a 
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resolução enantiomérica é maior para o D-sorbitol que para o D-manitol, em meio 

ácido. 

Na Figura 38 mostram-se os voltamogramas cíclicos, a distintas concentrações 

de D-sorbitol, obtidos em meio neutro, para os elétrodos (531)-S e (531)-R. 

 

Fig. 38- Voltamogramas cíclicos de D-sorbitol em NaClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R.  

As concentrações de D-manitol são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho), 10 mM (azul) e 20 mM (verde). 
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 A estimativa do valor da resolução enantiomérica só pode ser efectuada a partir 

da carga elétrica da oxidação conjunta do D-sorbitol e da superfície do elétrodo, no 

varrimento anódico; na Figura 39 mostram-se as cargas elétricas de oxidação, para 

cada concentração de D-sorbitol, dos voltamogramas da Figura 38: 

 

 

Fig. 39- Carga elétrica de oxidação de D-sorbitol em NaClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

 Na Figura 39 observa-se que, ao contrário do comportamento em solução 

ácida, em solução neutra a oxidação do D-sorbitol é mais favorecida no elétrodo  

(531)-R, e a resolução enantiomérica é maior que no elétrodo (531)-S. 

 Em semelhança com os resultados obtidos para o D-manitol, a oxidação do  

D-sorbitol é mais favorecida em meio neutro que em meio ácido, para ambos elétrodos 

R e S. Porém, no caso do D-sorbitol, a variação do pH para valores mais altos, 

favorece a oxidação do D-sorbitol em maior grau no elétrodo R relativamente ao 

elétrodo S. 

 Na Figura 40 mostram-se os valores de excesso enantiomérico na oxidação de 

D-sorbitol, a partir dos valores da carga elétrica de oxidação no varrimento anódico, 

utilizando a Eq. (27); a resolução é nula para a concentração de 5 mM, e para o resto 

das concentrações do composto orgânico os valores de excesso enantiomérico 

encontram-se entre 3.9 % e 6.5 %. 
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Fig. 40- Excesso enantiomérico na oxidação de D-sorbitol em NaClO4,  

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (27). 

 

 Um método válido para avaliar o efeito da posição do menisco no análise dos 

resultados é comparar os resultados obtidos a partir da relação da razão das cargas 

elétricas oxidação/redução (Eq. (25)), e a partir da carga elétrica de oxidação no 

varrimento anódico (Eq. (27)), nos casos em que é possível realizar ambos estudos. 

Assim, a comparação pode ser realizada na oxidação dos poliálcoois D-manitol e  

D-sorbitol em meio ácido, onde o pico de redução da superfície do elétrodo aparece 

bem definido. 

 A análise da razão de cargas Qox/Qred indica que a oxidação é favorecida no 

elétrodo (531)-S, para ambos compostos, D-manitol e D-sorbitol, em meio ácido, para 

todas as concentrações dos poliálcoois em solução (ver Figs. 30 e 36, 

respectivamente). Por outro lado, da análise da carga de oxidação Qox, no varrimento 

anódico do ciclo voltamétrico, em meio ácido, obtém-se uma conclusão equivalente, a 

julgar pelos maiores valores de carga elétrica no elétrodo de configuração S, para 

ambos compostos orgânicos, como se mostra na Figura 41. 
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Fig. 41- Carga elétrica de oxidação de a) D-manitol e b) D-sorbitol, em HClO4, 

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

 Na Figura 42 mostram-se os valores de excesso enantiomérico para a 

oxidação dos poliálcoois, obtidos a partir da Eq. (27) e os valores de carga elétrica 

mostrados na Figura 41. 



59 
 

 

Fig. 42- Excesso enantiomérico na oxidação de a) D-manitol e b) D-sorbitol, em HClO4,  

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (27). 

  

 Os valores de excesso enantiomérico mostrados na Figura 42 são semelhantes 

aos valores do grau de resolução enantiomérica do D-manitol e D-sorbitol obtidos a 

partir da Eq. (25), e mostrados nas Figs. 31 e 37, respectivamente. Observam-se 

algumas diferenças nas tendências dos valores de resolução; por exemplo, no caso de 

D-sorbitol: a partir da relação de cargas, conclui-se que o grau de resolução 

enantiomérica  é máximo para a concentração 10 mM do composto orgânico. Por 

outro lado, a partir do estudo das cargas de oxidação no varrimento anódico, a solução 

de concentração 10 mM de D-sorbitol é a que apresenta o menor valor de excesso 

enantiomérico. Porém, além das diferenças nos valores de resolução e excesso 
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enantiomérico, devidas principalmente ao efeito da posição do menisco, ambos 

métodos de análise brindam conclusões qualitativas equivalentes na preferência 

enantiomérica da superfície do elétrodo respeito a oxidação dos poliálcoois. Este 

resultado é extensivo ao resto dos compostos orgânicos estudados nesta secção, e, 

sempre que for possível fazer os dois tipos de análise, a realizada a partir da relação 

da razão de cargas oxidação/redução será presentada, já que elimina o efeito da 

posição do menisco.  

 Por outro lado, um modelo alternativo para o análise dos resultados é a partir 

da diferença entre a carga elétrica de oxidação e a carga elétrica de redução, para 

cada concentração da molécula orgânica em solução, 푄 − 푄 . Assumindo que a 

carga de redução equivale à carga de oxidação da superfície do elétrodo, a diferença 

das cargas corresponde à carga de oxidação da molécula orgânica. Porém, a 

diferença pode ser normalizada respeito a carga elétrica de redução, para eliminar o 

efeito da posição do menisco nos resultados. De esta maneira, e como se mostra na 

Eq. (28), este modelo é equivalente à Eq. (26), a partir dos quocientes das cargas 

elétricas de oxidação e redução: 

 
푄 − 푄

푄
=
푄
푄

− 1 = 훼 − 1   (28) 
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 3.2.2- Oxidação de D-Glucose 

 A D-glucose é o monossacarídeo mais importante nos organismos vivos, fonte 

de energia e intermediário em muitos processos metabólicos. Na forma livre, ou 

combinada a D-glucose é o componente principal de polímeros de armazenagem 

energético como amido, celulose e glicogénio, e de açúcares mais pequenos como a 

sacarose e maltose, sendo o composto orgânico mais abundante na natureza. É um 

dos principais produtos da fotossíntese nas plantas, e tem um papel primordial na 

respiração celular. O enantiómero L-glucose é raramente encontrado nos organismos 

vivos [38,109].  

 Na Figura 43 mostra-se a estrutura química de cadeia aberta da D-glucose. Em 

solução aquosa, a configuração aberta não é estável, e a molécula apresenta uma 

configuração fechada, resultado de uma reação intramolecular entre os grupos 

funcionais aldeído e álcool do carbono 5, com a eliminação de uma molécula de água. 

Os dois possíveis sentidos na formação do anel dão lugar a dois diastereoisómeros, 

com distintas propriedades físicas e químicas,  e  D-glucose, chamados anómeros. 

Em solução aquosa, os dois anómeros estão em equilíbrio, através da configuração de 

cadeia aberta. Quando um dos anómeros da glucose é dissolvido em água, observa-

se uma mudança na rotação óptica da solução, devido à interconversão das duas 

configurações, até atingir o valor de rotação óptica observado para a D-glucose  

( = +52.6º), próprio do equilíbrio configuracional dos dois anómeros; este processo de 

variação da rotação óptica chama-se mutarrotação [35]. 

 

 

Fig. 43- Estruturas químicas de a) -D-glucose; b) D-glucose, configuração de cadeia aberta, e c) -D-glucose. 
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 A glucose é uma das moléculas orgânicas mais estudadas na discriminação 

enantiomérica de elétrodos quirais, predominantemente em elétrodos de platina, com 

valores de resolução que variam entre 60-80 %, até valores de resolução quase 

desprezáveis em elétrodos monocristalinos de platina com pouca densidade de sítios 

quirais (ver Tabela 4). A influência da orientação cristalina da superfície do elétrodo na 

resposta voltamétrica têm sido demostrada em elétrodos monocristalinos de ouro 

[110,111] e platina [112]. 

 Neste trabalho mostram-se os resultados de oxidação de D-glucose obtidos em 

elétrodos de ouro (531)-S e (531)-R, assim como a oxidação de D e L-glucose num 

elétrodo de ouro de orientação (721)-S. 

 

  

  3.2.2.1- D-Glucose em Au-(531) 

 Na Figura 44 mostram-se os voltamogramas cíclicos, a distintas concentrações 

de D-glucose, obtidos em meio ácido, para os elétrodos (531)-S e (531)-R. 

 No varrimento anódico, a D-glucose oxida-se a partir de aprox. -0.200V vs 

MSE, na região da dupla camada elétrica do electrólito. A partir de aprox. 0.550V vs 

MSE, a corrente registra a oxidação conjunta da D-glucose e da superfície do elétrodo. 

No varrimento catódico, regista-se a redução da superfície do elétrodo e a posterior 

oxidação da D-glucose na região da dupla camada elétrica do electrólito. São 

pequenas as diferenças nos perfis de corrente no sentido anódico e no sentido 

catódico, a potenciais mais negativos que a redução da superfície do elétrodo, sendo 

isto indicativo da ausência de envenenamento da superfície devido à oxidação de  

D-glucose. As correntes de oxidação aumentam com a concentração do açúcar. 
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Fig. 44- Voltamogramas cíclicos de D-glucose em HClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R.  

As concentrações de D-glucose são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho), 10 mM (azul) e 20 mM (verde). 

 

 

 Já que as correntes de redução nos voltamogramas da Figura 44 aparecem 

bem definidas, é conveniente estimar o grau de resolução enantiomérica a partir da 

relação de cargas elétricas oxidação/redução, para eliminar o efeito da posição do 
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menisco; a representação Qox/Qred é independente da área do elétrodo de trabalho em 

contacto com a solução. Na Figura 45 mostra-se a relação de cargas 

oxidação/redução dos voltamogramas da Figura 44, para cada concentração de  

D-glucose em solução, calculados por integração numérica da desconvolução no 

tempo dos voltamogramas. 

 

 

Fig. 45- Relação da razão das cargas oxidação/redução de D-glucose em HClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

 A relação Qox/Qred é unitária em ausência de D-glucose, para ambos elétrodos 

R e S, e aumenta com a concentração da molécula orgânica em solução. A relação é 

maior no elétrodo de configuração S, em que a oxidação de D-glucose é favorecida 

sob o elétrodo de configuração R.  

 O grau de resolução enantiomérica na oxidação pode ser estimado a partir dos  

valores da fração , Eq. (25), para cada concentração de D-glucose em solução: 
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Fig. 46- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de D-glucose em HClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (25). 

 

 O grau de resolução enantiomérica encontra-se entre 3.4 % e 7.9 %, com um 

valor médio de 5.3 %. Na Figura 46 não se observa uma tendência no grau de 

resolução   com a concentração; as variações do valor da fração são pequenas com 

a concentração de D-glucose.  

 Na Figura 47 mostram-se os voltamogramas cíclicos, a distintas concentrações 

de D-glucose, obtidos em meio neutro, para os elétrodos (531)-S e (531)-R. 

 No varrimento anódico, a oxidação da D-glucose em meio neutro começa a 

aprox. -0.500 V vs MSE. O primeiro pico de oxidação ocorre antes do potencial de 

oxidação da superfície do elétrodo em solução do electrólito. A corrente de oxidação 

após este primeiro pico corresponde à oxidação conjunta da D-glucose e da superfície 

do elétrodo. As densidades de corrente de oxidação no varrimento anódico aumentam 

com a concentração da molécula orgânica.  

