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Resumo
A glicose é um açúcar redutor importante na dieta humana, sendo abundante em
diversos alimentos, como sucos de frutas, mel, iogurtes e refrigerantes e pode ser
facilmente ingerido e metabolizado. Ela fornece a energia para o corpo humano,
entretanto, diversos desequilíbrios metabólicos estão associados com variações no
teor de glicose no sangue, saliva ou urina. Sendo assim é preciso desenvolver
métodos de baixo custo, simples e rápidos que permitam o monitoramento deste
metabólito. Portanto, no presente trabalho foi desenvolvido e caracterizado um
eletrodo composto por uma superfície bifuncional de Pt/Au, onde a superfície de Au
foi modificada com uma monocamada auto-organizada de cistamina na qual foi
ancorada a enzima glicose oxidase e a superfície da Pt com ferroceno, para
determinação de glicose em amostras alimentícias. O eletrodo foi construído
utilizando-se um eletrodo de platina, sobre o qual foram eletrodepositado
nanoestruturas de ouro, através de voltametria linear em uma solução contendo o
ânion tetracloroáurico. As nanoestruturas de ouro foram modificadas com o
alcanotiol cistamina, formando uma camada auto-organizada, para servir de
plataforma para ancoragem da glicose oxidase. O peróxido de hidrogênio, que é um
dos produtos da reação enzimática foi determinado na platina modificada com
ferroceno. Sendo assim, as nanoestruturas de ouro serviriam de sítios específicos
para as enzimas, e a platina modificada com ferroceno servirá para quantificar o
produto da reação enzimática. Para a detecção da glicose foram construídos três
eletrodos, o eletrodo embutido (EE) para detecção de glicose em refrigerantes, o
eletrodo por evaporação de platina (EEP) para detecção de glicose em amostras de
iogurte e o ultramicroeletrodo (UME) para futuras aplicações de detecção de glicose
por métodos não invasivos. Encontrou-se um limite de detecção de 2,4 µmol L-1 para
o eletrodo EE, de 2,2 µmol L-1 para o eletrodo EEP e 0,03 µmol L-1 para o UME.
Foram realizados diversos tratamentos estatísticos como erro relativo, desvio padrão
e incertezas para verificar a resposta do eletrodo. Por fim, os eletrodos
desenvolvidos foram aplicados na detecção de glicose em amostras de
refrigerantes, chás e iogurtes, e obteve-se uma resposta satisfatória para a detecção
do analito nestas amostras.

Abstract

Glucose is a reducing sugar very important in the human diet and is abundant in
many foods, such as fruit juices, honey, yogurt and soft drinks and can be easily
ingested and metabolized. It provides the energy for the human body perform its
healthy functioning. However, many metabolic imbalances associated with variations
in the level of glucose in the blood, urine or saliva. Therefore it is necessary to
develop methods cheap, simple and quick to allow the monitoring of this metabolite.
Therefore, in the present work was developed and characterized an electrode
composed of a bifunctional surface Pt/Au, where Au surface was modified with a selforganized monolayer of cystamine which was anchored in the enzyme glucose
oxidase and the surface of Pt with ferrocene for the determination of glucose in food
samples. The electrode was constructed using a platinum electrode, which was
electrodeposited gold nanostructures, using the technique of linear voltammetry in a
solution containing the anion tetrachloroauric. The gold nanostructures were modified
with cystamine alkanethiol forming a self-organized layer to serve as a platform for
anchoring the glucose oxidase. Hydrogen peroxide, which is a product of the enzyme
reaction, was determined in the platinum modified with ferrocene. Therefore, the gold
nanostructures serve as sites for specific enzymes, and platinum modified with
ferrocene serve to quantify the product of the enzymatic reaction. For detection of
glucose were built three electrodes, the electrode embedded (EE) for detecting
glucose in soft drinks, the electrode by evaporating platinum (EEP) for detection of
glucose in samples of yogurt and ultramicroelectrode (UME) for future sensing
applications glucose through non-evasive. We found a detection limit of 2.4 µmol L-1
to the electrode EE, 2.2 µmol L-1 to the electrode EEP and 0.03 µmol L-1 for UME.
Various statistical treatments were performed as relative error, standard deviation
and uncertainties to check the response of the electrode. Finally, the electrodes
developed were applied to the detection of glucose in samples of soft drinks, teas
and yogurts, which gave a satisfactory response to the detection of the analyte in
food samples.
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1 INTRODUÇÃO

A sacarose que possuí forma molecular (C12H22O11), que é um tipo de glicídio
constituído por uma molécula de glicose e uma de frutose que quando hidrolisada
liberam os produtos independentes como apresentado na reação abaixo.

Devido a este fato, a sacarose é um a-glicosídeo e um b-frutosídeo. O átomo
de carbono C2 da frutose e o átomo de carbono C1 da glicose participam da ligação
formando a molécula de sacarose.
A glicose é um açúcar redutor presente em diversos nutrientes na dieta
humana. A glicose é abundante em vários alimentos, como sucos de frutas e mel, e
pode ser facilmente e diretamente assimilados pelo corpo humano. Ela fornece a
energia para o corpo humano para realizar seu metabolismo de forma saudável.
A regulação da glicose é feita no pâncreas, sendo que quando os níveis de
glicose estão altos o pâncreas libera insulina para que seja feita sua quebra e
eliminação em forma de energia, e quando os níveis estão baixos o pâncreas libera
glucagon para que a glicose seja transformada em glicogênio no fígado.
Após a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, estes são transformados
em glicose e absorvidos pelo intestino delgado. A glicose é levada, então, ao sangue
e, com a ação da insulina, transportada para o interior das células, onde será
convertida em energia pelas mitocondrias. Entretanto, para as pessoas portadoras
de diabetes este processo é significativamente dificultado. Neles, a insulina deixa de
agir e a glicose perde a capacidade de permear a membrana celular. Com isto, sua
conversão em energia é minimizada e o organismo encara escassez de energia para
o seu metabolismo.
Quando é ingerida uma alta quantidade de glicose, o organismo utiliza o que
necessita e o excesso é transformado pelo fígado em glicogênio, que fica
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armazenado. Quando o nível de glicogênio fica alto, o fígado começa a quebrar o
glicogênio excedente, mandando-o para a corrente sanguínea, aumentando a
concentração de glicose no sangue.
Assim, com a diminuição do consumo de alimentos ricos em glicose, diminuise a concentração de glicose no sangue e também a taxa de triglicérides.
Pessoas diabéticas devem optar por alimentos com baixo índice de glicose,
para terem um controle melhor da sua concentração no sangue. A maioria dos
alimentos que possuem baixos teores de glicose têm maior teor de fibras e pouca
gordura, o que os tornam benéficos para quem tem problemas cardiovasculares,
como legumes, verduras, alimentos integrais e carboidratos ricos em fibras.
Os consumidores atualmente estão procurando produtos mais saudáveis e
inovadores, que sejam seguros e de utilização prática. Na esteira dessa tendência
mundial cresce o consumo de produtos “diet” e “light”, indicados para quem precisa
manter dietas restritivas ao açúcar ou está preocupado com a estética e em manter
hábitos alimentares saudáveis.
Devido a este fato torna-se importante a detecção de glicose em amostras
alimentícias a fim de monitorar esse metabólito, devido à sua ligação com os
problemas metabólicos acima.
Com isso o desenvolvimento de métodos robustos e confiáveis para detecção
de glicose é muito importante e os novos materiais nanoestruturados desempenham
um papel decisivo nos estudos divulgados por diferentes grupos de pesquisas, em
todo o mundo.

1.1 NANOESTRUTURAS

Materiais nanoestruturados são os que possuem tamanho na escala de
nanômetros geralmente iguais ou inferiores a 100 µm1.
Inicialmente os materiais na escala nanométrica eram obtidos por acaso, mas
hoje em dia eles são sintetizados por meio de métodos físicos e químicos
específicos permitindo assim projetar estruturas específicas que possuam uma
propriedade característica por meio da manipulação intencional de seus átomos e
moléculas. Sendo assim o estudo exploratório das propriedades nanométricas é o
que alavanca a nanotecnologia2.
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A nanotecnologia, que começou a ser investigada mais intensamente na
década de 90, teve um investimento de mais de 300 bilhões de reais no fim de 2007.
Em 2013, este investimento está previsto para chegar a R$ 1 trilhão2.
O principal objetivo da nanotecnologia é usar as propriedades características
destes materiais, como o aumento da área superficial. Estes dispositivos muitas
vezes não possuem tamanho nanométrico, mas contêm em sua composição
diversas estruturas nanométricas, o que resulta nas diversas propriedades e
aplicações de interesse. Alguns exemplos muito utilizados nos últimos anos são os
quantum dots que possuem diferentes características apenas com a variação do
tamanho das partículas3.
Alguns materiais nanoestruturados mais destacados na literatura são os
nanotubos de carbono, os derivados de fulereno, as membranas poliméricas, o óxido
de zinco (ZnO), nanoestruturas de ouro (Au), prata (Ag), óxido de ferro (Fe3O4),
óxido de titânio (TiO2), o óxido de silício (SiO2), os quantum dots (QDs), entre
outros4.
Ao lado destes materiais podem ser destacados os processos no qual eles
são obtidos, tais como a deposição química em fase de vapor (CVD),
microemulsões,

revestimentos

poliméricos5,
7

redução

química6,

deposições
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eletroquímicas, síntese por micro-ondas , redução bioquímica , método de
precipitação9, hidrólise e calcinação10, método de sol-gel11, entre outras.
Estes materiais e métodos estão sendo desenvolvidos para terem um impacto
substancial em uma variedade de setores como no setor de energia (células solares,
células a combustível e dispositivo de armazenamento de energia)12, no setor de
eletrônica (fotodiodos e chips de silício)13, no setor aeroespacial (materiais mais
leves e combustíveis de foguete)14 e na medicina (diagnóstico por imagem, terapia
fotodinâmica e carregadores de fármacos)15.
As sínteses de nanoestruturas são tão versáteis como os próprios materiais,
como por exemplo, o fulereno que é uma forma alotrópica do carbono podem existir
como esferas ocas, elipsoides, e podem ser sintetizados utilizando diversos
métodos16.
As nanoestruturas de ouro são frequentemente sintetizadas através da
redução química dos sais de ouro em soluções aquosas, orgânicas ou mistas na
presença de estabilizadores como citrato e/ou contendo grupos tióis orgânicos.
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Outro método de obtenção de nanoestruturas de ouro amplamente utilizado é a
deposição eletroquímica a potencial controlado17.
O grande problema apontado dentro da nanotecnologia é a nanopoluição
causada pela síntese ou pelos nanomateriais. Esta poluição, causada pelas
nanopartículas em muitos casos são muito perigosas, pois elas migram pelo ar por
grandes distâncias18.
Segundo Maciel et al.19 os materiais nanométricos são classificados em três
categorias. A primeira são os materiais com pequenas dimensões formando fios,
fitas ou filmes finos. A segunda categoria são os materiais onde a estrutura é
limitada por uma região superficial fina (nanométrica) do volume do material. E a
terceira e última categoria são os sólidos volumétricos que tem sua estrutura em
nanômetros.
As nanopartículas também são classificadas como orgânicas e inorgânicas.
Na classe de materiais inorgânicos estão as nanopartículas metálicas e óxidos. Na
categoria de nanomateriais orgânicos estão às estruturas celulares e os vírus20.

1.2 SUPERFÍCIES BIFUNCIONAIS

As superfícies bifuncionais são caracterizadas por apresentarem dois grupos
de materiais diferentes, onde cada um deles apresenta propriedades físicas e
químicas características21. As principais vantagens deste tipo de superfície são os
baixos limites de detecção alcançados e a maior seletividade, sendo uma ótima
plataforma para biossensores.
Para demonstrar a eficiência de um sistema bifuncional Qu et al.
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realizaram

um estudo para determinação da demanda química de oxigênio, utilizando o
eletrodo bifuncional de platina e óxido de titânio. No trabalho, os autores sugerem
que o óxido de titânio serviu para promover a fotocatálise do oxigênio e a platina
para a detecção do oxigênio gerado. Como resultado os autores encontraram um
limite de detecção de 9,5 mg L-1 para o eletrodo bifuncional, em comparação com
um limite de detecção de 206 mg L-1 para um eletrodo de platina sem modificação,
demonstrando assim a eficiência do sistema bifuncional.
Em outro trabalho Baskar et al.23 estudaram a determinação simultânea de
NADH (nicotinamida adenina dinucleotídeo) e peróxido de hidrogênio utilizando uma
superfície bifuncional composta por um eletrodo impresso de carbono com
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poli(tionina) utilizando a técnica de análise de injeção em fluxo. De acordo com os
autores o eletrodo bifuncional apresentou um limite de detecção de 1,74 µmol L-1
enquanto que utilizando apenas o polímero encontrou-se limite de detecção de 5,0
µmol L-1.
1.3 MONOCAMADAS AUTO-ORGANIZADAS

As monocamadas auto-organizadas (SAM - self assembled monolayers) são
caracterizadas por formarem camadas monomoleculares como resultado da elevada
afinidade entre adsorbato (alcanotióis e moléculas anfifílicas) e o substrato (Au, Ag,
Pd, Cu, Fe, Ni, etc)24, gerando estruturas bem definidas, organizadas e
reprodutíveis. A organização do adsorbato se deve, principalmente, às interações
laterais entre as moléculas adsorvidas sobre o substrato como pode ser observado
na Figura 1.

Figura 1 - Representação das monocamadas auto-organizadas de alcanotióis sobre
um substrato metálico.

Grupo terminal

Cadeia carbônica

Interface S-metal
Substrato metálico
Fonte: SMITH, R.K.; LEWIS, P.A.; WEISS, P.S. Patterning self-assembled
monolayers. Progress in Surface Science, v.75, p.1-68, 2004.

As modificações utilizando-se monocamadas auto-organizadas podem ser
formadas facilmente apenas pela imersão de uma superfície sólida (eletrodos de
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ouro e prata) em solução contendo moléculas anfifílicas (cistamina ou ácido 11mercaptoundecanóico)25.
Dentre os diferentes tipos de SAMs, aquelas formadas por adsorção de
alcanotióis são de longe as mais estudadas exatamente por serem altamente
reprodutíveis e formarem monocamadas altamente compactas.
A força motriz que organiza estas moléculas sobre o substrato se deve às
interações das suas longas cadeias ligadas ao grupo funcional26. Uma grande
variedade de substratos como Pt27, Au28, Ag29, Cu30 e de moléculas anfifílicas como
álcoois, aminas e tióis31 estão sendo utilizados atualmente para obtenção de SAMs
para diferentes aplicações. Quanto ao substrato no qual as SAMs podem ser
ancoradas, Yang et al.

