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Introdução 

Materiais nanoestruturados têm adquirido cada vez 

mais importância em diferentes áreas da ciência e 

tecnologia, onde projetar e controlar propriedades 

de interesse, por meio da funcionalização da 

superfície de nanopartículas, é relevante para o 

desenvolvimento de materiais com novas 

aplicações. O ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico, 

(DMSA) tem ganhado destaque na funcionalização 

de nanopartículas, devido às suas propriedades, 

quando ligado à nanopartículas, de garantir 

estabilidade coloidal e de disponibilizar o grupo SH 

para bioconjugação
1
. O objetivo deste trabalho foi 

testar um novo método colorimétrico para quantificar 

os grupos SH (tiol) livres em nanopartículas 

funcionalizadas com DMSA visto que o método 

clássico de Ellman
2
, para quantificação de grupos 

SH em solução, usa um composto que tem 

absorção na mesma região do visível que as 

nanopartículas de ouro e de óxido de ferro. 

Resultados e Discussão 

Nanopartículas de óxido de ferro (-Fe2O3) e de ouro 

funcionalizadas com DMSA foram preparadas 

conforme descrito na literatura
1,3

 variando-se a 

razão molar [DMSA]/[Fe] em 10, 36 e 90% e 

[DMSA]/[Au] em 10 e 30%. A determinação de 

grupos SH livres presentes nas nanopartículas foi 

realizada pelo método colorimétrico adaptado de 

Zeng
4
, que utilizou a N,N-dimedimetilanilina-p-

benzoquinona para quantificação de grupos tiol em 

solução. A tabela 1 apresenta o resultado das 

análises de tiol nas amostras estudadas. 
 
Tabela 1 – Teores de SH expressos em mmol 
SH/mg do metal (Fe, Au) das amostras preparadas 
nas razões molares [DMSA]/[metal] especificadas 
Amostra -Fe2O3 

10% 
-Fe2O3 

36% 
-Fe2O3 

90% 

Au 
10% 

Au 
 30% 

[SH] 0,252 0,316 0,424 0,262 0,352 

 
Os dados mostram que o método de análise 
empregado apresenta repetibilidade e 
reprodutibilidade. Além disso, os resultados 
mostram que a relação molar [DMSA]/[Metal] 

utilizada na funcionaliação das nanopartículas de 
maghemita e na síntese das nanopartículas de ouro 
influenciou no teor de grupos SH livre na superfície 
das mesmas. A figura 1 mostra o espectro uv-visível 
do composto utilizado na análise na ausência e 
presença das nanopartículas funcionalizadas com 
DMSA (subtraídos da absorção das nanopartículas), 
mostrando a queda no valor máximo de absorção 
deste composto com o aumento do teor de SH na 
superfície das partículas. 

Figura 1 – Espectro de absorção na região do 
visível do composto puro (A) e do composto na 

presença de -Fe2O3-DMSA 10, 36 e 90% (B, C e D, 
respectivamente). 

Conclusões 

Através das análises obtidas, percebeu-se que o 

aumento da relação [DMSA]/[Metal] provocou 

aumento da quantidade de tiol livre em todas as 

amostras preparadas, deixando a superfície das 

nanopartículas com grupos reativos com 

potencialidade para bioconjugação e outras 

aplicações biomédicas. O método se mostrou 

repetível e reprodutível. 
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