 No varrimento catódico, o pico correspondente à redução é obscurecido por um 

pico aguçado de oxidação. A intensidade de corrente deste pico aumenta com o 

aumento da concentração do açúcar. A presença deste pico de oxidação é 

reconhecida em elétrodos de ouro, e é explicada por a pouca actividade catalítica da 

superfície oxidada de ouro para a oxidação da D-glucose. Assim, as grandes 

diferenças na densidade da corrente com a concentração no primeiro pico de oxidação 

no varrimento anódico, onde a oxidação é exclusiva da molécula orgânica, já não são 
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Fig. 47- Voltamogramas cíclicos de D-glucose em NaClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R.  

As concentrações de D-glucose são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho), 10 mM (azul) e 20 mM (verde). 

 

 

tais a partir do potencial em que ocorre a oxidação da superfície do elétrodo (aprox. 

0.500 V vs MSE e até o potencial anódico limite do ciclo voltamétrico, ver Figura 47). 

No varrimento catódico, após a remoção do óxido superficial na redução do elétrodo, 

ocorre novamente a oxidação da D-glucose. O começo do pico de oxidação é 
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aguçado, mais tem uma cauda ligeira após o máximo de corrente [63,113]. A 

intensidade deste pico de oxidação é proporcional à concentração de D-glucose em 

solução, e tem sido propostos métodos analíticos para a quantificação de D-glucose 

em soluções tampão alcalinas a partir do pico de oxidação no varrimento catódico 

[114,115]. Por outro lado, é preciso ter em conta que a intensidade deste pico de 

corrente não é favorecida só pela activação da superfície após a redução da superfície 

do ouro; assim, a simultânea libertação de iões OH- (Eq. (24)) favorece também a 

redução do açúcar, e as densidades de corrente do pico de oxidação no varrimento 

catódico são maiores que no varrimento anódico.  

 O mecanismo de oxidação da D-glucose ainda não é bem compreendido; 

estudos recentes com novas propostas e novos mecanismos demostram-o [113]. A 

adsorção forte de intermediários e/ou do electrólito pode explicar a pouca actividade 

catalítica após a oxidação da superfície do elétrodo [116,117]; além, o mecanismo 

pode depender da adsorção do electrólito e/ou solução tampão [110,111] e da 

concentração de D-glucose em solução [118].  

 Uma observação interessante nos voltamogramas é o potencial em que ocorre 

o pico de oxidação no varrimento catódico: o potencial é mais positivo com o aumento 

da concentração, para ambos elétrodos R e S. Já que a aparição deste pico de 

oxidação ocorre simultaneamente com a redução da superfície do elétrodo, é evidente 

que o grau de extensão da oxidação do elétrodo varia com a concentração de  

D-glucose em solução. Por exemplo, na solução mais concentrada, a superfície do 

elétrodo apresenta maior grau de oxidação; assim, no varrimento catódico, a remoção 

do óxido superficial, e a conjunta aparição do pico de oxidação da molécula orgânica 

aparecem a potenciais mais positivos, e vice-versa. Já que as diferenças em 

intensidade de corrente não são grandes após o potencial de oxidação da superfície 

do elétrodo, e assumindo que o grau de oxidação do elétrodo aumenta com a 

concentração de D-glucose, existe a possibilidade de que a oxidação da molécula 

orgânica seja restrita com o aumento da sua concentração em solução. Este 

fenómeno já foi reportado por Johnson et. al., em estudos de oxidação de glucose em 

elétrodos rotativos, em meio alcalino [118]. O deslocamento do potencial depende 

também da quiralidade do elétrodo; o potencial do pico de oxidação no varrimento 

catódico é mais positivo (40-80 mV aprox.) no elétrodo (531)-S, para todas as 

concentrações de D-glucose em solução. Na Figura 48 observa-se o deslocamento 

nos voltamogramas de oxidação de D-glucose 20 mM em solução neutra, para ambos 

elétrodos; este comportamento não é observado nos voltamogramas obtidos em meio 

ácido. Por outro lado, observa-se também um deslocamento no potencial no primeiro 
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pico de oxidação no varrimento anódico (20-120 mV aprox.), correspondente 

exclusivamente à oxidação da D-glucose, sendo que o máximo do pico de corrente 

aparece a potenciais mais positivos no elétrodo de configuração (531)-R, para todas 

as concentrações (ver Figura 48). Este comportamento é observado também no resto 

das concentrações do açúcar.  

 

 

Fig. 48- Voltamogramas cíclicos de D-glucose 20 mM em NaClO4 20 mM  

para Au-(531)-S (azul, linha continua) e Au-(531)-R (vermelho, linha descontinua). 

 

 Em solução neutra, a oxidação da D-glucose é mais favorecida; os valores de 

pH baixos não favorecem a oxidação, quer da molécula orgânica, quer da superfície 

do elétrodo. Assim, os voltamogramas obtidos para D-glucose em meio neutro 

apresentam densidades de corrente maiores que os correspondentes em meio ácido, 

como se observa nas Figs. 44 e 47, respectivamente. 

 O excesso enantiomérico na oxidação de D-glucose em solução neutra pode 

calcular-se por integração numérica da carga elétrica de oxidação no varrimento 

anódico, a partir da Eq. (27); a carga considera a oxidação conjunta do composto 

orgânico e da superfície do elétrodo, de maneira tal que o excesso enantiomérico é 

uma estimativa. Na Figura 49 mostram-se os valores das cargas elétricas, para cada 

concentração de D-glucose, dos voltamogramas da Figura 47.  
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Fig. 49- Carga elétrica de oxidação de D-glucose em NaClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

 Os valores da carga elétrica de oxidação são iguais em ausência de  

D-glucose, e aumentam com a sua concentração em solução. A oxidação de  

D-glucose, exceptuando o caso de D-glucose 5 mM, é favorecida no elétrodo (531)-S. 

Na Figura 50 mostram-se os valores de excesso enantiomérico calculados a partir da 

Eq. (27), com os valores de carga elétrica mostrados na Figura 49. 

 

 

Fig. 50- Excesso enantiomérico na oxidação de D-glucose em NaClO4,  

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (27). 
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 Attard propôs uma equação para calcular o excesso enantiomérico, similar à  

Eq. (18), a partir das intensidades dos picos de corrente num voltamograma cíclico 

[65]: 

푒푒 =
퐼 − 퐼
퐼 + 퐼

∗ 100%   (29) 

onde IS e IR são as intensidades dos picos de corrente nos elétrodos de configuração S 

e R, respectivamente. A Eq. (29) pode ser utilizada para calcular o excesso 

enantiomérico se for aplicada no primeiro pico de oxidação no varrimento anódico; 

este pico de corrente corresponde exclusivamente à oxidação de D-glucose, e não é 

afectado por outros processos como a oxidação da superfície do elétrodo.  

 

 

Fig. 51- Excesso enantiomérico na oxidação de D-glucose em NaClO4,  

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (29). 

 

 Os valores do excesso enantiomérico mostrados na Figura 51 encontram-se 

entre 3.0 % e 9.9 %, com um valor médio de 6.7 %, sendo favorecida a oxidação da  

D-glucose no elétrodo (531)-S, para todas as concentrações. Não há uma tendência 

definida da variação do excesso enantiomérico com a concentração de D-glucose, 

mas observam-se variações importantes no seu valor com a concentração de  

D-glucose em solução.  

 É difícil extrair conclusões firmes a partir dos valores de excesso enantiomérico 

obtidos das Eqs. (27) e (29), mostrados nas Figs. 50 e 51, respectivamente. O  
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comportamento mais provável na oxidação de D-glucose em solução neutra é que seja 

favorecida no elétrodo (531)-S, em semelhança com o comportamento observado em 

solução ácida (e em contradição com o resultado obtido da Eq. (27) para a oxidação 

da D-glucose 5 mM, ver Figura 50). Porém, nenhuma das duas expressões, Eqs. (27) 

e (29), elimina a possível influência da posição do menisco nos resultados. Ademais, e 

foi o caso nas experiências realizadas no laboratório, é amplamente reportado que os 

voltamogramas cíclicos realizados em solução neutra ou alcalina, sem solução tampão 

não são estáveis, pelas variações no pH nas adjacências do elétrodo produto dos 

processos de oxidação e redução que ocorrem na sua superfície [113-115]. Estes 

processos, no caso de moléculas orgânicas, envolvem uma grande quantidade de 

electrões e grandes densidades de corrente, pelo que a agitação ligeira pode não 

conseguir a homogeneização da solução e eliminar o efeito da variação superficial do 

pH na resposta voltamétrica. 

   

   

  3.2.2.2- L e D-Glucose em Au-(721)-S 

 Qualitativamente, os voltamogramas cíclicos obtidos em solução de L e  

D-glucose no elétrodo (721) são semelhantes aos obtidos para os elétrodos (531), S e 

R, tanto em solução ácida como em solução neutra. 

 Na Figura 52 mostram-se os voltamogramas cíclicos, obtidos em meio ácido, a 

distintas concentrações de L e D-glucose, para o elétrodo (721)-S.  

 No varrimento anódico, tanto a L como a D-glucose apresentam um primeiro 

pico de oxidação na região da dupla camada elétrica do electrólito (aprox. 0.200 V vs 

MSE), e logo a oxidação conjunta da molécula orgânica e a superfície do elétrodo. As 

intensidade de corrente de oxidação aumentam com a concentração de D-glucose. No 

varrimento catódico, regista-se a redução da superfície do elétrodo e a posterior 

oxidação da D-glucose. 

 O grau de resolução enantiomérica pode ser calculado a partir da relação 

Qox/Qred; na Figura 53 mostram-se os valores obtidos para cada concentração dos 

enantiómeros L e D-glucose.  
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Fig. 52- Voltamogramas cíclicos de a) L-glucose e b) D-glucose em HClO4 20 mM para Au-(721)-S. 

As concentrações de glucose são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho) e 10 mM (verde). 
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Fig. 53- Relação da razão das cargas oxidação/redução de L-glucose (vermelho,■) e  

D-glucose (azul,●) em HClO4, em função da concentração, para Au-(721)-S. 

 Na Figura 53 observa-se que a relação de cargas é unitária na solução dos 

electrólitos, sendo a oxidação da D-glucose favorecida no elétrodo de configuração 

(721)-S, em semelhança aos resultados obtidos para o elétrodo (531)-S; a preferência 

da resolução enantiomérica não muda com a orientação cristalina da superfície quiral. 

As diferenças observadas devem-se às interações de tipo diastereomérico entre a 

superfície S-molécula L e superfície S-molécula D. 

  Na Figura 54 mostram-se os valores da fração , Eq. (25), a partir do 

quociente entre as relações de carga Qox/Qred  dos voltamogramas obtidos para L e  

D-glucose: 

 

Fig. 54- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de L e D-glucose  

em HClO4, em função da concentração, para Au-(721)-S, a partir da Eq. (25). 
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 O excesso enantiomérico é máximo para a concentração 10 mM de glucose em 

solução ( = 25.9 %), a favor do enantiómero de configuração D. É interessante 

comparar os valores do excesso enantiomérico, Eq. (25), obtidos para os elétrodos de 

orientação (531) e (721), em solução ácida, mostrados nas Figs. 46 e 54, 

respectivamente. Apesar de existir maior densidade de sítios quirais na orientação 

(531), a resolução enantiomérica é maior na orientação (721). Os valores da relação 

de carga Qox/Qred são maiores no elétrodo (721) em comparação com o elétrodo (531); 

isto parece indicar que o efeito da maior actividade catalítica para a oxidação da 

glucose no elétrodo (721)-S poderia ter um efeito amplificador na resolução 

enantiomérica [63]. 