32

apontam a adsorção de octadecanotiol sobre um eletrodo

de prata formando assim uma camada auto-organizada sobre este substrato.
As propriedades catalíticas de interesse das SAMs são controladas pelo
grupo terminal, assim uma grande diversidade de superfícies orgânicas organizadas
com a funcionalidade desejada pode ser sintetizada facilmente. Dessa forma as
SAMs vêm sendo intensamente aplicadas em diversos setores como proteção
contra corrosão, litografia, simulação e fabricação de membranas e especialmente
em sensores. A aplicação de SAMs como sensores eletroquímicos visa alcançar
propriedades superficiais que possibilitem aumentar a seletividade ou sensibilidade
do sensor, tais como aquelas mostradas na Figura 2.
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Figura 2 - Principais propriedades das monocamadas auto-organizadas utilizadas no
desenvolvimento de sensores eletroquímicos

Propriedades das SAMs usadas no desenvolvimento de
sensores eletroquímicos

Ordenamento
/Orientação

Atração
Eletrostática

Transferência
Eletrônica

Imobilização

Eletrocatálise

Fonte: FREIRE, R. S.; PESSOA, C.A.; KUBOTA, L.T. Self-Assembled Monolayers
Applications for the Development of Electrochemical Sensors. Química Nova, v.26,
n.3, p.381-89, 2003.

A principal metodologia encontrada na literatura para se preparar as SAMs e
uma das que mais crescem nos últimos anos envolve a adsorção de monocamadas
auto-organizadas de alcanotióis funcionalizados sobre superfícies de alguns metais
altamente ordenados33-34. Muitos alcanotióis já foram estudados devido à sua alta
interação com alguns substratos, como o ouro, por exemplo35. Tsai et al.
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apresentam um estudo utilizando-se microeletrodos compostos por nanopartículas
de ouro imobilizando-se uma camada auto-organizada de ácido mercaptooctanoico
para detecção analítica de dopamina.
A confecção de monocamadas auto-organizadas tem um papel de grande
importância no funcionamento do eletrodo modificado, pois a estrutura da SAM
depende da morfologia e das características do substrato utilizado. Características
como a natureza do acoplamento e das forças intermoleculares entre as moléculas
do adsorbato são extremamente importantes para aplicação em biossensores37.

1.3.1 SAMs e suas Aplicações em Eletroanalítica

Na eletroanalítica nos últimos anos tem sido investigada a utilização das
SAMs, uma vez que estas monocamadas são organizadas e compactas oferecendo
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inúmeras vantagens, tais como, diminuição do sobrepotencial, menor tempo de
resposta do eletrodo, além de maior sensibilidade e seletividade38-39.
Diversos trabalhos apresentam que a modificação da superfície de eletrodos
afeta diretamente a velocidade de transferência de elétrons entre as moléculas de
interesse e o substrato. Se a interação entre as moléculas de interesse e o substrato
na superfície do eletrodo é fraca, a modificação do eletrodo afetará de maneira não
muito significativa a cinética eletrônica, mas se esta interação ocorrer fortemente, a
modificação do eletrodo tem a propriedade de controlá-la significativamente40.
Devido a este fato as SAMs estão sendo muito utilizada em eletroanalítica por causa
da sua forte interação com a superfície do eletrodo, sendo aplicada em diversos
dispositivos

de

controle

analítico

como

em

biossensores

e

sensores

41-42

eletroquímicos

.

Diversas SAMs apresentam estabilidade em amplos intervalos de potenciais
(+0,8 a -1,4 V vs. Ag/AgCl), sendo assim muito úteis em diversas aplicações em
eletroanalítica43.
Grande parte das aplicações das monocamadas auto-organizadas em
eletroanalítica está na detecção de analitos orgânicos, tanto em matrizes biológicas
quanto ambientais. Isto se deve ao fato das SAMs disporem de um ambiente
hidrofóbico com alta interação com diversos analitos de interesse, além de ser um
material de fácil obtenção e muito rápido na detecção e determinação de diversas
substâncias de interesse. Além disso, analitos de caráter orgânico dispõem de maior
interação com a monocamada comparada com íons metálicos, resultando assim
numa maior seletividade dos sensores propostos44.
Diversos artigos podem ser destacados na literatura sobre utilização das
SAMs em eletroanalítica, como pode ser evidenciado no trabalho de Sivanesan et
al.45 que construíram um sensor eletroquímico para detecção de óxido nítrico
utilizando a SAM de 1,8,15,22-tetraaminoftalocianato de cobalto (II) sobre um
eletrodo de carbono vítreo. O sensor proposto pelos autores apresenta uma faixa
linear de 3 x 10-9 a 30 x 10-9 mol L-1 com limite de detecção de 1,4 x 10-10 mol L-1.
Diversos compostos de interesse analítico tais como DNA46, glicose47, vírus da
hepatite C48, íons lítio49, entre outros foram detectados utilizando as SAMs.
Também merece destaque as SAMs utilizadas para ancorar nanotubos de
carbono de maneira organizada sobre a superfície de eletrodos, como no trabalho
apresentado por Ceglowski et al.

50

, no qual os autores desenvolvem a
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funcionalização de um eletrodo de ouro com nanotubos de carbono utilizando tióis
para que os nanotubos se alinhassem perpendicularmente à superfície do eletrodo,
apresentando assim uma maior transferência eletrônica.
Outra metodologia de aplicação das monocamadas auto-organizadas em
eletroanalítica são aquelas que utilizam mais de um componente, formando-se as
“SAMs

mistas”,

onde

estas

apresentam

inúmeras

propriedades

úteis

na

eletroanalítica. Um exemplo deste tipo de superfície foi relatado por Cancino et al. 51,
no qual os autores desenvolvem um eletrodo de ouro modificado com os tióis ácido
11-mercaptoundecanóico e 2-mercaptoetanol e a enzima acetilcolinesterase para
detecção de carbamatos em amostras ambientais. O limite de detecção para a
determinação do analito foi de 3,45 x 10-10 mol L-1, demonstrando assim o baixo
limite de detecção utilizando-se esta plataforma.
Atualmente em eletroanalítica as SAMs estão sendo muito utilizadas no
desenvolvimento de biossensores, uma vez que estas estruturas servem para
ancorar enzimas sobre as superfícies metálicas. Um exemplo desta aplicação é o
relatado por Matharu et al.52 que construíram um biossensor para detecção de
colesterol. Os autores realizam a modificação de um eletrodo de ouro com uma
camada auto-organizada de 4-aminotiofenol e a enzima colesterol oxidase, tendo
encontrado um intervalo de detecção para o analito de 25 a 400 mg dL-1.
Além das aplicações em eletroanalítica, podem ser destacados outros tipos
de aplicações como na corrosão53, obtenção de superfícies impermeáveis,
propriedades adesivas54, entre outros.

1.3.2 SAMs e suas Aplicações em Biossensores

Em química analítica, em especial em eletroanalítica, a utilização de materiais
biológicos promove significativos avanços tanto na área experimental quanto na
teórica, com novas aplicações dentro destas áreas. Ultimamente os dispositivos
mais utilizados em eletroanalítica são os biossensores, que usam diversos materiais
biológicos e apresentam além de baixo custo, alta sensibilidade e seletividade,
podendo assim ser utilizados para detecção de inúmeras moléculas de interesse
analítico, como no controle e monitoramento ambiental, análises clínicas e de
alimentos55-56.
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O maior desafio para se construir biossensores robustos e confiáveis está na
forma em que se imobilizam as moléculas biológicas sobre a superfície dos
eletrodos, pois estas devem ser imobilizadas de maneira com que elas mantenham
suas propriedades biológicas57.
Segundo Freire et al.58 as principais formas de imobilizar moléculas biológicas
sobre uma superfície condutora são através de “adsorção, ligação cruzada, ligação
covalente e encapsulamento em membranas”. Mas muitas vezes estes processos de
imobilização sobre as superfícies condutoras não se apresentam de forma estável,
pois as moléculas bioativas podem sofrer mudanças em sua conformação devido à
desorganização da deposição sobre o substrato, fazendo assim que elas percam
parte de sua atividade catalítica devido ao bloqueio dos sítios ativos da biomolécula.
Com isso tem-se uma perda na sensibilidade e seletividade do analito.
Sendo assim uma maneira de melhorar a estabilidade das moléculas
biológicas sobre a superfície de eletrodos é através da utilização das SAMs, onde é
possível observar uma melhor resposta analítica em diferentes tipos de
biossensores. Asav e Akyilmaz59 relatam a utilização de camadas auto-organizadas
de cistamina sobre um eletrodo de ouro como plataforma para as enzimas glicose
oxidase e álcool oxidase. Como mediador para a detecção simultânea de glicose e
etanol os autores utilizaram o tetratiofulvaleno, sendo observado limites de detecção
de 75 umol L-1 para os analitos.
Para os biossensores de primeira geração as SAMs podem proporcionar uma
maior sensibilidade, pois oferecem as moléculas biológicas um ambiente e uma
disposição privilegiada para os sítios ativos60.
Em relação aos biossensores de segunda geração, as camadas autoorganizadas possuem grupos eletroativos que tem a função de mediador de
elétrons, aumentando à velocidade de transferência de elétrons da superfície do
eletrodo e a molécula biológica, ocasionando maior sensibilidade e seletividade61.
O grande desafio para a construção de biossensores de segunda geração
utilizando SAMs está na relação entre o mediador de elétrons e o produto liberado
pela reação enzimática, quando muitas vezes não é possível obter a reação entre
estes dois componentes. Além desta interação é preciso que o mediador de elétrons
interaja com os cofatores presentes na enzima (NAD e FAD, por exemplo)62.
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Ren et al.63 construíram um biossensor para detecção da atividade da lactato
desidrogenase à base de quantum dots, no qual esta enzima utiliza o NAD como
cofator da reação.
Para os biossensores de terceira geração é necessário ter o controle entre o
processo de transferência eletrônica da superfície do eletrodo e o sistema biológico.
Esta transferência de elétrons está diretamente relacionada com as propriedades da
biomolécula, como a sua natureza (enzima, proteína, aminoácido, etc.), além da
orientação do sítio ativo em relação à molécula de interesse e a superfície do
eletrodo. Sendo assim a utilização das monocamadas auto-organizadas como
plataforma para as moléculas biológicas permite controlar estas propriedades
melhorando assim a resposta analítica do biossensor64.

1.4 ELETRODOS MODIFICADOS

Um dos primeiros autores a descrever em seus trabalhos a expressão
eletrodos modificados foi Moses et al.65, onde os autores descreveram este termo
para se referir a compostos químicos eletroquimicamente ativos imobilizados sobre a
superfície de um eletrodo (ouro, platina, níquel, cobre, carbono vítreo, etc)
controlando a transferência de elétrons entre a superfície e a solução.
A modificação química da superfície dos eletrodos permite uma maior
interação entre a superfície e as espécies em solução, fazendo com que haja uma
maior seletividade e uma melhor resposta eletroquímica, permitindo diversas
aplicações como nas áreas de eletroanalítica e corrosão.
A partir da década de 70 surgiram os primeiros eletrodos quimicamente
modificados. As principais superfícies utilizadas para modificação são as de
carbono66, ouro67, platina68 e mercúrio69. Estas superfícies podem ser modificadas
de inúmeras maneiras como por filmes e membranas66, enzimas64, nanoestruturas70,
entre outras.
Uma das aplicações mais utilizadas com eletrodos quimicamente modificados
é na eletroanalítica, onde se utiliza mais comumente as técnicas amperométricas,
voltamétricas e microbalança de cristal de quartzo70, além de eletrodos de íons
seletivos71.
Em eletroanalítica para se justificar a utilização de eletrodos quimicamente
modificados o material deve apresentar uma maior sensibilidade (através de
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incremento de corrente) e uma maior seletividade (através da diminuição do
sobrepotencial diminuindo a oxidação/redução de interferentes), comparadas com
eletrodos não modificados72.
Uma forma muito utilizada dos eletrodos modificados são os biossensores
através de modificação da superfície com materiais biológicos64 e membranas
poliméricas como Nafion® que bloqueiam interferentes aumentando assim a
sensibilidade do método73, além da utilização de materiais catalíticos como
nanoestruturas de ouro e cobalto para aumentar a sensibilidade70.

1.4.1 Biossensores

Dentre as classes de eletrodos quimicamente modificados se encaixam os
biossensores.
Um biossensor é caracterizado como um dispositivo capaz de fornecer
informação analítica “específica”, quantitativa ou semi-quantitativa, utilizando um
elemento de reconhecimento biológico, o qual está em contato espacial direto com o
elemento de transdução74. Tal mecanismo pode ser representado pela Figura 3.
Figura 3 - Modelo esquemático do funcionamento de um biossensor

Enzima
Substrato

Elemento de reconhecimento

Transdutor

Interferente

Interface

Os biossensores funcionam como dispositivos analíticos, acoplados a uma
um componente de reconhecimento biológico ou biologicamente derivado, integrado
ou associado a um transdutor físico-químico. Nestes dispositivos o componente
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biológico é o elemento de reconhecimento responsável pela detecção do analito e o
transdutor realiza a conversão do estímulo na forma de energia mensurável75.
Sendo assim os biossensores podem ser classificados como dispositivos que
detectam analitos específicos através de reações biológicas com enzimas76,
anticorpos77, ácidos nucleicos78, entre outros.
A utilização de biossensores apresenta diversas vantagens, entre elas a alta
sensibilidade e seletividade, fácil construção e aplicação, além de se mostrarem
robustos, estáveis e passíveis de miniaturização79. Um exemplo de biossensor em
reações biológicas é o relatado por Gosselin et al.80 que constroem um biossensor
espectroscópico para detecção de tricoteceno em amostras ambientais utilizando
anticorpos para esta detecção.
Existem

dois

mecanismos

básicos

de

detecção

na

utilização

dos

biossensores. O primeiro é através da detecção direta, na qual ocorre a interação do
material biológico com o transdutor e o sinal é medido diretamente, através de um
ligante não catalítico. Como exemplo pode-se citar receptores de células e
anticorpos. O segundo mecanismo é por detecção indireta, onde anticorpos ou
enzimas são muito utilizados, detectando-se o produto da reação antígeno-anticorpo
ou da reação enzimática. Um exemplo de detecção indireta utilizando-se enzimas foi
relatado por El Ichi et al.81 que utilizaram a enzima peroxidase imobilizada em
quitosana para aplicação em biossensores.
Os biossensores também podem ser divididos em dois grupos de acordo com
o tipo de reconhecimento que este dispositivo realiza. No primeiro grupo se
enquadram aqueles dispositivos onde um ligante é ancorado na superfície do
eletrodo e reconhece por bioafinidade o analito. O segundo é quando uma enzima é
ancorada na superfície de um eletrodo, onde sua reação com o respectivo substrato
é inibida pelo analito82.
Na literatura estão relatadas diversas enzimas que são utilizadas como
biossensores como lacase83, peroxidase81, acetilcolinesterase76, glicose oxidase84,
entre outras. Chawla et al.85 construíram um biossensor para detecção de polifenol
através da imobilização da enzima lacase sobre um eletrodo de ouro constituído por
polianilina/nanotubos de carbono/chitosana/nanopartículas de cobre. O eletrodo
proposto possui um limite de detecção de 0,156 µmol L-1. Outro exemplo de
biossensores utilizando-se enzimas foi o relatado por Yalçner et al.86 que
desenvolvem um biossensor amperométrico para detecção de peróxido de
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hidrogênio utilizando a enzima peroxidase imobilizada sobre a superfície de um
eletrodo compósito composto por nanopartículas de ferrita de níquel em quitosana.
Os biossensores são aplicados em diversas áreas, como na indústria de
alimentos, na agricultura,

área clínica, explicando

assim o interesse no

87

desenvolvimento destes .

