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RESUMO 

 

A enzima acetilcolinesterase (AChE) tem sido amplamente aplicada no 

desenvolvimento de biossensores para detecção de pesticidas. No entanto, a aplicação 

de tais dispositivos é limitada devido à falta de robustez, que está associada com a baixa 

estabilidade enzimática, além de seu alto custo. Uma alternativa às enzimas é a 

utilização de moléculas sintéticas que mimetizem o comportamento enzimático, com 

menor custo e maior estabilidade; tais moléculas são denominadas moléculas 

biomiméticas. Neste trabalho são apresentados três potenciais catalisadores: o ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico, o iodeto de pralidoxima (2-PAM) e o polímero 

polihidroxamicalcanoato (PHA); com grupos funcionais alfa nucleófilos hidrazona, 

oxima e ácido hidroxâmico, respectivamente. Tais moléculas foram avaliadas baseando-

se em dois critérios para classificação de biomiméticos da AChE: 1) catálise da 

hidrólise do substrato acetiltiocolina (ATCh) e 2) interação com pesticida 

organofosforado. O método espectrofotométrico de Ellman revelou que o polímero 

PHA foi a molécula mais eficiente, uma vez que a constante de velocidade de segunda 

ordem obtida foi de 13867 mol
-1

 L
 
s

-1
, 5 vezes superior a da 2-PAM e 232 vezes a da 

hidrazona. Posteriormente, todas as moléculas foram avaliadas por método 

espectrofotométrico em relação à interação com o organofosforado paraoxon. Apenas o 

PHA apresentou interação nas condições estudadas. Cálculos teóricos mostraram como 

ocorre a aproximação entre o PHA e ATCh, e com o paraoxon. Diante dos resultados 

obtidos, o PHA foi a molécula biomimética escolhida para aplicação no sensor 

eletroquímico para detecção de organofosforados. Primeiramente, o PHA foi 

imobilizado na superfície de um eletrodo impresso descartável a partir da formação de 

uma blenda com o polímero polietileno glicol metil éter, evitando sua solubilização. A 

oxidação da tiocolina formada a partir da catálise do ATCh realizada pelo PHA 

imobilizado foi verificada em 0,46 V vs Ag/AgCl, por voltametria de pulso diferencial. 

A equação obtida a partir da curva de calibração referente ao intervalo de concentração 

de paraoxon de 1,0 a 10,0 mol L
-1

 foi I(%) = [4,8x10
6
 C (mol L

-1
) + 0,8169]×100 (R

2
 

= 0,99969), com limite de detecção de 3,63x10
-7

 mol L
-1

. Amostras de água de 

abastecimento foram analisadas, com concentrações adicionadas de paraoxon de 3,0; 

6,0 e 8,0 mol L
-1

, com recuperação de 115%; 106% e 94,5%, respectivamente. Os 

resultados apresentados mostraram que foi possível desenvolver um sensor 

eletroquímico biomimético para detecção de pesticida paraoxon. 



 
 

ABSTRACT 

 

Acetylcholinesterase enzyme (AChE) has been widely applied in biosensor 

development for pesticide detection. However, the application of those biosensors is 

limited due to their lack of robustness associated with low enzymatic stability and 

AChE high cost. An alternative to enzymes, it is the use of synthetic molecules which 

mimic enzymatic behavior, besides its low cost and superior stability, those are 

classified as biomimetic molecules. In this work is presented three potential catalysts: 

[4-(1E)ethanehydrazonoyl]benzoic acid, pralidoxime iodide (2-PAM), and 

polyhydroxamicalkalnoate polymer (PHA) with alpha nucleophile functional groups, 

such as hydrazone, oxime, and hydroxamic acid, respectively. The aforementioned 

molecules were evaluated based on two criteria for classification as AChE biomimetic: 

1) catalysis of acetylthiocholine substrate (ATCh) hydrolysis and 2) interaction with 

organophosphorus pesticide. Spectrophotometrical Ellman´s method revealed that PHA 

polymer was the most efficient one, since its second order rate constant was 13867 mol
-

1
 L

 
s

-1
, which was 5 times superior than 2-PAM one and 232 times higher than 

hydrazone. Then, each molecule was analyzed through spectrophotometric method to 

verify the interaction with paraoxon organophosphorus pesticide. Only the PHA 

exhibited such interaction in the studied conditions. Theoretical calculations showed 

how the approach between PHA and ATCh, and also with paraoxon occurred. 

Regarding the obtained results, PHA was the chosen biomimetic molecule to be applied 

in the electrochemical sensor for organophosphorus detection. First of all, PHA was 

immobilized on the surface of disposable screen printed electrode through blend 

formation with polyethylene glycol methyl ether (mpEG), avoiding PHA dissolution. 

The oxidation of thiocholine generated towards ATCh catalysis performed by 

immobilized PHA was verified at 0.46 V vs Ag/AgCl by differential pulse voltammetry. 

The linear equation obtained through calibration curve for paraoxon concentration range 

of 1.0 to 10.0 mol L
-1

 was I(%) = [4.8x10
6
 C (mol L

-1
) + 0.8169]×100 (R

2
 = 0.99969), 

with limit of detection of 3.63x10
-7

 mol L
-1

. Water supply samples were analyzed 

considering the added paraoxon concentrations of 3.0; 6.0 e 8.0 mol L
-1

, recovering 

115%; 106% and 94.5%, respectively. The presented results showed that a biomimetic 

electrochemical sensor was successfully developed for detection of paraoxon 

organophosphorus pesticide.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Detecção de pesticidas organofosforados e carbamatos 

 

Nos últimos anos, a crescente sensibilização para o risco associado ao uso 

intensivo de agrotóxicos tem resultado em uma atitude muito mais crítica em relação à 

sua aplicação. No entanto, os pesticidas continuarão a desempenhar um papel 

importante no combate à doenças de plantas e no manejo de pragas, visando garantir a 

produtividade agrícola.
1
 Os pesticidas são frequentemente muito persistentes no 

ambiente, geralmente com um tempo de meia vida de décadas, além de serem 

transportados por longas distâncias por fatores como a chuva e o vento, ocasionando a 

contaminação de solos e sistemas aquáticos. Por isso, para minimizar os riscos ao meio 

ambiente, seu uso deve ser otimizado e monitorado, considerando a segurança para os 

produtores e os consumidores, bem como o impacto ambiental. 

Os pesticidas têm sido classificados em diferentes categorias, considerando o 

tipo de alvo (inseticidas, herbicidas, fungicidas, etc) e sua classe química 

(organoclorados, carbamatos, piretróides, etc.). Durante os anos 1960 e 1970, muitos 

países baniram ou restringiram o uso dos organoclorados, como o DDT, devido ao seu 

efeito bioacumulativo na cadeia alimentar e sua longa persistência no ambiente (3-20 

anos).
2
 Com isso, houve a necessidade de desenvolver novos compostos eficazes no 

controle de pragas, como os organofosforados (OPs) e carbamatos (CBs), que foram 

introduzidos por não apresentarem efeito bioacumulativo e por serem biodegradáveis.
3
 

Na presente tese, serão enfatizados apenas os OPs. 

Os OPs foram desenvolvidos na década de 1940 com objetivo de serem 

utilizados como armas químicas durante a Segunda Guerra Mundial. Os OPs são, 

essencialmente, compostos derivados de ésteres de ácido fosfórico. Todos os OPs 

possuem um átomo de fósforo com uma ligação fosforil (P=O) ou tiofosfonil (P=S).
4
 A 

Figura 1 representa a estrutura geral dos pesticidas OPs. O grupo L é denominado grupo 

de saída (leaving group), que é o mais reativo e o mais variável dentre os tipos de OPs. 

O termo grupo de saída vem do fato de que o substituinte é deslocado quando o OP 

sofre um ataque nucleofílico, além de ser o grupo mais susceptível à hidrólise. R1 e R2 

são os grupos menos reativos; e geralmente são grupos alcóxi, ou ainda alquil, aril, etc. 

O grupo X pode ser tanto oxigênio, como enxofre. 
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Figura 1 - Estrutura geral dos pesticidas OPs.  

 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de SANTOS, V. M. R. D., 2007, p. 164.
5
 

 

Os inseticidas OPs quando armazenados em condições adequadas são estáveis. 

No entanto, quando expostos ao calor, luz e/ou água podem ser decompostos. As 

principais reações envolvendo o átomo de fósforo são a hidrólise e oxidação. Algumas 

considerações gerais podem ser feitas em relação à hidrólise: 1) compostos contendo 

P=O hidrolisam mais rapidamente do que aqueles contendo P=S; 2) a clivagem ocorre 

entre o átomo de fósforo e o grupo de saída; 3) a velocidade de hidrólise diminui com o 

aumento do tamanho dos substituintes alquil.
6
 

A toxicidade aguda dos inseticidas OPs é maior que a dos organoclorados, 

entretanto os OPs são menos persistentes no meio ambiente, ou seja, sofrem degradação 

mais rápida e, consequentemente, é necessário um número maior de aplicações, nas 

lavouras, para se obter a mesma eficácia que a dos organoclorados. Os inseticidas 

malation, paration e clorpirifós são alguns exemplos de compostos organofosforados.
5
  

O uso crescente de agrotóxicos no setor agrícola e a decorrente presença de 

resíduos acima dos níveis permitidos nos alimentos tem provocado apreensão no 

domínio da saúde pública, o que demanda a implementação de normas de controle em 

relação à utilização de tais compostos. 

O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criado para avaliar e promover 

a qualidade dos alimentos em relação ao uso de agrotóxicos e afins. Deste modo, o 

programa verifica se os alimentos apresentam os níveis de acordo com Limites 

Máximos de Resíduos (LMR) estabelecidos para cada agrotóxico.  

De acordo com o relatório complementar relativo à segunda etapa das análises 

de amostras coletadas em 2012 vinculados ao PARA, 75% dos resultados das amostras 

monitoradas foram considerados satisfatórios, sendo que em 33% não foram 

encontrados resíduos e 42% apresentaram resíduos com concentrações iguais ou 

inferiores ao LMR.
7
 Das amostras analisadas, 25% dos resultados foram considerados 
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insatisfatórios devido à presença de produtos não autorizados; ou autorizados, mas em 

concentrações acima do LMR. 

A Figura 2 exibe o número de amostras insatisfatórias devido à presença de 

inseticida de alta toxicidade do grupo dos organofosforados e um número significativo 

associado à detecção de fungicida, como os ditiocarbamatos (tiram, propinebe, etc) e os 

benzimidazóis, especificamente o carbendazim, que pertence ao grupo dos CBs. 

Os dados apresentados acima enfatizam a importância do controle e 

monitoramento dos níveis de pesticidas nos alimentos, bem como na água; 

considerando que a exposição ao consumo indevido de agrotóxicos pode resultar em 

intoxicações agudas ou crônicas. Como observado, o maior número de amostras 

insatisfatórias é relacionado à presença de pesticidas OPs, de alta toxicidade. 

Os métodos analíticos padrão utilizados pela ANVISA consistem, basicamente, 

em técnicas cromatográficas ou procedimentos cromatográficos acoplados ao 

espectrômetro de massas (GC-MS ou HPLC-MS). Tais métodos convencionais são 

sensíveis e precisos; todavia, apresentam custo elevado, geralmente envolvem diversas 

etapas de pré-tratamento da amostra, não possibilitam detecção in situ e em tempo real, 

além de requererem mão de obra treinada para operação e utilizarem grandes 

quantidades de solventes orgânicos.
8
 Estas características inconvenientes acabam 

minimizando o número de análises possíveis, aumentando o custo e expandindo o 

tempo necessário para os resultados e diminuindo consideravelmente a quantidade de 

amostras que podem ser monitoradas. 

 

Figura 2 - Principais grupos químicos com uso irregular detectados em amostras insatisfatórias. 

 
Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014, p. 22.

7
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Uma alternativa promissora às técnicas tradicionais são os biossensores 

eletroquímicos que oferecem a possibilidade de análise de campo e em tempo real, 

resposta rápida, baixo custo, manipulação simplificada, além de eliminar o consumo de 

solventes orgânicos.
9
  

 

1.2 Biossensores  

 

De acordo com a IUPAC, um sensor químico é definido como um dispositivo 

que transforma informação química em sinal analítico. São constituídos, basicamente, 

por dois componentes principais conectados: um sistema de reconhecimento químico e 

um transdutor físico-químico. Os biossensores, especificamente, são sensores químicos 

que utilizam um sistema de reconhecimento baseado em um processo biológico, que 

traduz a informação do domínio bioquímico em um sinal químico ou físico mensurável. 

A função principal do sistema de reconhecimento é fornecer ao sensor um grau de 

seletividade elevado para que o analito seja identificado e quantificado, mesmo dentro 

de amostras com matrizes complexas.
10 

Os componentes biológicos mais usuais em biossensores são apresentados na 

Figura 3, que esquematiza os componentes de um biossensor típico: a) biorreceptores 

(enzima, DNA, aptâmero, anticorpo, etc) que interagem especificamente com o analito, 

tais como metais pesados, poluentes orgânicos persistentes (POPs), interferentes 

endócrinos (EDCs), e vírus; b) uma interface cujo evento biológico específico ocorre, 

originando um sinal que captado por um c) elemento transdutor, é convertido a um sinal 

eletrônico e depois, amplificado por um circuito de detectores, posteriormente enviado 

para processamento em um d) software de computador para ser convertido em uma 

resposta significativa.  
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Figura 3- Esquema de um biossensor baseado nas diferentes categorias de analito, elemento de 

biorreconhecimento e transdutor. 

 

 
Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de LONG, F., 2013, p. 13929.

11
 

 

1.2.1 Biossensores Eletroquímicos 

 

Os biossensores eletroquímicos são dispositivos integrados capazes de fornecer 

um sinal eletroanalítico (corrente, potencial ou carga elétrica), quantitativo ou semi-

quantitativo, utilizando um elemento biológico de reconhecimento que está em contato 

direto com o elemento de transdução.
10

 

Os biossensores eletroquímicos podem ser divididos em duas classes 

considerando o processo de reconhecimento biológico, ou seja, dispositivos 

biocatalíticos e sensores de afinidade.
12

 Os biossensores biocatalíticos incorporam 

enzimas, células, tecidos que reconhecem o alvo, reagem e produzem espécies 

eletroativas. Destacam-se os enzimáticos, utilizados na detecção de glicose,
13

 lactato,
14

 

pesticidas,
15

 etc. Os sensores de afinidade baseiam-se em sinais obtidos da interação 

entre o analito e o componente biológico, tais como anticorpos, ácido nucléico, etc.  

Os biossensores são tema de um dos campos interdisciplinares de maior 

atividade de pesquisa em Química Analítica. A utilização de biossensores 

eletroquímicos pode eliminar, reduzir ou ainda simplificar o pré-tratamento da amostra. 

O desempenho de tal sensor é geralmente avaliado baseando-se em sua sensibilidade, 

limite de detecção (LOD), intervalo linear, reprodutibilidade, seletividade e resposta em 

relação aos interferentes. Há ainda outros parâmetros que são frequentemente incluídos 

para fins comparativos relacionados à resposta do sensor, como tempo de resposta após 
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a adição do analito, estabilidade operacional e de armazenamento, e portabilidade. 

Diversas aplicações, como as clínicas, ambientais, em alimentos, etc.; se baseiam na 

capacidade do sensor em executar análises em tempo real.  

Para desenvolver um biossensor eficaz e robusto para manipulação pelo público 

não especialista é necessário satisfazer alguns requisitos:
16

  

1. O elemento biológico deve ser altamente específico para os fins analíticos, ser 

estável para armazenamento e exibir pequena variação entre as medidas. 

2. A reação deve ser independente de parâmetros como pH, agitação e temperatura; 

eliminando a etapa de pré-tratamento da amostra.  

3. A resposta deve ser precisa, reprodutível e linear em relação ao intervalo de 

concentração de interesse, sem necessidade de diluição ou pré-concentração.  

4. O biossensor deve fornecer meios para análise em tempo real. 

5. O dispositivo completo deve ser barato, portátil e capaz de ser manipulado por 

operadores não qualificados.  

 

1.2.1.1 Sensores biocatalíticos 

 

Diversos tipos de elementos de biorreconhecimento têm sido utilizados em 

dispositivos de biossensoriamento. Os biossensores eletroquímicos têm empregado, 

majoritariamente, as enzimas em virtude de sua atividade biocatalítica elevada e sua 

especificidade. As enzimas aumentam significativamente a velocidade de determinada 

reação. Em virtude da sua estrutura conformacional complexa, as enzimas possuem 

excelente especificidade em relação ao seu substrato, podendo identificar substâncias 

individuais em matrizes complexas, como urina e sangue; eliminando a necessidade da 

etapa de pré-tratamento. Vários analitos bioquímicos de interesse não podem ser 

detectados por sensores enzimáticos, devido à falta de enzimas seletivas disponíveis, o 

que torna os biossensores de afinidade um método alternativo. 

 

1.2.1.2 Biossensores de afinidade  

 

Os biossensores de afinidade utilizam biomoléculas seletivas, tais como 

anticorpos e oligonucleotídeos, que se ligam fortemente ao analito alvo para produzir 

um sinal elétrico mensurável. O reconhecimento nos sensores de afinidade é 

determinado pela forma e tamanho complementares do sítio de ligação do analito de 
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interesse. A afinidade e especificidade da biomolécula em relação ao seu ligante é o que 

torna o sensor sensível e seletivo.  

 

1.2.2 Transdutores eletroquímicos 

 

A maioria dos biossensores tem sido desenvolvido utilizando transdutores 

eletroquímicos, devido ao baixo custo, sensibilidade elevada, portabilidade e 

simplicidade associados. Estes se baseiam no fato de que durante um processo de bio-

interação, espécies eletroativas são consumidas ou geradas resultando em um sinal 

eletroquímico que é medido por um detector eletroquímico. Tipicamente, a reação sob 

investigação deve: a) gerar uma corrente mensurável (biossensores amperométricos); b) 

um potencial ou acúmulo de carga (biossensores potenciométricos); c) alterar as 

propriedades condutoras do meio entre os eletrodos (biossensores condutimétricos).
17

 

Biossensores amperométricos são baseados na medida de corrente resultante da 

oxidação ou redução de espécies eletroativas relacionadas com as reações bioquímicas, 

enquanto um potencial constante é mantido no eletrodo de trabalho em relação ao de 

referência. A corrente resultante é diretamente correlacionada com a concentração da 

espécie eletroativa no meio.
10; 12

 Os biossensores amperométricos podem ser separados 

em três principais grupos:
18; 19

  

a) Primeira geração: sensores baseados na medida da concentração de substratos 

naturais ou produtos da reação enzimática (H2O2, NADH); ou no 

monitoramento do consumo do cofator, como o oxigênio. No curso da 

reação, alguns produtos são gerados e a concentração de substrato diminui, o 

que pode ser medida diretamente. As desvantagens desse sistema consistem 

no valor elevado de potencial aplicado, o que o torna sensível à interferência 

de outros componentes da matriz. 

b) Segunda geração: sensores que utilizam mediadores como carreadores de 

elétrons do sítio ativo da enzima para o eletrodo. Exemplos de carregadores 

de elétrons são o azul da Prússia e o ferroceno. O uso de mediadores torna 

possível a diminuição do potencial aplicado. 

c) Terceira geração: sensores que utilizam transferência eletrônica direta entre o 

sítio ativo da enzima e a superfície do eletrodo. A transferência eletrônica é 

associada com, ou ocorre durante, a transformação catalítica do substrato em 

produto. A enzima redox (oxirredutase) atua como um eletrocatalisador, 
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facilitando a transferência eletrônica entre o eletrodo e o substrato, sem a 

necessidade de mediador.  

Biossensores potenciométricos: medem o acúmulo de potencial de carga no 

eletrodo de trabalho em relação ao eletrodo de referência, quando corrente nula ou não 

significativa flui entre eles. Em outras palavras, a potenciometria fornece informação 

sobre a atividade iônica na reação eletroquímica, cujo potencial medido é proporcional 

ao logaritmo da concentração do analito. 

Biossensores condutimétricos: monitoram as mudanças na condutividade 

elétrica de uma solução ou meio, quando a composição da solução/meio se altera no 

curso da reação química. 

 

1.3 Biossensores enzimáticos para detecção de OPs e CBs 

 

O desenvolvimento de biossensores eletroquímicos enzimáticos, para 

determinação de pesticidas OPs e CBs tem sido uma área de pesquisa ativa em reposta à 

demanda por técnicas de baixo custo seletivas, simples, rápidas, que permitam análise 

em tempo real e in situ; e que possam ser manipuladas por pessoas não treinadas. O 

aumento do consumo de pesticidas aplicado em diversos setores tem motivado o 

desenvolvimento de métodos analíticos alternativos àqueles tradicionais utilizados em 

tal análise, como HPLC-MS, GC-MS, etc. 

 

1.3.1 Biossensores enzimáticos baseados na detecção direta de OPs 

 

Várias enzimas diferentes têm sido utilizadas na fabricação de biossensores 

eletroquímicos para detecção seletiva e direta de OPs, tais como a hidrolase 

organofosforada (fosfo-triesterase) (OPH), hidrolase ácida organofosforada (OPAA) e 

paration-hidrolase (PH).  

A OPH foi descoberta em alguns tipos de bactérias do solo, como Pseudomonas 

diminuta e Flavobaterium spp. Tal enzima é altamente seletiva, sendo capaz de 

hidrolisar um grande número de OPs, tais como paration, paraoxon, fenitrotion, etc. A 

OPH catalisa a hidrólise de compostos OPs liberando dois prótons, como resultado da 

clivagem das ligações P-O, P-F, P-S e P-CN (Figura 4).
20

 A reação pode ser monitorada 

eletroquimicamente pela detecção dos prótons liberados; e espectrofotometricamente, 

pelo monitoramento de um produto cromóforo, como p-nitrofenol. Diante disso, o 
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analito pode ser diretamente determinado de acordo com a taxa de formação de produto 

que é diretamente proporcional à concentração do analito.
20

 No entanto, tal enzima não 

está disponível comercialmente, e sua purificação demanda alto custo, além de seu curto 

tempo de meia vida; o que inviabiliza sua aplicação em tais dispositivos. As mesmas 

desvantagens estão associadas com as outras enzimas, OPAA e PH.  

 

Figura 4 - Esquema da reação de hidrólise de OP catalisada pela OPH. R1 é um grupo alcóxi e R2 é um 

grupo alcóxi ou fenil e Z é um grupo fenóxi, tiol, cianeto ou fluoreto.  

 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de MULCHANDANI, A., 2001, p. 226.
20 

 

 

1.3.2 Biossensores baseados na inibição enzimática para detecção indireta de 

pesticidas OPs e CBs 

 

Os biossensores que utilizam enzimas colinesterases (ChEs) surgiram como um 

método simples e rápido para a detecção de pesticidas e estão entre os mais empregados 

na literatura.
21; 22; 23; 24; 25

 A facilidade de obtenção das enzimas colinesterases 

comercialmente é um grande atrativo para a construção destes arranjos de sensores.  

As ChEs são importantes enzimas presentes nos vertebrados e nos insetos, 

responsáveis por hidrolisar o neurotransmissor acetilcolina (ACh) no sistema nervoso 

central, controlando impulsos e transmissões de estímulos nervosos.
8
 Dois tipos de 

ChEs têm sido utilizados na fabricação de biossensores: acetilcolinesterase (EC 

3.1.1.7)(AChE) e butirilcolinesterases (EC 3.1.1.8 )(BuChE).  