 Na Figura 55 mostram-se os voltamogramas cíclicos, obtidos em meio neutro, 

a distintas concentrações de L e D-glucose, para o elétrodo (721)-S. 

 Em meio neutro, os voltamogramas obtidos para o elétrodo (721)-S 

apresentam características similares aos obtidos nos elétrodos de orientação (531): no 

varrimento anódico há um pico de oxidação de glucose na região da dupla camada do 

electrólito. O máximo de corrente deste primeiro pico aparece deslocado no potencial 

(5-10 mV aprox.), conforme a quiralidade da molécula: o máximo ocorre a potenciais 

mais positivos na molécula D-glucose, para ambas concentrações. Com o aumento do 

potencial no varrimento, a densidade de corrente desce pela pouca actividade 

catalítica para a oxidação da glucose na superfície oxidada do elétrodo de ouro. No 

varrimento catódico, há um pico aguçado de oxidação, correspondente à redução da 

superfície do elétrodo e a oxidação conjunta da glucose; a libertação de iões OH-  

(Eq. (24)) e a remoção do óxido superficial deixa uma superfície catalítica para a 

oxidação da glucose, e o pico de redução do elétrodo aparece camuflado por a 

oxidação da glucose. Este pico de oxidação no varrimento catódico aparece também 

deslocado no potencial, conforme a quiralidade da molécula e a sua concentração em 

solução: o pico ocorre a potenciais mais positivos para a solução mais concentrada, 

pelo que a oxidação da glucose ocorrer em menor extensão para a solução mais 

concentrada é uma possibilidade. Conforme a quiralidade, o pico de oxidação aparece 

a potenciais mais positivos para a molécula L-glucose, para ambas concentrações.  
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Fig. 55- Voltamogramas cíclicos de a) L-glucose e b) D-glucose em NaClO4 20 mM para Au-(721)-S. 

As concentrações de glucose são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho) e 10 mM (verde). 

 

 Na Figura 56 mostram-se os valores das cargas elétricas de oxidação no 

varrimento anódico, para cada concentração de glucose, dos voltamogramas da 

Figura 55. 
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Fig. 56- Carga elétrica de oxidação de L-glucose (vermelho,■) e 

D-glucose (azul,●) em NaClO4, em função da concentração, para Au-(721)-S. 

  

 Na Figura 57 mostram-se os valores de excesso enantiomérico calculados a 

partir da Eq. (27), com os valores de carga elétrica mostrados na Figura 56. 

 

Fig. 57- Excesso enantiomérico na oxidação de L e D-glucose  

em NaClO4, em função da concentração, para Au-(721)-S, a partir da Eq. (27). 

 

 Nas Figuras (56) e (57) observa-se que a resolução muda com a concentração 

de glucose em solução; para 5 mM, a resolução é ligeiramente maior na molécula  

L-glucose (ee = -1.4 %), e, para 10 mM acontece o contrario (ee = 10.7 %). A análise 

do máximo de corrente do primeiro pico de oxidação, apresenta resultados similares:  
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-1.0 % e 16.8 %, respectivamente; na Figura 58 mostram-se os valores obtidos para o 

excesso enantiomérico, a partir da Eq. (29): 

 

Fig. 58- Excesso enantiomérico na oxidação de L e D-glucose  

em NaClO4, em função da concentração, para Au-(721)-S, a partir da Eq. (29). 

 

Assim, a resolução é maior para a molécula D-glucose para a concentração de 10 mM 

no elétrodo (721)-S. Os resultados obtidos para a oxidação de glucose em solução 

neutra apresentam também as complicações próprias do reduzido efeito tampão que 

apresenta a solução de NaClO4, e o facto de que as Eqs.(27) e (29), utilizadas para 

estimar o excesso enantiomérico, não eliminarem a possível influência da posição do 

menisco nos resultados. 
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3.2.3- Oxidação de aminoácidos: ácido  aspártico,  alanina e valina 

 Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem um grupo funcional 

amina, um grupo funcional carboxílico e uma cadeia lateral própria de cada 

aminoácido. Os aminoácidos podem-se condensar para formar macromoléculas como 

péptidos e proteínas, a partir da reação entre ambos grupos funcionais, amina e 

carboxilo, com a eliminação de uma molécula de água, formando ligações peptídicas.  

 São conhecidos como aminoácidos essenciais aqueles que não podem ser 

sintetizados no corpo humano, e têm que ser ingeridos na dieta alimentar; a valina é 

um deles, e a sua estrutura química mostra-se na Figura 59, onde o carbono quiral é 

marcado com um asterisco. A valina forma parte do tecido muscular e participa na 

reparação de tecidos no corpo. Na hemoglobina, a proteína encarregada do transporte 

de oxigénio, a substituição na cadeia peptídica do ácido glutâmico por valina ocasiona 

uma doença chamada anemia falciforme. Fontes alimentares de valina são as carnes, 

lacticínios, grãos e feijão, e os chocolates. 

 A alanina e o ácido aspártico formam parte dos aminoácidos não essenciais, e 

nos seres humanos são sintetizados no corpo; as suas estruturas químicas mostram-

se na Figura 59. O primeiro forma parte dos ciclos da ureia e da glucose, e, dada a 

pouca reactividade do radical metilo na cadeia lateral do aminoácido, é utilizado como 

aminoácido de teste em estudos de mutagénese dirigida, onde a alanina substitui um 

aminoácido mais reactivo na cadeia proteica, para estudar a sua função na proteína.  

 

 

Fig. 59- Estruturas químicas de a) L-alanina, b) L-valina e c) L-ácido aspártico. 

Os carbonos quirais são marcados com asterisco. 
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 O ácido aspártico participa também no ciclo da ureia, e na gliconeogénese, e é 

um dos aminoácidos que atua como neurotransmissor.   

 Na grande maioria dos seres vivos, os aminoácidos encontram-se na 

configuração L; são raros os casos onde a estrutura proteica seja conformada por  

D-aminoácidos.  

 

 

  3.2.3.1- D-ácido aspártico em Au-(531)  

 Na Figura 60 mostram-se os voltamogramas cíclicos, a distintas concentrações 

de D-ácido aspártico, obtidos em meio ácido, para os elétrodos (531)-S e (531)-R.  

 No varrimento anódico, um único pico de oxidação é observado a potenciais 

mais positivos que o potencial de oxidação da superfície do elétrodo em ausência de 

D-ácido aspártico. Este pico corresponde à oxidação conjunta da molécula orgânica e 

da superfície do elétrodo. As baixas concentrações utilizadas (2-10 mM) e a baixa  

acidez do D-ácido aspártico relativamente ao electrólito (pKa = 1.88 [119]), permitem 

rejeitar a hipótese de que a diminuição do pH da solução é a responsável pelo 

deslocamento do pico de oxidação a potenciais mais positivos, além do potencial de 

oxidação do elétrodo no electrólito. Assim, a presença do aminoácido na solução inibe 

parcialmente a oxidação da superfície do elétrodo. No varrimento catódico, observa-se 

um pico de redução correspondente à superfície do elétrodo. A intensidade de 

corrente deste pico, e o grau de oxidação da superfície do elétrodo, diminui 

progressivamente com o aumento da concentração de D-ácido aspártico em solução. 

Ademais, a inibição da oxidação desloca os potenciais de redução da superfície do 

elétrodo para valores mais negativos, pelo que as soluções mais concentradas 

apresentam picos de redução desfasados no potencial no sentido indicado, tal como é 

observado na Figura 60, para ambos elétrodos.  
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Fig. 60- Voltamogramas cíclicos de D-ácido aspártico em HClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R.  

As concentrações de D-ácido aspártico são 0 mM (preto), 2 mM (vermelho), 5 mM (azul) e 10 mM (verde). 

Inserção: ampliação da região de redução da superfície do elétrodo. 

 

 Nas Figs. 61 e 62 mostram-se a relação de cargas Qox/Qred e o grau de 

resolução enantiomérica , a partir da Eq. (25), respectivamente: 
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Fig. 61- Relação da razão das cargas oxidação/redução de D-ácido aspártico em HClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

Fig. 62- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de D-ácido aspártico em HClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (25). 

 

 A representação Qox/Qred tem a vantagem de que não depende da área da 

superfície do elétrodo em contacto com a solução, afectada pela posição do menisco 

na célula electroquímica. A relação de cargas é equivalente (e perto da unidade) para 

ambos elétrodos em ausência de D-ácido aspártico, e é maior no elétrodo de 

configuração S para o resto das concentrações. O valor da fração  é também 

equivalente em ausência de D-ácido aspártico, e de valor unitário (ou perto), pelo que 

não há resolução enantiomérica; os valores de  para o resto das concentrações do 
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aminoácido encontram-se entre 3.3 % e 5.0 %, com um valor médio de 4.1 %, a favor 

da oxidação do enantiómero D-ácido aspártico no elétrodo (531)-S. 

  Na Figura 63 mostram-se os voltamogramas cíclicos, a distintas 

concentrações de D-ácido aspártico, obtidos em meio neutro, para os elétrodos  

(531)-S e (531)-R.  

 Os voltamogramas cíclicos obtidos em solução neutra apresentam só um pico 

de oxidação no varrimento anódico, devido à oxidação conjunta do aminoácido e da 

superfície do elétrodo. O pico de oxidação ocorre a potenciais mais positivos que o 

potencial de oxidação do ouro no electrólito, mais, ao contrário do que acontece em 

solução ácida, o carácter ácido do D-ácido aspártico, em meio não tamponado, é 

responsável pelo deslocamento no potencial do voltamograma a potenciais mais 

positivos. Assim, a oxidação é favorecida em meio neutro, e a posterior redução da 

superfície do elétrodo ocorre também a potenciais menos negativos, favorecida pela 

acidez do aminoácido. Na Figura 63 observam-se pequenos deslocamentos do 

potencial, a potenciais mais positivos, conforme aumenta a concentração, e a acidez, 

do aminoácido em solução, tanto no pico de oxidação como no pico de redução da 

superfície do elétrodo.  

 Ao contrário do que acontece em solução ácida, a partir dos voltamogramas 

cíclicos obtidos em solução neutra não é possível saber com certeza se ocorre inibição 

da oxidação da superfície do elétrodo pela presença de D-ácido aspártico na solução. 

As intensidades de corrente no pico de redução da superfície do elétrodo dos 

voltamogramas mostrados na Figura 63 permitem avaliar a extensão da oxidação da 

superfície do elétrodo, e são similares tanto na solução do electrólito como nas 

soluções do aminoácido, pelo que as pequenas diferenças observadas podem dever-

se a pequenas variações na posição do menisco.  
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Fig. 63- Voltamogramas cíclicos de D-ácido aspártico em NaClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R.  

As concentrações de D-ácido aspártico são 0 mM (preto), 2 mM (vermelho), 5 mM (azul) e 10 mM (verde). 

Inserção: ampliação da região de oxidação e redução no voltamograma. 

 

 Já que nos voltamogramas em presença de D-ácido aspártico as correntes de 

redução aparecem bem definidas, é possível, a partir dos valores da relação de carga 

elétrica Qox/Qred, obtidos por integração numérica e mostrados na Figura 64, estimar o 
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grau de resolução enantiomérica para cada concentração de D-ácido aspártico em 

solução, calculados a partir da Eq. (25), e mostrados na Figura 65.  