1.5 SENSORES PARA GLICOSE

A detecção de glicose é de interesse para os seres humanos devido a
doenças como a diabetes, tornando-se necessário o seu controle e monitoramento.
O excesso de glicose no sangue gera doenças como a diabetes e a ausência gera
atrofia muscular, sendo assim necessário o desenvolvimento de novas metodologias
capazes de monitorar o nível de glicose sanguínea em tempo real e in situ88.
Devido a este fato os biossensores ganharam muita atenção no campo da
monitorização da glicose sanguínea, ambiental e na indústria de alimentos. Uma
variedade de diferentes biossensores para glicose foi desenvolvida e comercializada
nas últimas três décadas, mas ainda há muito esforço na melhoria do seu
desempenho89.
A determinação da concentração de glicose é particularmente de grande valia
em alguns produtos alimentares, pois a glicose provoca escurecimento durante o
armazenamento, e desidratação em longo prazo, principalmente devida à reação de
Maillard90. Este é um dos principais obstáculos para a fabricação de ovo desidratado
e na hidrólise de dextranos de elevada massa molar e para os oligossacarideos,
utilizados na produção de produtos farmacêuticos91. Sendo assim, a determinação
quantitativa de glicose constitui uma medida importante no controle de qualidade
alimentar do produto.
Numerosos métodos têm sido relatados para a análise de glicose em
alimentos. Diversos métodos de detecção são listados na literatura como análise de
injeção em fluxo91 e amperometria92 para detecção de glicose com baixos limites de
detecção. Su et al.93 relatam o desenvolvimento de um biossensor amperométrico
por injeção em fluxo para detecção de glicose utilizando-se uma célula
amperométrica modificada por resina de troca iônica. O biossensor apresentou um
limite de detecção de 0,8 µmol L-1.
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No entanto, a maioria dos métodos atuais envolvem procedimentos
demorados ou custosos. Mesmo na área clínica, vários dispositivos estão
disponíveis para detecção de glicose de forma precisa e rápida, porém eles são
frequentemente projetados para operar em condições de soro sanguíneo89. Devido a
este fato é preciso desenvolver métodos baratos, rápidos, seletivos e práticos para a
detecção de glicose em alimentos, pois as pesquisas atuais estão voltadas para a
detecção na área clínica.
Os biossensores que são construídos através de enzimas têm sido utilizados
em várias áreas do conhecimento em um longo período de tempo e são muitas as
tecnologias para ancorar enzimas.
Determinações enzimáticas de glicose envolvem a enzima glicose oxidase em
uma sequência de reações redox, liberando como produto final peróxido de
hidrogênio como representada na Equação (1)92.

Glicose(FADH2) + O2 → Glicose(FAD) + H2O2

(1)

Exemplos do uso de glicose oxidase imobilizada em eletrodos podem ser
citados para determinação de glicose no sangue89, chocolate92, e outros produtos
alimentícios. Um exemplo de aplicação de um biossensor em amostras sanguíneas
é o relatado por Reshetilov et al.94 que desenvolvem um biossensor para glicose
utilizando um eletrodo de Clark.
Para a detecção de glicose em amostras sanguíneas existem três métodos
básicos de biossensores para sua detecção, sendo os métodos invasivos, não
invasivos e semi-invasivos. Nos métodos invasivos as amostras sanguíneas são
retiradas através da utilização de agulhas. No método semi-invasivo utiliza-se uma
quantidade de amostra sanguínea muito pequena, onde se tem a perfuração, mas
de modo imperceptível. Na metodologia não invasiva que está sendo muito
pesquisada ultimamente não se tem a perfuração da pele do paciente, onde é
possível a detecção de glicose através da lágrima, saliva e/ou suor95.
Os pacientes portadores de diabetes têm que retirar uma amostra sanguínea
todos os dias para o seu controle e monitoramento, sendo assim existe no mercado
diversos aparelhos para a detecção de glicose no sangue. Mas esses aparelhos
mensuram a glicose de modo invasivo, nos quais os paciente tem que perfurar a
pele com uma agulha todas as vezes que vai fazer o exame, sendo um desconforto
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para os pacientes96. Sendo assim o desenvolvimento de métodos não invasivos para
detecção de glicose em seres humanos se torna muito importante.
Melikyan et al.97 estão desenvolvendo um método não invasivo de detecção
de glicose em sangue de porco in vitro através da técnica de ressonância magnética
espiral. A variação da concentração de glicose faz com que mude o coeficiente de
reflexão, por causa da interação eletromagnética entre a solução de glicose e o
ressonador.

1.6 ULTRAMICROELETRODOS (UME)

Os ultramicroeletrodos surgiram no início da década de 70 revolucionando
algumas áreas, tais como a cinética eletroquímica e a eletroanalítica, pois este tipo
de eletrodo permitiu descobrir novas propriedades eletroquímicas antes não
acessíveis como análise in vivo98, utilização de altas velocidades sem a distorção
dos perfis99, eletroquímica em eletrólitos pouco condutores100, entre outros.
Os ultramicroeletrodos apresentam diâmetro que variam de 1 a 50 µm,
adquirindo diversas características como uma maior velocidade de transferência de
massa,

baixa

sensibilidade

à

queda

ôhmica

e

maior

relação

corrente

faradaica/corrente capacitiva. Estes eletrodos possuem diversas geometrias,
podendo ser em formato de discos, bandas, anéis, cilindros, entre outras100.
Na eletroanalítica estes eletrodos estão sendo muito utilizados em análises de
metais pesados101, biossensores102, monitoramento ambiental103, entre outros.
Também merece destaque na aplicação destes eletrodos em diversas reações
orgânicas104, estudos na ausência de eletrólito de suporte100 e reações de
desprendimento de gases105.
Na construção de biossensores a utilização de ultramicroeletrodos se deve a
dois fatos principais. O primeiro é em relação à miniaturização, onde se podem
construir dispositivos para análise in vivo98 e o segundo fato quanto a sensibilidade
do método, onde ultramicroeletrodos conseguem alcançar baixos limites de
detecção comparados a eletrodos convencionais. Vasylieva et al. 102 construíram um
biossensor utilizando ultramicroeletrodos modificados com polietilenoglicol diglicidil
éter. O polímero tem a função de ancorar as enzimas, onde os autores utilizaram a
glicose oxidase, aminoácido oxidase e glutamato oxidase, e posteriormente o
eletrodo foi aplicado em análise in vivo em ratos.
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2 OBJETIVOS

O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma superfície
bifuncional Pt/Au modificada com uma camada auto-organizada de cistamina para
ancoragem da enzima glicose oxidase para determinação de açúcar em amostras
alimentícias. Este objetivo geral pode ser decomposto segundo o cronograma
abaixo:



Construir os eletrodos;



Obter uma superfície bifuncional Pt/Au;



Imobilizar as monocamadas auto-organizadas sobre os eletrodos bifuncionais;



Imobilizar a enzima (glicose oxidase) e o mediador de elétrons (ferroceno);



Caracterizar

a

superfície

por

técnicas

eletroanalíticas

e

técnicas

microscópicas;


Estabelecer uma rotina eletroanalítica para determinação de glicose em
amostras reais;



Realizar um estudo estatístico do método proposto.
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3 METODOLOGIA

3.1 REAGENTES E SOLUÇÕES

Os reagentes utilizados durante os experimentos estão listados na Tabela 1.

Tabela 1 – Procedência e pureza dos reagentes utilizados

Material

Fórmula Química

Procedência

Pureza (%)

Glicose Oxidase

-

Sigma-Aldrich

-

Glicose

C6H12O6

Sigma-Aldrich

-

Ferrocianeto de

K3Fe(CN)6

J.T.Baker

99,4

K4Fe(CN)6

Mallinckrodt

99,5

Ácido Sulfúrico

H2SO4

Synth

> 95

Ácido

HAuCl4.3H2O

Sigma-Aldrich

99,9

Glutaraldeído

HOC(CH2)3CHO

Sigma-Aldrich

-

Ferroceno

C10H10Fe

Sigma-Aldrich

>95

Metanol

CH3OH

J.T.Baker

99,8

Dihidrocloreto de

C4H12N2S2.2HCl

Sigma-Aldrich

98

Na2HPO4

J.T.Baker

99,6

KH2PO4

Merck

99,5

α – Alumina (1 µm)

Al2O3

Buehler

-

α – Alumina (0,3

Al2O3

Buehler

-

Al2O3

Buehler

-

potássio
Ferricianeto de
potássio

tetracloroaurico
Trihidratado

cistamina
Fosfato de sódio
dibásico anidro
Fosfato de potássio
monobásico

µm)
α – Alumina (0,05
µm)
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Para a deposição de ouro sobre a superfície da platina foi utilizada uma
solução de ácido tetracloroáurico trihidratado 1,0 mmol L-1 em ácido sulfúrico 0,1 mol
L-1.
As medidas voltamétricas e de espectroscopia de impedância eletroquímica
foram feitas utilizando uma solução de ácido sulfúrico 0,1 mol L-1, uma solução de
ferrocianeto de potássio e ferricianeto de potássio 0,01 mol L-1 em ácido sulfúrico 0,1
mol L-1 e uma solução tampão fosfato 0,1 mol L-1.
A imobilização na camada auto-organizada foi realizada utilizando-se uma
solução de dihidrocloreto de cistamina 1,0 mmol L-1 em álcool etílico.
Após a formação da SAM sobre a superfície do eletrodo, o mesmo foi
modificado utilizando uma solução de glicose oxidase (GOx) de 1000U em PBS,
uma solução etanoica de glutaraldeído (Glu) 0,5% e uma solução de ferroceno (Fc)
0,1 mol L-1 em metanol.
Para a construção da curva de calibração foi preparada uma solução padrão
de glicose 1,0 mmol L-1 em tampão fosfato (PBS) 0,1 mol L-1, e diluído
posteriormente de acordo com cada experimento realizado.

3.2 PREPARAÇÃO DOS ELETRODOS

Para a detecção de glicose em diversas matrizes alimentícias foram
desenvolvidos três eletrodos diferentes, sendo um Eletrodo Embutido (EE), um
Eletrodo por Evaporação de Platina (EEP) e um Ultramicroeletrodo (UME),
construídos conforme se descreve a seguir.

3.2.1 Eletrodo Embutido (EE)

Para a detecção de glicose em amostras que não demandam pré-tratamentos
como extração e clean-up, como refrigerantes e chá foi desenvolvido um eletrodo
embutido (EE). Este eletrodo foi constituído utilizando um tubo de vidro de 11 mm de
diâmetro contendo dois fios de platina, sendo um como contra eletrodo e outro como
eletrodo de trabalho, além de um fio de prata como eletrodo de referência (pseudoreferência), embutidos em resina Epóxi (Figura 4). A Figura 4 apresenta o eletrodo
proposto.
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Figura 4 - Eletrodo Embutido para detecção de glicose em alimentos.

3.2.2 Eletrodo por Evaporação de Platina (EEP)

Para a detecção de glicose em amostras sólidas com necessidade de prétratamento como iogurte foi desenvolvido um Eletrodo por Evaporação de Platina.
Para construção deste eletrodo foi cortado uma placa de vidro de 25 mm de
comprimento por 10 mm de largura. Foi construída uma máscara utilizando o
software CorelDraw X5. Após esta máscara foi colocada sobre a placa de vidro para
a evaporação de platina como apresentado na Figura 5. O eletrodo de trabalho
contém uma área de 0,071 cm2.
Para a evaporação foi utilizado um alvo de platina de 55 mm (Figura 5D),
onde foi colocado em um evaporador BAL-TEC MED020 sob pressão de 5,0 Pa,
potência de 70 W e voltagem de -80 V com atmosfera de argônio, a fim de obter as
partículas de platina de 40 nm sobre o suporte de vidro106.
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Figura 5 - Eletrodo por Evaporação de Platina para detecção de glicose em
alimentos. (A) e (B) EEP; (C) máscara para o EEP e (D) alvo de platina.

3.2.3 Ultramicroeletrodo (UME)

Para a detecção de glicose com menores limites de detecção e uma futura
aplicação em amostras não invasivas (saliva, lágrima e suor) foi construído um
ultramicroeletrodo de Pt (UME) com 50 µm de diâmetro embutido em capilar de vidro
mantendo a ponta do microfio de Pt exposta.
Para a selagem o capilar foi preenchido com resina epóxi. Após o tempo de
cura da resina, o eletrodo foi polido. Um acabamento com resina Araldite® foi feito na
outra extremidade do tubo de vidro, para evitar a quebra do contato elétrico durante
a utilização107.

3.3 MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA MEDIDAS ELETROQUÍMICAS

3.3.1 Medidas Eletroquímicas

Todas

as

medidas

eletroquímicas

foram

realizadas

em

um

potenciostato/galvanostato PGSTAT30/Autolab® utilizando o software GPES. Os
resultados obtidos foram tratados utilizando o programa Origin da Microcal Inc. 7.0©.

