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Introdução 

Neste trabalho é apresentado o estudo da aplicação 

do ligante 1-(2-piridilazo)-2-naftol, PAN, como 

fluoróforo da reação quimiluminescente do sistema 

peróxi-oxalato (QL-PO), envolvendo a participação 

do oxalato de bis-(2,4,6-triclorofenil), TCPO, e H2O2. 

Resultados e Discussão 

Os estudos realizados foram divididos em duas 

etapas. 1ª) Caracterização do PAN, na qual estudou-

se: comportamentos eletroquímico e 

espectrofotométrico na presença de diferentes 

tampões. 2ª) Aplicação como fluoróforo: foram 

estudados a ordem de adição dos reagentes, o 

efeito da presença de tensoativos e da natureza do 

tampão, além de estudos comparativos entre o PAN 

e fluoróforos comumente utilizados na reação QL-

PO. Por meio de voltametria cíclica, em ACN, 

usando-se LiClO4 como eletrólito suporte e 

eletrodos de platina e Ag/AgCl, verificou-se que o 

processo de oxidação irreversível se inicia em  

0,333 V vs. ECS. Nos estudos do comportamento 

espectrofotométrico do PAN em diferentes tampões 

– H3CCOOH/H3CCOO
-
 (pH = 4,75), HIMI

+
/IMI (pH = 

7,00), H2PO4
-
/HPO4

2-
 (pH = 7,23)

 
e Na2B4O7.10 H2O 

(pH = 9,25) – não observou-se desprotonação do 

grupo fenol nas faixas de pH estudadas. Mas, como 

ocorre alteração do perfil dos espectros do PAN 

com o HIMI
+
/IMI, avaliou-se, também, a interação do 

PAN com H2O2 e TCPO, verificando-se por meio 

dos espectros de absorção molecular e 

fluorescência que ocorre interação entre o PAN e o 

TCPO, com supressão dos sinais. O 

comportamento quimiluminescente foi avaliado por 

meio das medições de Imax (intensidade máxima de 

emissão quimiluminescente, em unidade relativa de 

luz por segundo, RLU/s) e A (área, em RLU), 

obtidos por ajuste de curva cinética de decaimento 

quimiluminescente obtidas com Luminômetro Sirius 

(Berthold Detection Systems). Devido à experiência 

do nosso grupo de pesquisa
1
, estudou-se a ordem 

de adição dos reagentes (tampão HIMI
+
/IMI, H2O2 e 

PAN) na ausência e na presença dos tensoativos 

CTAB (brometo de dodecil trimetil amônio), SDS 

(dodecil sulfato de sódio), Triton-X100 (p-(1,1,3,3-

tetrametilbutil) fenoxipoli(oxietileno-glicol)) e DDAH 

(3-(dodecildimetilamônio)-1-propanosulfonato), 

verificando-se que este parâmetro é relevante para 

a melhora na reprodutibilidade do sistema, tendo 

sido escolhida a seguinte ordem: tampão/H2O2/PAN. 

Dentre os tensoativos estudados, o DDAH 

destacou-se por ter promovido aumento dos sinais 

de Imax e A em uma ordem de grandeza, tendo sido 

o adotado para os ensaios posteriores. Foram 

construídas curvas analíticas de H2O2 em diferentes 

tampões, sendo que o tampão HIMI
+
/IMI apresentou 

melhores resultados com coeficiente angular de 

3,23x10
11

 e R² = 0,9993 para Imax e coeficiente 

angular de 3,72x10
11

 e R² = 0,9988 para A. Por fim, 

realizou-se comparação entre PAN e fluoróforos 

comumente utilizados na reação, 9,10-

difenilantraceno (DPA) e 2,5-difeniloxazol (PPO) por 

meio de construção de curvas analíticas (Tabela 1) 

de forma a validar a utilização do fluoróforo.  
 
Tabela 1. Coeficiente angular e limite de detecção 

das curvas de H2O2 construídas. [Fluoróforo] = 

2,5x10
-6

 mol L
-1

; [DDAH] = 6,0x10
-3

 mol L
-1

;    

[TCPO] = 1,1x10
-4

 mol L
-1

; 35,7% ACN (v/v). 

Sinal Fluoróforo 
Inclinação 

da reta 
L.D.* 

(mol L
-1

) 
R² 

Imax 

DPA** 1,37x10
12

 1,98x10
-6 

0,9748 

PAN 3,23x10
11

 1,77x10
-6 

0,9993 

PPO 3,71x10
11

 3,50x10
-6 

0,9804 

A 

DPA*** 1,68x10
12 

2,33x10
-6 

0,9778 

PAN 3,72x10
11

 1,63x10
-6 

0,9988 

PPO 4,95x10
11

 3,49x10
-6 

0,9811 

*limite de detecção; **sem DDAH 

Conclusões 

Com os resultados, conclui-se que o PAN pode ser 

utilizado como fluoróforo da reação QL-PO, em 

meio de tampão HIMI
+
/IMI e tensoativo zwiteriônico. 
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