 

 

Fig. 64- Relação da razão das cargas oxidação/redução de D-ácido aspártico em NaClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

 Na Figura 64 observa-se que os valores de relação de carga Qox/Qred em 

ambos elétrodos são sobreponíveis, em ausência de D-ácido aspártico e para todas as 

restantes concentrações, pelo que os valores da fração  são praticamente iguais à 

unidade, e não há discriminação enantiomérica na oxidação de D-ácido aspártico em 

solução neutra (ver Figura 65). Por outro lado, os valores da relação Qox/Qred  são 

maiores em solução neutra que em solução ácida (ver Figs. 61 e 64), e, sendo que as 

densidades de corrente de oxidação em ambos casos são similares (ver Figs. 60 e 

63), e que a extensão da oxidação da superfície e maior em meio ácido (a dizer pelo 

pico de redução de maior intensidade), confirma-se a tese de que a oxidação do 

aminoácido e favorecida em meio neutro. Este comportamento é comum ao resto dos 

aminoácidos descritos nesta secção.  
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Fig. 65- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de D-ácido aspártico em NaClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (25). 

 

  3.2.3.2- L e D-Ácido aspártico em Au-(721)-S 

 Na Figura 66 mostram-se os voltamogramas cíclicos, obtidos em meio ácido, a 

distintas concentrações de L e D-ácido aspártico, para o elétrodo (721)-S.  

 Tanto em solução ácida como em solução neutra, os voltamogramas cíclicos 

obtidos no elétrodo de orientação (721)-S, são similares aos obtidos nos elétrodos de 

orientação (531): no varrimento anódico, a oxidação conjunta do aminoácido e da 

superfície do elétrodo aparece deslocada a potenciais mais positivos relativamente ao 

potencial de oxidação da superfície do elétrodo em ausência do aminoácido, e, no 

varrimento catódico, a redução da superfície do elétrodo aparece deslocada a 

potenciais mais negativos, pelo efeito inibidor do ácido aspártico na oxidação da 

superfície do elétrodo. A intensidade de corrente do pico de redução diminui, e 

aparece ligeiramente deslocada a potenciais mais negativos, com o aumento da 

concentração do aminoácido em solução, pelo que o efeito inibidor é favorecido com o 

aumento da concentração de ácido aspártico.  
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Fig. 66- Voltamogramas cíclicos de a) L-ácido aspártico e b) D-ácido aspártico em HClO4 20 mM para Au-(721)-S.  

As concentrações de ácido aspártico são 0 mM (preto), 2 mM (vermelho), 5 mM (azul) e 10 mM (verde). 

Inserção: ampliação da região de redução da superfície do elétrodo. 

 

 Na Figura 67 mostra-se a relação de cargas Qox/Qred, para cada concentração 

de ácido aspártico, obtida por integração numérica dos voltamogramas mostrados na 

Figura 66. 
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Fig. 67- Relação da razão das cargas oxidação/redução de L-ácido aspártico (vermelho,■) e  

D-ácido aspártico (azul,●) em HClO4, em função da concentração, para Au-(721)-S. 

 

 Na Figura 67 observa-se que a razão de cargas é maior para o enantiómero L, 

pelo que a oxidação do L-ácido aspártico é favorecida no elétrodo de orientação  

(721)-S. A discriminação enantiomérica é inversa nos elétrodos de orientação (531): a 

oxidação do D-ácido aspártico é favorecida no elétrodo (531)-S (ver Figura 61). Assim, 

para a mesma configuração quiral da superfície do elétrodo, observa-se uma inversão 

na discriminação enantiomérica do aminoácido. Este resultado é inovador, e é 

consequência da distinta orientação cristalina da superfície do elétrodo, sendo que a 

quiralidade do elétrodo é a mesma para ambas orientações cristalinas. 

 Na Figura 68 mostram-se os valores do grau de resolução enantiomérica ,  

Eq. (25), para cada concentração de ácido aspártico em solução. Os valores de  para 

a oxidação do ácido aspártico no elétrodo (721)-S variam entre 3.1 % e 6.0 %, e o 

valor médio é de 4.2 %, a favor do enantiómero L do aminoácido.    
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Fig. 68- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de L e D-ácido aspártico em HClO4, 

em função da concentração, para Au-(721)-S, a partir da Eq. (25). 

 

  Em solução neutra, os picos de corrente nos voltamogramas cíclicos obtidos 

na oxidação de ácido aspártico no elétrodo de orientação (721)-S mostram 

deslocamentos no potencial semelhantes aos observados nos elétrodos de orientação 

(531). Assim, o voltamograma aparece deslocado a potenciais mais positivos, por 

efeito da acidez do ácido aspártico; o aumento da concentração do aminoácido em 

solução desloca os picos de corrente para valores de potencial ligeiramente mais 

positivos, tanto na região de oxidação como na região de redução. Por outro lado, a 

possibilidade de que a oxidação da superfície do elétrodo seja inibida pela presença 

do ácido aspártico na solução não é claramente evidenciada nos voltamogramas, 

especificamente nas intensidades de corrente do pico de redução, que é semelhante 

para todos os voltamogramas, e cujas pequenas diferenças podem ser ocasionadas 

por pequenas variações na posição do menisco. Na Figura 69 mostram-se os 

voltamogramas cíclicos, obtidos em meio ácido, a distintas concentrações de L e  

D-ácido aspártico, para o elétrodo (721)-S.  

 

  



89 
 

 

Fig. 69- Voltamogramas cíclicos de a) L-ácido aspártico e b) D-ácido aspártico em NaClO4 20 mM para Au-(721)-S.  

As concentrações de ácido aspártico são 0 mM (preto), 2 mM (vermelho), 5 mM (azul) e 10 mM (verde). 

Inserção: ampliação da região de oxidação e redução no voltamograma. 

 

 Nas Figs. 70 e 71 mostra-se a relação de cargas Qox/Qred e o grau de resolução 

enantiomérica , a partir da Eq. (25), respectivamente: 
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Fig. 70- Relação da razão das cargas oxidação/redução de L-ácido aspártico (vermelho,■) e  

D-ácido aspártico (azul,●) em NaClO4, em função da concentração, para Au-(721)-S. 

 

Fig. 71- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de L e D-ácido aspártico em NaClO4, 

em função da concentração, para Au-(721)-S, a partir da Eq. (25). 

 

 Na Figura 70 observa-se que, à excepção do caso em que a concentração de 

ácido aspártico é 2 mM, onde a oxidação é ligeiramente favorecida para o enantiómero 

D-ácido aspártico, os valores da relação Qox/Qred  são praticamente sobreponíveis. O 

grau de resolução enantiomérica atinge um valor máximo de aprox. 2.8 % para uma 

concentração do aminoácido de 2 mM. Para o resto das concentrações de ácido 

aspártico em solução neutra a resolução enantiomérica é, para efeitos práticos, 

inexistente (≈ 0.4 %). Porém, em meio neutro é observado certo grau de resolução 

do ácido aspártico no elétrodo (721)-S, a diferença dos resultados obtidos nos 
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elétrodos de orientação (531), onde a resolução enantiomérica é nula. Assim, o 

elétrodo de maior densidade de sítios quirais apresenta o menor grau de resolução 

enantiomérica na oxidação de ácido aspártico.  

 

 

  3.2.3.3-L-valina em Au-(531) 

 Na Figura 72 mostram-se os voltamogramas cíclicos, a distintas concentrações 

de L-valina, obtidos em meio ácido, para os elétrodos (531)-S e (531)-R. 

 Os voltamogramas cíclicos obtidos para L-valina em solução ácida, são 

qualitativamente semelhantes aos previamente descritos para o ácido aspártico. 

Observa-se certo grau de inibição na oxidação da superfície do elétrodo, pela aparição 

a potenciais mais positivos do pico de oxidação do aminoácido, e o deslocamento a 

potenciais mais negativos do pico de redução da superfície do elétrodo. O pico de 

redução diminui de intensidade (com ligeiras diferenças ocasionadas pela posição do 

menisco) e ocorre a potenciais mais negativos com o aumento da concentração do 

aminoácido em solução, o que indica que a concentração de L-valina favorece a 

inibição da superfície do elétrodo.  

 Os picos de redução aparecem bem definidos, pelo que a estimativa do grau 

de resolução enantiomérica pode ser calculada usando da Eq. (25), a partir da relação 

de cargas Qox/Qred, para eliminar o efeito da posição do menisco; nas  

Figs. 73 e 74 mostram-se os valores de Qox/Qred  e o grau de resolução enantiomérica 

, para cada concentração de L-valina, respectivamente. 
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Fig. 72- Voltamogramas cíclicos de L-valina em HClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R. As 

concentrações de L-valina são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho), 10 mM (azul), 20 mM (amarelo) e 50 mM (verde). 
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Fig. 73- Relação da razão das cargas oxidação/redução de L-valina em HClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

Fig. 74- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de L-valina em HClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (25). 

 

 Na Figura 74 observa-se que o grau de resolução enantiomérica depende 

fortemente da concentração de L-valina em solução, sendo que a oxidação é 

favorecida no elétrodo (531)-R para as concentrações 5 e 20 mM de L-valina, e 

favorecida no elétrodo (531)-S para o resto das concentrações. A tendência observada 

do grau de resolução enantiomérica com a concentração do aminoácido em solução 

confirma-se no estudo da carga elétrica de oxidação, no varrimento anódico, mostrado 

na Figura 75; assim, a carga de oxidação é equivalente para ambos elétrodos na 
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solução do electrólito, sendo maior no elétrodo (531)-R para as concentrações 5 e  

20 mM do aminoácido, e vice-versa para as concentrações 10 e 50 mM de L-valina. 

 

Fig. 75- Carga elétrica de oxidação de L-valina em HClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

 Na Figura 76 mostram-se os voltamogramas cíclicos, para várias 

concentrações de L-valina, obtidos em meio neutro, para os elétrodos (531)-S e  

(531)-R.  

 Em solução neutra, os voltamogramas cíclicos mostram características 

similares aos obtidos para o ácido aspártico: os voltamogramas aparecem deslocados 

a potenciais mais positivos pelo efeito da ligeira acidez da valina em solução neutra 

(pKa = 2.32 [119]). Este deslocamento para potenciais positivos pelo efeito do pH não é 

observado em solução ácida, onde o comportamento ácido da valina tem um efeito 

menor. As intensidades de corrente nos picos de redução em presença do aminoácido 

são similares, e de menor intensidade que o pico de redução em solução do electrólito. 

Porém, a diminuição no grau de oxidação da superfície do elétrodo em solução dos 

aminoácidos pode ser causada pelo efeito do pH, já que a oxidação da superfície do 

ouro ocorre a potenciais mais positivos, e a janela de potenciais para a sua oxidação é 

menor. 
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Fig. 76- Voltamogramas cíclicos de L-valina em NaClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R. As 

concentrações de L-valina são 0 mM (preto), 2 mM (vermelho), 5 mM (azul), 10 mM (amarelo) e 20 mM (verde). 
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 Na Figura 77 mostra-se a relação de cargas Qox/Qred, para cada concentração 

de L-valina, obtida por integração numérica da desconvolução dos voltamogramas 

mostrados na Figura 76. 

 

 

Fig. 77- Relação da razão das cargas oxidação/redução de L-valina em NaClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

  

 O valor da relação de cargas Qox/Qred é unitário e equivalente para ambos 

elétrodos em ausência de L-valina, e aumenta com a sua concentração em solução. 

Os valores são maiores no elétrodo (531)-R, pelo que a oxidação do aminoácido é 

favorecida nesta configuração da orientação (531) no ouro. Por outro lado, os valores 

da relação são maiores em meio neutro, a dizer pelos intervalos da escala numérica 

do eixo das ordenadas nas Figuras 75 e 77, pelo que a oxidação de L-valina é 

favorecida em meio neutro. Os valores da fração   mostram-se na Figura 78. 
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Fig. 78- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de L-valina em NaClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (25). 

 

 Em solução neutra, os valores do grau de resolução enantiomérica  

apresentam poucas diferenças respeito a concentração de L-valina em solução; os 

valores de  variam entre 2.7 % e 4.5 %. O valor médio é de 3.5 %, sendo a oxidação 

mais extensa no elétrodo (531)-R.  