38

3.3.2 Medidas de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica

Para a realização dos experimentos de Espectroscopia de Impedância
Eletroquímica (EIE) utilizou-se os mesmos materiais das medidas voltamétricas. Os
experimentos foram realizados em um potenciostato PGSTAT30/ Autolab® acoplado
a um microcomputador e controlado pelo software FRA. Os espectros de plano
complexo foram analisados com o software Electrochemistry-ZView2.

3.3.3 Medidas com Microscopia de Força Atômica

As medidas de microscopia de força atômica foram realizadas em um
microscópio Nanosurf easyScan 2 da Nanosurf, com modo de operação de contato e
não contato. Os resultados foram tratados no software nanosurf easyScan 2.

3.3.4 Medidas com Microscopia Ótica

As medidas de microscopia ótica foram realizadas em um microscópio HIROX
KH-7700 com lente OL-350II.

3.4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

3.4.1 Limpeza da superfície dos eletrodos

Para o EE e UME o pré-tratamento da superfície foi realizado em três etapas,
sendo um procedimento químico, um polimento mecânico e uma etapa
eletroquímica. Para o EEP foi realizado em duas etapas, sendo o procedimento
químico e o procedimento eletroquímico.
O procedimento químico consiste na imersão dos eletrodos por um período de
10 minutos em uma solução de 1:3 H2O2:H2SO4 (v/v), ambos concentrados.
Posteriormente os eletrodos foram enxaguados com água ultrapura. O polimento
mecânico foi realizado através do polimento com lixas d’água (600 - 1200 - 2000) e
suspensão de alumina (1,0, 0,3 e 0,05 µm). Já o polimento eletroquímico foi
procedido por voltametria cíclica de -0,2 a 1.45 V (vs Ag/Ag+) em solução de H2SO4
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0,1 mol L-1 até se obter um perfil voltamétrico estável e de acordo com o reportado
na literatura para Pt no mesmo eletrólito108.

3.4.2 Obtenção da superfície bifuncional

As nanoestruturas de ouro foram formadas sobre a superfície dos eletrodos
de platina, previamente tratadas. Para tal, foi procedida uma varredura linear de
potenciais, no intervalo entre 1,6 a -0,2 V (vs Ag/Ag+) em eletrólito de H2SO4, 0,1 mol
L-1 contendo 1,0 mmol L-1 de ácido tetracloroáurico. Para a padronização do método,
foi feito a variação da velocidade de varredura de deposição visando obter
nanoestruturas separadas de Au e não um filme contínuo do metal sobre a Pt. A
velocidade de varredura escolhida para a deposição na superfície foi de 100 mV s-1
para os eletrodos EE e EEP, e 25 mV s-1 para o eletrodo UME.

3.4.3 Cálculo das Áreas Superficiais do eletrodo bifuncional Pt/Au

A área eletroativa do eletrodo de Pt/Au foi calculado a partir da carga de
dessorção do hidrogênio adsorvido na fração da superfície do eletrodo composta por
platina antes e após a modificação com Au. Para isso, foi utilizada a voltametria
cíclica em H2SO4 0,1 mol L-1. Sabe-se que uma monocamada completa de
hidrogênio adsorvido sobre Pt policristalina demanda uma carga de 210 C cm-2 109
para sua dessorção. Dividindo-se a carga encontrada experimentalmente pela
densidade de carga teórica tem-se a área eletroativa da Pt109. Dessa forma, a área
do eletrodo de Pt recoberta com Au foi calculado através da diferença entre a carga
(obtida da região de adsorção de hidrogênio) antes e após a modificação com as
nanoestruturas de Au.

3.4.4 Preparação das Monocamadas Auto-Organizadas de Alcanotiois

A adsorção dos alcanotióis na fração de Au das superfícies eletródicas
devidamente limpas foi realizada por meio de imersão dos eletrodos bifuncionais em
solução etanólica de cistamina (Cys) 1,0 mmol L-1. A influência do tempo de imersão
do eletrodo na solução de cistamina na formação da SAM foi investigada, onde o
tempo ótimo de imersão foi de 6 horas. Foram utilizadas técnicas voltamétricas,
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espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e microscopia de força atômica
(AFM) para a caracterização da superfície.
A caracterização eletroquímica da superfície foi realizada utilizando uma
solução de Fe(CN)6 0,01 mol L-1 em H2SO4 0,1 mol L-1 em um intervalo de potencial
de -0,1 a 0,8 V vs. Ag/Ag+.
A Pt possui pouca interação com a SAM, pois não há muita afinidade do
substrato com os átomos de enxofre da cistamina, assim, apenas as nanoestruturas
de ouro foram modificadas pela imersão do eletrodo em solução de contendo este28.

3.4.5 Imobilização da enzima (glicose oxidase) e do mediador de elétrons
(ferroceno)

Para a construção do biossensor, foram adicionados 10 µL enzima (glicose
oxidase contendo 1000U em tampão PBS), 5 µL de glutaraldeído 0,5 % e, por
último, 10 µL do mediador de elétrons (ferroceno) sobre a superfície do eletrodo
bifuncional modificado110. Na otimização da eficiência do biossensor foram variadas
as quantidades de enzima, glutaraldeído (Glu) e ferroceno (Fc).
Para a caracterização da reação enzimática foram utilizadas técnicas
voltamétricas, espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e microscopia
ótica. A distribuição das espécies na superfície do biossensor está esquematizada
na Figura 6.
A caracterização eletroquímica foi realizada utilizando uma solução tampão
PBS 0,1 mol L-1 em um intervalo de potencial de -0,1 a 0,6 V vs. Ag/AgCl.

Figura 6 - Modelo esquemático da superfície do eletrodo bifuncional modificado.
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3.4.6 Estabelecimento de uma Rotina Eletroanalítica para Detecção de Glicose

Nesta etapa do desenvolvimento do trabalho, a glicose foi testada visando
determinar o seu comportamento eletroquímico (em ambiente controlado) sobre os
eletrodos desenvolvidos e caracterizados anteriormente. O perfil voltamétrico da
glicose sobre o biossensor foi analisado utilizando tampão fosfato 0,1 mol L-1 em pH
= 7. Em seguida, foi estabelecida uma rotina de análise, utilizando as técnicas de
voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada e cronoamperometria, utilizando os
eletrodos desenvolvidos. Para isto, foram feitas dez curvas de trabalho com
diferentes eletrodos através da adição de glicose 1,0 mmol L-1 em uma cela
eletroquímica de 10 mL utilizando-se a técnica de cronoamperometria aplicando um
potencial de oxidação/redução do analito de 0,25 V vs. Ag/Ag+ para EE e UME e
0,35 V vs. Ag/Ag+ para EEP, com um tempo de estabilização de corrente difusional
de 60 segundos, obtendo assim os melhores valores de corrente (maior corrente de
pico) e potencial foram utilizados para a construção da curva analítica.
Para

via

de

comparação,

os

eletrodos

de

Pt,

Pt/Au,

Pt/Au/Cys,

Pt/Au/Cys/Glu/GOx e Pt/Au/Cys/Glu/Gox/Fc também foram submetidos aos mesmos
procedimentos eletroquímicos adotados para a detecção e quantificação de glicose.
A partir de diversas curvas analíticas, para a glicose, foi feita uma análise
estatística dos resultados e valores como linearidade de resposta, limites de
detecção e quantificação, sensibilidade, desvio padrão relativo, erro relativo,
incerteza e reprodutibilidade foram obtidos.

3.5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA EM AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS

Após o desenvolvimento da metodologia analítica, esta foi aplicada na
determinação de glicose em amostras alimentícias. Com isto avaliou-se a influência
das impurezas presentes nestas matrizes no limite de detecção e o erro
experimental envolvido na determinação do analito em estudo. As amostras
analisadas foram refrigerante, chá e iogurte.
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3.5.1 Preparo da Amostra de Refrigerante e Chá

Para as amostras de refrigerante e chá foram utilizados o Eletrodo Embutido.
Uma vez que essas amostras são líquidas, as mesmas não necessitam de prétratamento. Nestes casos, o eletrodo foi inserido diretamente dentro da amostra em
questão e feita à quantificação de glicose.

3.5.2 Preparo da Amostra de Iogurte

Para a amostra de iogurte foi utilizado o Eletrodo por Evaporação de Platina.
Estas amostras por serem sólidas necessitam de um pré-tratamento. Segundo
Conzuelo et al.111 para a detecção de glicose em iogurte foi necessário suspender
1,0 g da amostra em 15 mL de água destilada e agitar por 10 minutos. A parte
dissolvida da amostra foi transferida para um balão volumétrico e diluída em água
destilada.
Após o pré-tratamento das amostras foi gotejado sobre o eletrodo 1,0 mL da
solução a fim de formar uma gota sobre os eletrodos e assim foi quantificada a
glicose presente na amostra.

3.6 ESTUDO ESTATÍSTICO DO MÉTODO

Para aumentar a confiança na interpretação dos resultados obtidos com os
três eletrodos modificados utilizados neste trabalho, análises foram feitas
repetidamente e os resultados interpretados utilizando o modelo estatístico descrito
na referência 112. Os parâmetros analisados são descritos a seguir.

3.6.1 Limite de Detecção e Quantificação Pelo Tratamento Estatístico

A avaliação dos erros experimentais, os limites de confiança e os cálculos dos
limites de detecção e quantificação foram calculados a partir do procedimento
estatístico descrito em Miller & Miller112. Para se estimar quão bem os pontos
experimentais se ajustam em uma linha reta, foi calculado o coeficiente de
correlação produto-momento, r, dado por:
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onde ( , ) é a posição conhecida como “centróide” de todos os pontos, sendo a
média aritmética dos valores de x (concentrações dos padrões) e a dos valores de y
(resposta do instrumento). O coeficiente de correlação pode variar no intervalo entre
–1 ≤ r ≤ +1. O valor de r = +1 descreve uma correlação perfeita, isto é, todos os
pontos experimentais, caem numa linha reta. A Equação algébrica que satisfaz um
gráfico linear é dada por:

y = a + bx

(3)

onde b é a tangente da linha e a o intercepto no eixo y.
Assumindo que existe uma correlação linear entre o sinal analítico (y) e a
concentração (x), deve ser calculada a melhor linha reta entre os pontos da curva de
calibração, considerando os erros experimentais de cada um deles.
Os procedimentos descritos assumem que todos os erros estão na direção y
e que as concentrações padrão (valores de x) estão livres de erros. Desta forma,
procura-se uma reta que minimize os desvios na direção y entre os dados
experimentais e a reta calculada. Como alguns desses desvios, conhecidos
tecnicamente como os resíduos y, serão positivos e outros negativos, é conveniente
tentar minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. Isso explica o uso freqüente
do termo “método dos mínimos quadrados” para esse procedimento.
A tangente b e o intercepto no eixo y da linha a, calculados com base nesse
princípio são dados por:

=
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∑(

=

)]
)

−

(4)

(5)

A linha calculada desta maneira é conhecida como curva de regressão de y
em x, isso é, a curva indicando como y varia quando x é colocado nos valores
escolhidos.
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Os erros aleatórios nos valores para a tangente e intercepto são importantes
e as equações usadas para calculá-los serão consideradas. Inicialmente foi
calculada a estatística Sy/x que é dada por:

⁄

=

∑(

)

⁄

(6)

Sy/x é o desvio padrão estimado de cada ponto do gráfico, incluindo o ponto do
“branco”, com uma variação de erros normalmente distribuída apenas na direção y.
A Equação (6) utiliza os valores residuais de y ( ), sendo os pontos na curva
de regressão calculada que correspondem aos valores individuais de x, isso é, os
valores ajustados de y. Esses valores são facilmente calculados com a Equação de
regressão.
Numa regressão linear, o número de graus de liberdade é (n – 2), sendo n o
número de experimentos realizados, o que reflete a consideração óbvia de que
somente uma linha reta pode ser traçada passando por dois pontos dados.
Com o valor calculado de Sy/x pode-se calcular Sb e Sa, os desvios padrão
para a tangente (b) e o intercepto (a).

=

(7)
∑(

)
∑

=

∑(

)

(8)

Esses valores de desvio padrão podem ser utilizados para se estimar os
limites de confiança para a tangente (b±t(n-2) x Sb) e para o intercepto (a±t(n-2) x Sa),
onde t é o parâmetro de Student (valor tabelado), que pode ser tomado no nível de
confiança desejado e (n – 2) graus de liberdade.
Uma vez que a tangente e o intercepto de uma curva de regressão tenham
sido determinados, é simples calcular um valor de x correspondente a qualquer valor
medido de y. A determinação do erro no valor de x é dada por:

=

+ +

(
∑(

)
)

(9)
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na expressão acima yo é o valor experimental de y, a partir do qual o valor de
concentração xo pode ser determinado. Sxo é o desvio padrão estimado de xo. Os
limites de confiança puderam ser calculados como xo = t (n – 2) x Sxo .
Finalmente foram determinados os limites de detecção (LOD) e de
quantificação (LOQ).
Em termos gerais, o limite de detecção de um analito pode ser descrito como
aquela concentração que dá um sinal (y) no instrumento significantemente diferente
do sinal do “branco” ou da “linha de base” 48.
Para os cálculos do LOD e LOQ foram utilizadas as relações:

LOD = yB + 3 SB
LOQ = yB + 10 SB

(10)
(11)

nessas equações yB é o valor do sinal do “branco” e SB é o desvio padrão do
“branco”.

3.6.2 Erros, Incertezas e Desvio Padrão da Curva Analítica

Para o cálculo dos erros, incertezas, desvio padrão e limite de confiança da
curva analítica foram construídas dez curvas analíticas com diferentes eletrodos
através da adição de um padrão de glicose 0,001 mol L-1 em uma cela eletroquímica
de 10 mL.

3.6.2.1 Incerteza Padrão Tipo A

A incerteza padrão tipo A está relacionada com as repetições de
experimentos e é intrínseca do processo de medição115, podendo ser calculada
segundo a Equação (12).

( )=

√

Onde s é o desvio padrão de cada curva analítica.

(12)
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3.6.2.2 Incerteza do Fator de Diluição

Esta incerteza está relacionada à diluição provocada pelas sucessivas
adições dos padrões de glicose na cela eletroquímica113. A Equação (13) apresenta
como calcular este valor.
( )=

(13)

Onde Vf é o volume final da solução diluída e Vi é o volume adicionado na
cela eletroquímica.

3.6.2.3 Incerteza pelo Fator de Correção

Esta incerteza está relacionada com a média de cada uma das curvas de
calibração obtidas113. Para o calculo desta incerteza foi utilizada a Equação (14).