A AChE hidrolisa preferencialmente acetil-ésteres, como a acetilcolina (ACh) 

(Figura 5). Já a BuChE, que possui estrutura molecular similar a AChE, hidrolisa a 

butirilcolina (Figura 5), assim como a ACh, porém com menor eficiência que a AChE.
8
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Figura 5 - Reações de hidrólise dos substratos enzimáticos acetilcolina e butirilcolina, catalisadas pelas 

enzimas AChE e BuChE, respectivamente.  

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Além do substrato natural ACh, a AChE pode hidrolisar análogos, como a 

acetiltiocolina (ATCh), butiriltiocolina, propioniltiocolina, -naftil acetato, entre outros. 

Tais substratos sintéticos têm sido muito utilizados em diferentes configurações de 

biossensores, como a ATCh no caso dos amperométricos. 

As enzimas ChEs agem como um elemento de biorreconhecimento sensível à 

presença dos pesticidas OPs e CBs, que são os principais inibidores de sua atividade 

enzimática. Portanto, a detecção enzimática destes pesticidas é baseada na inibição da 

atividade das enzimas ChEs. No entanto, outros compostos também podem inibi-las, 

como metais pesados, fluoreto, nicotina.
26

 Apesar da falta de seletividade, os 

biossensores baseados nas enzimas ChEs despertam muito interesse, devido à resposta 

rápida, simplicidade, portabilidade, possibilidade de análise in situ e em tempo real, 

além da necessidade mínima de tratamento de amostra. 

O monitoramento da concentração de analito é baseado no mecanismo de 

inibição enzimática, sendo que a atividade da enzima é medida antes e após a inibição. 

A enzima é colocada na presença de um inibidor específico por um tempo de incubação 

pré-determinado e a porcentagem de inibição da atividade enzimática está 

quantitativamente relacionada com a concentração do agente inibidor.
27

  

Dentro da classe dos OPs existem os inibidores diretos (moléculas que possuem 

o grupo funcional =O) e os indiretos (com =S), dependendo se necessitam ou não de 

ativação metabólica para inibir a AChE. Portanto, as espécies indiretas (contendo =S) 

devem sofrer bioativação para tornarem-se ativas biologicamente (contendo =O). Os 

OPs indiretos incluem o paration, malation, clorpirifós; que se tornam mais tóxicos 

quando sofrem o processo de dessulfuração oxidativa, ou seja, a troca do enxofre pelo 
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oxigênio, que resulta na formação dos oxons. Por exemplo, o paration transforma-se em 

paraoxon.
28

 

Na ausência de pesticidas, o mecanismo de hidrólise catalisado pela AChE 

depende da adição de um resíduo de serina à carbonila do substrato ACh (Figura 6).  

 

Figura 6 - Mecanismo de hidrólise da ACh catalisado pela AChE. 

 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de SANTOS, V. M. R. D., 2007, p. 166.
5
 

 

Os OPs, geralmente, inibem a AChE irreversivelmente, já que ocorre uma 

ligação covalente no sítio ativo da enzima (Figura 7). O resíduo de serina é prontamente 

fosforilado. Ao contrário da enzima acetilada, a fosforilada reage lentamente com a 

água, o que permite a desalquilação do substituinte alcoxila ligado ao átomo de P 

(processo conhecido como “envelhecimento”). Essas espécies inativam a AChE pelo 

processo de fosforilação em seu sítio ativo. O resultado é o surgimento de uma ligação 

química forte entre o resíduo da histidina protonada do sítio catalítico e o átomo de 

oxigênio negativamente carregado do inibidor. A histidina protonada não pode 

funcionar como um catalisador básico geral para a hidrólise da AChE fosforilada, 

necessária para a reativação da enzima.
5; 29
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Figura 7 - Mecanismo clássico da inibição da AChE por OPs. 

 
Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de SANTOS, V. M. R. D., 2007, p. 166.

5
 

 

1.3.2.1 Biossensores amperométricos baseados na inibição da AChE 

 

Como descrito anteriormente, vários tipos de biossensores baseados na inibição 

da AChE têm sido desenvolvidos para a detecção de pesticidas OPs e CBs. O método de 

detecção mais empregado é o amperométrico, que é baseado em duas estratégias: (i) o 

uso do substrato natural ACh com uma segunda enzima, a colina oxidase, sendo a 

detecção baseada no peróxido gerado ou no oxigênio consumido, e (II) uso do 

pseudosubstrato, acetiltiocolina (ATCh), cuja detecção é baseada na oxidação do 

produto eletroativo tiocolina (TCh).
30

 O substrato natural ACh não pode ser utilizado 

sozinho, pois não gera um produto eletroativo, por este motivo é substituído pela ATCh, 

que contém um enxofre no lugar do oxigênio da ACh (Figura 8). 
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Figura 8 - Fórmula estrutural do cloreto de acetiltiocolina (ATCh). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como os biossensores devem ser dispositivos analíticos simples e de baixo 

custo, o monoenzimático é preferível em relação ao bienzimático (como o que utiliza a 

colina oxidase). A Figura 9 esquematiza o funcionamento do biossensor amperométrico 

monoenzimático que utiliza apenas a AChE, representada em laranja. O pseudosubstrato 

ATCh interage com a AChE, produzindo TCh, que é oxidada na superfície do eletrodo. 

A reação de oxidação gera um dímero e dois elétrons. A corrente elétrica monitorada 

está relacionada com a atividade enzimática. A próxima etapa consiste na inibição da 

atividade da AChE pela presença de pesticidas, a partir do tempo de incubação pré-

determinado. Agora, a atividade enzimática foi parcialmente inibida, já que houve a 

formação do complexo enzima-inibidor. Na última etapa, a determinação da atividade 

residual é realizada. A mesma concentração de ATCh é adicionada ao sistema e a 

corrente elétrica é novamente monitorada; observando-se uma diminuição em sua 

magnitude. A porcentagem de diminuição da corrente está relacionada com a 

concentração de inibidor, ou seja, de pesticidas OPs e CBs. 
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Figura 9 - Esquema de um biossensor amperométrico monoenzimático baseado na enzima AChE para 

detecção de pesticidas OPs e CBs. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

1.4 Limitações dos biossensores baseados em inibição enzimática 

 

Os métodos enzimáticos, particularmente aqueles baseados em processos de 

inibição da atividade da enzima, têm sido criticados por Luque de Castro e Herrera 

(2003)
31

 que chamam os sistemas de biossensoriamento relacionados à detecção de 

pesticidas de “dispositivos analíticos questionáveis”. As críticas consistem na falta de 

seletividade de tais biossensores, já que a atividade enzimática pode ser inibida por uma 

ampla variedade de espécies, como metais pesados e compostos orgânicos e 

inorgânicos, diferentes do analito alvo. Eles acreditam que este argumento é 

corroborado pelo número considerável de publicações que envolvem a determinação da 

espécie de interesse, principalmente pesticidas, em água deionizada, enquanto que 

aqueles correspondentes às aplicações em amostras reais são reduzidos. 

Os métodos baseados na inibição enzimática possuem algumas desvantagens e 

podem levar a falsos positivos que estão associados ao armazenamento e manipulação 

da enzima, que pode ter sua atividade reduzida. Além disso, muitos pesticidas inibem 

irreversivelmente uma enzima, como a AChE e, portanto, a etapa de regeneração do 

sensor é necessária, o que aumenta o tempo da análise. A etapa de regeneração envolve 

o uso de reagentes específicos que são utilizados no caso de envenenamento por 

pesticidas, como a pralidoxima e a obidoxima.
32; 33

 Outro fator que inviabiliza a 
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utilização dos biossensores que utilizam as colinesterases é o custo elevado dessas 

enzimas. 

Uma alternativa aos biossensores enzimáticos é a substituição da enzima por 

moléculas artificiais que mimetizem o funcionamento das enzimas nas reações 

desempenhadas por elas. As moléculas biomiméticas permitem o melhoramento das 

propriedades enzimáticas, tornando possíveis aplicações que não seriam possíveis com 

o composto natural. Tal possibilidade pode diminuir os custos associados, além de 

eliminar restrições de aplicação, como temperatura e pH.  

 

1.5 Química dos compostos biomiméticos 

 

As enzimas são catalisadores muito eficientes que funcionam em condições 

amenas, normalmente em pH próximo de 7,0 e temperatura próxima a ambiente ou do 

corpo humano. O uso industrial de enzimas é generalizado e crescente, bem como as 

aplicações médicas que têm se tornado extremamente importantes, que incluem os testes 

de diagnóstico.  

Apesar das inúmeras qualidades, os materiais biológicos apresentam certas 

desvantagens quando fora de seus organismos de origem, o que pode levar à 

desnaturação, inviabilizando sua aplicação.
34

 Além disso, apresentam custo elevado, 

difícil obtenção relacionada ao processo de extração e purificação, condições limitadas 

de manipulação, como pH, temperatura e uso de solventes orgânicos. No entanto, é sem 

dúvida a baixa estabilidade de tais componentes que motiva a busca por materiais 

alternativos, que possam desempenhar o papel das espécies biológicas de modo eficaz 

permitindo aplicação em diversos campos, como em sensores.
35

 

Uma alternativa muito interessante ao uso de enzimas está relacionada com a 

síntese de enzimas artificiais, ou seja, moléculas que apresentam centros de adsorção 

e/ou reação, capazes de catalisar a reação com o substrato da enzima, mesmo em 

velocidades menores que as das respectivas proteínas. Desta maneira, seria possível 

“imitar” o funcionamento de uma enzima, porém com moléculas muito mais simples e 

robustas, que sejam resistentes em condições não usuais para enzimas, como a 

utilização em meio não aquoso, além de faixas amplas de pH e temperatura.  

A área da química orgânica que tem como objetivo imitar reações naturais e 

processos enzimáticos foi denominada “química biomimética” por Ronald Breslow 

(1972).
36; 37

 A química biomimética engloba uma ampla gama de tópicos, que incluem a 
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síntese e estudo de enzimas artificiais, auto-organização de moléculas pequenas de 

modo similar à organização em sistemas biológicos, etc. A catálise biomimética se 

refere à catálise química que imita certas características de sistemas enzimáticos.
38

 

Moléculas como macrociclos orgânicos e polímeros criam um ambiente supramolecular 

que difere do ambiente exterior (bulk), assim como fazem as enzimas. Tais moléculas 

sintéticas incluem polímeros, ciclodextrinas, ciclofanos, calixarenos, cucurbituril, 

macrociclos com centros metálicos, etc (Figura 10). 

 

Figura 10 - Diversas moléculas artificiais utilizadas como modelos miméticos para enzimas. 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de DONG, Z., 2012, p. 7892.
39

 

 

O desenvolvimento de enzimas artificiais é baseado nas várias características 

que facilitam a catálise, como (1) afinidade entre enzima-substrato e a (2) aceleração da 

velocidade de reação significativa em relação a não catalisada.
38

 

A afinidade de ligação enzima-substrato resulta do sítio ativo otimizado da 

enzima, que é complementar à forma e distribuição de carga do substrato alvo. Tais 

interações complementares devem estar presentes nas moléculas miméticas para que o 

substrato possa interagir com a enzima artificial. A aceleração da velocidade da reação 

catalisada por moléculas sintéticas nem sempre é tão elevada quanto àquela promovida 

por enzimas, já que obter a mesma especificidade que a enzimática é um desafio.  

Breslow (1972)
36

 baseou-se na geometria do complexo enzima-substrato, no 

qual um substrato específico “encaixa-se” na enzima e é atacado em posições 

específicas, para imitar tal geometria. Utilizando então, um complexo molécula 

mimética-substrato, no qual a molécula mimética realizaria um ataque em uma região 

específica do substrato. Estudos foram realizados utilizando ciclodextrinas, que 

apresentam a interessante propriedade de serem solúveis em água, mas possuem ainda 

uma cavidade hidrofóbica. A avaliação do efeito mimético da -ciclodextrina foi 

realizada baseando-se na reação de cloração do anisol. Os resultados indicaram que o 
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anisol se torna mais reativo dentro da cavidade da ciclodextrina em comparação à parte 

exterior. No entanto, o ponto mais interessante constatado foi que a -ciclodextrina 

catalisou a cloração do anisol de forma mais seletiva que a enzima clorinase. Os 

resultados evidenciaram o fato de que moléculas mais simples podem desempenhar 

papéis similares ao das enzimas.  

As enzimas atraem seu substrato, imobilizando-o pela ação de dois ou mais 

grupos funcionais estrategicamente localizados que promovem a catálise, sendo este o 

mecanismo que resulta na seletividade frente ao substrato. A ligação com seu respectivo 

substrato pode acontecer por coordenação metálica, coordenação de ácido-base de 

Lewis ou ligações de hidrogênio em solventes não-aquosos; ou ainda por coordenação 

metálica ou ácido-base de Lewis e interações hidrofóbicas em solventes aquosos.
40

 Uma 

molécula mimética deve proporcionar um tipo de interação equivalente, para a 

imobilização do mesmo substrato.  

 

1.5.1 Sensores eletroquímicos miméticos 

 

Diversas moléculas miméticas têm sido utilizadas no desenvolvimento de 

biossensores eletroquímicos. Aplicando-as nestes dispositivos, é possível imobilizar 

uma quantidade consideravelmente maior de “sítios ativos” na mesma superfície 

eletródica, aumentando o número de moléculas de substrato que serão transformadas em 

produtos.  

A maioria desses sensores aplica complexos metálicos ou macromoléculas 

orgânicas que mimetizam, principalmente, o comportamento das 

peroxidases/catalases
41; 42; 43; 44; 45

 e da tirosinase.
46; 47; 48

 No entanto, algumas outras 

enzimas também inspiraram o desenvolvimento de sensores miméticos, são elas a 

nitroredutase,
49

 e citocromo P450.
50

  

Franzoi et al. (2009)
42

 utilizaram o complexo dinuclear [Mn
III

Mn
II
(Ldtb)(-

OAc)2]BPh4 como um biomimético da enzima manganês peroxidase. A habilidade de o 

complexo sintético mimetizar o sítio ativo da manganês-peroxidase catalisando a reação 

entre a rutina e o peróxido de hidrogênio na superfície do eletrodo modificado foi 

observada. 

O complexo metálico dimérico [Cu(2-hep)(hep-H)]2.2PF6 contendo um ligante 

bidentado (hep-H = 2-(2-hidroxietil)piridina) foi sintetizado por Mobin et al. (2010)
47
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com objetivo de mimetizar a enzima tirosinase que contém cobre em seu sítio ativo. A 

detecção de diversos compostos fenólicos, como fenol, resorcinol, hidroquinona e 

catecol foi realizada com sucesso empregando-se o sensor biomimético proposto. 

Sotomayor et al. (2008)
50

 sintetizaram o complexo metálico 

tetrapiridinoporfirazina de ferro (FeTPyPz) para mimetizar o comportamento da enzima 

citocromo P450. O sensor biomimético foi construído modificando-se a superfície de 

um eletrodo de carbono vítreo com uma alíquota de uma mistura contendo Nafion
 

e o 

FeTPyPz. A enzima citocromo P450 catalisa uma ampla variedade de reações 

biológicas, incluindo hidroxilação de alcenos e produtos farmacêuticos. Estudos 

eletroquímicos e de seletividade demonstraram a capacidade da propriedade catalítica 

dessa molécula, como sendo similares as da enzima P450, na oxidação do paracetamol.  

 

1.5.2 Moléculas miméticas para AChE 

 

Os trabalhos mais comuns encontrados na literatura, nos quais moléculas 

miméticas têm sido propostas para substituir a enzima AChE, estão relacionados com a 

aplicação na indústria farmacêutica. Esses trabalhos têm como objetivo substituir a 

AChE no organismo e transportar seu substrato (acetilcolina), entre outras moléculas de 

interesse para o tratamento de determinadas doenças, por exemplo. 

Essas moléculas são sintetizadas com base nas interações denominadas hóspede-

hospedeiro (host-guest) formando um complexo, que deve atender aos requisitos de 

carga, tamanho e forma compatíveis para que haja afinidade entre a molécula sintética e 

a molécula alvo, além de seletividade.
51

 Os receptores artificiais fornecem informações 

fundamentais para a compreensão do mecanismo de reconhecimento molecular. O 

reconhecimento em água envolve forças não-covalentes, como interações eletrostáticas 

e de van der Waals, além de efeitos hidrofóbicos.
52

 

Considerando como molécula alvo a acetilcolina, uma vez que ela entra na 

cavidade da enzima, ela é guiada até o sítio ativo. A amônia quaternária da acetilcolina 

não permite utilizar ligações convencionais de hidrogênio ou pontes salinas, já que este 

íon apresenta carga positiva. As características desse substrato têm inspirado a síntese 

de receptores miméticos para a AChE com carga negativa nas superfícies aromáticas da 

cavidade.
53

 

Os primeiros exemplos desses receptores sintéticos foram os ciclofanos com 

grupos polares, clusters metal-ligante, porfirinas, calixarenos, entre outros. Exemplos de 
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moléculas miméticas baseadas nesse modelo de hóspede-hospedeiro com seletividade 

de ligação e estabilidade cinética na água ainda são escassas e de síntese de difícil 

execução, mas algum sucesso tem sido alcançado em meio orgânico. Em geral, a 

profundidade destes receptores é pequena, eles cercam apenas uma pequena fração das 

moléculas-alvo.
53

 

Hof et al. (2003)
53

 propuseram uma molécula mimética para a AChE que não 

apresentou atividade catalítica, mas apenas estabilidade e afinidade pelo substrato em 

água (Figura 11A).  

Biros et al. (2003)
52

 sintetizaram uma molécula mimética para a AChE, que 

forma complexos hóspede-hospedeiro termodinamicamente e cineticamente estáveis em 

água. Tal molécula possui uma espécie de “bolsão” para se assemelhar à cavidade do 

sítio ativo da enzima, com grupos negativos na superfície (Figura 11B). O receptor 

sintético é capaz de se ligar a importantes alvos biológicos, tais como a colina, entre 

outros; além de funcionar em condições fisiológicas para aplicação farmacológica.  

 

Figura 11 - A) Molécula mimética da AChE proposta por Hof et al. (2003) que não apresenta atividade 

catalítica.
53

 B) Molécula mimética proposta por Biros et al (2003) para AChE que apresenta estabilidade 

em água.
52

 

 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de HOF, F., 2003, p.3260 
53

 e BIROS, S. M., 2004, p. 

2872.
52

 

 

No entanto, outro inconveniente é que mesmo quando forma, carga e tamanho 

são complementares, um substrato que interage fortemente com água ou tampão não 

abandonará sua solvatação para interagir com a cavidade hidrofóbica da molécula 

mimética. Além disso, como já mencionado, outros receptores de acetilcolina em meio 

aquoso, apesar da elevada estabilidade cinética e termodinâmica não apresentaram 

atividade catalítica para hidrólise deste substrato. No entanto, alterações na 

funcionalização da cavidade da espécie poderiam levar a um desempenho catalítico.  
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Mascini et al. (2008)
54

 selecionaram três diferentes oligopeptídeos (His-Glu-Pro-

Ser, His-Gly-Ser-Ala, Glu-Pro-Ser-Ala) e testaram a afinidade deles para se ligar com 

pesticidas organofosforados e carbamatos. A escolha desses peptídeos foi baseada na 

configuração do sítio ativo da AChE e análises computacionais; considerando que a 

tríade catalítica do sítio ativo da AChE é formada por glutamato, histidina e serina. 

Devido à afinidade entre os peptídeos e os pesticidas, eles foram aplicados em cartuchos 

para extração em fase sólida, utilizados como ferramenta pré-analítica para isolar ou 

pré-concentrar esses analitos. Apenas um dos peptídeos biomiméticos apresentou 

comportamento adequado para ser utilizado como um sorbente para extração em fase 

sólida, o His-Glu-Pro-Ser.  

Recentemente, Bhattachayay et al. (2008)
55

 propuseram e sintetizaram uma 

molécula orgânica simples e pequena, o ácido [4-(1E)-etanohidrazonoil]benzóico, que 

se comporta como um mimético para a AChE, por meio de várias etapas de reação.
55

 

Segundo estes autores, esta molécula mimética (Figura 12) foi capaz de interagir com a 

acetilcolina, através de interações de ligações de hidrogênio e interações cátion –  

Após a imobilização da enzima artificial na superfície do eletrodo, o sensor para 

acetilcolina forneceu uma resposta potenciométrica, em que o sinal analisado estava 

relacionado a variações da ordem de milivolts de potencial, o que não pode confirmar a 

eficiência da molécula mimética proposta para catalisar a hidrólise da ACh.  

 

Figura 12 - Comparação da estrutura da molécula mimética com o substrato acetilcolina. 

 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de BHATTACHAYAY, D., 2008, p. 1392.
55

 

 

Diante das dificuldades encontradas em desenvolver uma enzima artificial 

adequada para aplicação em biossensores para detecção de pesticidas organofosforados 
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e carbamatos; além das falhas relacionadas ao procedimento experimental empregado 

por Bhattachayay et al. (2008)
55

, é de grande interesse estudar o comportamento 

cinético da molécula mimética proposta por eles para avaliar seu desempenho catalítico 

na hidrólise da ATCh visando à aplicação em sensores amperométricos para detecção de 

pesticidas.  

 

1.5.3 Hidroxilamina, hidroxamato e oximato como -nucleófilos em desfosforilação 

 

Hidroxilaminas, oximas e ácidos hidroxâmicos têm encontrado grande utilidade 

em diversas áreas da química, especialmente em reações de substituição em centros 

carbônicos, sulfúricos e fosfóricos. Os centros de C, S e P atuam como sítios 

eletrofílicos, enquanto que hidroxilamina, oxima e ácido hidroxâmico ou suas bases 

conjugadas servem como nucleófilos, devido aos centros de oxigênio ou nitrogênio com 

alta densidade eletrônica.
56

 

Tais compostos contêm características estruturais semelhantes, cujos átomos de 

N ou O adjacentes ao nucleófilo, contêm um ou mais pares de elétrons não ligados. Esta 

é a característica estrutural que os classifica como -nucleófilos, quando atuam em uma 

substituição nucleofílica. Deste modo, o efeito alfa pode ser definido como “o aumento 

da reatividade de nucleófilos que têm um par de elétrons não compartilhado no átomo 

adjacente ao centro nucleofílico”.
57

 A Figura 13 ilustra as estruturas típicas dos 

membros deste grupo de compostos. 

 

Figura 13 - Estruturas de compostos que apresentam efeito alfa.  

 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de BUNCEL, E. 2009, p. 2.
56 

 

Diversos estudos sobre alfa nucleófilos têm sido realizados, porém a explicação 

de tal fenômeno ainda não é totalmente clara. No entanto, alguns fatores podem 
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influenciar sua reatividade, tais como 1) desestabilização do estado fundamental, 2) 

estabilização do estado de transição, 3) estabilização termodinâmica do produto da 

reação e 4) efeito do solvente.
58

  

Diante de suas propriedades, tais moléculas e suas respectivas bases conjugadas 

podem ser utilizadas como antídotos na desintoxicação por pesticidas organofosforados 

e organosulfurados.
56; 59

  

A intoxicação por OPs leva à formação de conjugados de fósforo ligados 

covalentemente ao resíduo de serina no sítio ativo, o que interfere no mecanismo 

catalítico da AChE. Esses compostos impedem a hidrólise da acetilcolina, obstruindo a 

transmissão colinérgica. Após a inibição da AChE por um OP (Figura 14), podem 

acontecer dois processos: o envelhecimento ou a reativação espontânea da enzima, 

processo que pode ser acelerado em várias ordens de grandeza pela adição de um 

nucleófilo forte como uma oxima. No entanto, sem a presença de oximas, a reação de 

reativação em relação à maioria dos complexos AChE-OP ocorre a uma taxa 

insignificante, o que torna a reação de envelhecimento majoritária.  