 Na Figura 79 mostram-se os voltamogramas cíclicos obtidos em D-valina  

5 mM, em meio neutro, para ambos elétrodos, (531)-S e (531)-R. Um comportamento 

interessante observado nos voltamogramas são as diferenças no deslocamento no 

potencial do pico de oxidação no varrimento anódico, conforme a quiralidade da 

superfície do elétrodo, para o mesmo valor de concentração de D-valina, tanto em 

meio ácido como em meio neutro, para todas as concentrações do aminoácido. Assim, 

o pico de oxidação ocorre a potenciais mais negativos no elétrodo (531)-R, e a 

extensão da oxidação do elétrodo (531)-S é menor pelo efeito inibidor do aminoácido.  
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Fig. 79- Voltamogramas cíclicos de D-valina 5 mM em NaClO4 20 mM,  

para Au-(531)-S (azul) e Au-(531)-R (vermelho). 

 

 

 

  3.2.3.4- D-alanina em Au-(531) 

 Tanto em meio ácido como em meio neutro, a resposta voltamétrica dos 

elétrodos (531) em presença de D-alanina é semelhante à do ácido aspártico e da 

valina, discutidos previamente. Em meio ácido, a inibição da oxidação da superfície do 

elétrodo pela presença do aminoácido desloca o pico de oxidação para potenciais 

mais positivos, e o pico de redução da superfície do elétrodo para potenciais mais 

negativos. Por outro lado, em meio neutro, a ligeira acidez do aminoácido em solução 

(pKa = 2.34 [119]) desloca o voltamograma a potenciais mais positivos, em 

comparação ao voltamograma em ausência de D-alanina.  

 Nas Figs. 80 e 81 mostram-se os voltamogramas cíclicos, a distintas 

concentrações de D-alanina, para os elétrodos (531)-S e (531)-R, obtidos em meio 

ácido e neutro, respectivamente.  
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Fig. 80- Voltamogramas cíclicos de D-alanina em HClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R. As 

concentrações de D-alanina são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho), 10 mM (azul), 20 mM (amarelo) e 50 mM (verde). 
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Fig. 81- Voltamogramas cíclicos de D-alanina em NaClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R. As 

concentrações de D-alanina são 0 mM (preto), 5 mM (vermelho), 10 mM (azul), 20 mM (amarelo) e 50 mM (verde). 

 

 As densidades de corrente de oxidação dos voltamogramas, quer em meio 

ácido, quer em meio neutro, são similares. 
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 Na oxidação de D-alanina observa-se um deslocamento nos potenciais dos 

picos de oxidação semelhante ao observado em D-valina, conforme a quiralidade da 

superfície do elétrodo; o pico de oxidação ocorre a potenciais mais negativos no 

elétrodo (531)-S. O deslocamento (aprox. 30-40 mV) observa-se tanto em meio ácido 

como em meio neutro, para todas as concentrações de D-alanina em solução (ver 

Figura 82).  

 

Fig. 82- Voltamogramas cíclicos de D-alanina 10 mM em HClO4 20 mM,  

para Au-(531)-S (azul, linha continua) e Au-(531)-R (vermelho, linha descontinua). 

 

 Na Figura 83 mostram-se os valores da relação de cargas Qox/Qred, dos 

voltamogramas mostrados na Figura 80, obtidos em meio ácido. 

 

Fig. 83- Relação da razão das cargas oxidação/redução de D-alanina em HClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 
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 A relação de cargas Qox/Qred tem um valor unitário e equivalente para ambos 

elétrodos R e S em ausência do aminoácido, e aumenta com a sua concentração na 

solução. A oxidação de D-alanina é favorecida no elétrodo (531)-S sobre o (531)-R; o 

quociente da relação de cargas para estes elétrodos permite estimar o grau de 

resolução enantiomérica , Eq. (25), mostrado na Figura 84, para cada concentração 

do aminoácido.   

 

 

Fig. 84- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de D-alanina em HClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (25). 

 

 O valor da fração   é perto da unidade na solução do electrólito, e tem um 

valor médio de aprox. 7 %, a favor do elétrodo (531)-S, com valores que variam entre 

2.2 % e 12.8 %, para a solução mais diluída e a mais concentrada do aminoácido, 

respectivamente. Observam-se variações importantes no valor de  com a 

concentração de D-alanina em solução.  

 Nas Figs. 85 e 86 mostram-se a relação de cargas Qox/Qred e o grau de 

resolução enantiomérica , a partir da Eq. (25), respectivamente: 
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Fig. 85- Relação da razão das cargas oxidação/redução de D-alanina em NaClO4,  

em função da concentração, para Au-(531)-S (azul,●) e Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

Fig. 86- Grau de resolução enantiomérica na oxidação de D-alanina em NaClO4, 

em função da concentração, para Au-(531), a partir da Eq. (25). 

 

 Os valores da relação de cargas em meio neutro são maiores que em meio 

ácido (ver Figs. 83 e 85), pelo que a oxidação do aminoácido é favorecida no primeiro 

caso.  

 Na Figura 85 observa-se que em meio neutro, a oxidação de D-alanina é 

favorecida no elétrodo de configuração S, em semelhança com os resultados em meio 

ácido. Os valores de encontram-se entre 7.1 % e 11.1 %, com um valor médio de  
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8.7 %. Assim, a preferência enantiomérica do elétrodo (531)-S para a oxidação de  

D-alanina não varia com o pH da solução, mas o grau de resolução enantiomérica é 

maior em meio neutro.  
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3.3- ESTUDOS DE ADSORÇÃO DE MOLÉCULAS QUIRAIS 

 Nesta secção são apresentados as isotérmicas de adsorção obtidas para  

D-sorbitol, em meio ácido e neutro, e para L-valina, em meio neutro, a partir de 

medições de impedância electroquímica nos elétrodos (531)-S e (531)-R. As 

isotérmicas permitem avaliar a adsorção preferente das moléculas estudadas num dos 

elétrodos quirais.  

  

 3.3.1- Curvas de capacidade nos electrólitos 

 Na Figura 87 mostram-se as curvas de capacidade dos elétrodos (531)-S e  

(531)-R, tanto em meio ácido como em meio neutro, na região de potenciais 

correspondente a dupla camada elétrica para cada electrólito: em solução ácida, entre 

-0.700 V e 0.500 V (vs MSE), e entre -0.900 V e 0.300 V (vs MSE) em solução neutra.  

 As curvas mostram um valor mínimo de capacidade, num potencial 

correspondente ao potencial de carga zero do elétrodo, pzc. Os valores do pzc para 

cada um dos elétrodos não apresentam diferenças além do erro experimental na sua 

determinação: -0.525 V (vs MSE) no elétrodo (531)-S, e -0.533 V (vs MSE) para o 

elétrodo (531)-R.  

 O valor do mínimo de capacidadefoi confirmado numa solução mais diluída do 

electrólito, em meio ácido. Os valores de capacidade diminuem com a concentração, 

já que a separação de cargas na dupla camada elétrica é maior. Na Figura 88 

mostram-se as curvas de capacidade em HClO4 20 mM e 10 mM; não são observadas 

diferenças importantes no potencial do mínimo de capacidade.  

 A reduzida adsorção do anião ClO4
- na superfície do ouro explica as pequenas 

diferenças nas curvas de capacidade ao alterar o electrólito e que se encontram 

representados na Figura 87, especialmente nos potenciais próximos do pzc [95,96].  
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Fig. 87- Curvas de capacidade em HClO4 20 mM (azul) e NaClO4 20 mM (preto), 

para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R. 
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Fig. 88- Curvas de capacidade em HClO4 20 mM (azul) e HClO4 10 mM (preto), para Au-(531)-S. 

 

 

 3.3.2- Adsorção de D-sorbitol 

 Na Figura 89 mostram-se as curvas de capacidade obtidas em meio ácido, 

para distintas concentrações de D-sorbitol. Observa-se uma diminuição dos valores de 

capacidade com a concentração, em redor do potencial de carga zero dos elétrodos. 

As curvas correspondentes com diferentes concentrações de D-sorbitol podem 

presentar entrecruzamentos, pelo que há intervalos de potenciais em que a tendência 

esperada dos valores de capacidade com a concentração não é observada. Ademais, 

as curvas não apresentam picos de adsorção característicos da adsorção orgânica, o 

que pode dever-se a uma interação fraca entre as moléculas na camada adsorvida. 

Estes comportamentos foram já observados em estudos de adsorção de álcoois [120] 

e D-sorbitol [25,33] em elétrodos monocristalinos de ouro. Por outro lado, observa-se 

certo grau de deslocamento nos potenciais do mínimo de capacidade com o aumento 

da concentração de D-sorbitol em solução. Há evidência deste comportamento em 

elétrodos de mercúrio e ouro monocristalino [25,121]. 
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Fig. 89- Curvas de capacidade de D-sorbitol em HClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R. As 

concentrações de D-sorbitol são 0 mM (preto), 5 mM (amarelo), 10 mM (azul), 20 mM (vermelho) e 50 mM (verde). 

 

 Os valores do mínimo de capacidade, para as diferentes concentrações de  

D-sorbitol em solução, foram determinados por ajuste polinomial de grau 3 na região 

próxima do mínimo das curvas de capacidade.  

É possível estimar o grau de adsorção a partir da variação relativa da 

capacidade  Crel, Eq. (30), para cada concentração do composto orgânico [25], a  
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partir da expressão: 

Δ퐶 =
퐶 − 퐶
퐶

   (30) 

Na Figura 90 mostram-se os valores de Crel, obtidos a partir da Eq. (30), para o 

elétrodo (531)-R.  

 

Fig. 90- Variação relativa da capacidade, em função do potencial, para a adsorção de D-sorbitol em HClO4, para 

Au-(531)-R. As concentrações de D-sorbitol são 5 mM (amarelo), 10 mM (azul), 20 mM (vermelho) e 50 mM (verde). 

 

A variação da capacidade é uma referência para avaliar o grau de adsorção da 

molécula orgânica na superfície do elétrodo: a adsorção é maior quanto maior for a 

variação no valor da capacidade. É interessante notar que a variação é mínima no pzc, 

já que seria de esperar que a adsorção fosse máxima neste valor de potencial. Este 

comportamento já foi observado em estudos de adsorção de D-sorbitol e  

D-manitol em elétrodos de ouro de orientação simples, tanto em meio ácido como em 

meio neutro [25]. Ademais, não se observam grandes diferenças nos potenciais em 

que a variação é mínima e máxima com a concentração de D-sorbitol. Por outro lado, 

sendo que a adsorção da molécula orgânica no elétrodo aumenta com a sua 

concentração em solução, a variação dos valores de capacidade aumentam com a 

concentração de D-sorbitol.  
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Para traduzir os valores de capacidade em valores de recobrimento, o primeiro 

passo é obter o valor de capacidade com recobrimento total de D-sorbitol, C=1. 

Existem vários métodos de extrapolação linear, sendo a representação empírica  

1/C vs 1/c  uma das mais usadas [33,32,121]. Porém, no caso dos valores capacidade 

vs concentração obtidos da Figura 89 a partir do mínimos das curvas de capacidade, 

este tipo de representação prediz valores de cobertura superiores à unidade. Assim, 

neste caso e no resto dos estudos de adsorção, foi utilizada uma representação 

análoga: 1/Log(C) vs 1/Log(c); a capacidade do elétrodo com recobrimento total 

calcula-se a partir da ordenada no origem da extrapolação linear. Na Figura 91 mostra-

se a representação 1/Log(C) vs 1/Log(c), a partir dos valores do mínimo das curvas de 

capacidade da Figura 89. 