( )=

( )

(14)

̅

Onde U(xi) é a incerteza padrão tipo A e ̅ a média de corrente de cada ponto
da curva de calibração.

3.6.2.4 Incerteza das Grandezas de Mensuração

Esta incerteza está relacionada com a sensibilidade do método, onde se tem
a contribuição de cada ponto da curva de calibração na incerteza do método113. Para
este calculo utilizou-se a Equação (15).

Uy(xi) = Ci(xi) x U(xi)

(15)

Onde U(xi) é a incerteza padrão tipo A e Ci(xi) é o coeficiente de sensibilidade
do mensurando que é dado pela Equação (16).

( )=

∆
∆

(16)
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Onde Δy é a variação de corrente da curva de calibração e Δx é a variação da
concentração do padrão de glicose da curva de calibração.

3.6.2.5 Incerteza Padrão Combinada
Está relacionada com as somas das incertezas do sistema115, onde foi
calculada segundo a Equação (17).

=

∑

( )

(17)

Onde U(xi) é a incerteza padrão tipo A.

3.6.2.6 Incerteza Expandida
É a incerteza total do sistema113, onde foi calculada segundo a Equação (18).

U = k x Ucy

(18)

Onde Ucy é a incerteza padrão combinada e k é o coeficiente de abrangência
que foi calculado segundo a Equação (19) que apresenta o grau de liberdade
efetivo.

=

∑

(19)

Onde Veff é o grau de liberdade efetivo; Ucy é a incerteza padrão combinada;
Uy(xi) é a incerteza das grandezas de mensuração e n é o número de repetições.
Através do valor de Veff
(k).

113

(Anexo 1) foi encontrado o coeficiente de abrangência
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3.6.2.7 Limite de Confiança

O limite de confiança é dado como o intervalo confiável de mensuração, onde
é uma teoria estatística que é utilizada para calcular a probabilidade da diferença
observada entre a média das amostras e o valor verdadeiro que seja originada de
erros aleatórios112. A Equação (20) representa como foi calculado o nível de
confiança de 95% para a curva de calibração.

= ̅±

(20)

√

Onde µ é o valor verdadeiro; ̅ a média da amostra; t é o valor tabelado do
parâmetro de Student em função dos graus de liberdade (n-1); s é o desvio padrão e
n é o número de repetições.

3.6.3 Tratamento Estatístico das Amostras Analisadas

Para os estudos estatísticos das amostras reais foram comparados o eletrodo
proposto, o valor rotulado na embalagem dos produtos alimentícios e um
glicosímetro comercial BREEZETM2 da Bayer©. Para cada amostra analisada foram
feitas dez repetições através de cinco adições de padrão de glicose 0,001 mol L-1.
3.6.3.1 Erro Relativo, Desvio Padrão e Incerteza da Mensuração

O erro relativo é dado pela diferença entre o valor detectado e o valor exato
da amostra114, onde foi calculado pela Equação (21).

%Er = Cexp – Cref
Cref

(21)

Onde Cexp é a concentração detectada com o eletrodo proposto e Cref é a
concentração padrão.
A incerteza de mensuração e o desvio padrão foram calculados segundo as
equações (7) e (12).
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3.6.3.2 Índice Z

O índice Z segundo Gomes-Júnior

113

“é um teste estatístico cujo objetivo é

testar a igualdade entre a média conhecida e uma média calculada”. O índice Z foi
calculado utilizando a Equação (22).
Zi = Cexp – Cref
s

(22)

Onde Cexp é a concentração detectada com o eletrodo proposto; Cref é a
concentração padrão e s é o desvio padrão.
Ainda segundo Gomes-Júnior

115

“considera que |Z| < 3 tem-se que o

resultado individual da amostra controle, no caso o material de referência que está
sendo analisado, deve estar dentro de 99% do intervalo de confiança do valor
esperado”.

3.6.3.3 Teste t

Este teste consiste na comparação entre a média experimental das análises
com um valor conhecido padrão112, onde foi calculado através da Equação (23).

| | = ( ̅ − )√

(23)

Onde µ é o valor verdadeiro; ̅ a média da amostra; t é o valor tabelado de
Student em função dos graus de liberdade (n-1) (Anexo 2); s é o desvio padrão e n é
o número de repetições.
Se o valor de |t| exceder o valor crítico tabelado (Anexo 2), a hipótese nula
será rejeitada, demonstrando que o resultado experimental não se encontra dentro
do intervalo de confiança do método112.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DEPOSIÇÃO DAS NANOESTRUTURAS DE OURO

As nanoestruturas de ouro foram depositadas sobre o eletrodo de platina
utilizando a voltametria de varredura linear no intervalo de potencial de 1,6 a -0,2 V
vs. Ag/Ag+ em uma solução de ácido tetracloroáurico 1,0 mmol L-1 em ácido sulfúrico
0,1 mol L-1. O comportamento eletroquímico dos eletrodos de Pt, Au e Pt/Au foram
estudados em ácido sulfúrico 0,1 mol L-1 no intervalo de potencial de

-0,2 a 1,45

+

V vs. Ag/Ag . A morfologia da superfície foi estudada com AFM no modo não
contato.

4.1.1 Caracterização das Nanoestruturas de Ouro por Voltametria Cíclica

Inicialmente foi realizada a caracterização da superfície do eletrodo de platina
em uma solução de ácido sulfúrico 0,1 mol L-1, após todos os procedimentos de
limpeza como descrito na seção 3.4.1. A Figura 7 apresenta o voltamograma típico
da platina obtido para o eletrodo EE.

Figura 7 – Voltamograma cíclico do eletrodo de platina EE em ácido sulfúrico 0,1 mol
L-1 com velocidade de varredura de 100 mV s-1.
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Como observado no voltamograma da Figura 7, o eletrodo de platina
apresenta vários processos redox. A região de -0,2 a 0,1 V vs. Ag/Ag+ é
correspondente aos processos de adsorção e dessorção de hidrogênio atômico
sobre o eletrodo de platina devido à redução do próton em solução e à oxidação da
monocamada de Hads formada,115 como apresentado nas equações (24) e (25).

Processo anódico:

Pt-H(ads) → Pt + H+(sol) + 1e-

(24)

Processo catódico:

Pt + H+(sol) + 1e- → Pt-H(ads)

(25)

Este processo é reversível, pois as cargas envolvidas nos processos são
idênticas e não foi observada variações de carga com a variação da velocidade de
varredura de potenciais116. Estes processos de adsorção e dessorção de hidrogênio
formam uma monocamada sobre os átomos de platina na superfície do eletrodo na
proporção 1:1, onde cada átomo de platina acomoda um hidrogênio adsorvido.
Na região entre 0,1 a 0,5 V vs. Ag/Ag+ não ocorrem processos faradaicos,
apenas processos de carga de dupla camada elétrica, onde os valores de corrente
se aproximam de zero.
A região entre 0,5 a 1,45 V vs. Ag/Ag+ apresenta um pico de oxidação relativo
à formação de óxidos de platina sobre a superfície do eletrodo, caracterizado pelo
aumento significativo de corrente neste intervalo e descrito pela Equação (26).

Pt + 2H2O → PtO(H2O)ads + 2H+ + 2e-

(26)

Na varredura catódica observa-se a redução dos óxidos de platina em
potencias próximos a 0,5 V vs. Ag/Ag+ de acordo com a Equação (27).

PtO(H2O)ads + 2H+ + 2e- → Pt + 2H2O

(27)
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Depois de caracterizados os processos eletrônicos presentes na superfície do
eletrodo de platina foram calculados a área eletroativa através da carga dos átomos
de hidrogênio adsorvidos na superfície da platina. Para a platina policristalina o valor
de referência para a carga é de 210 µC cm-2 para uma monocamada de Hads115.
Sendo assim, para calcular a área eletroativa do eletrodo foram integrados os picos
da região de dessorção de hidrogênio no intervalo de -0,2 a 0,1 V vs. Ag/Ag+.
Sabendo-se que carga (QPt) é igual à variação de corrente (di) vs. a variação
de tempo (dt) e a variação de tempo é igual à divisão entre a variação de potencial
(dE) pela velocidade de varredura (v), pode-se calcular a carga pela divisão entre a
área integrada (Aint) dividida pela velocidade de varredura como apresentado pelas
equações (28), (29), (30) e (31).

QPt = di x dt

(28)

dt = dE/V

(29)

QPt = di x dE
v

(30)

QPt = Aint / v

(31)

Assim, o valor de carga calculado é correspondente à dessorção de
hidrogênio na superfície do eletrodo. Dividindo-se a carga calculada pela carga da
platina policristalina (210 µC cm-2), encontra-se a área eletroativa do eletrodo como
apresentado na Equação (32).

Aativa = QPt / QPt(policristalina)

(32)

A razão entre a área eletroativa pela área geométrica encontra-se o fator de
rugosidade (f) do eletrodo de platina como descrito na Equação (33).
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f = Aativa / Ageométrica

(33)

Para a platina policristalina polida até um acabamento perfeitamente
espelhado, o fator de rugosidade esperado está entre 2 e 3 117.
Os valores de carga (QPt), área ativa (Aativa) e fator de rugosidade (f) foram
calculados para os três eletrodos construídos e os resultados estão representados
na Tabela 2.

Tabela 2 – Caracterização da eletroatividade dos eletrodos de platina.
Eletrodo

Ageométrica
2

Aint (µC V

v (V s-1)

QPt (µC)

-1

Aativa

f

2

(cm )

s )

EE

0,0314

4,54

0,1

45,39

0,0744

2,37

EEP

0,071

1,93

0,5

38,6

0,184

2,59

0,0575

0,5

0,115

0,00019

2,40

UME

-5

7,85x10

(cm )

Depois de calculada a área eletroativa dos eletrodos foi realizada o
procedimento de modificação do eletrodo de platina através da deposição das
nanoestruturas de ouro, através da redução eletroquímica de Au (III) para Au (0)
pela técnica de varredura linear como pode ser apresentado na Figura 8.
Como apresentado nos voltamogramas da Figura 8 o eletrodo EE apresenta
três picos de redução e os eletrodos EEP e UME apresentam dois picos. O pico I é
relativo à redução do óxido de platina como apresentado na Equação (27), e os
picos II e III estão relacionados com a redução de Au(III) para Au(0) sobre a
superfície de platina. Essa redução ocorre em duas etapas no eletrodo EE, onde o
pico III é relativo à UPD de ouro sobre a platina e o pico II é relativo à deposição de
ouro em bulk118. A formação de UPD sobre ouro é observado apenas no eletrodo EE
devido a sua maior área eletroativa comparado com o eletrodo EEP. No eletrodo
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UME não se observa este pico, provavelmente devido à pequena área superficial do
eletrodo, onde não se consegue observar o pico de formação de UPD de ouro.

Figura 8 – Voltamogramas de varredura linear do eletrodo de Pt em HAuCl4 1,0
mmol L-1 + H2SO4 0,1 mol L-1. (A) EE a 100 mV s-1; (B) EEP a 100 mV s-1 e (C) UME
a 25 mV s-1.
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A fim de investigar a melhor velocidade de deposição foi feita a deposição de
ouro sobre os eletrodos de platina variando-se a velocidade de varredura de
potenciais no intervalo de 10 a 150 mV s-1. A Figura 9 apresenta a porcentagem de
recobrimento da superfície (% θ) com nanoestruturas de ouro em função da
velocidade de varredura de potenciais.
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Figura 9 - Porcentagem de recobrimento da superfície com nanoestruturas de ouro
em função da velocidade de varredura de potenciais em ácido sulfúrico 0,1 mol L-1
utilizando-se o eletrodo EE.
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Como observado na Figura 9, no intervalo de 10 a 125 mV s-1 a porcentagem
de recobrimento de ouro varia proporcionalmente com a velocidade de varredura de
potenciais. Com velocidades muito pequenas observa-se que praticamente toda
superfície de platina está recoberta com ouro, assim não foram utilizadas essas
velocidades, pois o objetivo é obter nanoestruturas de ouro e não um filme. Acima
de 125 mV s-1 observou-se que a porcentagem de deposição varia pouco com a
velocidade de varredura, pois em velocidades mais altas não há tempo suficiente
para a nucleação dos átomos de ouro sobre a superfície de platina.
Com isso a velocidade de deposição definida como adequada para a
formação das nanoestruturas de ouro foi a de 0,1 V s-1 para os eletrodos EE e EEP,
pois nessa velocidade se tem uma superfície 1:1 de Pt:Au. No eletrodo UME utilizouse a velocidade de varredura de potenciais de 25 mV s-1 para garantir um
recobrimento uniforme de toda a superfície do UME e não somente nas bordas do
microdisco, onde a eletrodeposição ocorre de maneira preferencial, devido à
geometria esférica da camada de difusão do UME.
Após a deposição das nanoestruturas de ouro a partir das velocidades de
varredura de potenciais escolhidas anteriormente, foram caracterizados os

56

comportamentos voltamétricos dos eletrodos de Pt; Au e Pt/Au em ácido sulfúrico
0,1 mol L-1 como apresentado nos voltamogramas da Figura 10.
Os perfis voltamétricos dos eletrodos modificados com nanoestruturas de
ouro obtidas nos diferentes eletrodos mostraram picos referentes à redução dos
óxidos de ouro em 0,87 V vs. Ag/Ag+, pico este característico da superfície de ouro,
como pode ser observado nos voltamogramas dos eletrodos convencionais de ouro.
Também foi possível perceber, na Figura 10, que os picos referentes à
oxidação e redução do óxido de platina diminuíram na presença de ouro sobre a
superfície do eletrodo, devido a uma menor quantidade de platina exposta. O
mesmo comportamento é observado para os picos de adsorção e dessorção de
hidrogênio, devido a uma menor quantidade de substrato disponível.

Figura 10 - Voltamogramas em H2SO4 0,1 mol L-1, utilizando-se um eletrodo de Pt
(─); Au (─) e Pt/Au (─) com velocidade de varredura de 100 mV s-1.
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Com a diminuição do pico de dessorção de hidrogênio na platina foi
calculada a porcentagem de recobrimento pela carga desta região no eletrodo de Pt
e no eletrodo Pt/Au através da Equação (31). Depois de calculada as cargas dos
dois eletrodos usou-se a Equação (34) para calcular a porcentagem de recobrimento
de ouro sobre o eletrodo de platina.
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Au = QPt/Au x 100
QPt

(34)

Utilizando a Equação (34) foi calculada a porcentagem de recobrimento de
ouro, sendo encontrado o valor de 47 % para o eletrodo EE.