A reativação da AChE baseia-se na desfosforilação da serina. Esse é o principal 

mecanismo de ação das oximas. Se a oxima possui nitrogênio ligado ao anel aromático 

ocorre, durante o processo de reativação, a atração da região com carga positiva da 

oxima pelo sítio aniônico da AChE, permitindo, assim, que a parte ativa da oxima se 

posicione sobre o sítio fosforilado da AChE e promova o ataque nucleofílico (Figura 

14).  

É importante destacar que a eficiência dessa reação de reativação depende de 

fatores como as estruturas químicas do OP e do reativador (oxima).  
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Figura 14 - Processo de inibição e reativação da AChE. R1:grupo alquila, O-alquila ou amida; R2: grupo 

O-alquila ou amida; e X: grupo de saída 

 
Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de GONÇALVES, A. D. S., 2006, p. 969.

60
 

 

Estudos têm mostrado que os pesticidas paration e paraoxon, que pertencem à 

classe dos organofosforados, podem ser removidos do sítio ativo da enzima 

acetilcolinesterase por meio de reações nucleofílicas com oximatos.
61

 Na busca por 

antídotos para tais inibidores da AChE; oximatos, assim como hidroxilaminas e 

hidroxamatos têm se tornado essenciais, já que são 100 ou mais vezes reativos sob 

condições amenas do que bases comuns, como hidróxidos. Estruturas mais comumente 

estudadas de oximas, incluem as aldoximas piridínicas (Figura 15). O grupo piridínico 

confere vantagens de solubilidade, bem como diminuição de seu pKa, levando à uma 

maior reatividade em condições brandas.
56

 Aldoximas piridínicas vêm sendo testadas 

como reativadores da AChE fosforilada, sendo a pralidoxima (2-PAM) (Figura 15) uma 

das mais utilizadas na desintoxicação por organofosforados.
62

 Além disso, Skrinjaric-

Spoljar et al (1992)
63

 realizaram um estudo referente à reação entre a ATCh e a 2-PAM, 

além de outras oximas, mostrando que todas reagiram com ATCh, com constantes de 

velocidade semelhantes. 
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Figura 15 - Estruturas de aldoximas piridínicas pertencentes à classe das oximas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Considerando os fatos apresentados, as reações de desfosforilação são 

fundamentais, exigindo a busca por estratégias eficientes, uma vez que os triésteres de 

fosfato (OPs) são moléculas estáveis.  

Mello et al. (2011)
64

 avaliaram o desempenho de um polímero com grupos 

hidroxamatos e carboxilícos, o polihidroxamicalcanoato (PHA) (Figura 16) nas reações 

de hidrólise dos ésteres: ácido 1-acetoxi-2-naftóico, ácido 2-acetoxi-1-naftóico, ácido 3-

acetoxi-2-naftóico, bis(2,4-dinitrofenil) fosfato e dietil 2,4-dinitrofenil fosfato (similares 

ao paraoxon), e p-nitrofenil acetato, n-butirato e noctanoato. De fato, o PHA foi muito 

eficiente, uma vez que catalisou a reação de hidrólise de todos os ésteres estudados. A 

Figura 16 mostra como seria a interação entre o PHA e o paraoxon, cujas duas setas 

(vermelha e preta) mostram as duas rotas reacionais possíveis, sendo a do grupo 

hidroxamato mais provável, pois é um nucleófilo mais forte. 

Portanto, a avaliação do 2-PAM e do polímero PHA como possíveis miméticos 

para a AChE é interessante para o desenvolvimento do presente trabalho, uma vez que 

interações com organofosforados já foram anteriormente descritas na literatura em 

solução aquosa. 
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Figura 16 - Esquema do polímero polihidroxamicalcanoato (PHA) reagindo com o organofosforado 

paraoxon. 

 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de MELLO, R. S., 2011, p. 15116.
64

 

 

Diante do que foi discutido nos parágrafos acima, torna-se evidente que alguns -

nucleófilos contidos em moléculas especiais podem se tornar uma alternativa plausível 

para agirem como miméticos da enzima aceltilcolinesterase, promovendo a hidrólise do 

éster acetilcolina. Além disto, sua interação com OPs e carbamatos pode induzir a uma 

inibição da sua capacidade de hidrólise. Assim, eles poderiam ser utilizados, com 

grandes vantagens relacionadas com o preço e estabilidade, em biossensores 

amperométricos para pesticidas, em substituição à enzima.  

Na busca por dispositivos rápidos, portáteis e descartáveis, tais moléculas se 

constituirão em um item estratégico e, assim, devem ser estudadas em detalhes, nesta 

função. 
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2 Objetivos 

 

Diante das desvantagens apresentadas pelos sistemas de biossensoriamento que 

utilizam a enzima AChE, os objetivos do presente trabalho compreendem a obtenção de 

moléculas sintéticas que se comportem como enzimas artificiais mimetizando o 

comportamento da AChE e sua posterior aplicação em sistemas de biossensoriamento 

eletroquímico. 

 O objetivo geral pode ser dividido nos seguintes objetivos específicos: 

a) Avaliar o comportamento biomimético do ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico, pertencente à classe das hidrazonas, na 

hidrólise da ATCh, bem como a interação com pesticidas organofosforados 

por métodos espectrofotométricos. 

b) Comparar a atividade biomimético do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico 

em relação aos tipos distintos de hidrazonas, a partir de análise cinética e 

computacional. 

c) Avaliar o comportamento mimético da molécula comercial iodeto de 

pralidoxima, pertencente à classe das oximas, diante da hidrólise da ATCh 

pelo método colorimétrico de Ellman.  

d) Sintetizar o polímero PHA, da classe dos ácidos hidroxâmicos; e caracterizá-lo 

por RMN 
1
H e 

13
C e por titulação potenciométrica. 

e) Avaliar o comportamento biomimético do polímero PHA em relação à catálise 

da ATCh a partir do método espectrofotométrico de Ellman e comparar seu 

desempenho com as demais moléculas biomiméticas propostas. 

f) Elucidar o comportamento de enzima artificial do polímero PHA por cálculos 

teóricos a partir da interação com o substrato acetiltiocolina e com um 

representante da classe dos organofosforados, o paraoxon. 

g) Verificar a interação do polímero PHA com o pesticida paraoxon por meio de 

métodos espectrofotométricos. 

h) Imobilizar o polímero PHA na superfície de eletrodos impressos descartáveis. 

i) Avaliar o desempenho do sensor biomimético proposto por técnicas 

eletroquímicas de voltametria cíclica e de pulso diferencial, na catálise da 

acetiltiocolina e na interação com o pesticida paraoxon. 

j) Analisar amostras de água de abastecimento fortificadas com concentrações 

conhecidas de paraoxon.  
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3 Metodologia experimental 

 

3.1 Reagentes e soluções  

 

Acetilcolinesterase tipo VI-S extraída de Electrophorus electricus com 2000U 

foi adquirida da Sigma-Aldrich. Os estoques de enzima foram preparados adicionando-

se 5,0 mL de tampão fosfato pH 7,0 no frasco contendo 8,47 mg de sólido de enzima, 

obtendo-se uma solução estoque de 1,69 mg mL
-1

. No entanto, alíquotas de 200 L 

foram diluídas em 25 frascos para obter soluções de 1 mL de AChE, com concentração 

de 0,34 mg mL
-1

 e 80U. 

O ácido 5,5’-ditio-bis(2-nitrobenzóico) (DTNB) e o cloreto de acetiltiocolina 

foram obtidos da Sigma-Aldrich e preparadas soluções de 0,015 
 
mol L

-1
 de DTNB e de 

cloreto de acetiltiocolina (ATCh) em tampão BR pH 7,0 ou 8,0. 

O paraoxon foi obtido da Fluka Analytical e a solução estoque de 0,01 mol L
-1

 

preparada em etanol. 

Os reagentes utilizados na síntese da molécula mimética foram o ácido 4-

acetilbenzóico e solução de hidrazina 64-65% ambos obtidos da Sigma-Aldrich; assim 

como a ciclopropil metil cetona e o 3-metil-2-butanona cetona e o iodeto de pralidoxima 

(2-PAM). 

A poliacrilamida (PAA) (Mw 1500 g mol
-1

) utilizada na síntese do 

polihidroxamicalcanoato (PHA) foi obtida da Scientific Polymer e o cloridrato de 

hidroxilamina, da Merck. O polietileno glicol metil éter (mPEG) (Mn 5000 g mol 
-1

) foi 

obtido da Sigma-Aldrich. 

O ácido 2-(N-morfolino)etanosulfônico) para preparar o tampão MES e o 

tris(hidroximetil)aminometano) para preparar o tampão Tris, assim como o brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB) foram comprados da Sigma-Aldrich. O tetraborato de sódio 

anidro para preparar o tampão Borax foi obtido da Nuclear.  

O hidróxido de sódio utilizado no ajuste do pH dos tampões foi obtido da Merck. 

Água deionizada com resistividade de 18 M cm
-1

foi obtida do sistema de 

ultrapurificação Nanopure (Barnstead Inc.) e utilizada no preparo de todas as soluções. 
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3.2 Instrumentação 

 

3.2.1 Medidas espectrofotométricas  

 

As medidas espectrofotométricas na região do ultravioleta e UV-vis foram 

realizadas em um espectrofotômetro JASCO de feixe duplo, modelo V-630. Foram 

utilizadas cubetas de quartzo com caminho óptico de 1,0 cm. 

  

3.2.2 Instrumentação geral 

 

As pesagens foram realizadas em uma balança analítica Mettler Toledo da 

Micronal S/A modelo AL 204. Para ajustes e medidas de pH, utilizou-se um pH-metro 

Qualxtron modelo 8010. 

Os espectros no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foram 

obtidos utilizando-se pastilhas de 1 mg de analito para cada 100 mg de KBr. Foram 

efetuadas para cada análise 16 varreduras no intervalo de 4000 a 400 cm
-1

, com 

resolução espectral de 4 cm
-1

; com espectrofotômetro da marca Bomem, modelo MB-

102. 

Os espectros de ressonância magnética de 
1
H e 

13
C foram obtidos em um 

espectrômetro 200 ou 500 MHz. Para os espectros de RMN 
1
H, os deslocamentos 

(são referenciados a partir do TMS (0,00 ppm), ou por prótons residuais de CD3OD 

(3,31 e 4,87 ppm) ou de D2O (4,45 ppm). As constantes de acoplamento (J) foram 

expressas em Hz. Os espectros de ressonância magnética nuclear de 
13

C foram obtidos 

utilizando-se espectrofotômetro em 50 ou 125 MHz. Para os espectros de RMN 
13

C, os 

deslocamentos químicos () foram dados a partir CDCl3 (77,0 ppm) ou CD3OD (49,0 

ppm). Água, metanol e clorofórmio deuterados foram obtidos da Sigma-Aldrich e 

utilizados como solventes para as análises de ressonância magnética nuclear (RMN). As 

multiplicidades apresentadas como: s (singleto) e d (dubleto). Os espectros foram 

tratados com o programa ACD/NMR Processor Academic Edition 12.0. Espectrometria 

de massas foi realizada em espectrômetro de massas (HRMS (ESI)) híbrido 

quadrupolo/tempo de voo (QqTOF), modelo Microtof-QII (Bruke Daltonics). As 

análises foram feitas com o instrumento operando com a interface de “electrospray” 

(no modo de detecção íon positivo). 
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A análise morfológica do material utilizado para modificar a superfície dos 

eletrodos contendo a molécula mimética escolhida foi realizada por microscopia 

eletrônica de varredura com canhão de emissão de campo (MEV-FEG), efetuada no 

Laboratório de Caracterização Estrutural DeMa/Ufscar, São Carlos. Deste modo, o 

microscópio Philips XL-30 FEG com feixe de 5,0 ou 10,0 kV na ponta do canhão foi 

utilizado. 

Os experimentos eletroquímicos de cronoamperometria, voltametria cíclica e 

voltametria de pulso diferencial foram realizados em um potenciostato/galvanostato 

PGSTAT/30 Autolab
® 

(Eco Chemie), utilizando o software GPES 4.9. As medidas de 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foram executadas em 

potenciostato/galvanostato PGSTAT/30 Autolab
® 

(Eco Chemie) a partir do software 

FRA. Os espectros no plano complexo foram analisados empregando o software 

Electrochemistry-ZView2. 

 

3.3 Síntese do ácido [4-(1E)-etanohidrazonoil]benzóico 

 

A síntese da molécula biomimética, ácido [4-(1E)-etanohidrazonoil]benzóico, 

foi baseada no método de Nenajdenko et al. (2004)
65; 66

, sua caracterização descrita 

anteriormente por Sgobbi (2012)
67

 e mostrada no Apêndice A. Em um frasco de fundo 

redondo de 25 mL foram adicionados ácido 4-acetilbenzóico (285 mg, 1,75 mmol) e 

1,75 mL de etanol absoluto e 0,26 mL (5,25 mmol) de hidrazina monohidratada 98 %. 

A solução foi agitada sob refluxo por 3h e então resfriada até 25 °C. Evaporou-se até a 

obtenção de um óleo viscoso amarelo que foi recristalizado depois seco em alto-vácuo, 

observando-se a formação de um sólido amarelado. Uma amostra analítica de [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico foi obtida após recristalização em etanol anidro. O 

rendimento foi de 79%. O esquema da síntese é ilustrado na Figura 17. O produto foi 

caracterizado por FTIR, RMN 
1
H e 

13
C e por espectrometria de massas. 

Ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico: RMN 
 1

H (200 MHz, CD3OD)  7.94 (d, 2H, 

J=8.6 Hz), 7.64 (d, 2H, J=8.6 Hz), 2.18 (s, 3H); RMN 
13

C (50 MHz, D2O)  181.6, 

169.8, 165.1, 157.6, 155.3, 154.5, 41.4; Ponto de fusão: 101-103 
o
C; HRMS (ESI) calcd 

para C9H11N2O2 [M+H]
+
: 179.0821 g mol

-1
, encontrada: 179.0828 g mol

-1
 ; max (disco 

KBr) 3302, 1628 cm
-1

. Ácido 4-acetilbenzóico:RMN 
1
H (200 MHz, CD3OD)  8,14 (d, 

2H, J=8.6 Hz), 8.07 (d, 2H, J=8.6 Hz), 2.65 (s, 3H); max ( disco KBr) 1695 cm
-1

. 
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Figura 17 - Esquema da síntese da molécula biomimética ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico. 

 
           Ácido 4-acetilbenzóico                                                     Ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico 

Fonte: Autoria própria. 
 

3.4 Síntese do ciclopropil metil hidrazona e do 3-metil-2-butanona hidrazona 

 

Dois tipos de hidrazonas contendo substituintes distintos foram sintetizados para 

fins comparativos. O ciclopropil metil hidrazona foi sintetizado seguindo o 

procedimento proposto por Wommack et al. (2009).
68

 Em um reator de aço inoxidável 

de 20 mL equipado com uma barra de agitação magnética foram adicionados o 

ciclopropil metil cetona (0.80 mL, 8.4 mmol) e a hidrazina monohidratada (5 mL, 103 

mmol). Depois de vedar o reator, a mistura homogênea foi agitada e aquecida a 100 °C 

por 10h. Posteriormente, a mistura foi resfriada até a temperatura ambiente e o produto 

extraído com CHCl3 (3 x 25 mL). O produto extraído foi seco com sulfato de sódio, 

filtrado e concentrado sob pressão reduzida fornecendo 785 mg (8 mmol, 95%) de um 

óleo claro. O rendimento obtido foi de 95,2%. O mesmo procedimento foi usado para a 

síntese do 3-metil-2-butanona hidrazona, cujo rendimento obtido foi de 92%. Os 

esquemas das sínteses são mostrados nas Figuras 18 A e B. Ambos os compostos foram 

caracterizados por FTIR, RMN 
1
H e 

13
C e por espectrometria de massas. Os espectros 

de RMN 
1
H e 

13
C para a ciclopropil metil hidrazona não foram incluídos pois foram 

descritos por Wommack et al.
68 

a) Ciclopropil metil hidrazona 

max (Pastilha de silício) 3346, 1610 cm

-1
; 

Ciclopropil metil cetonamax (Pastilha de silício) 1700 cm
-1

; HRMS (ESI) calcd para 

C5H11N2 [M+H]
+
: 99.0922 g mol

-1
, encontrada: 99.0912 g mol

-1
. b) 3-metil-2-butanona 

hidrazona: RMN 
1
H (500 MHz, CDCl3):  1.03 (2d, J = 6.5 Hz, 6H), 1.04 (s, 3H), 1.69 

(s, 3H), 2.43 (sept, J = 6.5 Hz, 1H), 4.82 (br s, 2H); 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3):  

11.1, 19.8, 36.7, 156.5;max (Pastilha de silício) 3340, 1610 cm
-1

; 3-metil-2-butanona: 

max (Pastilha de silício) 1715 cm
-1

; HRMS (ESI) calcd para C5H13N2 [M+H]
+
: 

101.1079 g mol
-1 

e encontrada: 101.1065 g mol
-1

. 
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Figura 18 - Esquema da síntese A) ciclopropil metil hidrazona e B) 3-metil-2-butanona-hidrazona a partir 

de cetonas. 

 
                    Ciclopropil metil cetona                                                Ciclopropil metil hidrazona 

 

 
                      3-metil-2-butanona                                             3-metil-2-butanona hidrazona 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.5 Síntese do polímero polihidroxamicalcanoato (PHA) 

 

O polímero PHA contendo grupos ácidos hidroxâmico e carboxilíco foi 

preparado de acordo com a rota sintética proposta por Mello et al. (2011).
64

 5,0 g (3.0 

mol) de poliacrilamida (MW = 1500 g mol
-1

) foram dissolvidos em 20 mL de água. 

Posteriormente, 5,2 g (75 mmol) de cloridrato de hidroxilamina foram dissolvidos em 

25 mL de água e adicionados à solução de polímero. Depois de 2h de reação sob 

agitação, adicionou-se NaOH (75 mmol) à mistura reacional que permaneceu sob 

agitação por 48h a 25 °C. Então, HCl concentrado foi adicionado à mistura até pH 

próximo de 1,0; seguido pela adição de metanol que levou à formação de um 

precipitado branco. A mistura foi mantida no congelador por 24 h, e o precipitado 

filtrado e lavado várias vezes com metanol. Depois de seco, o sólido rosado obtido foi 

macerado, o rendimento foi de cerca de 70%. O polímero foi caracterizado por RMN 
1
H 

e 
13

C, e por titulação potenciométrica.  

 

3.6 Caracterização do PHA 

 

O precursor poliacrilamida (PAA) e o produto PHA foram caracterizados por 

RMN 
1
H e 

13
C. As amostras foram preparadas pesando-se cerca de 15 mg de amostra de 

cada um e dissolvendo-as em água deuterada (0,7 mL). 

Titulação potenciométrica foi realizada para determinar os valores de pKa de 

ambos os compostos e verificar se a síntese foi realizada eficazmente. Para isso, uma 



 
 

32 
 

solução aquosa contendo 30 mL de PAA 0,013 mol L
-1 

(0,585 g) foi acidificada com 2 

mL de HCl 0,1 mol L
-1

 até que o pH ficasse em torno de 2,5. Uma solução de KOH 0,1 

mol L
-1

 foi preparada para preencher uma bureta de 25 mL. O mesmo procedimento foi 

realizado para o PHA. Método da primeira derivada foi utilizado para determinação dos 

valores de pKa. 

 

3.7 Avaliação da atividade biomimética das moléculas sintéticas na catálise da 

hidrólise da acetiltiocolina (ATCh) 

 

O método espectrofotométrico proposto por Ellman et al. (1961)
69

 é o método 

padrão para determinação da atividade da enzima AChE. Deste modo, tal procedimento 

foi utilizado para verificar o comportamento biomimético das moléculas sintéticas 

propostas, ácido [4-(1E)-etanohidrazonoil]benzóico, iodeto de pralidoxima (2-PAM) e o 

polímero polihidroxamicalcanoato (PHA). 

O método colorimétrico de Ellman consiste na determinação da taxa de 

produção de tiocolina. O substrato, cloreto de acetiltiocolina (ATCh) é hidrolizado pela 

enzima AChE, liberando tiocolina e acetato. A tiocolina reage com o reagente de 

Ellman, o DTNB, para produzir o ânion de coloração amarela 5-tio-2-nitrobenzoato 

(TNB
2-

) (Figura 19). A absorbância é lida em 412 nm.  

A velocidade de formação da espécie cromófora depende da atividade da 

enzima, e consequentemente, também depende da atividade das moléculas artificiais. A 

tangente da curva de absorbância versus tempo forneceu a velocidade da reação 

enzimática em s
-1

.
70
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Figura 19 - Reação de hidrólise da acetiltiocolina catalisada pela AChE, seguida da reação entre o produto 

da catálise enzimática e o reagente de Ellman (DTNB), cuja formação do TNB
2-

 é monitorada 

espectrofotometricamente em 412 nm. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A adição de uma concentração fixa do composto sintético a uma solução 

contendo a ATCh (variação da concentração) e o DTNB (variação da concentração) 

deve promover a hidrólise do substrato e a formação do complexo amarelo (TNB
2-

), 

monitorado em 412 nm por espectroscopia de absorção no UV-vis. O efeito cinético da 

concentração de molécula mimética também foi avaliado utilizando este procedimento. 

Diversas condições reacionais foram utilizadas. 

 

3.7.1 Cinética de reação  

 

Os dados obtidos a partir do método de Ellman foram utilizados para analisar o 

desempenho cinético das moléculas biomiméticas a partir do método diferencial. O 

método diferencial é utilizado na determinação da velocidade de reação pela medida das 

tangentes das curvas de concentração pelo tempo. O procedimento é feito a partir de 

várias curvas com diferentes concentrações c de reagente, e se a reação tem ordem n em 

relação a um reagente específico, então: 

 

𝑣 =  − 
𝑑𝑐 

𝑑𝑡
= 𝑘𝑐𝑛                                            (Equação 1) 

                                            𝑙𝑛 𝑣 = 𝑙𝑛 𝑘 + 𝑛 𝑙𝑛 𝑐                                            (Equação 2) 

 

O processo de catálise homogênea da hidrólise da ATCh pelo ácido [4-(1E)-

etanohidrazonoil]benzóico, 2-PAM e PHA foi investigado e o método diferencial foi 
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aplicado a diferentes curvas de absorbância versus tempo, para diferentes concentrações 

de ATCh. As tangentes foram calculadas, fornecendo as respectivas velocidades 

relacionadas à formação de tiocolina. Desta forma, determinou-se a ordem de reação e a 

constante de velocidade (k) pelo gráfico de ln v versus ln [ATCh]. 