 

 

Fig. 91- Representação 1/Log(C) vs 1/Log(c), para adsorção de D-sorbitol em HClO4 20 mM  

em (531)-S (azul,●) e (531)-R (vermelho,■). Os ajustes da regressão linear mostram-se em linha contínua. 

 

 Os valores de capacidade C podem ser traduzidos em grau de cobertura , a 

partir da Eq. (16), obtida através do método dos condensadores em paralelo, no 

potencial de carga zero. A Eq. (16) é similar à Eq. (30), e o grau de cobertura é 

calculado a partir de variações relativas de capacidade; a vantagem da Eq. (16) é que 

só considera estas variações nos valores de capacidade, pelo que em princípio é 

indiferente ao modelo teórico utilizado para calcular a capacidade (e.g. a partir de um 

elemento de fase constante), sempre que seja aplicado o mesmo método para cada 

concentração da molécula orgânica. 
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 Na Figura 92 mostram-se os valores do grau de cobertura em função da 

concentração, para cada um dos elétrodos quirais: 

 

 

Fig. 92- Valores de cobertura de D-sorbitol em HClO4, em função  

da concentração, para a) Au-(531)-S (azul,●) e b) Au-(531)-R (vermelho,■). 

  

 Na Figura 92 observa-se que os valores do grau de cobertura são menores no 

elétrodo (531)-R, pelo que a adsorção do D-sorbitol é favorecida no elétrodo (531)-S, 

tal como acontece na oxidação do poliálcool em meio ácido (ver secção 3.2.1.2). Os 

valores do grau de cobertura em função da concentração podem ser ajustados a uma 

isotérmica de adsorção. Os parâmetros da isotérmica incluem a energia livre de 

adsorção, que evidentemente tem um valor mais negativo para a adsorção de  

D-sorbitol no elétrodo (531)-S.   

 A isotérmica de Frumkin é a isotérmica mais usada em estudos de adsorção de 

moléculas orgânicas em elétrodos metálicos sólidos, Eq. (10), e pode ser rescrita da 

seguinte maneira: 

퐿표푔(푐) − 퐿표푔
휃

1 − 휃
= 퐴휃 − 퐿표푔(훽)   (31) 

Assim, os parâmetros da isotérmica podem ser calculados por regressão linear a partir 

da representação 퐿표푔(푐) − 퐿표푔 vs 휃 . Nas Figs. 93 e 94 mostram-se esta 

representação, e as isotérmicas de adsorção de Frumkin na adsorção de D-sorbitol em 

meio ácido, para os elétrodos (531)-S e (531)-R, respectivamente.  
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Fig. 93- Representação Log(c) – Log(/1-) vs , para adsorção de D-sorbitol em HClO4 20 mM  

em (531)-S (azul,●) e (531)-R (vermelho,■). Os ajustes da regressão linear mostram-se em linha contínua. 

 

 

Fig. 94- Isotérmicas de Frumkin, para a adsorção de D-sorbitol em HClO4, 

 para a) Au-(531)-S (azul,●) e b) Au-(531)-R (vermelho,■). 

 

 O ajuste dos valores experimentais à isotérmica de adsorção podem ser 

melhores (ver Figura 93), especialmente para o elétrodo (531)-R; porém, a conclusão 

de que a adsorção de D-sorbitol é favorecida no elétrodo (531)-S é válida. No intervalo 
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de concentrações estudado não é observada a saturação do elétrodo devido à 

adsorção da molécula orgânica, pelo que nas isotérmicas não aparecem patamares de 

adsorção. O facto de que o mínimo de capacidade perde definição à medida que 

aumenta a concentração de D-sorbitol em solução (ver Figura 89) impediu a análise a 

concentrações mais elevadas.  

 Na Tabela 7 mostram-se os parâmetros da isotérmica de adsorção de Frumkin, 

para cada elétrodo (531)-S e (531)-R, extraídos a partir dos resultados experimentais 

mostrados na Figura 89, para a adsorção de D-sorbitol em meio ácido.  

 

Tabela 7- Parâmetros da isotérmica de adsorção de Frumkin, para D-sorbitol em meio ácido. 

 

  

 Os valores dos parâmetros da isotérmica listados na Tabela 7 confirmam que a 

adsorção do D-sorbitol no elétrodo (531)-S é mais favorável. O valor de capacidade 

com recobrimento total da molécula orgânica, C=1, é menor nesta configuração do 

elétrodo, o que indica um maior grau de adsorção do D-sorbitol na superfície deste 

elétrodo. A mesma conclusão é extraída dos valores da constante de equilíbrio ,  

maior no elétrodo (531)-S. O valor da energia livre de adsorção, Gads, é  

2.10 kJ/mol (0.50 kcal/mol) mais negativa para o elétrodo (531)-S; na Tabela 4 

mostram-se valores similares de diferenças em energia de adsorção em elétrodos de 

cobre, platina e ouro monocristalinos.  

 Na Figura 95 mostram-se as curvas de capacidade obtidas em meio neutro, 

para distintas concentrações de D-sorbitol. As curvas mostram uma diminuição nos 

valores de capacidade com o aumento da concentração do poliálcool, em redor do 

potencial de carga zero, onde a capacidade apresenta um valor mínimo. Assim como 

acontece em meio ácido, observa-se certo grau de deslocamento no mínimo de 

capacidade com a concentração de D-sorbitol.  

 

 



114 
 

 

 

Fig. 95- Curvas de capacidade de D-sorbitol em NaClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R. As 

concentrações de D-sorbitol são 0 mM (preto), 5 mM (amarelo), 10 mM (azul), 20 mM (vermelho) e 50 mM (verde). 

 

 Na Figura 96 mostram-se os valores de Crel, calculados usando a Eq. (30), a 

partir dos valores obtidos do mínimo das curvas de capacidade mostradas na Figura 

95, para o elétrodo (531)-R. Os valores de Crel apresentam um valor mínimo no 

potencial de carga zero, e aumentam conforme aumenta a concentração de D-sorbitol 

em solução.  
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Fig. 96- Variação relativa da capacidade, em função do potencial, para a adsorção de D-sorbitol em NaClO4, para 

Au-(531)-R. As concentrações de D-sorbitol são 5 mM (amarelo), 10 mM (azul), 20 mM (vermelho) e 50 mM (verde). 

 Seguindo o procedimento já descrito podemos obter a isotérmica de adsorção 

de D-sorbitol em solução neutra: por extrapolação linear da representação 

1/Log(C) vs 1/Log(c) podemos obter o valor da capacidade com recobrimento total de 

D-sorbitol, C=1 (ver Figura 97). Os valores de recobrimento são calculados a partir dos 

valores de capacidade pelo método dos condensadores em paralelo, Eq. (16), no pzc. 

Assim, os parâmetros da isotérmica de adsorção de Frumkin são obtidos por 

regressão linear da representação 퐿표푔(푐) − 퐿표푔  vs 휃 (ver Figura 98). 

 

Fig. 97- Representação 1/Log(C) vs 1/Log(c), para adsorção de D-sorbitol em NaClO4 20 mM  

em (531)-S (azul,●) e (531)-R (vermelho,■). Os ajustes da regressão linear mostram-se em linha contínua. 
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Fig. 98- Representação Log(c) – Log(/1-) vs , para adsorção de D-sorbitol em NaClO4 20 mM  

em (531)-S (azul,●) e (531)-R (vermelho,■). Os ajustes da regressão linear mostram-se em linha contínua. 

 

 Na Figura 99 mostra-se a isotérmica de adsorção de Frumkin, para a adsorção 

de D-sorbitol em meio neutro, para os elétrodos (531)-S e (531)-R.  

 

Fig. 99- Isotérmicas de Frumkin, para a adsorção de D-sorbitol em NaClO4, 

 para a) Au-(531)-S (azul) e b) Au-(531)-R (vermelho). 

 

 A adsorção preferencial de D-sorbitol na configuração do elétrodo Au-(531) 

observa-se na Figura 97: sendo que o eixo das ordenadas é o inverso da capacidade, 

a curva superior, correspondente ao elétrodo (531)-S, possui valores menores de 
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capacidade, pelo que a adsorção do D-sorbitol é ligeiramente favorecida neste 

elétrodo. Porém, a diferença é pequena, pelo que as isotérmicas de adsorção 

mostradas na Figura 99 aparecem praticamente sobrepostas. Comparando com os 

resultados obtidos para a adsorção de D-sorbitol em meio ácido, conclui-se que a 

preferência do poliálcool pela configuração da orientação do elétrodo é inversa: em 

meio ácido, a adsorção do D-sorbitol é favorecida no elétrodo (531)-S, e em meio 

neutro é favorecida no elétrodo (531)-R. Este comportamento é também observado na 

oxidação de D-sorbitol; o elétrodo (531)-S favorece a oxidação do poliálcool em meio 

ácido, e em meio neutro a oxidação é favorecida no elétrodo (531)-R (ver  

Secção 3.2.1.2).  

 Na Tabela 8 mostram-se os parâmetros da isotérmica de adsorção de Frumkin, 

para cada elétrodo (531)-S e (531)-R, mostradas na Figura 99, para a adsorção de  

D-sorbitol em meio neutro.  

 

Tabela 8- Parâmetros da isotérmica de adsorção de Frumkin, para D-sorbitol em meio neutro. 

 

  

 Na Tabela 8 observa-se que os parâmetros da isotérmica reflectem a adsorção 

preferencial do D-sorbitol no elétrodo (531)-R; a constante de equilíbrio  é maior, e a 

energia livre de adsorção Gads é 1.64 kJ/mol (0.39 kcal/mol) mais negativa na 

configuração R do elétrodo Au-(531). Os valores de Gads, obtidos tanto em solução 

ácida como em solução neutra, são similares aos obtidos em outros estudos prévios 

de adsorção em elétrodos de ouro monocristalino [25,33], e são mais positivos em 

solução ácida, pelo que a adsorção do D-sorbitol é mais favorecida em meio neutro. 

Na Figura 100 mostram-se as isotérmicas de adsorção de Frumkin, em meio ácido e 

neutro, para o elétrodo (531)-S. As isotérmicas mostram que a cobertura da superfície 

do elétrodo pelo D-sorbitol é maior em meio neutro, para o mesmo valor de 

concentração da molécula orgânica, tal como acontece em outras orientações 

cristalinas da superfície do elétrodo de ouro [25,33]. 

 O facto de não existir um valor de potencial em que a capacidade não varie 

com a concentração de D-sorbitol, i.e., que o poliálcool não esteja adsorvido na 
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superfície da solução, quer em solução ácida, quer em solução neutra, impede a 

análise das curvas de capacidade pelo método de integração inversa. 

 

Fig. 100- Isotérmicas de Frumkin, para a adsorção de D-sorbitol  

em HClO4 (azul,●) e em NaClO4 (preto,■), para Au-(531)-S. 

 

 

 3.3.3- Adsorção de L-valina 

 Na Figura 101 mostram-se as curvas de capacidade obtidas em meio neutro, 

para distintas concentrações de L-valina. O valor mínimo de capacidade observa-se só 

em ausência do aminoácido, no potencial de carga zero; para o resto das 

concentrações não é observado nenhum pico de adsorção. A potenciais mais 

negativos que o pzc, observa-se uma diminuição dos valores de capacidade com a 

concentração, pelo que a adsorção do aminoácido aumenta com o aumento da sua 

concentração em solução. Por outro lado, a potenciais mais positivos que o pzc, as 

diferenças diminuem, e nas curvas atingem aproximadamente o mesmo valor, pelo 

recobrimento total do elétrodo pelo aminoácido adsorvido a estes valores de potencial. 