4.1.2 Caracterização Topográfica das Nanoestruturas de Ouro por Microscopia de
Força Atômica

A técnica de microscopia de força atômica foi utilizada para avaliar a
topografia superficial do eletrodo de platina modificado com as nanoestruturas de
ouro, a fim de verificar a distribuição e morfologia das estruturas formadas119.
A Figura 11 apresenta as imagens do eletrodo de platina e o eletrodo Pt/Au e
o tamanho médio das nanoestruturas de ouro.

Figura 11 - Imagem topográfica realizada por AFM modo contato do eletrodo de Pt e
Pt/Au.
Pt

Pt/Au
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Observando as micrografias apresentadas na Figura 11 fica evidente a
modificação do eletrodo de platina com nanoestruturas de ouro através dos
aglomerados formados sobre a superfície do eletrodo. O eletrodo de platina
apresentou rugosidade de 3,3 nm, enquanto o eletrodo Pt/Au apresentou rugosidade
de 14,1 nm, demonstrando a modificação da superfície.
Com a imagem do eletrodo de Pt/Au foi construído um histograma da
quantidade de partículas em função da altura, e um histograma da quantidade de
partículas em função do largura como apresentado na Figura 12.

Figura 12 – Histogramas da quantidade de partículas em função da altura e largura
das nanoestruturas de ouro.
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Na Figura 12 é possível observar que as partículas de ouro apresentaram
uma altura média de aproximadamente 58 nm, com um desvio padrão de ± 22,0 nm
e uma largura média de aproximadamente 216 nm, com um desvio padrão de ± 64,0
nm. Com os valores de desvio padrão e média das partículas é possível calcular a
polidispersividade das partículas de acordo com a Equação (35).

σ = s x 100 / ̅

Onde

(35)

̅ é a média e s o desvio padrão. Com isso os valores de

polidispersividade foram de 38% para a altura das partículas e 30 % para a largura.
Um

sistema

monodisperso

é

aquele

que

apresenta

um

grau

de

polidispersividade inferior ou igual a 10%, um valor bastante inferior àquele
observado neste trabalho. Este fato se deve ao fato do sistema de deposição de
ouro ser realizado de maneira aleatória, com o potencial de varredura englobando
uma ampla faixa de potenciais sem controle de deposição. Este efeito pode ser
melhorado utilizando modeladores de forma como sais quaternários de amônio,
polímeros, entre outros120.
Com estes resultados se observou que as estruturas formadas sobre o
eletrodo de platina possuem um tamanho relativamente pequeno, mas um
comprimento grande, dimensões estas bastante adequadas para a imobilização da
glicose oxidase sobre as monocamadas auto organizadas que serão formadas sobre
a superfície de ouro, como será discutida nas seções 4.2 e 4.3.
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4.2 MODIFICAÇÃO DAS NANOESTRUTURAS DE OURO COM MONOCAMADAS
AUTO-ORGANIZADAS

A imobilização da monocamada auto organizada sobre o eletrodo de Pt/Au foi
realizada utilizando-se uma solução de dihidrocloreto de cistamina 1 mmol L-1 em
álcool etílico com um tempo de imobilização de 6 horas. Para caracterizar a
superfície do eletrodo com as monocamadas auto organizadas foram utilizadas as
técnicas de voltametria cíclica e espectroscopia de Impedância Eletroquímica.

4.2.1 Caracterização Eletroquímica das Nanoestruturas de Ouro Modificadas com as
Monocamadas Auto Organizadas por Voltametria Cíclica

A fim de caracterizar a modificação do eletrodo de Pt/Au com as
monocamadas auto organizadas foi investigado o comportamento eletroquímico
através da técnica de voltametria cíclica utilizando-se uma solução de ferricianeto e
ferrocianeto de potássio 0,01 mol L-1 em ácido sulfúrico 0,1 mol L-1 para os eletrodos
EE e EEP e uma solução de ferrocianeto de potássio 0,01 mol L-1 em ácido sulfúrico
0,1 mol L-1 para o eletrodo UME. Os eletrodos utilizados para comparação foram um
eletrodo de Au (─), um eletrodo de Pt (─), um eletrodo de Pt/Au (─) e um eletrodo de
Pt/Au/Cys (─) como apresentado na Figura 13.
A formação das camadas auto-organizadas ocorre em algumas etapas25.
Primeiramente as moléculas de cistamina tendem a se adsorver sobre as estruturas
de ouro de forma desorganizada, recobrindo apenas certa parte da superfície de
ouro, sendo realizada de maneira rápida. Após esta etapa rápida de adsorção se
iniciam os processos mais lentos de interações hidrofóbicas de van der Waals entre
as moléculas de cistamina adsorvidas, estabilizando as cadeias, mantendo-as com
uma dada inclinação em relação à superfície24, devido ao ângulo da ligação formada
entre o enxofre e o ouro.
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Figura 13: Voltamogramas cíclicos em ferrocianeto e ferricianeto de potássio 0,01
mol L-1 em ácido sulfúrico 0,1 mol L-1 nos eletrodos de Au (─), eletrodo de Pt (─),
eletrodo de Pt/Au (─) e eletrodo de Pt/Au/Cys (─) com velocidade de varredura de
0,1 V s-1. (A) EE; (B) EEP e (C) UME.
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Assim, o par redox ferrocianeto/ferricianeto de potássio serviu de sonda para
verificar a formação desta modificação da superfície, devido à sua resposta
voltamétrica diferenciada em cada modificação da superfície de eletrodos.
A platina possui pouca afinidade com os átomos de enxofre da cistamina, com
isso apenas as nanoestruturas de ouro na superfície do eletrodo de platina tendem a
ser modificadas com o alcanotiol. Os voltamogramas que correspondem aos
eletrodos de Pt/Au, linhas de cor preta na Figura 13, apresentaram um aumento da
corrente de pico e uma diminuição do potencial de oxidação das espécies
eletroativas em comparação aos eletrodos de Pt e de Au, demonstrando mais uma
vez a modificação da superfície com as estruturas de ouro. Esse comportamento se
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deve à presença das nanoestruturas de ouro que aumentam a área superficial do
eletrodo, causando assim um aumento de corrente, além de facilitarem a
transferência eletrônica proporcionando assim uma diminuição do potencial de
oxidação das espécies. Quando é imobilizada a camada auto-organizada de
cistamina ocorre um aumento de corrente ainda mais significativo, associado a um
aumento no poder catalítico da superfície, demonstrado pelo aumento da
reversibilidade da reação, ou seja, pela diminuição no valor do Ep. Este
comportamento se deve ao fato da camada de cistamina facilitar o processo de
transferência eletrônica das espécies eletroativas, além de ter a função de proteção
da superfície contra impurezas que tendem a adsorver sobre a superfície do ouro.
A Tabela 3 apresenta os valores de corrente, diferença de potencial (EE e
EEP) e potencial de meia onda (UME) dos voltamogramas da Figura 13 para as
diferentes modificações dos eletrodos estudados.

Tabela 3 – Valores de potencial e corrente de pico para as modificações do eletrodo
de platina.
EE

EEP

UME

ΔE (V)

Iano (µA)

ΔE (V)

Iano (mA)

E1/2 (V)

Iano (nA)

Pt

0,30

13

0,54

0,26

0,44

30

Au

0,26

15

0,52

0,25

0,41

39

Pt/Au

0,14

19

0,37

0,32

0,41

49

Pt/Au/Cys

0,06

22

0,11

0,40

0,40
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Assim, com os diferentes valores de corrente e potencial para cada tipo de
eletrodo, constatou-se que a superfície do eletrodo de platina foi primeiramente
modificada com as estruturas de ouro e posteriormente com a camada autoorganizada de cistamina.
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4.2.2 Caracterização Eletroquímica das Nanoestruturas de Ouro Modificadas com as
Monocamadas Auto-Organizadas por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica

A técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica foi utilizada para
caracterizar a formação da monocamada auto-organizada sobre o eletrodo de Pt/Au.
Utilizou-se uma solução de ferricianeto e ferrocianeto de potássio em ácido sulfúrico
0,1 mol L-1 utilizando-se o eletrodo EE. Aplicou-se uma onda senoidal com 10 mV de
amplitude no potencial de pico observado com os experimentos de voltametria
cíclica (Figura 13) em uma faixa de frequência de 100 kHz a 0,1 Hz.
Os eletrodos utilizados para comparação foram o eletrodo de Au (─), o
eletrodo de Pt (─), o eletrodo de Pt/Au (─) e o eletrodo de Pt/Au/Cys (─) como
apresentado na Figura 14.
Para os espectros representados na Figura 14 foram utilizados o circuito
modelo de Randles Rs (CPE[RctZw]) como apresentado na Figura 15.
O efeito da modificação com os tióis na cinética de transferência eletrônica
fica mais evidente ao analisar a Figura 14. A simulação dos resultados, aplicando
um

circuito

de

Randles

modificado

(Rs

(CPE[RctZw]))

com

o

software

Electrochemistry-ZView2, forneceu os parâmetros apresentados na Tabela 4.
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Figura 14 – Espectros de plano complexo obtidos para o eletrodo de Au (○); eletrodo
de Pt (○); eletrodo Pt/Au (○) e eletrodo Pt/Au/Cys (○).Faixa de frequência de 100
kHz a 0,1 Hz, onda senoidal de 10 mV aplicada no Epa observado com a
voltametria cílcica. As linhas ultrapassando os identificadores são os resultados de
simulação com software empregando o circuito de Randles modificado.
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Figura 15 - Modelo de circuito equivalente utilizado para análise dos dados obtidos
com os gráficos de plano complexo obtidos com a EIE.

Onde Rs é a resistência da solução, Rtc é a resistência de transferência de
carga, Z é a impedância de Warburg e CPE é o elemento constante de fase
(representa a capacitância da dupla camada).
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Tabela 4 – Dados obtidos com os espectros de plano complexo da Figura 14
Eletrodo

Rs (Ω)

CPE (µF)

Rtc (Ω)

α

Kapp (µcm s-1)

Pt

30

2,48

3985

0,95

2,1

Au

37

0,76

9568

0,96

0,89

Pt/Au

30

1,4

1974

0,94

4,3

Pt/Au/Cys

30

130

38,8

0,78

2200

Os dados da Tabela 4 mostram que os valores de resistência e capacitância
variam para cada eletrodo estudado demonstrando assim a modificação do mesmo
com as estruturas de ouro e a camada auto-organizada de cistamina.
O valor da resistência de transferência de carga, relacionada ao eletrodo de
Pt/Au, apresentou uma diminuição em comparação àqueles dos eletrodos de Pt e de
Au, demonstrando a modificação da superfície com as estruturas de ouro. Quando é
inserida a camada auto-organizada de cistamina observa-se uma diminuição ainda
maior da resistência de transferência de carga, comparando-se assim a modificação
da superfície do eletrodo com o alcanotiol. Como descrito no item 4.2.1 este
comportamento se deve ao fato da camada de cistamina facilitar ainda mais o
processo de transferência eletrônica das espécies eletroativas, além de ter a função
de proteção da superfície contra impurezas que tendem a adsorverem sobre os
eletrodos de platina e ouro, diminuindo assim a resistência de transferência de carga
do sistema, sendo condizente com os voltamogramas obtidos na Figura 13.
Como apresentado na Figura 14, a aplicação de ondas senoidais de baixa
amplitude possibilitou uma boa separação de regiões de frequência onde a oxiredução do par [Fe(CN)6]4-/[Fe(CN)6]3- se dá por controle cinético e por controle de
transporte de massa. Sob essas condições a constante de velocidade de
transferência

eletrônica

heterogênea

determinada pela Equação (36)

aparente (kapp)

da

reação

pode

121

:

Kapp =

RT
F2RtcCA

(36)

ser
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Onde F é a constante de Faraday (96485 C mol-1), C a concentração de
[Fe(CN)6]4-/3- em solução (0,01 mol L-1), R a constante física dos gases (8,3145 J K
mol), T a temperatura em Kelvin (298 K), A área do eletrodo (0,0314 cm2) e Rtc a
resistência de transferência de carga obtida com a simulação dos resultados da
Figura 14. Os valores de Kapp estão apresentados na Tabela 4. De acordo com os
valores de Kapp, observa-se para o eletrodo de Pt/Au/Cys um valor 1047 vezes maior
que para um eletrodo de platina e 511 vezes maior para o eletrodo de Pt/Au,
demonstrando assim que a transferência eletrônica é muito mais rápida com o
eletrodo modificado com a monocamada auto-organizada de cistamina.

4.3 IMOBILIZAÇÃO DA GLICOSE OXIDASE E FERROCENO SOBRE A
SUPERFÍCIE DO ELETRODO BIFUNCIONAL

Após a formação das monocamadas auto-organizadas de cistamina sobre as
estruturas de ouro, foi construído o biossensor, através da adição de 10 µL enzima
(glicose oxidase), 5 µL de glutaraldeído 0,5% e por último 10 µL do mediador de
elétrons (ferroceno) sobre a superfície do eletrodo bifuncional modificado. Para a
caracterização da superfície foram utilizadas voltametria cíclica, microscopia ótica e
microscopia de força atômica.

4.3.1 Caracterização Eletroquímica do Eletrodo Bifuncional Modificado com Glicose
Oxidase e Ferroceno por Voltametria Cíclica

A detecção de glicose pode ser feita indiretamente a partir da determinação
de peróxido de hidrogênio (H2O2) gerado na reação da glicose com GOx. A glicose é
oxidada através da enzima glicose oxidase como apresentado no esquema abaixo.
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A GOx é uma enzima globular dimérica que tem o FAD como cofator122, como
mostrado na Figura 16 abaixo. O FADH2 presente na GOx sofre oxidação para FAD
e consequentemente o oxigênio sobre uma redução para H2O2, podendo ser
monitorado os níveis de glicose através da detecção indireta do peróxido de
hidrogênio gerado, por meio de medidas amperométricas.

Figura 16 - Representação 3D da enzima glicose oxidase (GOx)

Ao se colocar o eletrodo modificado com a GOx na célula eletroquímica
contendo a solução tampão e o substrato da enzima, esta entra em contato com a
glicose e ocorre uma reação bioquímica, na qual é produzido o peróxido de
hidrogênio. Como o H2O2 é uma molécula eletroativa, ele pode ser oxidado na
camada de Pt do eletrodo modificado, sendo monitorado o seu sinal analítico.
Durante os experimentos foi utilizado o ferroceno (Figura 17) como mediador
de elétrons já que o uso de mediadores permite o fluxo de elétrons do centro redox
para a superfície do eletrodo, reduzindo o sobrepotencial e minimizando a
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interferência de outras espécies contidas em solução e, consequentemente,
aumentando a seletividade e sensibilidade do biossensor110.