 

3.8 Modelagem Computacional  

 

Para provar a interação entre a molécula mimética e o substrato enzimático 

(ATCh), estudos computacionais de docagem foram realizados. Para esses cálculos, a 

estrutura tridimensional das moléculas biomiméticas e da ATCh foram geradas a partir 

de um software comercial (MarvinSketch 5.9.4, 2012) definindo-se o melhor arranjo 

3D. As três hidrazonas foram docadas com a ATCh utilizando o Algoritmo Genético 

Lamarchiano fornecido pelo software AutoDock 4.0.
71

 As estruturas das hidrazonas 

foram mantidas como um corpo rígido para avaliar possíveis sítios de interação sem 

bias. Os mapas de rede representando as estruturas das hidrazonas foram calculados 

utilizando a opção AutoGrid. Caixas cúbicas foram construídas ao redor das hidrazonas 

com um número variável de pontos ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico (10x4x8), 

3-metil-2-butanona-hidrazona (10x8x6) e ciclopropil metil hidrazona (14x8x6). Um 

espaçamento de 0,7 Å entre os pontos de rede foi usado, localizando o centro da 

estrutura da hidrazona ao centro da caixa cúbica. As docagens foram realizadas pelo 

menos 10 vezes.  

 

3.9 Avaliação da interação entre as moléculas biomimética e o paraoxon 

 

A avaliação da reatividade das moléculas miméticas frente ao organofosforado 

paraoxon foi realizada diferentes condições reacionais, como pHs e estequiometrias. A 

interação do pesticida com a molécula biomimética baseou-se no monitoramento da 

liberação de p-nitrofenol em 400 nm. 

 

3.10 Cálculos teóricos 

 

A cooperação com o Grupo de Teoria Quântica de Nanomateriais dirigido pelo 

Prof. Dr. Juarez Lopes Ferreira da Silva do Instituto de Química de São Carlos, 
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possibilitou a execução de cálculos teóricos utilizados para verificar o comportamento 

mimético do polímero PHA, ou seja, como o substrato cloreto de acetiltiocolina se 

aproxima do PHA; assim como o pesticida paraoxon. 

Para o estudo das estruturas moleculares, cloreto de acetiltiocolina (ATCh), 

paraoxon e do polímero PHA; assim como da interação dos sistemas ATCh e paraoxon 

com PHA foi utilizado a teoria do funcional da densidade (DFT) utilizando a 

aproximação do gradiente generalizado, formulado por Perdew, Burke, Ernzerhof 

(PBE),
72

 o qual são amplamente utilizados no estudo de sistemas moleculares e sólidos. 

Para obter a resolução das equações de Kohn-Sham foram utilizadas funções 

matemáticas numéricas centradas nos átomos, assim como implementado no código 

desenvolvido no Instituto Fritz-Haber da Sociedade Max-Planck (FHI-aims).
73

 Todos os 

cálculos foram realizados utilizando funções bases desenvolvidas e fornecidas pelo 

grupo no Instituto Fritz-Haber.  

O estudo da interação entre ATCh e paraoxon com PHA foi realizado a partir de 

um conjunto de etapas: (1) Estudo das estruturas moleculares ATCh e paraoxon, 

utilizando como ponto de partida estruturas reportadas na literatura, como o cloreto de 

acetilcolina
74

 (análogo ao ATCh) e paraoxon nos seus respectivos estados de carga. (2) 

Um dos principais desafios foi a construção da estrutura do polímero visto que não foi 

possível encontrar estruturas atômicas na literatura. Portanto, primeiramente foi 

construída a estrutura de um polímero ideal sem a presença dos grupos funcionais ácido 

carboxílico, ácido hidroxâmico e grupos acrilamida, sendo posteriormente otimizada. 

Subsequentemente, átomos de H foram substituídos pelos tais grupos funcionais 

mencionados. Várias configurações relacionadas a diferentes conformações estruturais 

foram construídas e otimizadas utilizando DFT-PBE. Ao final deste processo um 

conjunto hierárquico de estruturas ordenadas pelo valor da energia de cada estrutura foi 

obtido. Para o estudo da interação entre as moléculas selecionadas e o polímero, foi 

inicialmente construído um conjunto limitado de configurações utilizando o programa 

Avogadro (software livre), que foram otimizadas através da minimização das forças 

atômicas.  

 

3.11 Fabricação dos eletrodos impressos descartáveis de carbono (SPE) 

 

Os SPEs consistem em um dispositivo descartável único contendo os eletrodos 

de trabalho (carbono), auxiliar (carbono) e de pseudo referência (Ag/AgCl) impressos 
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em um substrato inerte.Os SPEs foram produzidos no laboratório do Professor Dr. 

Arben Merkoçi, líder do Bioelectronics & Biosensors Group, pertencente ao Institut 

Català de Nanociència i Nanotecnologia (Espanha), durante o período de doutorado 

sanduíche, baseando-se no procedimento empregado por Aragay et al. (2011).
75

 A 

máquina de impressão em tela utilizada foi o modelo DEK 248, da IBE SMT 

Equipment (EUA); além de três telas de fotolitografia. Três tintas distintas foram 

obtidas do Gwent Group (Reino Unido): tinta de carbono (C2030519P4) para o eletrodo 

de trabalho, auxiliar e contato elétrico, tinta de Ag/AgCl (C61003P7) para o de pseudo 

referência, e por fim, uma pasta dielétrica azul (D2071120P1) para isolar a área do 

eletrodo de trabalho e cobrir a conexão elétrica do contanto com a solução. O processo 

de fabricação é baseado em três etapas principais: 1) A tinta de carbono é impressa 

sobre um substrato de polietileno teraftalato (PET) previamente limpo. Posteriormente, 

a folha de PET impressa é levada ao forno para cura a 60 °C por cerca de 20 min. 2) O 

eletrodo de pseudo referência é impresso com a tinta de Ag/AgCl de modo que a tinta 

seja depositada na posição correta (Figura 20). Na sequência é novamente levada ao 

forno para cura com os mesmos parâmetros anteriores. 3) A última etapa consiste no 

isolamento do contato elétrico e da demarcação da área do eletrodo de trabalho com 

uma tinta isolante, também sendo necessário processo de cura.  

 

Figura 20 - Eletrodo impresso descartável de carbono, cujo ER é o eletrodo de pseudo referência de 

Ag/AgCl, ET é o eletrodo de trabalho, e EA é o eletrodo auxiliar. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.12 Modificação dos eletrodos SPEs com a molécula biomimética escolhida 
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A superfície dos SPEs foi submetida ao procedimento de pré-tratamento anterior 

à imobilização da molécula biomimética escolhida, que consistiu na limpeza 

eletroquímica, uma vez que o polimento mecânico não pode ser aplicado para tal 

sistema. Deste modo, a etapa de limpeza eletroquímica foi realizada empregando-se 

primeiramente a técnica de cronoamperometria, polarizando o eletrodo em -2,0 V por 

30s em 0,5 mol L
-1

 H2SO4, seguido de enxague com água deionizada. 

Subsequentemente, utilizou-se a técnica de voltametria cíclica em um intervalo de 

potencial de 0,0 a 1,0 V (versus Ag/AgCl) em 0,5 mol L
-1

 H2SO4; variando-se a 

velocidade de varredura: 100 ciclos a 1000 mV s
-1

, 50 ciclos a 500 mV s
-1

, 25 ciclos a 

250 mV s
-1

 e por fim, 10 ciclos a 100 mV s
-1

. 

Após a etapa de pré-tratamento da superfície do SPE, prosseguiu-se com a 

imobilização da molécula biomimética. O polímero PHA foi escolhido devido à 

interação tanto com a ATCh, como com o organofosforado paraoxon. Diversas rotas de 

imobilização foram analisadas, no entanto, aquela que mais foi adequada consistiu em 

utilizar o polímero polietileno glicol metil éter (mPEG).  

Baseando-se no procedimento proposto por Swamy (2007)
76

, preparou-se uma 

solução aquosa contendo 2% m/v de mPEG/PHA na proporção de 50% de cada 

polímero, para que houvesse a formação de uma blenda polimérica, possibilitando a 

imobilização do PHA na superfície do SPE. A formação da blenda foi caracterizada 

pelas técnicas de MEV-FEG e RMN de 
1
H e 

13
C, comparando a mistura mPEG/PHA 

com os polímero PEG e PHA individuais. O eletrodo SPE foi modificado com a blenda 

mPEG/PHA transferindo-se 5 L de tal solução para a superfície pré-tratada do eletrodo 

de trabalho de carbono (3 mm). Posteriormente, o solvente foi evaporado por 24 h em 

temperatura ambiente. 

O eletrodo modificado (SPE/mPEG/PHA) foi caracterizado por espectroscopia 

de impedância eletroquímica (EIE) e voltametria cíclica em solução contendo 5,0 mmol 

L
-1

 de [Fe(CN)6]
4-/3-

 em 0,1 mol L
-1

 de KCl. Para fins comparativos, o eletrodo sem 

modificação SPE também foi caracterizado pelos mesmos métodos, nas mesmas 

condições. Os experimentos de EIE foram realizados em regime de potencial de circuito 

aberto (OCP), em uma faixa de frequência de 100 kHz a 0,1 Hz, aplicando-se uma onda 

senoidal de 10 mV de amplitude. A voltametria cíclica foi realizada em um intervalo de 

potencial de -0,7 a 1,1 V a 50 mV s
-1

. 

 



 
 

38 
 

3.13 Desempenho eletroquímico do sensor biomimético SPE/mPEG/PHA 

 

Após a modificação da superfície eletródica, 50 L de 0,1 mol L
-1 

de tampão BR 

pH 8,0 foi gotejado sobre a superfície do SPE/mPEG/PHA e então, submetido a 

varreduras cíclicas sucessivas de 0,0 a 1,0 V a 50 mV s
-1

 até a estabilização do perfil 

voltamétrico. Posteriormente, a técnica de voltametria de pulso diferencial (VPD) foi 

utilizada com os seguintes parâmetros: tempo de modulação de 0,05 s, intervalo de 

tempo de 0,1 s, incremento de potencial de 1,0 mV e amplitude de 50 mV, e intervalo 

de potencial de 0,0 a 1,0 V. 

As soluções de ATCh foram preparadas em tampão BR 0,1 mol L
-1

 pH 8,0 no 

momento em que foram utilizadas e não foram armazenadas. A concentração de ATCh 

foi variada no intervalo de 1,0 a 10,0 mmol L
-1

 e a detecção do produto TCh gerado foi 

detectada após 20 min de tempo de incubação. A curva de calibração foi obtida a partir 

da técnica de cronoamperometria polarizando o eletrodo em 0,5 V por 60 segundos, 

obtendo-se o valor de corrente em 60 s. 

O limite de detecção foi calculado considerando três vezes o desvio padrão de 

dez medidas de corrente por tempo na solução de tampão BR pH 8,0 sem ATCh, 

dividido pelo coeficiente angular da curva analítica, pela equação abaixo: 

𝐿𝑂𝐷 =
3𝑆𝐵

𝑏
                                                (Equação 3) 

em que SB é o desvio padrão da solução do branco e b é a tangente da curva analítica.  

 

3.14 Medidas eletroquímicas com o pesticida paraoxon 

 

A interação do pesticida paraoxon com a molécula biomimética escolhida, o 

PHA, imobilizada na superfície do eletrodo foi monitorada de modo similar àquele em 

biossensores baseados na inibição enzimática. A concentração de ATCh foi mantida 

fixa em 8,0 mmol L
-1

 e o intervalo de concentração de paraoxon foi de 1,0 a 10,0 mol 

L
-1

. Primeiramente, 50 L de solução de 8,0 mmol L
-1

 de ATCh preparada em tampão 

BR 0,1 mol L
-1

 pH 8,0 foi gotejada sobre a superfície do eletrodo modificado 

SPE/mPEG/PHA e após 20 min, aplicou-se 0,5 V por 60 s. O cronoamperograma obtido 

foi utilizado para comparar os valores de corrente obtidos após a interação com o 

pesticida em diversas concentrações. Em seguida, o eletrodo foi lavado com água 

deionizada. Posteriormente, prosseguiu-se com as medidas utilizando as diversas 
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soluções de paraoxon preparadas em tampão Borax 0,1 mol L
-1

 pH 10,0. Uma alíquota 

de 50 L de cada concentração de pesticida foi adicionada sob a superfície do 

SPE/mPEG/PHA e o tempo de incubação foi de 20 min. Após o tempo de incubação, 

obteve-se o cronoamperograma com os mesmos parâmetros anteriores em 8,0 mol L
-1

de 

ATCh, e a diminuição de corrente foi comparada àquela obtida na ausência de pesticida, 

a partir da porcentagem de diminuição da corrente inicial pela seguinte equação: 

 

                                                     %𝐼 =  
𝐼0−𝐼1

𝐼0
                                                 (Equação 4) 

 

em que I0 é a corrente na ausência de pesticida e I1 é a corrente após a interação com o 

pesticida. O LOD foi calculado pela equação 3, em que o desvio padrão aqui utilizado 

foi a da medida de 10 brancos da solução de 8,0 mmol L
-1 

de ATCh. Após cada medida, 

o eletrodo foi lavado com água deionizada, e sucessivas voltametrias cíclicas realizadas 

em tampão BR pH 8,0 até a estabilização do perfil voltamétrico. 
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4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Caracterização das hidrazonas 

 

O ácido [4-(1E)-etanohidrazonoil]benzóico, da classe das hidrazonas, foi 

caracterizado anteriormente, como mostrado por Sgobbi et al. (2012)
67

. Os resultados 

obtidos por FTIR, RMN 
1
H e 

13
C e espectrometria de massas estão no Apêndice A. 

As demais hidrazonas, ciclopropil metil hidrazona e 3-metil-2-butanona 

hidrazona, também foram caracterizadas pelas mesmas técnicas citadas, FTIR, RMN 
1
H 

e 
13

C e espectrometria de massas.  

Hidrazonas contendo diferentes substituintes foram sintetizadas para verificar o 

efeito biomimético estrutural de tais moléculas. O principal interesse foi buscar 

evidências que mostrassem que outros grupos além do grupo –NH2 fossem 

fundamentais para tal reação. A ideia inicial era a de que este grupo realiza ataque 

nucleofílico ao carbono da carbonila da ATCh de modo similar ao grupo –OH presente 

na serina do sítio ativo enzimático. Três hidrazonas com grupos distintos foram 

sintetizadas como descrito na seção 3.3 e 3.4.  

Ciclopropil metil hidrazona e o precursor ciclopropil metil cetona foram 

caracterizados por FTIR, que evidenciou o desaparecimento da banda em 1710 cm
-1

 

referente à C=O da cetona do precursor, além do aparecimento de uma banda intensa 

em 3346 cm
-1

 relacionada ao grupo N-H da hidrazona (Figura 21). A 3-metil-2-

butanona hidrazona foi caracterizada pela presença da banda em 3360 cm
-1

 (N-H) e o 

desaparecimento da banda em 1715 cm
-1

 (C=O) do precursor (Figura 22). 
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Figura 21-Espectros de FTIR da ciclopropil metil cetona (•) e da ciclopropil metil hidrazona (•). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 22 - Espectros de FTIR da 3-metil-2-butanona (•) e da 3-metil-2-butanona-hidrazona (•). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Posteriormente, ambas as hidrazonas foram também caracterizadas por 

espectrometria de massas para confirmar as massas teóricas. A Figura 23 mostra o 

espectro referente à ciclopropil metil hidrazona, na qual foi obtida massa de 99,0912 g 
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mol
-1

, sendo a calculada 99,0922 g mol
-1

. Já a Figura 24 mostra o espectro da 3-metil-2-

butanona-hidrazona cuja massa calculada foi 101,1079 g mol
-1

 e a obtida 101,1065 g 

mol
-1

. Os resultados obtidos evidenciaram que a síntese foi realizada com sucesso. 

 

Figura 23 - Espectro de massas do ciplopropil metil hidrazona. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 24 - Espectro de massas da 3-metil-2-butanona-hidrazona. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Além disso, a 3-metil-2-butanona hidrazona também foi caracterizada por RMN 
1
H e 

13
C como mostram as Figuras 25 e 26, confirmando a estrutura do composto e sua 

pureza. A caracterização por RMN da cilopropil metil hidrazona está presente na 

publicação de Wommack et al. (2009).
77

 O espectro de RMN 
1
H mostrou um duplo 

dubleto em 1.03 referente aos seis hidrogênios das metilas A; um singleto em 1.69 

referente aos hidrogênios em C; um hepteto em 2.43 referente ao hidrogênio em B e um 

singleto largo em 4.82 do grupo NH2. No caso do espectro de RMN 
13

C há quatro 

singletos com deslocamento químico de: 11.1 (carbono 1); 19.8 (carbono 2), 36.7 

(carbono 3); e 156.5 (carbonos 4). 

 

Figura 25 - Espectro de RMN 
1
H da 3-metil-2-butanona-hidrazona em CDCl3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N NH2A 

A 

B 

C 

D 
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Figura 26 - Espectro de RMN 
13

C da 3-metil-2-butanona-hidrazona em CDCl3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.2 Avaliação do comportamento biomimético do ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico na hidrólise da acetiltiocolina (ATCh)  

 

Após ser caracterizado, o ácido [4-(1E)-etanohidrazonoil]benzóico foi 

submetido a testes para verificar sua ação como um catalisador na hidrólise da ATCh. 

Os requisitos necessários para mimetizar a enzima AChE estão relacionados com o 

estudo da velocidade da catálise, juntamente com a identificação dos produtos formados 

na reação, e por fim com o mecanismo de reação e o modelo cinético envolvido. 

O mecanismo especulativo desse processo foi proposto por Sgobbi et al. 

(2013)
78

 e é ilustrado na Figura 27. Primeiramente, o nitrogênio do grupo hidrazona 

ataca nucleofilicamente a carbonila da ATCh, formando um intermediário. 

Posteriormente, há a liberação da tiocolina e o catalisador encontra-se acetilado. Na 

última etapa, ocorre a hidrólise que libera o acetato e o catalisador é regenerado. 

  

N NH24 

4 

2 

3 

1 
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Figura 27 - Mecanismo especulativo da hidrólise da ATCh catalisado pela molécula mimética para 

formação de acetato e tiocolina, restaurando o catalisador ao final do processo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.1 Análise do desempenho biomimético pelo método espectrofotométrico de Ellman 

 

O método colorimétrico de Ellman é utilizado para determinação da atividade 

enzimática da AChE, a partir da detecção do produto da reação enzimática, a tiocolina, 

de modo indireto. Assim, se a molécula mimética catalisa a hidrólise da ATCh em 

tiocolina e acetato, ela poderia ser aplicada como um biomimético para a enzima. 

Diante disso, o desempenho da molécula biomimética sintética ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico foi verificado por tal método. 

Para realizar os testes iniciais, adotou-se a concentração de catalisador de 4x10
-3

 

mol L
-1

, avaliando-se assim a ação catalisadora para diferentes concentrações de 

substrato. Os primeiros experimentos realizados com a molécula mimética foram feitos 

em tampão fosfato pH 7,0. 

A Figura 28 representa as curvas de detecção do ânion TNB
2-

 que absorve em 

412 nm para diferentes concentrações de ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico, 

mostrando que a molécula mimética catalisou a hidrólise da ATCh, em tiocolina que foi 

detectada indiretamente pela formação da espécie cromófora.  

O intervalo de concentração de catalisador foi de 1x10
-3

 a 6x10
-3

 mol L
-1

 e a 

concentração de ATCh foi mantida constante em 2x10
-3

 mol L
-1

, considerando tanto 

várias estequiometrias em relação ao substrato ATCh e o catalisador. Pela análise das 

curvas da Figura 28, pôde-se verificar que a concentração de 6x10
-3

 mol L
-1

 de molécula 
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mimética levou a uma velocidade de reação superior em relação às demais; sendo este o 

valor escolhido para os demais ensaios. 

 

Figura 28 - A) Efeito da concentração de catalisador (ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico) (•) 1x10
-3

 

mol L-1; (•) 2x10
-3

 mol L
-1

; (•) 4x10
-3

 mol L
-1

 e (•) 6x10
-3

 mol L
-1

 em tampão fosfato pH 7,0. Parâmetros: 

[ATCh] e [DTNB] = 2x10
-3

 mol L
-1

. B) Fotografia relacionada à formação do TNB
2-

 após 1 hora. 1: 

Hidrazona, ATCh e DTNB; 2: ATCh e DTNB; 3: Hidrazona e DTNB. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 1 mostra os valores de velocidade relacionados com a hidrólise da 

ATCh, quando a concentração de catalisador foi variada (Figura 28). A velocidade de 

reação foi calculada como a tangente de cada curva, no intervalo de tempo zero a mil 

segundos. A análise destes resultados mostrou que a velocidade de reação é diretamente 

proporcional à concentração do catalisador. A velocidade de reações catalisadas é, 

algumas vezes, diretamente proporcional à concentração de catalisador: 

 

 𝑣 = 𝐹[𝐶]                                                (Equação 5) 

 

onde [C] é a concentração de catalisador e F está relacionado com a concentração de 

substrato e outros fatores.
79

 Esta equação implica que a reação não ocorre em extensão 

mensurável na ausência de catalisador. 
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Tabela 1 - Velocidade da reação catalisada pelo ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico 

e a relação com sua concentração em pH 7,0 

Concentração /mol L
-1

 Velocidade / s
-1

 

1x10
-3

 5,73x10
-4

 

2x10
-3

 1,16x10
-3

 

4x10
-3

 1,53x10
-3

 

6x10
-3

 3,55x10
-3

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.3 Mecanismo catalítico 

 

Em cinética química é muito importante determinar como a velocidade (v) 

depende das concentrações (c) das substâncias envolvidas na reação. O método 

diferencial foi aplicado para determinar as velocidades de reação pela medida das 

tangentes das curvas de absorbância pelo tempo.  

O gráfico de ln v versus ln c fornece uma reta de tangente n, que é a ordem de 

reação; e o intercepto quando ln c = 0, ou seja, ln k, onde k é a constante de velocidade 

Para determinar a ordem de reação e a constante de velocidade da hidrólise da ATCh, 

catalisada pelo ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico, várias curvas de absorbância 

versus tempo foram obtidas implementando-se a condição de pseudo primeira ordem. 

A condição de pseudo primeira ordem é aplicada para simplificar o tratamento 

cinético de uma reação de segunda ordem. Para isso, um dos reagentes é mantido em 

excesso, assumindo que sua concentração é mantida constante durante a reação. Deste 

modo, a cinética de reação é tratada como primeira ordem e depois convertida para 

segunda ordem. 

Assim, a concentração do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico foi alta o 

suficiente (6x10
-3

 mol L
-1

) para ser considerada constante durante a reação, como 

estabelecido nas condições cinéticas de pseudo primeira ordem. O intervalo de 

concentração de ATCh foi de 1x10
-4 

a 1,5x10
-3

 mol L
-1

 em tampão fosfato pH 7,0. As 

curvas de absorbância versus tempo foram obtidas fixando-se o comprimento de onda 

em 412 nm (Figura 29A). As tangentes foram calculadas e os valores de velocidade 

obtidos em s
-1

 (Tabela 2). A Figura 29B mostra o gráfico de ln v versus ln c, que 

forneceu a ordem de reação em relação à concentração (n), sendo esta reação de 
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primeira ordem em relação ao substrato. O valor de constante de velocidade encontrado 

foi de 1,02 s
-1

 à temperatura ambiente, referente à etapa limitante da reação, ou seja, a 

desacetilação da molécula mimética. No entanto, como a velocidade da reação de 

hidrólise da ATCh depende da concentração tanto de ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico, como de ATCh; a constante de velocidade de pseudo 

primeira ordem tem que ser dividida pela concentração da molécula mimética (6x10
-3

 

mol L
-1

) que foi mantida constante para ser transformada em constante de velocidade de 

segunda ordem, sendo essa igual a 170 mol
-1

 L s
-1

. 