Já que não é possível realizar o análise a partir do mínimo das curvas de capacidade e 

assim obter a isotérmica de adsorção, a variação relativa da capacidade Crel,  

Eq. (30), permite estimar o grau de adsorção do aminoácido para cada um dos 

elétrodos. Na Figura 102 mostram-se os valores de Crel, calculados usando a  

Eq. (30), e a partir dos dados representados na Figura 101. 
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Fig. 101- Curvas de capacidade de L-valina em NaClO4 20 mM, para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R. As 

concentrações de L-valina são 0 mM (preto), 2 mM (amarelo), 5 mM (azul), 10 mM (vermelho) e 20 mM (verde). 

 

 Na Figura 102 observa-se que o valor mínimo de C ocorre no potencial de 

carga zero, em semelhança com o D-sorbitol. A potenciais mais negativos que o pzc, 

as variações nos valores de capacidade aumentam com a concentração, pelo 

aumento no grau de adsorção na superfície do elétrodo. A potenciais mais positivos, a 

variação apresenta valores máximos, pelo que a adsorção é máxima nesta região de 

potenciais; os valores de C não apresentam variações importantes com a 
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concentração do aminoácido, pelo recobrimento total do D-sorbitol na superfície do 

elétrodo.  

 

 

Fig. 102- Variação relativa da capacidade, em função do potencial, para a adsorção de L-valina  

em NaClO4 para a) Au-(531)-S e b) Au-(531)-R. As concentrações de L-valina  

são 5 mM (amarelo), 10 mM (azul), 20 mM (vermelho) e 50 mM (verde). 

 

 A adsorção preferencial da L-valina nos elétrodos quirais observa-se na  

Figura 103, onde se mostram as variações relativas de capacidade Crel, para o 

mesmo valor de concentração de L-valina, 2 mM. No potencial de carga zero, e a 

potenciais mais negativos, os valores de Crel, são maiores no elétrodo (531)-S, pelo 
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que nesta região de potenciais a adsorção do aminoácido é favorecida nesta 

configuração do elétrodo. A potenciais mais positivos que o pzc, a tendência inverte-

se, e as variações são maiores no elétrodo (531)-R, e a adsorção é favorecida neste 

elétrodo. Porém, as diferenças nos valores de Crel, respeito ao elétrodo (531)-S, são 

pequenas. É interessante notar que o valor mínimo de Crel, no potencial de carga 

zero, aparece deslocado a potenciais mais positivos no elétrodo (531)-S.  

 

 

Fig. 103- Variação relativa da capacidade, em função do potencial, para a adsorção  

de L-valina 2 mM em NaClO4 para Au-(531)-S (azul) e Au-(531)-R (vermelho). 

 

 O comportamento já descrito das curvas de variação relativa da capacidade, 

mostradas na Figura 103, repete-se para o resto de concentrações de L-valina; na 

Figura A-2 do apêndice mostram-se estas curvas.  

 Não foi possível obter curvas de capacidade reprodutíveis na adsorção de  

L-valina em meio ácido. 
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3.4- DISCUSSÃO 

 Nos estudos de oxidação electroquímica de moléculas orgânicas, os elétrodos 

de ouro apresentam certas vantagens sobre outros materiais, por exemplo a platina.  

 Em meio neutro e alcalino, o mecanismo de oxidação de distintas moléculas 

orgânicas envolve um primeiro passo de adsorção de iões OH- na superfície do ouro 

[111,122-125]. A interação electroquímica dos iões adsorvidos com grupos afins 

próprios da molécula orgânica é responsável pela sua oxidação [25,126]. Em meio 

ácido, o mecanismo de oxidação é mais complicado, e envolve a participação do 

electrólito e de intermediários de óxidos e hidróxidos parciais de ouro, sendo ainda não 

desprezável a influência dos iões OH- adsorvidos na oxidação electroquímica das 

moléculas orgânicas em meio ácido [127-131]. Assim, o ouro não apresenta a 

adsorção irreversível de CO nem de intermediários produto da adsorção dissociativa 

de, por exemplo, sorbitol e manitol em elétrodos monocristalinos de platina, 

evidenciado pela diminuição sucessiva da intensidade de corrente nos voltamogramas 

cíclicos a partir do primeiro ciclo do varrimento e por FTIR (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy) in situ [104-107], assim como em outras moléculas orgânicas [132-141].  

 O grau de adsorção dos iões OH- pode ser afetado pela natureza do electrólito. 

Assim, a actividade catalítica da superfície do ouro para a oxidação de moléculas 

orgânicas depende do anião do electrólito: a adsorção competitiva do anião diminui o 

grau de cobertura dos iões OH-, reduzindo assim o poder oxidativo da superfície do 

ouro para a molécula orgânica. Estudos de oxidação de glucose [110], sorbitol e 

manitol [25,90] em elétrodos monocristalinos de ouro confirmam esta hipótese, sendo 

que a actividade catalítica da superfície do elétrodo varia em sentido inverso à 

adsorbabilidade dos aniões estudados:  

 
⟶ 푎푢푚푒푛푡표 푑푎 푎푑푠표푟푏푎푏푖푙푖푑푎푑푒 ⟶

⟶
퐶푙푂 < 푁푂 < 퐻푆푂 /푆푂 < 퐻 푃푂 /퐻푃푂

⟵
⟵ 푎푢푚푒푛푡표 푑푎 푎푐푡푖푣푖푑푎푑푒 푐푎푡푎푙í푡푖푐푎 ⟵

 

  

 Assim, as vantagens que podem resultar no uso de soluções tampão nos 

voltamogramas cíclicos, em meio neutro e alcalino, especificamente na possibilidade 

de eliminar a agitação da solução, pode presentar a desvantagem de diminuir a 

actividade catalítica da superfície do elétrodo para a oxidação das moléculas 

orgânicas, devido à adsorção competitiva dos iões OH- e dos iões presentes na 
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solução tampão utilizada. Por outro lado, tem sido demonstrado, em elétrodos 

monocristalinos quirais de platina, que a adsorção de aniões como o sulfato pode 

amplificar a quiralidade própria da superfície quiral, apesar de não ser bem conhecido 

o mecanismo que ocasiona este efeito amplificador [81].  

 Além dos resultados obtidos para os valores de resolução ou excesso 

enantiomérico nos elétrodos quirais estudados, existem resultados qualitativos novos e 

interessantes. Nos trabalhos consultados na literatura científica em elétrodos 

monocristalinos quirais (ver Tabela 4), o efeito da concentração da molécula quiral em 

solução no grau de resolução ou discriminação enantiomérica não foi previamente 

reportado.  

  A propriedade química mais conhecida das moléculas quirais é sensível à 

concentração; a rotação óptica duma molécula quiral é independente da concentração 

só num intervalo muito estreito de concentrações [38,142,143]. As interações 

intermoleculares da molécula quiral são responsáveis por estas variações da rotação 

óptica com a concentração em solução. Estas interações incluem interações 

electrostáticas, de Van der Waals, e ligações de hidrogénio, entre outras. Ademais, a 

quantidade e o tipo de solvente pode afectar o tipo e a intensidade das interações (e.g. 

a formação de ligações de hidrogénio pode diminuir em álcool, ou um meio de grande 

condutividade pode afectar as interações de tipo dipolar e electrostáticas). Eliel 

reconhece dois tipos de interações intermoleculares em moléculas quirais: as 

interações entre moléculas de igual configuração chamam-se interações homoquirais, 

Eq. (31) [38]: 

푅 + 푅 ⇌ 푅 ∙∙∙ 푅   (31) 

 As interações homoquirais são equivalentes e simétricas para cada um dos 

enantiómeros, R e S. Por outro lado, as interações intermoleculares heteroquirais 

ocorrem entre moléculas de distinta configuração, Eq. (32): 

푅 + 푆 ⇌ 푅 ∙∙∙ 푆   (32) 

 Para uma certa molécula quiral, as interações intermoleculares homoquirais e 

heteroquirais são diferentes, já que são de tipo diastereomérico. As diferenças 

geralmente são pequenas, mais são responsáveis pelas distintas propriedades físicas 

e químicas entre os enantiómeros individuais, R ou S, e, por exemplo, a mistura 

racémica deles. No primeiro caso só existem interações homoquirais, e no segundo 

caso abundam as interações heteroquirais. Algumas das propriedades onde a mistura 

racémica exibe diferenças com respeito a qualquer dos enantiómeros, além da rotação 
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óptica, são o ponto de fusão, solubilidade, pressão de vapor, e espectros 

infravermelho, de ressonância magnética nuclear e de raios-X [38,144].  

 É de esperar que a extensão das interações homoquirais sejam afectadas pela 

sua concentração em solução, sendo favorecidas com o aumento da concentração da 

molécula quiral. Nos resultados apresentados neste trabalho de oxidação de 

moléculas quirais (ver secção 3.2), a influência da concentração no excesso ou grau 

de resolução enantiomérica  é variada: em alguns casos a variação é pequena (por 

exemplo, D-manitol em meio ácido, e L-valina em meio neutro), mais há casos em que 

a variação é importante (por exemplo, D-alanina em meio ácido e glucose no elétrodo 

(721)-S, em meio ácido). Neste trabalho mostra-se que em alguns casos, para a 

mesma configuração quiral do elétrodo, a resolução de um par de enantiómeros 

depende da sua concentração em solução. O caso mais notável é na oxidação de  

L-valina em meio ácido (ver Figura 75); assim, não é possível definir se a oxidação do 

aminoácido é mais favorecida no elétrodo (531)-S ou (531)-R, sem conhecer 

previamente a sua concentração em solução, pelo que a oxidação preferencial da  

L-valina na superfície quiral do elétrodo depende da concentração. Este 

comportamento é observado em menor grau também na oxidação de D-glucose em 

meio neutro (ver Figs. 47 e 55) e ácido aspártico em meio neutro (ver Figura 72), e não 

foi reportado previamente na literatura científica consultada. 

 Observam-se também variações no excesso ou grau de resolução 

enantiomérica com o pH. O caso mais interessante ocorre na oxidação de ácido 

aspártico, no elétrodo (721)-S: em meio ácido, é favorecida a oxidação do aminoácido 

de configuração L, e, em meio neutro, a oxidação é favorecida para a configuração D, 

na sua concentração mais pequena. Nas experiências realizadas no elétrodo (531), 

observa-se que em meio ácido observa-se resolução, sendo favorecida a oxidação de 

D-ácido aspártico no elétrodo (531)-S, mais em meio neutro a resolução é 

desprezável. Um comportamento semelhante observa-se na oxidação de D-sorbitol no 

elétrodo (531), R e S: a oxidação do poliálcool é favorecida no elétrodo (531)-S em 

solução ácida, e no (531)-R em solução neutra (ver Tabela 7). É possível então existir 

um valor de pH intermédio em que a orientação (531) não mostre resolução 

enantiomérica na oxidação de D-sorbitol. 