Figura 17 – Estrutura molecular do ferroceno

Com a presença do ferroceno, o mecanismo eletrocatalítico no eletrodo
modificado é definido por: uma etapa eletroquímica, referente ao processo
oxidação/redução do par redox Fe2+/Fe3+, uma etapa enzimática, onde a glicose é
oxidada pela enzima glicose oxidase com a liberação de peróxido de hidrogênio,
sendo a concentração de glicose diretamente proporcional à concentração do
peróxido gerado e a etapa química, envolvendo uma reação entre o peróxido de
hidrogênio e o ferroceno. O desempenho do biossensor para determinação de
glicose pode ser descrito segundo as etapas representadas pelas equações (37),
(38), (39) e (40):

Glicose(FADH2) + O2

Glicose(FAD) + H2O2

(37)

Fe2+

Fe3+ + e-

(38)

H2O2

O2 + 2H+ + 2e-

(39)

2Fe2+ + O2 + 2H+

(40)

2Fe3+ + H2O2

Para a determinação do potencial de oxidação do peróxido de hidrogênio
sobre o eletrodo bifuncional foram realizadas medidas de voltametria cíclica. Os
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voltamogramas foram obtidos com velocidade de varredura de 0,1 V s-1, por permitir
uma boa visualização dos processos eletroquímicos.
Na Figura 18, 19 e 20 são apresentados os voltamogramas cíclicos para os
eletrodos EE, EEP e UME, respectivamente, em PBS, pH = 7, com velocidade de
varredura de 100 mV s-1.
Para comparação do melhor sistema a ser aplicado na detecção e
quantificação de glicose para cada um dos eletrodos construídos foram realizados
experimentos

utilizando

as

seguintes

modificações:

Pt/Au/Cys/Glu/GOx;

Pt/Au/Cys/Glu/GOx/Fc e Au/Cys/Glu/GOx/Fc.
Através dos voltamogramas apresentados nas Figuras 18, 19 e 20 observa-se
o aumento da corrente de pico evidenciando claramente o processo catalítico
referente ao ferroceno e o peróxido de hidrogênio. Com isso foi escolhido o potencial
de 0,25 V vs. Ag/Ag+ para os eletrodos EE e UME e potencial de 0,35 V vs. Ag/Ag+
para o eletrodo EEP para os posteriores estudos amperométricos.
A Figura 18 apresenta o estudo voltamétrico referente ao eletrodo EE como
apresentado abaixo.
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Figura 18 - Voltamogramas cíclicos obtidos a 100 mV s-1 para o eletrodo EE em
solução de PBS 0,1 mol/L (pH = 7) sem glicose (▬) e com adição de 20 mmol L-1 de
glicose

(▬).
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Como observado nos voltamogramas da Figura 18 o eletrodo bifuncional com
a presença do ferroceno tem uma diminuição significativa do potencial de oxidação
do peróxido de hidrogênio (0,21 V vs. Ag/Ag+) em comparação ao eletrodo sem a
presença de ferroceno e com o eletrodo de ouro. Observa-se também um aumento
da variação de corrente de pico 15 vezes para o eletrodo bifuncional sem a presença
de ferroceno e um aumento de 2,2 vezes em relação ao eletrodo de ouro. Com isso
observa-se que para o eletrodo bifuncional com a presença de ferroceno
(Pt/Au/Cys/Glu/GOx/Fc) tem uma diminuição de potencial de oxidação aumentando
a seletividade do sistema, e o aumento de corrente significativo em relação aos
outros eletrodos, demonstra uma maior sensibilidade do método, obtendo menores
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limites de detecção. Através deste estudo foi escolhido o potencial de 0,25 V para as
medidas amperométricas.
A Figura 19 apresenta o estudo voltamétrico referente ao eletrodo EEP como
apresentado abaixo.

Figura 19 - Voltamogramas cíclicos obtidos a 100 mV s-1 para o eletrodo EEP em
solução de PBS 0,1 mol/L (pH = 7) sem glicose (▬) e com adição de 20 µmol L-1 de
glicose
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Novamente, observa-se uma diminuição significativa do potencial de oxidação
do H2O2 (0,29V vs. Ag/Ag+) em comparação aos demais eletrodos, como no
parágrafo anterior. Observa-se também um aumento da variação da corrente de pico
de 5 vezes para o eletrodo bifuncional sem a presença de ferroceno e um aumento
de 1,1 vezes em relação ao eletrodo de ouro. Com este estudo foi escolhido o
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potencial de 0,35 V para as medidas amperométricas. Comparado com os eletrodos
EE e UME o eletrodo EEP não apresentou uma catálise satisfatória, mas devido a
sua fácil construção, consumo de pouco reagente e miniaturização foi aplicado para
detecção de glicose em alimentos.
A Figura 20 apresenta o estudo voltamétrico referente ao eletrodo UME.

Figura 20 - Voltamogramas cíclicos obtidos a 100 mV s-1 para o eletrodo UME em
solução de PBS 0,1 mol/L (pH = 7) sem glicose (▬) e com adição de 20 µmolL-1 de
glicose

(▬).
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De maneira similar aos demais eletrodos, o ultramicroeletrodo bifuncional com
a presença do ferroceno apresentou uma diminuição do potencial de oxidação do
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peróxido enzimático (0,22V vs. Ag/Ag+) em comparação ao eletrodo sem a presença
de ferroceno. Observa-se também um aumento da variação de corrente de pico 5,4
vezes para o eletrodo bifuncional sem a presença de ferroceno e um aumento de 3,1
vezes em relação ao eletrodo de ouro. Assim, foi escolhido o potencial de 0,25 V
para as medidas amperométricas.
Para uma melhor visualização dos resultados obtidos para os três eletrodos,
os valores de correntes e potenciais estão coletados na Tabela 5.

Tabela 5 – Valores de potenciais e correntes para os experimentos de voltametria
cíclica.
Eletrodo

EE

EEP

UME

Eoxi

ΔI (µA)

Eoxi

ΔI (µA)

Eoxi

ΔI (nA)

Pt/Au/Cys/Glu/GOx

0,45

0,14

0,4

0,18

0,5

0,07

Pt/Au/Cys/Glu/GOx/Fc

0,21

2,15

0,29

0,96

0,22

0,38

Au/Cys/Glu/GOx/Fc

0,5

0,97

0,44

0,87

0,2

0,12

4.3.2 Caracterização do Eletrodo Bifuncional Modificado com Glicose Oxidase e
Ferroceno por Microscopia Ótica e Microscopia de Força Atômica

As medidas de microscopia ótica foram realizadas em um microscópio HIROX
KH-7700 com lente OL-350II. A Figura 21 apresenta a imagem de microscopia ótica
obtidos

para

um

Pt/Au/Cys/Glu/Gox/Fc.

eletrodo

de

(A)

Pt,

(B)

Pt/Au/Cys/Glu/GOx

e

(C)
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Figura 21 - Microscopia ótica realizada em um microscópio HIROX KH-7700 com
lente OL-350II da superfície do eletrodo de (A) Pt, (B) Pt/Au/Cys/Glu/GOx e (C)
Pt/Au/Cys/Glu/GOx/Fc.

Como apresentado nas imagens da Figura 21, observa-se claramente a
superfície

do

eletrodo

de

Pt

lisa

(Figura

21A),

do

eletrodo

modificado

Pt/Au/Cys/Glu/GOx (Figura 21 B) com a formação de um filme na superfície do
eletrodo e a modificação deste eletrodo com o ferroceno (Figura 21C) evidenciada
pela mudança de coloração promovida pela presença de ferroceno na superfície.
Por meio desta imagem ficam evidentes as regiões do eletrodo onde ocorre
cada uma das etapas de reação. Na região de coloração mais clara (acinzentada) é
a parte onde ocorre a oxidação da glicose promovida pela enzima GOx (Equação
37), e a região mais escura (marrom) é onde ocorre a reação eletroquímica entre o
ferro do mediador de elétrons com o peróxido de hidrogênio liberado da reação
enzimática (equações 38, 39 e 40).
Também foi utilizado a microscopia de força atômica para a caracterização da
superfície do eletrodo utilizando-se microscópio Nanosurf EasyScan2 com modo de
operação de não contato, como apresentado na Figura 22.
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Figura 22 - Imagem topográfica realizada por AFM no modo não contato do eletrodo
de Pt/Au/Cys/Glu/GOx.

A Figura 22 evidencia a presença de pontos esféricos sobre a superfície do
eletrodo referentes à interação da glicose oxidase com o glutaraldeído através da
formação de ligações cruzadas entre eles58, ficando evidente a modificação da
superfície do eletrodo bifuncional com a enzima estudada. A rugosidade média
encontrada para o eletrodo modificado com a enzima foi de 151 nm, sendo mais de
45 vezes maior que para o eletrodo de platina sem modificação e 10 vezes maior
para o eletrodo de Pt com as estruturas de ouro, demonstrando a modificação da
superfície.

4.4 CURVA ANALÍTICA E REPRODUTIBILIDADE

Após otimizar as melhores condições de trabalho para o eletrodo bifuncional
modificado, realizaram-se medidas amperométricas a fim de obter a curva de
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calibração dos eletrodos modificados pela adição sucessiva de glicose em 10 mL de
solução PBS pH = 7. O tempo de resposta do eletrodo foi rápido, apresentando
correntes estáveis em torno de 60 segundos após cada adição do analito. Para cada
um dos três eletrodos estudados (EE, EEP e UME) foram feitas dez curvas analíticas
a fim de obter dados como erro relativo, desvio padrão e incertezas das medidas
eletroquímicas de acordo com as equações (2) a (11). A Figura 23 apresenta uma
curva cronoamperométrica para o eletrodo EE.

Figura 23 - Cronoamperograma em tampão fosfato utilizando-se o eletrodo EE com
potencial fixo aplicado de 0,25 V vs. Ag/Ag+.
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A Figura 24 apresenta a curva de calibração obtida para o eletrodo EE, após
adições sucessivas de glicose.
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Figura 24 - Curva analítica obtida para glicose empregando-se o eletrodo
bifuncional EE modificado com Pt/Au/Cys/Glu/GOx/Fc em PBS (pH = 7) com
potencial constante de 0,25 V vs. Ag/Ag+.

1,0 I / A = 2,15x10-7 + 0,01994 [Glicose] umol L-1
Faixa Linear de 6 a 36 umol L-1
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I / uA

0,8

0,6
-1

LD = 1,1 mol L
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LQ = 3,6 mol L

5
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[Glicose] umol L-1

A resposta do eletrodo foi linear no intervalo de concentração de 6,0 a 36
µmol/L com um limite de detecção de 1,1 µmol/L e um limite de quantificação de 3,6
µmol/L, seguindo a Equação ∆Ipa (A) = 2,15x10-7 + 0,01994[Glicose (µmol/L)]. O
limite de detecção foi obtido seguindo a metodologia estatística descrita no item
Materiais e Métodos.
Para o eletrodo EE os valores de erro relativo, desvio padrão e incertezas das
medidas eletroquímicas estão apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6 – Erros, desvio padrão e incertezas das medidas eletroquímicas para o
eletrodo EE.
Concentração

I (uA)

Er

S

U(xi)

f(xi)

U(F)

Uy(xi)

0

0,26

0,00375

6,6x10-9

2,1x10-9

0

0,0079

0

6

0,36

0,01093

1,9x10-8

6,0x10-9

0,002

0,0166

0,003

-8

-9

[Glicose]
umol L-1

12

0,48

0,01529

2,6x10

8,3x10

0,004

0,0017

0,003

18

0,57

0,01586

2,7x10-8

8,7x10-9

0,006

0,0151

0,003

0,01266

-8

-9

0,007

0,0098

0,003

-9

0,010

0,0122

0,003

-9

0,012

0,0078

0,003

21
30
36

0,71
0,80
0,98

0,018
0,01393

2,2x10

-8

3,1x10

-8

2,4x10

6,9x10
9,8x10
7,6x10

Através dos dados da Tabela 6 encontrou-se a incerteza padrão combinada
(Ucy), tendo um valor de 3,65x10-11. Para calcular a incerteza expandida (U) foi
necessário encontrar o grau de liberdade efetivo (Veff) que teve o valor de 50. Para
este valor de grau de liberdade efetivo foi encontrado o valor do coeficiente de
abrangência (k) tabelado correspondente a este valor, sendo no valor de 2,05113.
Com isso foi calculado a incerteza expandida, encontrando-se o valor de 7,5x10-11.
A Figura 25 apresenta a curva analítica obtida para o eletrodo EEP, após
adições sucessivas de glicose.
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Figura 25 - Curva analítica obtida para glicose empregando-se o eletrodo
bifuncional EEP modificado com Pt/Au/Cys/Glu/GOx/Fc em PBS (pH = 7) com
potencial constante de 0,35 V vs. Ag/Ag+.
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A resposta do eletrodo foi linear no intervalo de concentração de 1,5 a 3,9
µmol/L com um limite de detecção de 0,3 µmol/L e um limite de quantificação de 1,2
µmol/L, seguindo a Equação ∆Ipa (µA) = 0,60735 + 0,07487 [Glicose (µmol/L)].
Para o eletrodo EEP os valores de erro relativo, desvio padrão e incertezas
das medidas eletroquímicas estão apresentados na Tabela 7.
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Tabela 7 – Erros, desvio padrão e incertezas das medidas eletroquímicas para o
eletrodo EEP.
Concentração

I (uA)

Er

S

U(xi)

f(xi)

U(F)

Uy(xi)