 

Figura 29 - A) Efeito da concentração de ATCh a) 1,0x10
-4

, b) 2,0x10
-4

, c) 4,0x10
-4

, d) 6x10
-4

, e) 8,0x10
-

4
, f) 1,0x10

-3 
e g) 1,5x10

-3
 mol L

-1
, mantendo a concentração de ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico 

em 6x10
-3

 mol L
-1

 (pH 7,0). B) Gráfico de ln v versus ln [ATCh]. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 2 - Velocidade da reação catalisada pelo ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico 

e a relação com a concentração de ATCh em pH 7,0 

Concentração de ATCh / mol L
-1

 Velocidade formação do produto / s
-1

 

1x10
-4

 1,24x10
-4

 

2x10
-4

 1,94x10
-4

 

4x10
-4

 4,36x10
-4

 

6x10
-4

 5,39x10
-4

 

8x10
-4

 7,93x10
-4

 

1x10
-3

 1,13x10
-3

 

1,5x10
-3

 1,84x10
-3

 

Fonte: Autoria própria. 

 



 
 

49 
 

4.4 Comparação entre as hidrazonas 

 

O ensaio espectrofotométrico de Ellman foi realizado para a ciclopropil metil 

hidrazona, 3-metil-2-butanona hidrazona e para o ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico para fins comparativos. 

As concentrações utilizadas foram [hidrazonas] = 6x10
-3 

mol L
-1

, [ATCh] = 

2x10
-3 

mol L
-1

 e [DTNB] = 2x10
-3 

mol L
-1

. Observou-se que o ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico foi mais rápido que as demais hidrazonas, mas como 

esperado muito mais lenta que a enzima (Figura 30). Em termos da velocidade inicial, a 

molécula mimética foi 3 vezes mais rápida que a ciclopropil metil hidrazona e 4 vezes 

mais rápida que a 3-metil-2-butanona hidrazona.  

Do ponto de vista teórico, o ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico deveria ser 

a mais lenta, uma vez que sua estrutura é estabilizada por ressonância. No entanto, 

experimentalmente o contrário foi observado, reforçando indícios de que não era apenas 

o grupo –NH2 que participava da reação. O grupo aromático da molécula ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico provavelmente atrai a carga positiva do substrato ATCh 

para facilitar o ataque nucleofílico promovido pelo nitrogênio do grupo hidrazona 

(Figura 27). 

 
Figura 30 - Comparação do comportamento catalítico das hidrazonas em relação à enzima AChE (•), nas 

mesmas condições experimentais: ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico (•), ciclopropil metil hidrazona 

(•) e 3-metil-2-butanona-hidrazona (•). 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Para investigar a influência dos grupos substituintes das moléculas, realizou-se 

um estudo de modelagem computacional baseado na interação entre as hidrazonas e a 

ATCh. Os resultados mostraram que o anel aromático exerce um papel importante já 

que possui alta densidade eletrônica atraindo o grupo da amina quaternária 

positivamente carregada, facilitando o ataque nucleofílico pelo grupo –NH2, pelo 

possível posicionamento e distâncias adequadas. As outras hidrazonas que não possuem 

anel aromático apenas atuam realizando ataque nucleofílico à carbonila. 

A Figura 31 mostra os resultados da simulação ressaltando que o ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico atua com um mecanismo de certo modo similar ao 

enzimático, ou seja, envolve interações eletrostáticas, além do ataque nucleofílico. Tais 

resultados concordam com as curvas cinéticas e justificam sua classificação como 

molécula mimética. Pode-se observar na Figura 31A que a distância entre o anel 

aromático e a amina quaternária é 4,3 e 4,8 Å. Já na Figura 31B, a distância entre o ciclo 

propil e a amina carregada positivamente é 6,8 e 7,3 Å. E na Figura 31C, a distância 

entre a cadeia carbônica da hidrazona alifática e a amina é 5,9 e 6,2 Å. Tais resultados 

evidenciam a importância da atração eletrostática para que ocorra o ataque nucleofílico, 

como mostrado experimentalmente pela comparação do desempenho cinético na Figura 

30. 

 

Figura 31 - Configurações obtidas a partir dos dados de simulação computacional entre a ATCh e A) 

ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico, B) ciclopropil metil hidrazona e C) 3-metil-2-butanona-

hidrazona. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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4.5 Interação de molécula mimética genérica com pesticidas organofosforados e 

carbamatos 

 

A aplicação de uma molécula mimética em um sensor eletroquímico é baseada 

na reação com a ATCh, além da reação/interação com pesticidas organofosforados e/ou 

carbamatos. Tal comportamento mimetizaria a enzima AChE que catalisa a hidrólise da 

ATCh e é inibida por pesticidas destas classes. No caso da molécula biomimética, a 

inibição deve ocorrer a partir da formação de ligação covalente, interação eletrostática 

ou por forças intermoleculares, como a de van der Waals entre a molécula biomimética 

e o pesticida. Desta forma, parte das moléculas miméticas não reagiria com a ATCh 

obtendo-se um sinal de corrente menor que o obtido na ausência dos pesticidas.  

 

4.5.1 Ensaios espectrofotométricos para verificação da interação de pesticida 

organofosforado com o ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico 

 

O paraoxon, pertencente à classe dos organofosforados, foi escolhido para 

verificar a possível interação/reação com a hidrazona ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico. A escolha baseou-se no fato de que o paraoxon possui 

um bom grupo de saída, o p-nitrofenol, o que facilitaria a reação com a hidrazona. Além 

disso, a liberação de p-nitrofenol pode ser monitorada espectrofotometricamente em 320 

nm ou p-nitrofenolato em 400 nm, considerando seu pKa 7,16.
34

 A Figura 32 mostra o 

mecanismo especulativo entre a hidrazona e o paraoxon, com a liberação de p-

nitrofenol. 

 

Figura 32 - Mecanismo especulativo da reação entre o organosfosforado paraoxon e a hidrazona ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Primeiramente, foram obtidos os espectros do ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico e do paraoxon (Figura 33A), verificando que ambas as 

espécies apresentam um pico de absorbância em 276 nm. Para verificar a formação de 

p-nitrofenolato, foi adicionado em uma cubeta de quartzo 2x10
-4

 mol L
-1

 de paraoxon e 

posteriormente, o ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico (1x10
-4

 a 5x10
-4

 mol L
-1

) sob 

agitação. A reação foi monitorada durante uma hora obtendo-se um espectro a cada 5 

min. A Figura 33B mostra os espectros obtidos após uma hora, podendo-se observar que 

não houve formação de p-nitrofenolato, comparando-se estes espectros com o de 5x10
-5

 

mol L
-1

 de p-nitrofenolato padrão que apresenta um pico em 400 nm. 

 

Figura 33 - A) Espectros de absorção de 2x10
-4

 mol L
-1

 do paraoxon (●) e de 5x10
-4

 mol L
-1

 do ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico (●) em tampão pH 7,0. B) Efeito da interação entre o paraoxon (2x10
-4

 

mol L
-1

) com diversas concentrações de hidrazona: 1x10
-4

 (●), 2x10
-4

 (●), 3x10
-4

 (●) e 5x10
-4

 mol L
-1

 (●) 

em pH 7,0 após uma hora e espectro de 5x10
-5

 mol L
-1

 de p-nitrofenol (●). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Como a reação não teve êxito nas condições acima estabelecidas, foi necessário 

basificar o meio reacional (pH 8,0 e 11,0), para tornar a hidrazona mais reativa, já que 

estaria desprotonada.  

Em uma cubeta de quartzo, adicionaram-se 2x10
-4

 mol L
-1

 de paraoxon e 

posteriormente, o ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico em diferentes proporções 

(1x10
-4

, 2x10
-4 

e 5x10
-4

 mol L
-1

) em pH 8,0, obtendo-se cada espectro depois de uma 

hora (Figura 34). A partir dos espectros da Figura 34, verificou-se que houve apenas 

diminuição da absorbância em relação ao sistema em pH 7,0; o que pode estar associado 

à interação entre o pesticida e a hidrazona, no entanto, não foi possível identificar tal 

interação por outros métodos. 

Além dessa condição reacional, outras foram avaliadas com diferentes 

proporções estequiométricas entre o ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico e ATCh 
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em pH 8,0. No entanto, nenhum resultado que mostrasse indícios de formação de p-

nitrofenolato foi observado. 

 

 Figura 34 - Efeito da interação entre paraoxon (2x10
-4

 mol L
-1

) com 1x10
-4

 (●), 2x10
-4

 (●), 5x10
-4

 mol L
-1

 

(●) do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico em pH 8,0 após uma hora. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Subsequentemente, a hidrólise espontânea do paraoxon foi avaliada em pH 11,0. 

Em uma cubeta, foram adicionados 5x10
-5

 mol L
-1

 de pesticida monitorando-se a 

absorbância por 10 horas, e adquirindo um espectro a cada 30 min. Verificou-se que o 

paraoxon é hidrolisado a p-nitrofenolato, já que há diminuição do pico em 276 nm e 

aparecimento de outro em 400 nm (Figura 35A).  

A reação entre 3x10
-3 

mol L
-1

 de paraoxon e de ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico foi monitorada em pH 11,0; obtendo-se um espectro a 

cada 30 min. No entanto, verificou-se que o aparecimento do pico em 400 nm era 

referente à hidrólise espontânea do paraoxon, já que o aumento da absorbância foi 

insignificante em relação ao da hidrólise espontânea, para poder ser atribuído à catálise 

pelo ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico (Figura 35B). 
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Figura 35 - A) Monitoramento da hidrólise espontânea de 5x10
-5

 mol L
-1

 de paraoxon em pH 11,0 por 6,0 

h. B) Espectros de absorção referentes à reação entre de 3x10
-3

 mol L
-1

 de ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico e de paraoxon em pH 11,0 por 6,0 h. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.6 Avaliação do comportamento mimético do iodeto de pralidoxima (2-PAM): 

Análise cinética da hidrólise da acetiltiocolina 

 

Como o ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico mostrou-se ineficiente para 

reagir com o paraoxon nas condições estudadas, decidiu-se avaliar a oxima 2-PAM, 

devido suas propriedades de alfa nucleófilo. Como tal oxima é utilizada na 

desintoxicação por pesticidas organofosforados,
62

 já que interage com a AChE 

fosforilada reativando a enzima, poderia ser utilizada como um possível biomimético. 

Primeiramente, a oxima se aproxima do grupo fosforil covalentemente ligado à 

serina do sítio ativo da AChE, formando um conjugado totalmente reversível: AChE-

fosforila-oxima. Este processo é seguido pelo deslocamento do resíduo fosforila do 

estado de transição pentacoordenado. A remoção de tal resíduo, resulta na formação de 

uma oxima fosforilada e na restauração da enzima, como mostrado na Figura 14.
80

  

Tal comportamento encorajou a utilização da oxima 2-PAM como um possível 

mimético para a AChE. No entanto, para que tal desempenho seja completo é necessário 

que a 2-PAM também hidrolise a ATCh. Estudos presentes na literatura mostraram que 

a 2-PAM é capaz de catalisar a hidrólise da ATCh.
81; 82

 Em tais estudos, a 2-PAM 

hidrolisou tanto a acetilticolina, quanto a butiriltiocolina com velocidades superiores em 

pH 8,0 em relação ao pH 7,0. Além disso, a 2-PAM possui pKa relativamente baixo (7,8 

a 8,1) em relação a outras oximas, possibilitando condições reacionais mais amenas.
83

 

Deste modo, o efeito na hidrólise da ATCh foi avaliado na presença de 2-PAM, 

variando-se sua concentração em um intervalo de 7x10
-4

 a 6x10
-3

 mol L
-1

 e mantendo 
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constante a concentração de ATCh em 5x10
-4

 mol L
-1

, considerando as condições de 

cinética de pseudo primeira ordem (tampão MES pH 8,0).  

A Figura 36A mostra as curvas de absorbância obtidas a partir do método de 

Ellman, fixando-se o comprimento de onda em 412 nm. Nota-se que em concentrações 

elevadas de 2-PAM (5 a 6x10
-3

 mol L
-1

), a velocidade da reação não depende mais da 

concentração de 2-PAM. A partir das tangentes das curvas, os valores de velocidade 

foram obtidos, resultando no gráfico de ln v vs ln c (Figura 36B), cujo ajuste linear foi 

feito até o valor correspondente a 5x10
-3

 mol L
-1

 de 2-PAM, já que a partir deste a 

velocidade não apresentou efeito significativo com aumento da concentração. A ordem 

de reação obtida foi 1, o que está de acordo com as condições experimentais 

estabelecidas de pseudo ordem um. O intercepto forneceu a constante de velocidade de 

ordem de primeira ordem igual a 1,902 s
-1

. Dividindo este valor por 5x10
-4

 mol L
-1

 

(concentração de ATCH mantida constante), obteve-se a constante de segunda ordem 

igual a 3804 mol
-1

 L
 
s

-1
. A Tabela 3 mostra que a velocidade aumentou com o aumento 

da concentração de 2-PAM, tornando-se constante a partir de 5,0x10
-3 

mol L
-1

. 

 

Figura 36 - A) Efeito da concetração de 2-PAM a) 7,0x10
-4

, b) 1,0x10
-3

, c) 1,5x10
-3

, d) 2,0x10
-3

, e) 

3,0x10
-3

, f) 4,0x10
-3

, g) 5,0x10
-3

, h) 6,0x10
-3

 mol L
-1

mol L
-1

, mantendo a concentração de ATCh e DTNB 

fixa em 5x10
-4

 mol L
-1

, em tampão MES pH 8,0. B) Gráfico de ln v versus ln [2-PAM].  

 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 3 - Velocidade da reação catalisada por 2-PAM e a relação com sua 

concentração em pH 8,0 

Concentração de 2-PAM / mol L
-1

 Velocidade / s
-1

 

7x10
-4

 1,65x10
-3

 

1x10
-3

 1,95x10
-3

 

1,5x10
-3

 3,55x10
-3

 

2x10
-3

 5,00x10
-3

 

3x10
-3

 7,05x10
-3

 

4x10
-3

 8,55x10
-3

 

5x10
-3

 1,01x10
-2

 

6x10
-3

 9,93x10
-3

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Posteriormente, a concentração de ATCh e DTNB foi variada em um intervalo 

de 1x10
-5

 a 5x10
-4

 mol L
-1

 e a concentração de 2-PAM foi mantida constante em 6x10
-3

 

mol L
-1

, novamente para atender aos critérios de reação de pseudo primeira ordem, em 

que um dos reagentes está em excesso. A Figura 37A mostra as curvas de absorbância 

versus tempo, cujas tangentes representam as velocidades de reação. A ordem de reação 

e a constante de velocidade de pseudo primeira ordem foram 1 e 17,25 s
-1

, 

respectivamente. Estas foram obtidas a partir do gráfico de ln v versus ln c (Figura 

37B). Para obter a constante de velocidade de reação de segunda ordem é necessário 

dividir o valor encontrado pela concentração do reagente que foi mantida fixa, no caso, 

[2-PAM] = 6x10
-3 

mol L
-1

, resultando em 2874 mol
-1

 L s
-1

. A Tabela 4 mostra os valores 

de velocidade encontrados com a variação de concentração de ATCh. 
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Figura 37 - A) Efeito da concentração de ATCh a) 1,0x10
-5

, b) 2,5x10
-5

, c) 5,0x10
-5

, d) 7,0x10
-5

, e) 

1,0x10
-4

, f) 2,0x10
-4

, g) 4,0x10
-4

, h) 5,0x10
-4

 mol L
-1

, mantendo-se constante a concentração de 2-PAM 

em 6x10
-3

 mol L
-1

, em tampão MES pH 8,0. B) Gráfico de ln v versus ln [ATCh].  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 4 - Velocidade da reação catalisada por 2-PAM e a relação com a concentração 

de ATCh em pH 8,0 

Concentração de ATCh / mol L
-1

 Velocidade / s
-1

 

1x10
-5

 2,48x10
-4

 

2,5x10
-5

 5,83x10
-4

 

5x10
-5

 1,25x10
-3

 

7x10
-5

 1,63x10
-3

 

1x10
-4

 2,31x10
-3

 

2,5x10
-4

 5,51x10
-3

 

4x10
-4

 8,62x10
-3

 

5x10
-4

 1,12x10
-2

 

Fonte: Autoria própria.  

 

Para fins comparativos, as mesmas condições reacionais de pH e concentração 

foram utilizadas em outro ensaio cinético com o ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico. Deste modo a comparação entre o efeito das duas 

moléculas na hidrólise da ATCh pôde ser realizada de modo condizente. Os 

experimentos foram realizados baseados no método de Ellman em tampão MES pH 8,0, 

com intervalo de concentração de ATCh e DTNB de 1x10
-5

 a 5x10
-4

 mol L
-1

, o mesmo 

utilizado no ensaio com a 2-PAM. A concentração de ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico foi mantida constante em 6x10
-3

 mol L
-1

. As curvas 

cinéticas são mostradas na Figura 38A. A partir do gráfico de ln v versus ln c (Figura 
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38B) obteve-se a ordem de reação igual que igual a 1, o que está em concordância com 

os critérios estabelecidos de pseudo ordem um e a constante de velocidade de pseudo 

primeira ordem encontrada foi de 0,358 s
-1

. Dividindo tal valor pela concentração de 

hidrazona (6x10
-3

 mol L
-1

), obteve-se a constante de velocidade de ordem dois igual a 

59,7 mol
-1

L
 
s

-1
. A Tabela 5 mostra a relação entre o aumento da velocidade da reação 

com o aumento da concentração de ATCh, mantendo-se a concentração de ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico constante. 

 

Figura 38 - A) Efeito da concentração de ATCh a) 1,0x10
-5

, b) 2,5x10
-5

, c) 5,0x10
-5

, d) 7,0x10
-5

, e) 

1,0x10
-4

, f) 2,0x10
-4

, g) 4,0x10
-4

 e h) 5,0x10
-4

 mol L
-1

; mantendo-se a concentração de ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico fixa em 6x10
-3

 mol L
-1

, em tampão MES pH 8,0. B) Gráfico de ln v versus 

ln [ATCh].  

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 5 - Velocidade da reação catalisada pelo ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico 

e a relação com a concentração de ATCh em pH 8,0 

Concentração de ATCh / mol L
-1

 Velocidade / s
-1

 

1x10
-5

 1,65x10
-5

 

2,5x10
-5

 3,92x10
-5

 

5x10
-5

 6,23x10
-5

 

7x10
-5

 8,45x10
-5

 

1x10
-4

 1,13x10
-4

 

2,5x10
-4

 2,85x10
-4

 

4x10
-4

 4,15x10
-4

 

5x10
-4

 4,65x10
-4

 

Fonte: Autoria própria. 
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Comparando-se as constantes de velocidade, verificou-se que a hidrólise da 

ATCh é mais eficiente com o 2-PAM como catalisador, sendo a reação cerca de 48 

vezes mais rápida na presença de oxima do que com a hidrazona. Tal resultado mostra 

que a oxima 2-PAM seria mais eficiente que a hidrazona na mimetização da enzima 

AChE. 

 

4.7 Estudo espectrofotométrico da interação entre 2-PAM e paraoxon 

 

A Figura 39A mostra os espectros referentes à reação de 1x10
-3

 mol L
-1

 de 2-

PAM e 1x10
-4

 mol L
-1

 de paraoxon obtidos no tempo zero e após três horas. Esperava-

se que houvesse formação de p-nitrofenolato, já que excesso de 2-PAM foi adicionado; 

no entanto, nenhum indício foi observado.  

Outro sistema reacional foi analisado de acordo com as seguintes condições: 

5x10
-5 

mol L
-1

 de paraoxon, 5x10
-4 

mol L
-1

 de 2-PAM e 5x10
-4 

mol L
-1

 de CTAB em 

tampão fosfato pH 9,0. O surfactante foi adicionado já que a reatividade de nucleófilos 

aumenta em meio micelar.
84

 Todavia, os espectros mostrados na Figura 39B não 

sugerem nenhuma evidência de formação de p-nitrofenolato. Os picos observados entre 

200 e 300 nm são referentes aos reagentes adicionados. 

Outras condições reacionais foram analisadas, porém nenhum resultado 

significativo foi encontrado. 

 

Figura 39 - A) Efeito da interação entre 1x10
-3

 mol L
-1

 de 2-PAM e 1x10
-4 

mol L
-1

 de paraoxon 

monitorada por 3 h em tampão MES pH 8,5. B) Efeito da interação entre 5x10
-4

 mol L
-1

 de 2-PAM e 

5x10
-5

mol L
-1

 de paraoxon, na presença de CTAB 5x10
-4 

mol L
-1

 monitorada por 3 h em tampão fosfato 

pH 9,0. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.8 Síntese e caracterização do polímero polihidroxamicalcanoato (PHA): Nova 

abordagem de molécula biomimética para AChE 

 

Uma nova alternativa visando à obtenção de uma molécula biomimética 

adequada para a AChE foi baseada no trabalho de Mello et al. (2011),
64

 que 

sintetizaram um polímero híbrido contendo grupos funcionais ácido carboxílico e 

hidroxâmico, o polihidroxamicalcanoato (PHA), com habilidade de acelerar algumas 

reações de desfosforilação. De acordo com os autores, a rota sintética utilizada para 

preparar tal polímero favoreceu o posicionamento próximo dos grupos funcionais, 

permitindo a cooperação entre eles. Tal cooperação é fundamental na imitação do sítio 

ativo da enzima. Com base na capacidade do polímero híbrido em interagir com 

organofosforados, conjecturou-se que ele também poderia interagir/reagir com a ATCh, 

o que faria dele um biomimético apropriado para a AChE. Além disso, um polímero 

pode ser facilmente imobilizado na superfície de um eletrodo, considerando os diversos 

métodos empregados na literatura.  

O PHA foi obtido através da modificação do precursor poliacrilamida (PAA), 

com a inserção de grupos funcionais ácido carboxílico e ácido hidroxâmico. Para 

verificar tal modificação, algumas técnicas de caracterização foram empregadas, tais 

como RMN de 
1
H e 

13
C, além de titulação potenciométrica. 

A poliacrilamida comercial (PAA) e o polímero mimético PHA foram ambos 

caracterizados por espectroscopia RMN 
1
H em D2O. O espectro de 

1
H referente à PAA 

(Figura 40A) apresentou picos entre 1,56-1.68 ppm (1), correspondente aos hidrogênios 

ligados ao carbono metilênico (CH2) e outro entre 2,09-2,24 ppm (2), relacionado ao 

hidrogênio ligado ao carbono metínico (CH) da cadeia polimérica, os hidrogênios 

referentes ao grupo amida encontram-se em 6,87 e 7,60 e 7,67 ppm (3). O espectro de 

RMN 
1
H referente ao PHA (Figura 40B) mostrou os mesmos picos em 1,55-1,67 ppm e 

2,09-2,24, respectivamente.
85

 A similaridade dos espectros pode ser explicada pela 

baixa conversão dos grupos amida em grupos ácidos carboxílico e hidroxâmico, 

segundo Mello (2010).
86

 O pico em torno de 4,7 ppm é referente ao hidrogênio do 

solvente D2O. 