 Martins et. al. [63] propuseram a hipótese de que o aumento da actividade 

catalítica na oxidação de D-glucose pelo aumento do pH da solução pode ser refletida 

num aumento da resolução enantiomérica. Porém, os resultados obtidos para  

D-manitol (ver Tabela 7) e D-ácido aspártico no elétrodo Au-(531) (ver Tabela 9), por 
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exemplo, refutam a hipótese formulada; em ambos casos, o grau de resolução 

enantiomérica é maior em meio ácido, apesar de que a oxidação dos compostos 

quirais ser favorecida em meio neutro. Porém, a hipótese pode ser válida se o 

aumento da actividade catalítica se deve à orientação cristalina da superfície do 

elétrodo; é o que acontece na oxidação de glucose em meio ácido: o grau de 

resolução enantiomérica é maior no elétrodo (721)-S, apesar de este possuir uma 

menor densidade superficial de sítios quirais com respeito ao elétrodo (531). É preciso 

ter em conta que os voltamogramas no elétrodo (721)-S mostram maior actividade 

catalítica para a oxidação de glucose, especialmente na região da dupla camada 

elétrica em ausência de glucose, onde a oxidação do açúcar é maior nesta 

configuração do elétrodo. Em meio neutro, a oxidação de glucose exibe também este 

comportamento, excepto em algumas concentrações do açúcar em solução (ver 

Tabela 8). Por fim, o enfoque certo dos resultados obtidos em meio ácido e meio 

neutro, a distintos valores de pH, para a mesma molécula quiral, é considerar que são 

experiências realizadas em solventes diferentes. São conhecidos os efeitos do 

solvente nas propriedades ópticas das moléculas quirais; há evidência das variações 

nos valores da rotação óptica em aminoácidos pelo efeito do pH [145-147] e também 

em outras moléculas orgânicas quirais em função do solvente em que é realizada a 

medição [38,142,145].  

 Por outro lado, é reconhecido, em estudos de oxidação electroquímica de 

formaldeído [148], sorbitol e manitol [25], em elétrodos monocristalinos de ouro e 

platina, que as elevadas densidades de corrente nos estudos voltamétricos realizados 

em meio alcalino, camuflam e desvanecem as diferenças nos perfis voltamétricos para 

cada orientação cristalina da superfície do elétrodo; em meio ácido e neutro os 

voltamogramas cíclicos podem mostrar claras diferenças conforme a orientação da 

superfície, que podem não aparecer em meio alcalino, sendo que, neste meio, as 

elevadas densidades de corrente nivelam o poder catalítico das distintas orientações 

cristalinas. Assim, a hipótese de que a discriminação enantiomérica de um elétrodo 

quiral é incrementada por um aumento na sua actividade catalítica devido a um 

aumento do pH do meio, não é válida se o poder catalítico das distintas configurações 

R e S do elétrodo é nivelado pelo aumento na densidade de corrente devido à 

oxidação da molécula orgânica quiral.  

 O efeito da orientação observa-se também na oxidação de ácido aspártico, em 

meio ácido: a oxidação do enantiómero D-ácido aspártico é favorecida no elétrodo 

(531)-S; todavia, no elétrodo da mesma configuração mas de diferente orientação, o 
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(721)-S, a oxidação do enantiómero L-ácido aspártico é a favorecida. Esta observação  

não tem sido reportada na literatura científica consultada para este trabalho.  

 Nos trabalhos de adsorção de moléculas quirais em elétrodos modificados com 

moléculas também quirais, a avaliação da resolução enantiomérica faz-se a partir da 

razão do recobrimento de cada um dos enantiómeros, R e S, na superfície quiral 

modificada, Eq. (33): 

푟푒푙푎çã표 =
휃
휃

   (33) 

onde, assumindo uma configuração R para a molécula modificadora, R-R é a cobertura 

duma molécula de teste de configuração R, e S-R é a cobertura do enantiómero de 

configuração S [149-151]. O valor da relação expressa na Eq. (33) é sensível ao grau 

de cobertura da molécula modificadora na superfície. A Eq. (25), proposta para avaliar 

o grau de resolução enantiomérica, é semelhante à Eq. (33), mas a primeira delas 

depende só da concentração da molécula estudada em solução. Possui ademais a 

vantagem de que é independente da posição do menisco no elétrodo de trabalho.  

 Para algumas das moléculas quirais estudadas, a discriminação enantiomérica 

dos elétrodos manifesta-se também no deslocamento dos potenciais dos picos de 

oxidação para cada elétrodo S e R. Por exemplo, na oxidação de D-alanina, quer em 

solução ácida, quer em solução neutra, o pico de oxidação aparece a potenciais mais 

positivos no elétrodo (531)-R (ver Figs. A15 e A16). O deslocamento observa-se 

também na oxidação D-valina, e de glucose, em solução neutra e para ambos os 

elétrodos estudados; assim, o primeiro pico de oxidação no varrimento anódico e o 

pico de oxidação no varrimento catódico aparecem deslocados a potenciais mais 

positivos para o elétrodo (531)-S, e para o enantiómero D-glucose (ver secção 3.2.2). 

Nos estudos de adsorção nos elétrodos quirais, o deslocamento observa-se na 

adsorção de L-valina em meio neutro, onde o mínimo das curvas de variação relativa 

da capacidade aparece a potenciais mais positivos no elétrodo (531)-S. Neste trabalho 

é reconhecido que estes deslocamentos no potencial conforme a quiralidade da 

superfície do elétrodo são evidência de discriminação enantiomérica frente à molécula 

orgânica quiral; estudos prévios reportam deslocamentos similares no potencial dos 

picos de corrente nos voltamogramas na oxidação de glucose em elétrodos 

monocristalinos quirais de platina [81].  

 Em termos da preferência enantiomérica, dos estudos de oxidação e adsorção 

de D-sorbitol são deduzidas conclusões similares: em meio ácido, o elétrodo (531)-S 
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mostra a maior actividade catalítica para a oxidação e é maior a adsorção do 

poliálcool; em meio neutro, a situação é inversa, e tanto a oxidação e a adsorção do  

D-sorbitol são favorecidas no elétrodo (531)-R. Por outro lado, os resultados são 

contraditórios na comparação no caso da L-valina: em meio neutro, a oxidação é 

favorecida no elétrodo (531)-R, para todas as concentrações do aminoácido em 

solução. Porém, a adsorção em meio neutro varia em função do potencial sendo que a 

variação relativa da capacidade é mínima, que ocorre perto do pzc: a potenciais mais 

negativos, a variação e maior no elétrodo (531)-S, pelo que a adsorção é favorecida 

nesta configuração do elétrodo; a situação contraria acontece a potenciais mais 

positivos do pzc. Assim, a discriminação e resolução do aminoácido depende da 

propriedade química estudada.  
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3.5- CONCLUSÕES  

 O presente trabalho reporta evidência experimental nova e interessante no 

pequeno repertório existente na literatura científica de estudos de discriminação e 

resolução enantiomérica em elétrodos monocristalinos quirais.  

 A oxidação dos poliálcoois D-manitol e D-sorbitol é favorecida no elétrodo 

(531)-S  em meio ácido. Por outro lado, em meio neutro, a oxidação de D-sorbitol é 

favorecida no elétrodo (531)-R; a oxidação preferencial do D-manitol não varia com o 

pH.  

 A discriminação enantiomérica na oxidação de D-glucose observa-se na 

oxidação preferencial do açúcar no elétrodo (531)-S, tanto em meio ácido como em 

meio neutro. No elétrodo (721)-S, em meio neutro, a discriminação depende da 

concentração do açúcar em solução. Por outro lado, em meio ácido, a oxidação de  

D-glucose é favorecida no elétrodo (721)-S, sendo a actividade catalítica e o grau de 

resolução enantiomérica maiores nesta orientação cristalina, sendo que a orientação 

(531) possui maior densidade de sítios quirais. Os picos de oxidação de D-glucose em 

meio neutro aparecem deslocados para potenciais mais positivos nos elétrodos de 

configuração S. 

 A oxidação de ácido aspártico em meio ácido mostra também comportamentos 

interessantes: para a mesma configuração da superfície do elétrodo, (531)-S e  

(721)-S, a discriminação é favorecida para o enantiómero D-ácido aspártico na 

primeira orientação cristalina, e para o enantiómero L-ácido aspártico na segunda 

orientação. Ademais, os valores do grau de resolução enantiomérica são menores no 

elétrodo (531), apesar de possuir uma maior densidade superficial de sítios quirais. 

 A oxidação preferencial de D-valina conforme a quiralidade da superfície do 

elétrodo depende fortemente da concentração do aminoácido em solução, em meio 

ácido. Em meio neutro, a oxidação é favorecida no elétrodo (531)-R, para todas as 

concentrações de D-valina. Por outro lado, o comportamento de D-alanina é menos 

complicado; a sua oxidação é favorecida no elétrodo (531)-S, tanto em meio ácido 

como em meio neutro, para todos os valores de concentração do aminoácido. Os 

picos de oxidação no varrimento anódico aparecem deslocados no potencial conforme 

a quiralidade da superfície do elétrodo para ambos aminoácidos: a potenciais mais 

positivos, no elétrodo (531)-S  no caso do primeiro aminoácido, e no elétrodo (531)-R 

no segundo aminoácido. 
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 A adsorção de D-sorbitol nos elétrodos quirais segue a mesma tendência 

observada na sua eletrooxidação; a adsorção é favorecida no elétrodo de configuração 

S em meio ácido, e no elétrodo de configuração R em meio neutro. A cobertura do 

poliálcool é maior em meio ácido que em meio neutro. Por outro lado, a adsorção de  

L-valina em meio neutro mostra que a adsorção preferencial, a partir da variação 

relativa da capacidade da dupla camada elétrica, depende do valor de potencial em 

que a variação relativa é mínima: a valores mais negativos, a adsorção do aminoácido 

é favorecida no elétrodo de configuração S, e vice-versa. O valor de potencial em que 

a variação relativa é mínima ocorre perto do pzc, e aparece ligeiramente deslocado no 

potencial conforme a quiralidade da superfície do elétrodo: a potenciais mais positivos 

no elétrodo de configuração S, para todas as concentrações de L-valina. Os 

deslocamentos na escala do potencial conforme a quiralidade da superfície do 

elétrodo e/ou da molécula orgânica constituem evidência de discriminação 

enantiomérica.  

 Nos estudos de oxidação de moléculas quirais, conclui-se que a maior 

actividade catalítica para a oxidação com o aumento do pH do meio não conduz 

necessariamente a um aumento ou amplificação da resolução ou excesso 

enantiomérico. Pelo contrário, se a maior actividade catalítica é favorecida pela 

orientação cristalina da superfície do elétrodo, observa-se um aumento na resolução 

dos enantiómeros, tal como é observado na oxidação de glucose nos elétrodos  

Au-(721)-S e Au-(531), R e S.  

  Observam-se variações na resolução ou excesso enantiomérico, e mudanças 

na discriminação preferencial dos enantiómeros com o pH da solução e com a 

concentração da molécula quiral em solução; as interacções intermoleculares 

homoquirais podem ser responsáveis das variações observadas no segundo caso.  
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APÊNDICE A1 

MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO NUMÉRICA  

 A área definida por uma função pode ser estimada a partir da somatória de 

segmentos de área, definidos por pontos adjacentes da função [108]. O método mais 

simples é o método do rectângulo, em que o paralelogramo tem uma elevação 

equivalente à ordenada de um dos pontos da função (ver Figura A1):  

á푟푒푎 = (푋 − 푋 ) ∗ 푌    (32) 

 O método do trapézio oferece uma aproximação mais exacta, e considera o 

valor meio das ordenadas dos pontos adjacentes que definen o paralelogramo: 

á푟푒푎 = (푋 − 푋 ) ∗
푌 − 푌

2
   (33) 

 O método de Simpson baseia-se numa função quadrática para aproximar a 

curvatura da função, e utiliza três pontos adjacentes para estimar a àrea da função 

[108]: 

á푟푒푎 = (푋 − 푋 ) ∗
푌 + 4푌 +푌

6
   (34) 

 

 

Fig. A1- Diagrama explicativo de alguns métodos de integração numérica 
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Fig. A2- Variação relativa da capacidade, em função do potencial, para a adsorção de D-valina em meio neutro para Au-531-S (azul)  

e Au-531-R (vermelho). As concentrações de D-valina são a) 2mM; b) 5mM; c) 10mM e d) 20mM. 