0

0,58

3,25x10-8

5,60 x10-8

1,8 x10-8

0

0,027

2,42 x10-7

1,5

0,70

9,37 x10

4,4

0,92

8,19 x10

9,9

1,35

1,12 x10

19

2,12

1,48 x10

27

2,62

1,70 x10

30

2,92

6,33 x10

39

3,44

5,15 x10

[Glicose] umol
L

-1

-9

1,61 x10

-8

5,1 x10

-9

0,0015

0,0070

6,99 x10

-9

1,41 x10

-8

1,93 x10

-7

2,56 x10

-7

2,93 x10

-8

1,09 x10

-8

8,88x10

-8

4,5 x10

-9

0,0044

0,0049

6,12 x10

-8

6,1 x10

-9

0,001

0,0044

8,37 x10

-7

8,1 x10

-8

0,002

0,0336

1,11 x10

-7

9,3 x10

-8

0,0027

0,0331

1,27 x10

-7

3,5 x10

-8

0,003

0,0114

4,73 x10

-8

2,81 x10

0,0039

0,0079

3,85 x10

-8

-8
-8
-8
-6
-6
-7
-7

De maneira similar ao cálculo encontrou-se a incerteza padrão combinada
(Ucy), tendo um valor de 1,81x10-6 e o grau de liberdade efetivo (Veff) que teve o
valor de 23. Para este valor de grau de liberdade efetivo foi encontrado o valor do
coeficiente de abrangência (k) tabelado correspondente a este valor, sendo no valor
de 2,11113. Com isso foi calculado a incerteza expandida, encontrando-se o valor de
3,82x10-6.
A Figura 26 apresenta a curva analítica obtida para o eletrodo EEP, após
adições sucessivas de glicose.
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Figura 26 - Curva analítica obtida para glicose empregando-se o eletrodo
bifuncional UME modificado com Pt/Au/Cys/Glu/GOx/Fc em PBS (pH = 7) com
potencial constante de 0,25 V vs. Ag/Ag+.
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A resposta do eletrodo foi linear no intervalo de concentração de 0,4 a 2,9
µmol/L com um limite de detecção de 90 µmol/L e um limite de quantificação de 0,3
µmol/L, seguindo a Equação ∆Ipa (A) = 5,03x10-11 + 2,01x10-4 [Glicose (mol/L)].
Para o eletrodo UME os valores de erro relativo, desvio padrão e incertezas
das medidas eletroquímicas estão apresentados na Tabela 8.
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Tabela 8 – Erros, desvio padrão e incertezas das medidas eletroquímicas para o
eletrodo UME.
Concentração

I (nA)

Er

S

U(xi)

f(xi)

U(F)

Uy(xi)

0

0,1122

8,8x10-12

1,5x10-11

4,8x10-12

0

0,04298

2,4x10-8

0,4

0,1618

6,1x10

-4

0,02046

1,7x10

0,7

0,2069

3,3x10

1,1

0,2552

3,3x10

1,9

0,4147

8,5x10

2,5

0,584

9,8x10

2,9

0,7115

8,4x10

[Glicose] umol
L

-1

-12

1,0x10

-11

3,3x10

-12

5,7x10

-12

5,8x10

-12

1,5x10

-12

1,7x10

-12

1,4x10

-12

4X10

-12

1,8x10

-12

1,8x10

-11

4,6x10

-11

5,3x10

-11

4,6x10

-8

-12

7X10

-4

0,00866

9,0x10

-12

0,0011

0,00715

9,1x10

-12

0,0019

0,01115

2,3x10

-12

0,0025

0,00913

2,7x10

-12

0,003

0,00645

2,3x10

-9
-9
-8
-8
-8

De maneira similar ao cálculo encontrou-se a incerteza padrão combinada
(Ucy), tendo um valor de 2,6x10-11 e o grau de liberdade efetivo (Veff) que teve o
valor de 47. Para este valor de grau de liberdade efetivo foi encontrado o valor do
coeficiente de abrangência (k) tabelado correspondente a este valor, sendo no valor
de 2,06113. Com isso foi calculado a incerteza expandida, encontrando-se o valor de
4,2x10-11.
Através das curvas analíticas representadas nas Figuras 24, 25 e 26, e os
dados das Tabelas 6, 7 e 8, pode-se observar que os eletrodos EE e EEP por serem
eletrodos maiores, com áreas relativamente próximas, encontrou-se limites de
detecção e quantificação muito próximos, podendo assim ser aplicáveis na detecção
de glicose em amostras alimentícias de refrigerantes, chás e iogurtes. O eletrodo
UME, devido a seu menor tamanho, foi possível conseguir um limite de detecção e
quantificação muito menor do que comparado com os eletrodos EE e EEP, podendo
ser aplicável este eletrodo na detecção de glicose em amostras clínicas de glicose
em métodos não invasivos como em lágrimas, suor e saliva, sendo uma perspectiva
futura para este material desenvolvido neste trabalho.
Para demonstrar os baixos limites de detecção e quantificação dos eletrodos
propostos foi feita uma comparação com outros trabalhos encontrados na literatura
como apresentado na Tabela 9.
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Tabela 9 – Limites de detecção para os eletrodos propostos e alguns trabalhos na
literatura.
Eletrodo

LOD (mol L-1)

Pt/Au/Cys/Glu/GOx/Fc

2,4; 2,2 e 0,03

Luo et al. (2004)123

2,5

Wan et al. (2010)124

2000

Lien et al. (2006)125

130

Como observado através das curvas de calibração obtidas para os três
eletrodos e seus respectivos dados estatísticos pode-se observar que os eletrodos
possuem um baixo erro relativo, desvio padrão e incerteza, além dos limites de
detecção e quantificação, e faixa linear, podendo assim ser aplicáveis na detecção
de glicose em amostras reais.
Também foi realizado um estudo de estabilidade da enzima e do eletrodo,
onde foi possível observar que a enzima ficou ativa por vários meses e podendo ser
aplicada em diversas análises sem a renovação da superfície.

4.5 APLICAÇÃO DOS ELETRODOS EM AMOSTRAS COMERCIAIS

A fim de avaliar a aplicabilidade dos eletrodos desenvolvidos foram
determinados os teores de glicose em seis amostras comerciais. As amostras
estudadas foram refrigerantes de cola, refrigerante de cola diet, refrigerante de
laranja diet, chá, chá diet e iogurte. Para as amostras de refrigerante foi utilizado o
eletrodo EE, sendo realizada a detecção de glicose diretamente dentro das latas
dessas amostras como apresentado na Figura 27. Para a quantificação foi utilizado
a técnica de adição de padrões, onde foram adicionadas alíquotas de um padrão de
glicose de 1,0 mmol L-1 em PBS. Foi retirado o gás carbônico presente nas amostras
de refrigerantes através da agitação durante dez minutos.
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Figura 27 – Eletrodo EE para detecção de glicose em amostras de chá e
refrigerantes

Para a amostra de iogurte foi utilizado o eletrodo EEP, onde após o pré
tratamento da amostra (secção 3.5.2) foi adicionado uma gota de 1000 µL sobre o
eletrodo e realizada a quantificação do teor de glicose nesta amostra, como
apresentado na Figura 28. Para a quantificação foi utilizado à técnica de adição de
padrão, onde foram preparadas diferentes soluções a partir de um padrão de glicose
de 1,0 mmol L-1 em PBS.

Figura 28 - Eletrodo EEP para detecção de glicose na amostras de iogurte.
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Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 10, onde foi comparado
o valor detectado pelo eletrodo proposto, os valores rotulados nas embalagens e os
valores encontrados através de um eletrodo comercial (glicosímetro BREEZETM2 da
Bayer©).

Tabela 10 – Determinação de glicose em amostras de refrigerantes, chá e iogurtes
empregando-se os sensores propostos (EE e EEP) e o eletrodo comercial.
Detectado sensor

Rotulado no

Detectado com

proposto

frasco

eletrodo
comercial

Amostras

g/350

%

mL

g/350

%

mL

%

mL

Refrigerante cola

20,1

5,7

18,5

5,3

Refrigerante cola

0,044

0,013

0

0

diet
Refrigerante de

g/350

25,4

7,2

Aparelho não
detectou

0,79

0,2

0,75

0,2

0,72

0,2

Chá

14,3

4,1

15

4,3

13,2

3,8

Chá diet

0,079

0,02

0

0

laranja diet

Aparelho não
detectou

Iogurte*

14,3

15,9

14

15,6

14,9

16,6

* Utilizou-se o eletrodo EEP e o valor rotulado no frasco é de 14 g em 90g de
produto.

Como observado nos resultados apontados na Tabela 10, o eletrodo proposto
foi eficiente na quantificação de glicose nas amostras estudadas, onde os valores
estão próximos aos rotulados nas amostras. É notório destacar que para amostras
onde as quantidades de glicose são muito pequenas (refrigerante de cola diet e chá
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diet) o glicosímetro não conseguiu detectar, demonstrando assim que o eletrodo
proposto consegue detectar baixas concentrações do analito estudado.
A fim de observar a reprodutibilidade do eletrodo quanto à detecção dos
analitos em questão, foi realizado um estudo estatístico, calculando-se parâmetros
como desvio padrão, erro relativo em relação ao rotulado no frasco, índice Z e
incerteza, como apresentados na Tabela 11.

Tabela 11 – Estudo estatístico na detecção de glicose em amostras alimentícias.
Amostras

Detectado

S

Er (%)

Índice Z

Incerteza

20,1

2,8

8,6

0,57

0,88

0,044

0,0074

---

5,9

0,002

0,79

0,072

5,0

0,56

0,023

Chá

14,3

1,3

-5,0

0,54

0,4

Chá diet

0,079

0,0072

---

10,9

0,0023

Iogurte*

14,3

0,7

2,1

0,43

0,22

(g em 350
mL))
Refrigerante
cola
Refrigerante
cola diet
Refrigerante
de laranja diet

* Rotulados são 14 g em 90g de produto.

Através dos dados obtidos relatados na Tabela 11, o eletrodo apresentou um
desvio padrão, erro, índice Z e incerteza aceitáveis para a técnica eletroquímica de
quantificação,

sendo

viável

a

aplicação

dos

eletrodos

desenvolvidos

na

quantificação de glicose.
Por fim para a validação do método foi aplicado um teste T (Equação 23) para
comparar se os valores obtidos pelo eletrodo proposto são condizentes com os
rotulados nas amostras. Os resultados para o eletrodo proposto e para o
glicosímetro estão apresentados na Tabela 12.

87

Tabela 12 – Resultados para o teste T para o eletrodo desenvolvido e para o
eletrodo comercial.
Amostra

Resultado obtido teste t1 Resultado obtido teste t1
(Eletrodo Proposto)

(Glicosímetro)

Refrigerante de cola

1,81

11,0

Refrigerante laranja diet

1,76

1,50

Chá

1,70

6,00

Refrigerante de cola diet

18,78

-----

Chá diet

34,67

-----

Iogurte

1,35

19,1

O com o valor de t de Student para nove graus de liberdade (n-1) e para um
limite de confiança de 95% é de 1,83 (Anexo 2). Se o valor de |t| exceder o valor
crítico tabelado (1,83), a hipótese nula será rejeitada, demonstrando que o resultado
experimental não se encontra dentro do intervalo de confiança do método114, com
isso todas as amostras realizadas pelo eletrodo proposto estão dentro do intervalo
de confiança, exceto para as amostras de refrigerante de cola diet e chá diet, pois
mesmo possuindo um pequeno teor de glicose em sua composição, seu valor é
muito próximo de zero, não sendo rotulado no frasco. Em comparação com o
glicosímetro, apenas para a amostra de laranja diet que o valor de |t| calculado se
encontra abaixo do valor de t crítico.
Através dos valores encontrados na detecção de glicose em amostras reais,
observa-se que os eletrodos propostos são eficientes na quantificação do analito em
comparação a outros métodos, conseguindo assim detectar até mesmo em
amostras com baixas concentrações de glicose.
E como perspectiva futura espera-se utilizar o eletrodo UME para a
quantificação de glicose em pessoas com diabetes, através das lágrimas, suor ou
saliva, pois este eletrodo apresenta baixos limites de detecção, podendo ser
aplicável para esta finalidade.
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5 CONCLUSÕES

A modificação da superfície de platina em três eletrodos diferentes, com
nanoestruturas de ouro, obtida por eletrodeposição, se mostrou muito eficiente para
a confecção de um biossensor para glicose em alimentos. Esta modificação gerou
um eletrodo bifuncional, com cerca de metade da superfície de platina policristalina
lisa e metade com nanoestruturas de ouro. Sobre as ilhas de ouro foi possível
depositar camadas auto-organizadas de cistamina, um alcanotiol, onde a enzima
glicose oxidase foi adequadamente imobilizada. Já sobre a superfície de platina
exposta se depositou ferroceno, um eficiente mediador para a oxidação do peróxido
de hidrogênio, gerado na reação enzimática.
Os resultados experimentais mostram que estes eletrodos são promissores
para a determinação de glicose em amostras reais de alimentos, sem qualquer
necessidade de tratamento da amostra. A superfície bifuncional modificada com
ferroceno mostrou um alto poder catalítico para a oxidação do peróxido de
hidrogênio formado pelo cofator FAD, durante a reação enzimática. A corrente de
oxidação obtida é proporcional à concentração de glicose e o eletrodo apresentou
baixos limites de detecção durante as medidas amperométricas. O mecanismo de
detecção de glicose segue um mecanismo em três etapas, a primeira envolvendo a
oxidação da glicose através da atividade catalítica da GOx, a segunda etapa sendo
a etapa eletroquímica de oxidação do mediador ferroceno na superfície do eletrodo e
em sequência, a reação química na interface do eletrodo entre o ferroceno oxidado e
o peróxido de hidrogênio gerado na primeira etapa.
Os eletrodos bifuncionais apresentaram um desempenho satisfatório como
sensor amperométrico para determinação de glicose em amostras reais uma vez
comparadas com o método comercial. Em virtude de sua sensibilidade, estabilidade,
baixo potencial, simplicidade de trabalho e baixo custo de construção, o sensor
construído é altamente eficiente na determinação de glicose em amostras reais.
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6 PERSPECTIVAS FUTURAS

As modificações dos eletrodos desenvolvidos com camadas auto-organizadas
serão realizadas pela imersão do eletrodo, por diferentes intervalos de tempo em
uma solução contendo cistamina. Estas moléculas podem ser obtidas com diferentes
terminações, conferindo à superfície, em determinados meios, cargas elétricas
diferentes. Sendo assim pode ser proposta a investigação com outros alcanotiois
com diferentes tamanhos e terminações.
O comportamento eletroquímico da reação enzimática será avaliado sobre o
eletrodo de ouro liso, eletrodo de platina liso e sobre o eletrodo bifuncional
modificado com a camada auto-organizada. Esta comparação será feita com os
resultados obtidos por voltametria cíclica, na região de oxidação-redução das
espécies. Espera-se observar efeitos da SAM tanto nos potenciais de pico quanto
nas intensidades de correntes observadas. Assim, estas reações eletródicas
poderão ser utilizadas como um indicador da formação das camadas automontadas.
Uma vez visto que o eletrodo bifuncional tem uma boa resposta para um
sistema enzimático pode ser proposta a utilização na detecção de outros analitos de
interesse utilizando outras enzimas como acetilcolinesterase (pesticidas), peroxidase
(peróxido de hidrogênio), lacase (compostos fenólicos), entre outros sistemas.
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