Os espectros de RMN de 
13

C (Figura 41) foram condizentes com aqueles 

apresentados por Mello et al. (2011).
64

 Não é possível verificar diferença significativa 

entre o espectro do precursor PAA e o produto PHA. O espectro de PAA compreende, 

basicamente, a presença de carbonos metínicos antes de 40 ppm, de carbonos 
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metilênicos entre 40 e 50 ppm e de carbono referente à carbonila em ~180 ppm.
87

 O 

carbono metínico da cadeia principal da PAA é um carbono assimétrico e é sensível a 

inserções de monômeros ao longo da cadeia polimérica. Diferentes deslocamentos 

químicos aparecem no espectro referente à resposta de ressonância do CH, ficando 

evidente a subdivisão em diversos picos (cerca de oito) com menos de 1 ppm de 

diferença entre eles. Tal comportamento revela a aleatoriedade em relação à taticidade 

da PAA, revelando a presença de PAA atática, isotática e sindiotática.  

Em relação ao CH2, há cerca de 13 picos separados por aproximadamente 3,5 

ppm. Em relação à carbonila, a separação de picos é bem mais limitada, com distância 

de 1 ppm.
87

 Outros picos podem estar relacionados a impurezas. 

 

Figura 40 - A) Espectros de RMN de 
1
H da A) PAA e do B) PHA em D2O. 

  

A 
1

2

H2N O

n

3
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 41 - Espectros de RMN de 
13

C da A) PAA e do B) PHA em D2O. 

 

B 

2

1

3

H2N O

n

A 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Como os dados de RMN não foram conclusivos em relação à eficiência da 

síntese, a titulação potenciométrica de ambos os polímeros foi realizada. As curvas de 

titulação são apresentadas na Figura 42. O valor de pKa obtido para a PAA foi 4,13, que 

está relacionado com a conversão da PAA em ácido poliacrílico, tendo em vista que a 

PAA foi hidrolisada quando a solução de PAA foi acidificada.
88

 O valor de pKa obtido 

está de acordo com aqueles encontrados na literatura (pKa 4,5).
89

 Os valores de pKa 

encontrados para o PHA foram pka1 5,5 e pKa2 9,3 de acordo com o equilíbrio mostrado 

no Esquema 1.  

 
Figura 42 - A) Curvas de titulação da PAA e do PHA. B) Gráfico da primeira derivada da curva de 

titulação do PHA. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

B 
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Esquema 1 – Equilíbrio de dissociação em meio aquoso do polímero PHA. 

 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de Mello, R. S., 2010, p. 88.
86

  

 

As porcentagens de conversão de grupos ácidos carboxílico e hidroxâmico 

foram obtidas a partir da derivada primeira da curva de titulação do PHA (dpH/dV). Os 

três picos observados a partir da Figura 42B representam: a neutralização do ácido 

adicionado no início da titulação (Pi), a desprotonação dos grupos ácido carboxílico (Pa) 

e a desprotonação dos grupos ácido hidroxâmico (Ph). Por meio das equações 6a e 6b, 

obtém-se a porcentagem de cada grupo na cadeia do polímero. Considerando que os 

valores de Pi, Pa e Ph foram 1,19; 8,5 e 15 mL, respectivamente; calculou-se que 53% 

dos grupos convertidos do precursor PAA são ácido carboxílico e 47% ácido 

hidroxâmico. A titulação potenciométrica forneceu indícios de que realmente os grupos 

funcionais ácidos carboxílico e hidroxâmico foram inseridos em sua estrutura, o que não 

pôde ser verificado pelo RMN. 

%Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑥í𝑙𝑖𝑐𝑜 =  
𝑃𝑎−𝑃𝑖

𝑃ℎ−𝑃𝑖
∗ 100                                                                            Equação 6a 

%Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥â𝑚𝑖𝑐𝑜 =  
𝑃ℎ− 𝑃𝑎

𝑃ℎ− 𝑃𝑖
* 100                                                                         Equação 6b 

 

4.9 Avaliação cinética relacionada ao polímero polihidroxamicalcanoato (PHA) na 

hidrólise da acetiltiocolina 

 

De acordo com Mello et al. (2011)
64

, o polímero PHA atua como um nanoreator 

na reação com organofosforados devido ao efeito alfa nucleófilo relacionado à sua 

constituição, uma vez que possui grupos hidroxamatos e carboxílicos em sua estrutura, 

podendo funcionar de modo similar aos processos enzimáticos. Nanoreatores são 

complexos moleculares ou moléculas grandes com cavidade estrutural externamente 

acessível, na qual uma ou mais moléculas são capazes de entrar e sofrer transformações 

químicas, de modo que várias enzimas naturais ou sintéticas podem ser classificadas 
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como tal.
90

 Um nanoreator macromolecular é definido como uma estrutura com 

múltiplas cavidades repetidas, tais como alguns polímeros orgânicos e proteínas. 

Tal polímero foi preparado introduzindo dois grupos funcionais distintos (ácido 

carboxílico, CO2H e ácido hidroxâmico, CONH2OH), em um esqueleto polimérico, em 

uma posição favorável, já que esses grupos têm por finalidade mimetizar o sítio ativo de 

uma enzima. O grupo ácido hidroxâmico foi escolhido por ser um nucleófilo alfa, 

apresentando então uma maior nucleofilicidade, podendo acelerar diversas reações. O 

grupo ácido carboxílico foi escolhido já que é conhecido por atuar como uma base geral 

em vários processos, além disso, estão presentes em vários sítios ativos de enzimas. 

Diante disso, uma vez reportada a habilidade do PHA em acelerar a 

desfosforilação de alguns compostos,
64

 houve interesse em avaliar seu efeito em relação 

ao organofosforado paraoxon.  

A reação entre 0,013 mol L
-1

 de PHA e 1x10
-5

 mol L
-1

 de paraoxon em tampão 

Tris pH 8,0 (Figura 43A) e pH 9,0 (Figura 43B) foi espectrofotometricamente 

monitorada a cada 10 min por 24 h, em condições de pseudo primeira ordem, ou seja, 

com excesso de PHA. O pico em 400 nm que aumentou com o tempo está relacionado 

com a formação de p-nitrofenolato, que é liberado quando o PHA ataca 

nucleofilicamente o paraoxon. Nota-se que em pH 9,0 a reação é favorecida, pois há 

aumento da absorbância no mesmo intervalo de tempo analisado. Os resultados aqui 

obtidos sugerem que em pH 9,0, a reação é mais eficiente, provavelmente pela presença 

de mais grupos hidroxâmicos desprotonados, que realizam ataque nucleofílico 

diretamente ao fósforo do paraoxon.  

 

 Figura 43 - Espectros de absorção referentes à reação entre 0,013 mol L
-1

 de PHA e 1x10
-5

 mol L
-1

 de 

paraoxon monitorada a cada 10 min por 24 h em tampão Tris A) pH 8,0 e B) pH 9,0. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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No entanto, para aumentar a eficiência da reação, optou-se por realizar a reação 

entre o PHA e o paraoxon em tampão Borax pH 10,0 onde tanto o grupo carboxílico 

quanto o hidroxâmico estariam desprotonados, já que os pKas do PHA são 4,1 e 9,3. A 

reação foi monitorada da mesma forma que as anteriores em pH 8,0 e 9,0; e o espectro 

referente a tal processo está representado na Figura 44A. Observa-se que o aumento na 

absorbância em 400 nm, referente à formação do p-nitrofenolato, é mais rápida do que 

nas outras condições reacionais em pHs mais baixos. A Figura 44B mostra a formação 

do p-nitrofenolato após 2h, na cubeta com solução amarela, em comparação com a 

cubeta com solução incolor referente ao tempo zero da reação. 

 

Figura 44 - A) Monitoramento da reação entre 0,013 mol L
-1

 de PHA e 1x10
-5

 mol L
-1

 de paraoxon por 2 

h em tampão Borax pH 10,0. B) Fotografia referente à reação do PHA e paraoxon. A cubeta da esquerda 

representa a reação no tempo zero; e a da direita, a reação após duas horas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para verificar a eficiência do PHA em relação à interação com o paraoxon foi 

necessário realizar alguns experimentos de controle. Primeiramente, monitorou-se a 

hidrólise espontânea do paraoxon em pH 10,0 por 2h. O espectro de absorção (Figura 

45) mostra que houve um aumento na absorbância em 400 nm relacionada à formação 

do p-nitrofenolato pela hidrólise espontânea do paraoxon, no entanto não é significativa 

quando comparada com a reação entre o PHA e o organosfosforado. Quando se utilizou 

o precursor PAA, ao invés do PHA, nas mesmas condições reacionais, o PAA não foi 

capaz de reagir com o paraoxon, já que a absorbância foi similar à da hidrólise 

espontânea. Deste modo, apenas o PHA que possui os grupos funcionais ácidos 

carboxílico e hidroxâmico foi capaz reagir com o paraoxon de modo eficiente. 
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Figura 45 - Efeito da interação entre (—) 0,013 mol L
-1

 de PAA e 1x10
-5 

mol L
-1 

de paraoxon; (—) 

0,013 mol L
-1

 de PHA e 1x10
-5 

mol L
-1 

de paraoxon e da (—) hidrólise espontânea de 1x10
-5 

mol L
-1 

paraoxon após 2 h em tampão borato pH 10,0. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Posteriormente, foi avaliada a capacidade do PHA para catalisar a hidrólise da 

ATCh, para que seu desempenho pudesse ser comparado ao da enzima AChE. O estudo 

preliminar é mostrado na Figura 46, realizado com 1x10
-3

 mol L
-1

 de ATCh, 1x10
-3

 mol 

L
-1

 de DTNB e 0,013 mol L
-1

 de PHA em tampão Tris pH 8,0, cujos espectros foram 

obtidos a cada 10 min por 90 min. Pode-se observar que houve aumento do pico em 412 

nm, referente à formação de tiocolina. Portanto o polímero híbrido PHA mostrou-se 

adequado para mimetizar o desempenho da AChE, sendo uma alternativa adequada para 

aplicação em sensores para detecção de organofosforados. 
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Figura 46 - Monitoramento da catálise da hidrólise de 1x10
-3

 mol L
-1

 de acetiltiocolina por 0,013
 
mol L

-1
 

de polímero PHA em tampão Tris pH 8,0 monitorado por 90 min. Espectros obtidos a cada 10 min. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Análise cinética complementar foi conduzida para verificar o parâmetro de 

constante de velocidade na hidrólise da ATCh e compará-lo com aqueles obtidos para o 

ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico e iodeto de pralidoxima. Primeiramente, os 

ensaios foram conduzidos em pH 7,0; variando-se a concentração do PHA de 6x10
-4

 a 

7x10
-3

 mol L
-1 

e mantendo fixa a concentração de ATCh em 5x10
-4

 mol L
-1

; fixando-se 

o comprimento de onda em 412 nm (Figura 47A). O ajuste linear foi feito considerando 

o intervalo de concentração de 6x10
-4

 a 6x10
-3

, já que depois disso a velocidade 

começou a ficar constante. A partir do gráfico de ln v versus ln c (Figura 

47B),verificou-se que o coeficiente angular da reta foi de 0,7, ou seja, neste caso as 

condições de pseudo primeira ordem utilizadas para o ensaio cinético não foram 

atendidas. No entanto, utilizou-se a concentração de 6x10
-3

 mol L
-1

, como nos demais 

ensaios para que os resultados pudessem ser comparáveis aos demais sistemas 

estudados. A Tabela 6 mostra os valores de velocidade obtidos quando a concentração 

de PHA foi variada em pH 7,0. 
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Figura 47 - A) Efeito da concentração do polímero PHA a) 6,0x10
-4

, b) 7,0x10
-4

, c) 1,0x10
-3

, d) 1,5x10
-3

, 

e) 2,0x10
-3

, f) 3,0x10
-3

, g) 4,0x10
-3

, h) 5,0x10
-3

, i) 6,0x10
-3

, j) 7,0x10
-3

 mol L
-1

; mantendo-se a 

concentração de ATCh fixa em 5x10
-4

 mol L
-1

 em pH 7,0. B) Gráfico de ln v versus ln [PHA]. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 6 - Velocidade da reação catalisada por PHA e a relação com sua concentração 

em pH 7,0 

Concentração de PHA / mol L
-1

 Velocidade / s
-1

 

6x10
-4

 6,02x10
-4 

7x10
-4

 8,14x10
-4

 

1x10
-3

 1,12x10
-3

 

1,5x10
-3

 1,40x10
-3

 

2x10
-3

 1,78x10
-3

 

3x10
-3

 2,32x10
-3

 

4x10
-3

 2,57x10
-3

 

5x10
-3

 3,14x10
-2

 

6x10
-3

 3,37x10
-3

 

7x10
-3

 3,02x10
-3

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Posteriormente, a concentração de ATCh e DTNB foi variada em um intervalo 

de 1x10
-5

 a 6x10
-4

 mol L
-1

 e a concentração de PHA foi mantida constante em 6x10
-3

 

mol L
-1

. A Figura 48A mostra as curvas de absorbância versus tempo, cujas tangentes 

representam as velocidades de reação. A ordem de reação e a constante de velocidade 

de pseudo primeira ordem foram 1 e 7,14 s
-1

, respectivamente. Estas foram obtidas a 

partir do gráfico de ln v versus ln c (Figura 48B). Para obter a constante de velocidade 

de reação de segunda ordem é necessário dividir o valor encontrado pela concentração 
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do reagente que foi mantida fixa, no caso, [PHA] = 6x10
-3 

mol L
-1

, resultando em 1189 

mol
-1

 L s
-1

. A constante de velocidade calculada para o PHA em pH 7,0 é cerca de duas 

vezes menor do que aquela calculada para o 2-PAM (em pH 8,0); mas vinte vezes maior 

do que a calculada para a hidrazona (em pH 8,0). Com base nos resultados, foi 

necessário realizar os estudos cinéticos em pH 8,0 com os mesmos parâmetros que os 

utilizados para o ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico e para o 2-PAM. 

 

Figura 48 - A) Efeito da concentração de ATCh a) 1,0x10
-5

, b) 2,5x10
-5

, c) 5,0x10
-5

, d) 7,0x10
-5

, e) 

1,0x10
-4

, f) 2,0x10
-4

, g) 4,0x10
-4

, h) 5,0x10
-4 

e i) 6,0x10
-4

 mol L
-1

; mantendo-se a concentração fixa de 

PHA de 6x10
-3

 mol L
-1

 em tampão Tris pH 7,0. B) Gráfico de ln v versus ln [ATCh]. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 7 - Velocidade da reação catalisada por PHA e a relação com a concentração de 

ATCh em pH 7,0 

Concentração de ATCh / mol L
-1

 Velocidade / s
-1

 

1x10
-5

 9,35x10
-5

 

2,5x10
-5

 2,12x10
-4

 

5x10
-5

 4,72x10
-4

 

7x10
-5

 5,54x10
-4

 

1x10
-4

 8,22x10
-4

 

2x10
-4

 1,56x10
-3

 

3x10
-4

 2,87x10
-3

 

5x10
-4

 4,07x10
-3

 

6x10
-4

 4,90x10
-3

 

Fonte: Autoria própria. 
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O sistema reacional foi analisado, posteriormente, em pH 8,0. Primeiramente, 

variou-se a concentração de PHA em um intervalo de 6x10
-4

 a 6x10
-3

 mol L
-1

, mantendo 

constante a concentração de ATCh em 5x10
-4

 mol L
-1

, sob condição de cinética de 

pseudo ordem um. A Figura 49A mostra as curvas de absorbância versus tempo obtidas 

a partir do método de Ellman, fixando-se o comprimento de onda em 412 nm. Percebe-

se que a partir de 5x10
-3

 mol L
-1

, a velocidade da reação começa a ficar constante. O 

gráfico de ln v versus ln c (Figura 49B) foi obtido por meio das tangentes das curvas da 

Figura 49A, e o ajuste linear foi feito até o valor correspondente a 5x10
-3

 mol L
-1

 de 

PHA, já que a partir deste a velocidade não apresentou efeito significativo com aumento 

da concentração. A Tabela 8 mostra que a velocidade aumentou com o aumento da 

concentração de 2-PAM, tornando-se constante a partir de 5x10
-3

 mol L
-1

. 

A ordem de reação obtida foi 1, o que está de acordo com as condições 

experimentais estabelecidas de pseudo ordem um, a constante de velocidade obtida foi 

de 5,37 s
-1

. Transformando a constante de velocidade de primeira em segunda ordem, 

obteve-se 10752 mol
-1

 L s
-1

. Os resultados mostraram que em pH 8,0 a reação é mais 

rápida, provavelmente devido ao número superior de grupos funcionais desprotonados, 

o que torna o ataque nucleofílico da ATCh mais eficiente.  

 
Figura 49 - A) Efeito da concentração do polímero PHA a) 6,0x10

-4
, b) 7,0x10

-4
, c) 1,0x10

-3
, d) 1,5x10

-3
, 

e) 2,0x10
-3

, f) 3,0x10
-3

, g) 4,0x10
-3

, h) 5,0x10
-3

, i) 6,0x10
-3

 mol L
-1

; mantendo-se a concentração de ATCh 

fixa em 5,0x10
-4

 mol L
-1

 em pH 8,0. B) Gráfico de ln v versus ln [PHA]. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 8 - Velocidade da reação catalisada por PHA e a relação com sua concentração 

em pH 8,0 

Concentração de 2-PAM / mol L
-1

 Velocidade / s
-1

 

6x10
-4

 4,04x10
-3

 

7x10
-4

 4,32x10
-3

 

1x10
-3

 6,40x10
-3

 

1,5x10
-3

 1,00x10
-2

 

2x10
-3

 1,25x10
-2

 

3x10
-3

 1,87x10
-2

 

4x10
-3

 2,36x10
-2

 

5x10
-3

 3,20x10
-2

 

6x10
-3

 3,34x10
-2

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A próxima etapa consistiu em variar a concentração de ATCh em um intervalo 

de 1x10
-5

 a 5x10
-4

 mol L
-1

, mantendo constante a concentração de PHA em 6x10
-3

 mol 

L
-1

 (pseudo ordem 1) em pH 8,0. A Figura 50A mostra as curvas de absorbância versus 

tempo, cujas tangentes representam as velocidades de reação. As velocidades de reação 

estão mostradas na Tabela 9. A ordem de reação e a constante de velocidade de pseudo 

primeira ordem foram calculadas a partir do gráfico de ln v versus ln c (Figura 50B), 

sendo estas 1 e 83,20 s
-1

, respectivamente. A constante de velocidade de reação de 

segunda ordem foi obtida dividindo-se o valor encontrado pela concentração do 

reagente que foi mantida fixa ([PHA] = 6x10
-3 

mol L
-1

), resultando em 13867 mol
-1

 L s
-

1
. A constante de velocidade calculada para o PHA em pH 8,0 é cerca de 5 vezes maior 

do que aquela calculada para o 2-PAM (em pH 8,0); e 232 vezes maior do que a 

calculada para a hidrazona (em pH 8,0). Os resultados mostraram que o polímero 

híbrido PHA foi a molécula mais eficiente entra aquelas analisadas, catalisando a 

hidrólise da ATCh de forma mais eficiente, além de ter interagido com o paraoxon, o 

que não foi observado com as demais moléculas propostas. 
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Figura 50 - A) Efeito da concentração de ATCh a) 1,0x10
-5

, b) 2,5x10
-5

, c) 5,0x10
-5

, d) 7,0x10
-5

, e) 

1,0x10
-4

, f) 2,0x10
-4

, g) 4,0x10
-4

, h) 5,0x10
-4

 mol L
-1

,
 
 mantendo-se a concentração fixa de PHA de 6x10

-3
 

mol L
-1

 em tampão Tris pH 8,0. B) Gráfico de ln v versus ln [ATCh]. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 9 - Velocidade da reação catalisada por PHA e a relação com sua concentração 

de ATCh pH 8,0 

Concentração de ATCh / mol L
-1

 Velocidade / s
-1

 

1x10
-5

 7,58x10
-4

 

2,5x10
-5

 1,70x10
-3

 

5x10
-5

 3,30x10
-3

 

7x10
-5

 4,49x10
-3

 

1x10
-4

 5,99x10
-3

 

2x10
-4

 1,21x10
-2

 

4x10
-4

 2,62x10
-2

 

5x10
-4

 4,81x10
-2

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.10 Cálculos Teóricos 

 

O polímero PHA é descrito como um nanoreator por apresentar cavidades que se 

assemelhariam aos sítios ativos das enzimas. Como verificado pelas demais técnicas 

experimentais, o PHA executa as mesmas reações que a enzima AChE: a acelaração da 

hidrólise da ATCh e interação com os pesticidas organofosforados. Diante de tais 

evidências experimentais, é interessante verificar como tais interações ocorrem na 

cavidade reacional, o que pode ser viabilizado por meio de cálculos teóricos.  
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Primeiramente, as estruturas das moléculas ATCh e paraoxon foram construídas 

com base em dados publicados na literatura e otimizadas.
74; 91

 Todos os cálculos foram 

realizados considerando a fase gasosa. A Figura 51A mostra a estrutura da ATCh de 

menor energia, ou seja, mais estável; e a Figura 51B mostra a do paraoxon. 

 
Figura 51 - Estruturas moleculares obtidas por cálculos computacionais A) acetiltiocolina e B) paraoxon. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A estrutura do PHA foi obtida considerando apenas um fragmento da cadeia do 

polímero, formado por duas extremidades contendo grupos funcionais acrilamida, sendo 

essa a unidade que se repete na cadeia estrutural do polímero; além de dois grupos 

funcionais entre as duas acrilamidas, os ácidos carboxílico e hidroxâmico, que 

constituem a unidade reacional. Como tal estrutura não estava disponível na literatura, 

foi necessário construí-la. Primeiramente, construiu-se a estrutura de um hidrocarboneto 

genérico, posteriormente otimizada. Depois os grupos funcionais, acrilamida, ácido 

carboxílico e hidroxâmico foram adicionados.  

O PHA foi obtido a partir do precursor poliacrilamida, que por sua vez foi 

gerado sem controle estrutural, ou seja, seus grupos estão dispostos tanto do mesmo 

lado, como alternados. Desta forma, várias estruturas conformacionais do PHA foram 

construídas, e posteriormente, calculadas. As estruturas estão mostradas na Figura 52 

sendo que a de maior energia possui os grupos ácidos carboxílicos e hidroxâmicos do 

mesmo lado (Figura 52A) e o de menor possui os grupos alternados (Figura 52D). 

Aquelas com energias intermediárias estão representadas em B e C. 
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Figura 52 - Configurações moleculares do PHA obtidas a partir de cálculos teóricos com ordem 

decrescente de energia de A para D, sendo D a mais estável. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 10 mostra os valores de energia obtidos a partir dos cálculos teóricos para 

as diferentes estruturas do PHA. A relação entre a configuração dos polímeros com a 

energia calculada está relacionada com as distâncias entre os grupos funcionais. No caso 

do polímero A, cujos grupos ácido carboxílico e hidroxâmico estão do mesmo lado, 

verificou-se que a distância entre o oxigênio da carbonila do ácido carboxílico e o 

nitrogênio do ácido hidroxâmico é 2,898 Å, enquanto no polímero B é 5,680 Å, em C é 

3,066 Å e em D 6,220 Å. Diante de tais valores, é possível notar que o polímero A com 

maior energia possui a menor distância mencionada; assim como D, o mais estável, tem 

a maior energia, o que minimiza a repulsão entre os grupos. Outras análises foram 

feitas, como a distância entre o nitrogênio do ácido hidroxâmico e o oxigênio da 

hidroxila do ácido carboxílico, os valores encontrados foram: 4,327 Å (A), 4,215 Å (B), 

5,061 Å (C) e 6,183 Å (D). Mais uma vez, os polímeros de menor energia, C e D, 

exibiram maiores distâncias entre os grupos mencionados. Por fim, a distância entre o 

oxigênio da carbonila do ácido hidroxâmico e o oxigênio do ácido carboxílico foi 

analisada: 4,530 Å, 5,630 Å (B), 6,371 Å (C) e 5,562 Å (D). O mesmo comportamento 

foi observado, o que levou à constatação de que a energia superior dos polímeros A e B 

estão relacionadas com as menores distâncias entre os grupos funcionais, resultando na 

repulsão entre eles. 
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Tabela 10 - Valores de energia obtidos para as diferentes estruturas conformacionais do 

polímero PHA mostrados na Figura 52 

Polímero PHA Energia /eV 

A -30614,68781624 

B -30614,78964324 

C -30614,94903412 

D -30615,03385887 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.10.1 Cálculos teóricos relacionados com a interação entre o polímero PHA e a ATCh 

 

Apesar da pequena diferença energética entre as diferentes configurações do 

PHA, duas estruturas (a de maior e a de menor energia) foram selecionadas para o 

estudo da interação entre as moléculas ATCh com o polímero PHA. As duas estruturas 

selecionadas diferem principalmente na orientação entre os radicais ácido carboxílico e 

hidroxâmico, que possuem a mesma orientação na configuração de maior energia 

(Figura 52A), ou estão em lados opostos na de menor energia (Figura 52D). Os cálculos 

teóricos relacionados à interação entre ATCh e PHA foram realizados retirando um 

próton do PHA, já que a condição experimental é realizada em PH 8,0, ou seja, há 

desprotonação do grupo ácido carboxílico. No entanto, o sistema total estava neutro, 

considerando que a ATCh tem carga positiva, pois é uma amina quaternária. 

Diferentes possibilidades relacionadas com as interações entre o ATCh com o 

PHA foram avaliadas, tanto com a estrutura do PHA de alta, como de baixa energia. A 

Figura 53 mostra os resultados das simulações entre o PHA e a ATCh. As figuras foram 

dispostas em ordem decrescente de energia de A a J, sendo então J a de menor energia 

e, portanto, mais estável. As configurações representam como as moléculas se 

aproximam umas das outras. Além disso, destaca-se que o ácido carboxílico encontra-se 

desprotonado e o ácido hidroxâmico protonado, caracterizando as condições reacionais 

em pH 8,0. As Figuras 53A e 53B representam o polímero PHA de maior energia, ou 

seja, os grupos reacionais estão localizados do mesmo lado; e como a ATCh se 

aproxima dele. Verifica-se que em ambas, a carbonila da ATCh (que sofrerá o ataque 

nucleofílico do ácido hidroxâmico) está longe do nucleófilo, o que dificulta a execução 

de tal reação. As Figuras 53C e 53D exibem as estruturas de menor energia do PHA, ou 
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seja com grupos funcionais de lados opostos, e sua interação com a ATCh, que se 

aproxima do carboxilato do polímero pelo grupo carregado positivamente (nitrogênio 

quaternário), resultando em um afastamento ainda maior da carbonila da ATCh; 

dificultando a reação entre os dois e explicando a energia mais elevada. 

As Figuras 53E e 53F correspondem ao PHA de menor energia interagindo com 

a ATCh, e o carboxilato é quem está mais próximo do grupo positivo da ATCh, 

resultando em uma configuração que afasta o ácido hidroxâmico do PHA da carbonila 

da ATCh. As Figuras 53G e 53H mostram o PHA de maior energia cujas configurações 

da ATCh levam ao afastamento da carbonila e aproximação do grupo positivo. 

No entanto, a Figura 53I representa o PHA de menor energia cuja configuração 

seria a mais favorável em relação às demais deste tipo de polímero. O que leva a crer 

que primeiro há uma aproximação do nitrogênio quaternário positivo ao centro negativo 

carboxilato, para depois ocorrer o ataque nucleofílico realizado pelo ácido hidroxâmico 

à carbonila da ATCh. A configuração mais estável (de menor energia), relacionada ao 

modo que as espécies aproximam-se para resultar em uma reação, está apresentada na 

Figura 53J. Nela, a carbonila da ATCh está mais próxima ao ácido hidroxâmico, assim 

como o nitrogênio quaternário positivo da ATCh está mais próximo do carboxilato do 

PHA de maior energia. Tal geometria pode levar a especulações de que a reação entre o 

PHA e a ATCh é mais favorável quando os grupos funcionais carboxilato e ácido 

hidroxâmico estão do mesmo lado, apesar da configuração ser mais energética. O 

“encaixe” entre o PHA e a ATCh é mais efetivo em tais condições. As energias 

referentes a cada configuração estão representadas na Tabela 11 em ordem decrescente. 
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Figura 53 - Resultados dos cálculos teóricos relacionados à interação entre o PHA de maior e menor 

energia com a ATCh. As figuras estão dispostas em ordem decrescente de energia sendo A a mais 

energética e J a de menor energia (mais estável). 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 11 - Valores de energia em ordem decrescente obtidas para as diferentes 

configurações relacionadas com a aproximação do PHA com a ATCh 

Configuração Energia / eV 

Figura 53A -52532,81128142 

Figura 53B -52532,86445418 

Figura 53C -52532,99039766 

Figura 53D -52533,12357119 

Figura 53E -52533,13161293 

Figura 53F -52533,16801309 

Figura 53G -52533,18558862 

Figura 53H -52533,25976357 

Figura 53I -52533,32918843 

Figura 53J -52533,33303533 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.10.2 Cálculos teóricos relacionados com a interação entre o polímero PHA e o 

paraoxon 

 

Os cálculos referentes à aproximação do PHA com o paraoxon foram feitas de 

modo a considerar tanto o ácido carboxílico, como o hidroxâmico desprotonados para 

simular as condições em pH 10,0, na qual que foram realizados os experimentos. Deste 

modo, o PHA apresenta duas cargas negativas, enquanto que o paraoxon é neutro; e a 

carga total do sistema é negativa. As Figuras 54A e 54B mostram as configurações mais 
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energéticas e, portanto, menos prováveis. Na Figura 54A, o PHA está representado em 

sua forma menos energética, ou seja, com os grupos carboxilato e hidroxamato em lados 

opostos. O paraoxon aproxima-se de modo que o grupo p-nitrofenil está muito próximo 

do carboxilato (menor distância em relação às demais configurações mostradas), 

levando à repulsão entre os grupos dificultando aproximação do paraoxon ao PHA. O 

grupo hidroxamato, o mais nucleofílico, está distante em tal configuração, o que 

dificultaria a reação. 

Já na Figura 54B, o PHA é o mais energético, consequentemente menos estável, 

pois apresenta os grupos carboxilato e hidroxamato do mesmo lado. O átomo de fósforo 

que sofrerá o ataque nucleofílico está posicionado em uma distância intermediária entre 

o carboxilato e o hidroxamato. No entanto, o p-nitrofenil está ocupando uma posição 

relativamente próxima de tais grupos funcionais, o que poderia dificultar a aproximação 

com o polímero. 

A Figura 54C exibe o PHA de menor energia, o paraoxon se aproxima com o 

grupo p-nitrofenil do hidroxamato, que é um nucleófilo mais forte que o carboxilato. O 

anel aromático está muito afastado do hidroxamato, o que evidencia a necessidade do 

carboxilato na reação; já que apesar da distância entre o grupo aromático e o nucleófilo, 

tal configuração não é a mais favorável.  

A Figura 54D apresenta o PHA de maior energia. Neste caso, a configuração 

está relacionada com a aproximação do paraoxon ao grupo carboxilato, que é um 

nucleófilo mais fraco que o hidroxamato. 

As Figuras 54E e F também apresentam o PHA de menor energia. Na Figura 

54E, o fósforo do paraoxon está mais próximo do grupo carboxilato, porém muito 

distante do hidroxamato. O anel aromático também está distante do hidroxamato, o que 

mostra que ambos os grupos tem que participar da aproximação com o paraoxon. 

Características similares aparecem na Figura 54F, no entanto a distância entre o fósforo 

e o carboxilato é menor que em E, explicando a estabilidade em relação a E. 

Ambas as Figuras 54G e H abordam o PHA de menor energia, nelas o fósforo 

está mais perto do hidroxamato e o distante do p-nitrofenil, minimizando a repulsão 

entre eles. A distância menor com o hidroxamato mostra que este grupo desempenha 

um papel muito mais eficiente na reação do que quando o carboxilato está mais 

próximo. O que diferencia a Figura G da H é a distância entre o oxigênio do 

hidroxamato (nucleófilo) do grupo etil do paraoxon, que é maior em H, ou seja, diminui 

o impedimento estérico, facilitando o ataque do oxigênio ao fósforo.  
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 No entanto, a Figura 54I que apresenta o PHA de maior energia, exibiu menor 

energia em relação à aproximação do paraoxon, o que leva à constatação de que quando 

os grupos hidroxamato e carboxilato estão do mesmo lado, a reação é favorecida. 

As energias obtidas nos cálculos relacionados com a aproximação entre o PHA 

com o paraoxon estão mostradas na Tabela 12. 

 

Figura 54 - Resultados dos cálculos teóricos relacionados à interação entre o PHA de maior e menor 

energia com o paraoxon. As figuras estão dispostas em ordem decrescente de energia sendo A a mais 

energética e I a de menor energia (mais estável). 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 12 - Valores de energias obtidas para as diferentes configurações relacionadas 

com a aproximação do PHA com o paraxon 

Configuração Energia / eV 

Figura 54A -64282,35947911 

Figura 54B -64282,72774172 

Figura 54C -64282,79335098 

Figura 54D -64282,85956773 

Figura 54E -64282,88940214 

Figura 54F -64282,90008869 

Figura 54G -64282,94667409 

Figura 54H -64282,9621406 

Figura 54I -64283,00034324 

Fonte: Autoria própria. 
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4.11 Imobilização da molécula biomimética na superfície do eletrodo impresso 

descartável (SPE) 

 

O polímero PHA foi a molécula sintética escolhida para mimetizar o 

comportamento da AChE em um dispositivo eletroquímico para detecção de pesticidas 

organofosforados. No entanto, o PHA é altamente hidrofílico e consequentemente 

solúvel em água, o que dificulta sua imobilização na superfície eletródica. Em virtude 

das propriedades do PHA, a etapa de imobilização foi uma das mais desafiadoras do 

projeto.  

Diversas estratégias foram verificadas, e a mais adequada foi a utilização do 

polímero mPEG, cuja interação com a poliacrilamida leva à formação de uma blenda, 

como descrito por Lue et al. (2010),
92

 que utilizou o polietileno glicol (PEG), de 

estrutura muito similar. Uma blenda polimérica é definida como uma mistura 

macroscopicamente homogênea de dois ou mais polímeros diferentes, originando um 

novo material com propriedades diferentes.
93

 

De acordo com Lue et al. (2010)
92

, a cadeia molecular da poliacrilamida interage 

com o PEG por meio de ligação hidrogênio entre os grupos amida da PAA e éster do 

PEG, em solução aquosa relativamente concentrada (Figura 55A). Ao mesmo tempo, as 

cadeias moleculares da PAA preferem se torcer para formar novelos, especialmente 

quando o peso molecular é elevado. Portanto, a interação entre a PAA e o PEG não é 

feita exclusivamente por ligação hidrogênio entre a amida e o éter, mas também as 

cadeias moleculares do PEG se agregam em torno dos novelos de PAA através de 

ligações hidrogênio entre os grupos éter e grupos amida parciais da PAA, como 

mostrado na Figura 55B. 

O mesmo princípio de interação deve ocorrer com o polímero híbrido PHA e o 

mPEG, considerando que a cadeia molecular do PHA é formada, majoritariamente, por 

poliacrilamida. 
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Figura 55 - A) Ligação hidrogênio entre os grupos funcionais amida e éter da PAA e do PEG em água, 

respectivamente. B) Esquema da interação entre PAA, PEG em água. 

Fonte: Adaptação de Sgobbi (2016) a partir de LUE, T., 2010, p. 2580.
92

 

 

Para verificar a interação entre o mPEG e o PHA; e a consequente formação de 

uma blenda, várias técnicas de caracterização foram utilizadas. Primeiramente, foram 

obtidas micrografias a partir da microscopia eletrônica de varredura com canhão de 

efeito de campo (MEV-FEG) a partir de diferentes magnitudes de ampliação dos 

polímeros PHA 2% w/v puro (Figuras 56 A e B), mPEG 2% w/v puro (Figura 56C e D), 

e da blenda contendo 2% w/v na proporção 50% de PHA e mPEG (Figuras 56 E-H). A 

partir das micrografias foi possível analisar a morfologia de tais amostras e verificar que 

o PHA exibe morfologia com aspecto vítreo, característica da poliacrilamida precursora 

do PHA. Entretanto, o mPEG possui morfologia homogênea e lisa contrastando com 

aquela apresentada pelo PHA. A mistura de 50% mPEG e 50% PHA levou à formação 

de uma blenda com características morfológicas extremamente distintas daquelas 

exibidas pelos polímeros puros, observando-se estruturas aparentemente cristalinas. 

Observa-se que nas Figuras 56 E-H supostamente houve a formação de duas fases; o 

que é condizente com as características de algumas blendas ditas imiscíveis.
94
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Figura 56 - Micrografias obtidas por MEV-FEG com diferentes magnitudes de ampliação A) polímero 

PHA 2% w/v 400x, B) polímero PHA 2% w/v 800x, C) polímero mPEG 2% w/v 400x, D) polímero 

mPEG 2% w/v 800x, E) blenda 2% w/v contendo 50:50 mPEG/PHA 400x, F) blenda 2% w/v contendo 

50:50 mPEG/PHA 800x, G) blenda 2% w/v contendo 50:50 mPEG/PHA 2000x, e H) blenda 2% w/v 

contendo 50:50 mPEG/PHA 3200x. 
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Fonte: Autoria própria.  

 

A caracterização da blenda mPEG/PHA foi realizada por espectroscopia de 

RMN 
1
H e 

13
C em D2O. Para isso, a comparação entre os espectros de mPEG e PHA 

puros foi necessária, como mostrado na Figura 57 e Figura 58. De acordo com Lue et al. 

(2010),
92

 a formação da blenda entre o PEG e a poliacrilamida ocorre por ligação de 

hidrogênio a partir da interação entre o hidrogênio da amida e do oxigênio do éter. 

Neste caso, o pico referente ao deslocamento químico dos hidrogênios do éter no PEG 

em 3,58 ppm se desloca para 3,96 ppm na blenda, o que indicaria a formação da blenda 

pela presenta de ligação de hidrogênio entre os polímeros.  

No entanto, neste trabalho foi utilizado o polímero híbrido PHA e o mPEG, o 

que leva a possíveis diferenças na interação entre as duas moléculas. Comparando os 

espectros mostrados nas Figuras 57 e 58, nota-se que o espectro da blenda apresentou os 

mesmos picos presentes nos espectros do mPEG e do PHA, com deslocamentos 

químicos muito próximos, o que pode significar que neste tipo de blenda as ligações 

hidrogênio são mais fracas. 
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Figura 57 - Espectros de RMN de 
1
H do PHA, mPEG e da blenda mPEG/PHA em D2O. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 58 - Espectros de RMN de 
13

C do PHA, mPEG e da blenda mPEG/PHA em D2O. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Posteriormente, a superfície dos eletrodos SPE não modificado, assim como o 

SPE modificado com mPEG, PHA e com blenda mPEG/PHA foi caracterizada por 

MEV-FEG com magnitudes de ampliação de 200 e 800 vezes. A partir da Figura 59A e 

59B, pôde-se observar que a superfície do eletrodo sem modificação SPE apresenta 

O

H3C

OH

n
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morfologia consideravelmente distinta daquela modificada com PHA (Figura 59 C e D), 

já que o PHA apresenta aparência vítrea. Quando recoberto apenas com mPEG (Figura 

59 E e F), a rugosidade da superfície parece diminuir. E finalmente, quando modificado 

com a blenda constituída por 2% m/v de mPEG e PHA, há aparentemente formação de 

um material bifásico distinto dos demais. 

 

Figura 59 - Micrografias obtidas por MEV-FEG da superfície do eletrodo SPE não modificado e do SPE 

modificado com diferentes magnitudes de ampliação. A) SPE 200x, B) SPE 400x, C) SPE/PHA 200x, D) 

SPE/PHA 800 x, E) SPE/mPEG 200 x, F) SPE/mPEG 800 x, G) SPE/ mPEG/PHA 200 x, e H) 

SPE/mPEG/PHA 800 x 
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Fonte: Autoria própria. 

 

4.12 Caracterização do eletrodo modificado SPE/mPEG/PHA pelas técnicas de 

voltametria cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica 

 

O efeito da modificação da superfície do SPE com a blenda mPEG/PHA foi 

estudado por voltametria cíclica e EIE. 

A voltametria cíclica foi realizada em KCl 0,1 mol L
-1

contendo 5,0 mmol L
-1

do 

par redox [Fe(CN)6]
4-/3-

 a 50 mV s
-1

, com intervalo de potencial de -0,7 a 1,1 V. A 

Figura 60A exibe os voltamogramas cíclicos para os eletrodos SPE (
__

)
 

e 

SPE/mPEG/PHA (
__

). Comparando o eletrodo não modificado SPE com o 

SPE/mPEG/PHA, observou-se que a reversibilidade do par redox [Fe(CN)6]
4-/3-

 é muito 

menor para o eletrodo modificado (E = 0,555 V) em relação a (E = 0,474 V) do SPE. 

O valor elevado de E exibido pelo eletrodo sem modificação SPE é explicado pelo 

fato de que tal eletrodo não pode ser polido mecanicamente para evitar a remoção da 

tinta, portanto o procedimento de limpeza superficial é exclusivamente eletroquímico. 

Tal comportamento com caráter irreversível é característico em tais sistemas, sendo 

reprodutível em eletrodos SPE diferentes. O deslocamento do potencial de pico de 

oxidação Epa em 36 mM para potencial mais positivo em relação ao sistema 

SPE/mPEG/PHA está associado ao fato de que o SPE foi modificado com um material 

isolante. No entanto, foi observado um aumento de corrente no sistema modificado, o 

que está relacionado com o aumento de área superficial promovido pela estrutura 

morfológica da blenda. 

O estudo de EIE foi realizado com a finalidade de obter os valores de resistência 

à transferência de carga no processo de oxirredução do par redox [Fe(CN)6]
4-/3- 

na 
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superfície dos eletrodos estudados. Os espectros de EIE foram obtidos sob regime de 

potencial de circuito aberto (OCP), para o eletrodo SPE o valor de OCP foi 0,154 V, e 

para SPE/mPEG/PHA, OCP de 0,158 V. Os espectros de EIE são mostrados na Figura 

60B sob a forma de diagramas de Nyquist, cujo plano complexo leva à formação de um 

semicírculo em altas e médias frequências, e uma reta em baixas frequências sugerindo 

um controle difusional. 

A análise quantitativa dos sistemas foi realizada por meio do circuito de Randles 

modificado Rs(CPE[RtcZw]) como mostrado na Figura 60B, onde Rs é a resistência da 

solução, Rtc é a resistência à transferência de carga, Zw é a impedância de Warburg, e 

CPE é o elemento constante de fase, representando a capacitância da dupla camada 

elétrica. As condições experimentais utilizadas nos experimentos de EIE foram descritas 

na seção 3.12.  

A partir dos espectros da Figura 60B foi possível observar que o eletrodo 

modificado SPE/mPEG/PHA apresentou maior tamanho de semicírculo que o SPE, 

indicando maior valor de resistência à transferência de carga Rtc. O aumento de Rtc está 

relacionado com a modificação do eletrodo SPE com um material não condutor, o que 

dificulta a transferência eletrônica entre a solução e a superfície do eletrodo modificado. 

A Tabela 13 mostra os parâmetros obtidos a partir do ajuste dos espectros utilizando o 

software Electrochemistry-Zview2. 

 

Figura 60 - Em solução de KCl 0,1 mol L
-1

contendo 5,0 mmol L
-1

do par redox [Fe(CN)6]
4-/3-

foram 

obtidos os A) Voltamogramas cíclicos referentes ao eletrodo sem modificação SPE e ao eletrodo 

SPE/mPEG/PHA, a 50 mV s
-1

. B) Diagramas de Nyquist para o eletrodo SPE não-modificado e o 

SPE/mPEG/PHA, realizados em regime OCP, com faixa de frequência de 100 kHz a 0,1 Hz, onda 

senoidal de 10 mV de amplitude. Inserção: Circuito de Randles utilizado como modelo. 
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Tabela 13 – Dados obtidos a partir dos diagramas de Nyquist da Figura 60B 

Eletrodos Rtc /  CPE / F 

SPE 3325 0,64 

SPE/mPEG/PHA 4238 0,60 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.13 Desempenho eletroquímico do sensor biomimético SPE/mPEG/PHA 

 

O eletrodo impresso modificado com a molécula biomimética foi acoplado a um 

potenciostato por meio de um conector apropriado. O volume de eletrólito suporte 

utilizado para cobrir a área contendo os eletrodos de trabalho, auxiliar e o pseudo 

referência foi de 50 L. A redução do volume de solução utilizado nas análises mostra 

um avanço para possível aplicação em campo. A Figura 61 apresenta o sistema 

contendo o eletrodo impresso modificado, assim como a gota de eletrólito suporte 

cobrindo sua superfície, e por fim, a conecção entre o SPE e o potenciostato. 

 

Figura 61 - Fotografias relacionadas ao eletrodo impresso SPE modificado com mPEG/PHA: A) 

superfície contendo 50 L de eletrólito suporte e B) conector utilizado para acoplamento ao 

potenciostato. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Em primeiro lugar, foi necessário investigar se o PHA realmente estava sendo 

responsável pela catálise da hidrólise do substrato ATCh, ao invés de ocorrer hidrólise 

espontânea. Para isso, a solução de ATCh foi prepara no momento do uso e gotejada 

sobre o eletrodo SPE sem modificação. Em seguida, foi obtido o voltamograma de 

pulso diferencial de 4,0 mmol L
-1

 no tempo zero, ou seja, subsequentemente ao se 
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adicionar os 0 L da solução de ATCh sobre a superfície do SPE, realizando então a 

medida de voltametria de pulso diferencial. Após 20 min, outro voltamograma foi 

obtido. Por comparação, a mesma concentração de ATCh foi analisada utilizando-se o 

eletrodo modificado SPE/mPEG/PHA, no tempo zero e 20 min. Os voltamogramas de 

pulso diferencial são mostrados na Figura 62, sendo que os voltamogramas em 

vermelho representam o eletrodo SPE sem modificação cujo efeito da hidrólise 

espontânea foi avaliado. A linha pontilhada vermelha representa o tempo zero e a linha 

sólida vermelha, a medida de VPD realizada após 20 min; a partir de tais resultados 

pôde-se verificar que não houve formação de um pico definido referente à oxidação da 

TCh, o que significa que no tempo estudado não há hidrólise espontânea considerável 

do substrato ATCh. Em contrapartida, os voltamogramas em azul estão associados com 

a resposta de corrente do eletrodo modificado SPE/mPEG/PHA, em que é notável a 

formação de um pico em cerca de 0,46 V tanto no tempo zero, como após 20 min, 

havendo aumento da corrente com o tempo. Tal resultado leva à constatação de que o 

PHA está realmente catalisando a hidrólise da ATCh nas condições estudadas. O 

voltamograma em preto representa a medida de VPD realizada na ausência de ATCh, ou 

seja, é o branco relacionado à resposta eletroquímica em tampão BR pH 8,0. 

 

Figura 62 - Voltamogramas de pulso diferencial de 4,0 mmol L
-1

 de ATCh em tampão BR 0,1 mol L
-1

 pH 

8,0 após 0 min (linha pontilhada) e 20 min (linha sólida) de incubação com o substrato para o eletrodo 

não modificado SPE (vermelho) e o eletrodo modificado SPE/mPEG/PHA (azul). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O desempenho eletroquímico do eletrodo modificado SPE/mPEG/PHA foi 

analisado primeiramente em relação à interação com a ATCh. Tal interação está 
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associada com a formação de TCh gerada a partir da hidrólise da ATCh catalisada pelo 

PHA, de forma similar à enzima AChE. Primeiramente, o sistema SPE/mPEG/PHA foi 

condicionado em tampão BR 0,1 mol L
-1

 pH 8,0 por sucessivos ciclos a 50 mV s
-1

, no 

intervalo de potencial de 0,0 a 1,0 V até a estabilização do perfil voltamétrico. Em 

seguida, utilizou-se a técnica de VPD para verificar a formação de TCh em solução. O 

intervalo de concentração de ATCh analisado foi 1,0 a 10,0 mmol L
-1

. As soluções de 

ATCh foram preparadas em tampão BR pH 8,0, uma vez que os estudos 

espectrofotométricos efetuados em tal condição resultaram em um desempenho 

adequado para o polímero PHA catalisar a hidrólise da ATCh, já que o grupo ácido 

carboxílico está desprotonado. O tempo necessário para que a ATCh fosse hidrolisada 

foi verificado para cada concentração, medindo-se a resposta voltamétrica no momento 

em que a solução de ATCh foi adicionada ao sistema SPE/mPEG/PHA, sendo este 

denominado tempo zero. O intervalo de tempo estudado foi de 40 min, obtendo-se um 

voltamograma a cada 10 min. As Figuras 63 A-G mostram a oxidação da TCh formada 

a partir da hidrólise do ATCh no intervalo de tempo de 0 a 40 min. Em todas as Figuras 

63 de A a G, observou-se que no tempo zero houve um aumento de corrente entre 0,2 a 

0,6 V que pode estar relacionado com a formação de TCh que ocorre quando a ATCh 

entre em contato com o PHA. Com o aumento do tempo para 10min, obteve-se o 

voltamograma de pulso diferencial em azul (c) para cada concentração de ATCh; aqui 

nota-se que houve a formação de um pico mais definido relacionado com a oxidação da 

TCh em 0,46 V. Aumentando o tempo para 20 min, a corrente de em 0,46 V aumenta e 

estabiliza quando comparada aos tempos de 30 e 40 min. Em virtude disso, o tempo de 

20 min foi estabelecido para os demais experimentos como o tempo em que o PHA 

catalisou completamente a ATCh adicionada. 
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Figura 63 - Voltamogramas de pulso diferencial obtidos em (a) tampão BR 0,1 mmol L
-1

 pH 8,0 em 

diferentes tempos (b) 0 min, (c) 10 min, (d) 20 min, (e) 30 min e (f) 40 min para diferentes concentrações 

de ATCh: A) 1,0 ; B) 2,0 ; C) 4,0; D) 5,0; E) 6,0; F) 8,0; e G) 10,0 mmol L
-1

.  
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Fonte: Autoria própria. 

 

Após a otimização das condições experimentais, medidas de cronoamperometria 

foram realizadas para obtenção da curva de analítica referente à variação da 

concentração de ATCh. Como o eletrodo utilizado foi do tipo SPE, foi necessário 

preparar diferentes soluções com as concentrações de 1,0; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; e 10,0 

mmol L
-1

 de ATCh. Os registros de corrente em relação ao tempo foram adquiridos 

aplicando-se 0,5 V por 60 s e entre cada nova concentração de ATCh, o eletrodo foi 

enxaguado com água deionizada (Figura 64A). A Figura 64B exibe a relação linear da 

variação da concentração de ATCh com o aumento da corrente, representada pela 

equação I (A) = 5,73x10
-4

C (mol L
-1

) + 7,35x10
-8 

(R
2
 = 0,9967), em que C é a 

concentração de ATCh. A sensibilidade correspondente, determinada pelo coeficiente 

angular da curva analítica linear foi 5,73x10
-4

 A mol
-1

 L. O LOD foi calculado de 

acordo com a equação 3, ou seja, três vezes o valor do desvio padrão de dez brancos 

dividido pelo coeficiente angular da curva analítica, obtendo-se o valor de 2,2x10
-7

mol 

L
-1

. O valor de LOD obtido relacionado à ATCh foi comparado com alguns 

apresentados na literatura que utilizaram biossensores enzimáticos (Tabela 14). Como 

pôde ser observado, o LOD obtido para o eletrodo modificado com a molécula 

biomimética PHA foi inferior ou análogo a alguns presentes na literatura, o que 

evidencia que a sistema biomimético aqui descrito pode funcionar analogamente à 

enzima. Além disso, o potencial de oxidação obtido para a TCh foi inferior àqueles 

reportados em 100 mV, minimizando a resposta de espécies interferentes em relação aos 

sistemas citados na Tabela 14. O intervalo de concentração de ATCh analisado está 

relacionado com as concentrações utilizadas nos biossensores que utilizam a enzima 

AChE.
21; 22; 95; 96

 Nota-se que, geralmente, a concentração de ATCh utilizada em 
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biossensores para detecção indireta de pesticidas é alta, já que é necessário obter um 

sinal de corrente elevado, pois as medidas posteriores com o pesticida serão baseadas na 

diminuição de tal corrente medida inicialmente na ausência de tais espécies. Diante de 

tais considerações, a concentração de 8,0 mmol L
-1

 foi escolhida para os ensaios 

realizados com o pesticida paraoxon, como descrito na próxima seção. Os valores 

obtidos relacionados à diminuição da corrente para cada valor de concentração foram 

calculados a partir da média de três medidas utilizando o mesmo eletrodo. 

 

Figura 64 - A) Cronoamperogramas relacionados com o aumento da concentração de ATCh no intervalo 

de 1,0 a 10,0 mmol L
-1

 em tampão BR 0,1 mol L
-1

 pH 8,0; potencial aplicado de 0,5 V por 60 s. B) Curva 

analítica relacionada ao aumento da corrente com o aumento da concentração de ATCh empregando o 

eletrodo SPE/mPEG/PHA. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 14 – Comparação entre os parâmetros analíticos do eletrodo SPE/mPEG/PHA e 

outros descritos na literatura 

 

Eletrodos 

LOD 

(mol L
-1

) 

Intervalo de 

Concentração 

(mmol L
-1

) 

Sensibilidade 

(A mol
-1

L) 

Ep 

(mV) 

 

Referência 

GCE/QCdS-

PVP/AChE 

5x10
-6 

0,02-0,7 0,0724 600 97
 

AChE-CMC/GCE 1,0x10
-7

 0,002-0,4 - 660 98
 

SPE/mPEG/PHA 2,2x10
-7

 1,0 – 10,0 5,73x10
-4 

460 Presente 

Trabalho 

GCE/QCdS-PVP/AChE: Eletrodo de carbono vítreo modificado com quantum dot de CdS recoberto com 

poli(N-vinil-2-pirrolidona) e acetilcolinesterase 

AChE-CMC/GCE: Eletrodo de carbono vítreo modificado com compósito de nanotubo de carbono e 

quitosana e acetilcolinesterase 

Fonte: Autoria própria 
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4.14 Aplicação do eletrodo SPE/mPEG/PHA na detecção do pesticida 

organofosforado paraoxon por método amperométrico 

 

A partir das condições ótimas estabelecidas nos estudos anteriores, foi utilizada 

a concentração fixa de 8,0 mmol L
-1

 de ATCh. A medida relacionada à interação entre o 

paraoxon e a molécula biomimética PHA foi baseada na detecção da resposta de 

corrente do substrato ATCh na ausência de pesticida (corrente inicial I0), e a posterior 

detecção da corrente do substrato após a incubação em solução contendo o pesticida. A 

solução de paraoxon foi preparada em tampão Borax 0,1 mol L
-1

 pH 10,0; tal condição 

foi escolhida pois quando adicionado ao eletrodo contendo a molécula biomimética 

PHA, esta fica totalmente desprotonada, aumentando sua reatividade em relação ao 

paraoxon, como exemplificado pelos estudos espectrofotométricos descritos 

anteriormente. O período de incubação com o pesticida foi de 20 min. 

A Figura 65A mostra a resposta de corrente em função do tempo na ausência de 

pesticida e a diminuição de tal resposta após a interação do PHA com o paraoxon, 

coletada no tempo de 60 s. O intervalo de concentração de paraoxon estudado foi de 1,0 

a 10,0 mol L
-1

. A curva de inibição (Figura 65B) foi obtida convertendo a diminuição 

de corrente observada em porcentagem de inibição dada pela equação I(%) = I0 – I1 / I0, 

em que I0 é a corrente inicial na ausência de pesticida e I1 é a corrente obtida após a 

interação com o pesticida. A equação da reta obtida foi I(%) = [4,80x10
6
 C (mol L

-1
) + 

0,8169]×100 (R
2
 = 0,99969). O LOD calculado de mesmo modo que o efetuado na 

seção anterior foi de 3,63x10
-7

 mol L
-1

 (99,9 ppb). Os valores obtidos relacionados à 

diminuição da corrente para cada valor de concentração foram calculados a partir da 

média de três medidas utilizando o mesmo eletrodo. Neste caso, o processo de inibição 

pode estar associado com o ataque nucleofílico realizado pelos grupos funcionais do 

PHA, em que o fósforo do paraoxon permanece ligado a parte dos grupos, liberando o 

p-nitrofenol; e se assemelhando ao mecanismo de inibição enzimático. Em 

contrapartida, interações intermoleculares entre o PHA e o pesticida podem ter levado 

ao processo de diminuição da corrente observada. 

 

Figura 65 - A) Resposta cronoamperométrica do eletrodo SPE/mPEG/PHA polarizado em 0,5 V em 

tampão BR 0,1 mol L
-1

 pH 8,0 contendo 8,0 mmol L
-1

 de ATCh (curva preta), e após a incubação com 

diferentes concentrações de paraoxon, 1,0 a 10,0 mol L
-1

. Inserção: Ampliação da região entre 35 e 60 s. 
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B) Curva de calibração relacionada à diminuição da corrente com o aumento da concentração de o 

paraoxon  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.15 Ensaios de recuperação  

 

Para a realização dos ensaios de recuperação, amostras de água de abastecimento 

foram coletadas diretamente da torneira dos laboratórios de pesquisa (GMEME). 

Soluções fortificadas preparadas pela adição de 500 µL de amostra em 1000 µL de 

tampão Borax pH 10,0 e além de 500 µL de solução de pesticida, totalizando 2000 µL 

de solução do pesticida com concentração final conhecida. Sobre a superfície do 

eletrodo modificado adicionou-se 50 µL da solução fortificada por um tempo de 

incubação de 20 min, como otimizado anteriormente. O percentual de inibição foi 

calculado para determinação das recuperações. As concentrações conhecidas de 

paraoxon foram 3,0; 6,0 e 8,0 mol L
-1

. A Figura 66 mostra os cronoamperogramas 

relacionados com a diminuição de corrente da solução de 8,0 mmol L
-1

 de ATCh, após a 

incubação com a amostra fortificada. Os valores de recuperação obtidos para a curva 1 

da Figura 66 relacionada com a concentração conhecida de 3,0 mol L
-1

 de paraoxon foi 

115%. Para a curva 2 referente à concentração de 6,0 mol L
-1

 de pesticida, a 

recuperação foi de 106%. E por fim, para a curva 3, relacionada com a concentração de 

8,0 mol L
-1

 de paraoxon, a recuperação encontrada foi de 94,5%. 
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Figura 66 - Resposta amperométrica de recuperação das amostras de água de abastecimento fortificadas 

com concentrações conhecidas de paraoxon (1) 3,0 mol L
-1

, (2) 6,0 mol L
-1

 e (3) 8,0 mol L
-1

 em 8,0 

mmol L
-1

 de ATCh em tampão BR 0,1 mol L
-1

 pH 8,0. 

 
Fonte: Autoria própria.  
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5 Conclusões  

 

A necessidade iminente de desenvolver técnicas baratas, miniaturizadas e fáceis 

de aplicar na determinação de pesticidas em diferentes matrizes aponta para a 

substituição da enzima acetilcolinesterase, comumente utilizada para o desenvolvimento 

de biossensores para a quantificação de carbamatos e organofosforados. Esta enzima 

possui um custo elevado, é instável e sua atividade dificilmente é restaurada após sua 

utilização. Com isto, sua aplicação prática em determinações em matrizes de alimentos, 

ambientais, etc. é muito restrita.  

Desta forma, neste projeto se investigou a possibilidade de substituí-la por 

algumas moléculas miméticas que fossem baratas, fáceis de imobilizar em eletrodos 

descartáveis e que fornecessem respostas rápidas para a detecção dos pesticidas. 

Inicialmente os estudos apontaram na direção das hidrazonas, como o ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico e das oximas, como o iodeto de pralidoxima (2-PAM). 

Estas duas classes de moléculas tiveram êxitos na catálise da hidrólise do substrato 

enzimático acetiltiocolina, porém não foram convenientes para quantificar os pesticidas 

organofosforados pela inibição da sua atividade catalítica, pois não apresentaram 

interação com os pesticidas, como é característico do centro ativo das enzimas 

colinesterases. Desta forma, elas não se mostraram adequadas para substituir a enzima 

em biossensores para pesticidas. 

Por outro lado, o polímero polihidroxamicalcanoato (PHA), contendo grupos 

ácido hidroxâmico e ácido carboxílico em sua cadeia, foi uma das moléculas sintéticas 

avaliadas em virtude do caráter de alfa nucleófilo do ácido hidroxâmico e da 

importância do ácido carboxílico em diversos processos enzimáticos. De acordo com os 

resultados obtidos pelo método espectrofotométrico de Ellman, que avaliou o 

desempenho das moléculas propostas na catálise da hidrólise da acetiltiocolina, o PHA 

foi 232 vezes mais rápido que o ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico e 5 vezes mais 

rápido que o 2-PAM. O polímero PHA foi imobilizado sobre a superfície do eletrodo 

descartável impresso por meio da formação de uma blenda com outro polímero, o 

mPEG, evitando que o PHA fosse solubilizado. O uso de eletrodos impressos 

descartáveis proporcionou a redução do volume de amostra utilizado (50 L), o que 

torna possível a aplicação da metodologia aqui desenvolvida para possível detecção em 

tempo real e em campo de pesticidas organofosforados. 
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Os resultados obtidos pelas técnicas eletroquímicas de VPD e 

cronoamperometria demonstraram que o sensor biomimético aqui proposto foi 

adequado para o monitoramento da formação do produto gerado a partir da catálise do 

substrato ATCh. Além de demonstrar uma forte interação com o pesticida 

organofosforado paraoxon, tendo sua atividade catalítica para a hidrólise da ATCh 

diminuída proporcionalmente à concentração de pesticidas no analito investigado.  

Para se investigar estas interações, cálculos teóricos foram realizados com a 

molécula escolhida, o PHA, mostrando que uma dada configuração do polímero (com 

os grupos funcionais ácido hidroxâmico e ácido carboxílico do mesmo lado da cadeia) 

interage mais fortemente com o pesticida paraoxon e com a acetiltiocolina, em relação 

ao PHA com tais grupos funcionais do lado oposto. Tal informação levou à conclusão 

de que a reação ocorre majoritariamente quando tais grupos estão do mesmo lado da 

cadeia polimérica, confirmando o comportamento biomimético do polímero híbrido 

PHA, que contém cavidades em sua estrutura funcionando analogamente aos sítios 

ativos de uma enzima.  

Assim, conclui-se que o PHA pode ser utilizado na confecção de biossensores 

miméticos mais adequados que o enzimático, para a quantificação do pesticida 

organofosforado. Além disto, esta molécula é estável, barata, fácil de imobilizar sobre o 

substrato descartável e, assim, pode permitir a popularização da análise de pesticidas. 

Entretanto, diferentes parâmetros ainda necessitam de otimização como, por exemplo, o 

transdutor, que deve ter sua atividade catalítica para a oxidação da tiocolina formada no 

processo aumentada, visando melhorar a resposta do biossensor mimético e deslocar o 

potencial de oxidação para valores menos positivos, minimizando a interferência de 

outras moléculas ou íons oxidáveis. Estes itens serão considerados em trabalhos futuros. 
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6 Perspectivas 

 

O desempenho do sensor eletroquímico aqui desenvolvido pode ser melhorado a 

partir de alguns critérios relacionados com a configuração da molécula artificial 

biomimética.  

A utilização do precursor poliacrilamida com peso molecular superior, acima de 

100 kDa, simplificaria o procedimento experimental de imobilização do polímero 

híbrido formado sobre a superfície eletródica, uma vez que sua solubilidade em água se 

reduziria, descartando a necessidade da adição de outra espécie. A introdução de outros 

grupos funcionais ao polímero poderia levar ao aumento da reação entre o este e o 

substrato ATCh, bem como com o pesticida. 

O uso de mediador de elétrons levaria ao deslocamento do potencial de oxidação 

da tiocolina, o que evitaria a resposta de espécies interferentes, melhorando a eficiência 

do dispositivo.  
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Apêndice A 

 

A.1. Caracterização do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico 

 

O ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico foi caracterizado por espectroscopia 

no infravermelho, espectrometria de ressonância magnética nuclear de prótons (RMN 

1
H) e de carbono (RMN 

13
C), além de espectrometria de massas. 

 

A.1.1 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A formação do ácido [4-(1E)-etanohidrazonoil]benzóico a partir do precursor 

ácido 4-acetilbenzóico foi identificada pela técnica de espectroscopia no infravermelho, 

comparando-se os espectros do precursor e do produto obtido. As bandas características 

de ambas as espécies estão na Tabela A1.  

Ao comparar os espectros no infravermelho (Figura A1), observou-se que o 

grupo característico do precursor é a carbonila de aril cetonas, que absorve fortemente 

entre 1700-1680 cm
-1

. Esta banda não foi observada no espectro do ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico. 

A vibração de deformação axial da ligação N – H ocorre na região de 3550-3330 

cm
-1

. Foi observado no espectro do ácido [4-(1E)-etanohidrazonoil]benzóico, uma 

banda em 3303 cm
-1 

referente a esta ligação, no entanto, há uma banda muito larga de 

3400-2900 cm
-1

 que está relacionada tanto com a ligação N – H, como com a ligação O 

– H do grupo ácido carboxílico presente na molécula, além da ligação C – H do anel 

benzênico.  

Além disso, há uma banda característica do grupo hidrazona (1645-1610 cm
-1

) 

em 1628 cm
-1

, essa banda tem intensidade de média a fraca e está presente na Figura 

A2, como uma ampliação do espectro original da molécula mimética.  
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Tabela A1 - Grupos característicos do precursor ácido 4-acetilbenzóico e do ácido [4-

(1E)-etanohidrazonoil]benzóico 

Composto Ligação Absorção / cm
-1

 

Ácido 4-acetilbenzóico C = O  1695  

Ácido [4-(1E)-

etanohidrazonoil]benzóico 

 

N – H  

3302 

Ácido [4-(1E)-

etanohidrazonoil]benzóico  

1628 

Fonte: SGOBBI, L. F., 2012, p. 70.
67

 

 

Figura A1 - Espectros no infravermelho do ácido 4-acetilbenzóico (•) e do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil] 

benzóico (•). 

 
Fonte: SGOBBI, L. F., 2012, p. 70.
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Figura A2 - Ampliação da região do espectro no infravermelho do ácido [4-

(1E)etanohidrazonoil]benzóico (•) para verificar a banda do grupo hidrazona em 1628 cm
-1

. 

 
Fonte: SGOBBI, L. F., 2012, p. 71.
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A.1.2 Espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

O ácido [4-(1E)-etanohidrazonoil]benzóico e seu precursor também foram 

caracterizados por RMN
1
H em CD3OD. A Figura A3 refere-se ao espectro do ácido 4-

acetilbenzóico com as seguintes informações: 

Ácido 4-acetilbenzóico:RMN 
1
H (200 MHz, CD3OD)  8,14 (d, 2H, J=8.6 Hz), 8.07 (d, 

2H, J=8.6 Hz), 2.65 (s, 3H).  
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Figura A3 - Espectro de RMN 
1
H do ácido 4-acetilbenzóico em CDCl3. 

 
Fonte: SGOBBI, L. F., 2012, p. 67.

67
 

 

A Figura A4 refere-se ao espectro do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico. 

Ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico: RMN 
 1

H (200 MHz, CD3OD)  7.94 (d, 2H, 

J=8.6 Hz), 7.64 (d, 2H, J=8.6 Hz), 2.18 (s, 3H). 
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Figura A4 - Espectro de RMN 1H do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico em CDCl3. 

 
Fonte: SGOBBI, L. F., 2012, p. 68.
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As diferenças nos deslocamentos químicos são características dos hidrogênios 

tanto do ácido 4-acetilbezóico, como do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico. Como 

o precursor da molécula mimética possui um grupo mais eletronegativo próximo aos 

hidrogênios da metila (o oxigênio da carbonila da cetona), esses se encontram mais 

desblindados que os hidrogênios da metila da hidrazona. O mesmo efeito foi observado 

nos hidrogênios do anel aromático que são mais desblindados no espectro do ácido 4-

acetilbenzóico.  

O espectro de RMN 
13

C foi obtido para reforçar a caracterização da hidrazona, 

como mostrado na Figura A5. A partir do espectro RMN 
13

C foram obtidos os seguintes 

dados: Ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico: (50 MHz, D2O)  181.6, 169.8, 165.1, 

157.6, 155.3, 154.5, 41.4. 
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Figura A5 - Espectro de RMN 

13
C do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico em D2O. 

 
Fonte: SGOBBI, L. F., 2012, p. 72.
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A.1.3 Espectrometria de massas (HRMS (ESI)) 

 

O espectro de massas do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico foi obtido para 

caracterização complementar, sendo a massa calculada para C9H11N2O2 [M+H]
+
: 

179.0821 g mol
-1

 e a massa encontrada:179.0828 g mol
-1

; como mostrado na Figura A6. 

 

Figura A6 - Espectro de massas do ácido [4-(1E)etanohidrazonoil]benzóico. 

 
Fonte: SGOBBI, L. F., 2013, p. SI.
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