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RESUMO 

O presente trabalho baseia-se no desenvolvimento de métodos analíticos para a 

determinação de dois antioxidantes, o galato de propila (GP) e o ácido tânico (AT), 

respectivamente. Para tanto, dois sensores fotoeletroquímicos foram desenvolvidos: o 

primeiro foi composto por pontos quânticos de telureto de cádmio (CdTe) e um 

polieletrólito, a quitosana, utilizando-se como superfície eletródica o óxido de índio e 

estanho (ITO). Este sensor foi utilizado para a detecção/quantificação de GP.  O segundo 

sensor foi composto por dióxido de titânio (TiO2) - metilsulfato de N-metilfenazônio 

(MSF) co-sensibilizado com pontos quânticos de CdTe e fixados com um filme de nafion 

(Nf) sobre uma superfície de óxido de estanho dopado com flúor (FTO). Este foi aplicado 

para a detecção/quantificação de AT. Os sensores desenvolvidos foram denominados 

ITO/CdTe-PDG e FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf. Em ambos os sistemas fotoeletroquímicos 

utilizou-se uma lâmpada LED comercial como fonte de irradiação. A caracterização dos 

materiais foi realizada pelas técnicas Espectroscopia de impedância Eletroquímica (EIE) 

ou Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Amperometria. Os dois sensores 

desenvolvidos apresentaram excelentes respostas eletroquímicas para os analitos de 

interesse, quando comparados com as respostas obtidas com os materiais individuais. O 

sensor ITO/CdTe-PDG apresentou grande sensibilidade ao oxigênio dissolvido na 

solução eletrolítica contendo o analito (GP), sendo comprovada a importância dessa 

molécula na solução tampão utilizada. Após a otimização das condições experimentais e 

operacionais foi possível obter uma faixa linear de resposta para o GP de 0,3 a 150 µmol 

L-1 para o sensor ITO/CdTe-PDG e de 0,2 a 200 µmol L-1 para o sensor FTO/TiO2-

MSF/CdTe/Nf, com limites de detecção de 0,13 e 0,06 µmol L-1, respectivamente. O 

sensor ITO/CdTe-PDG foi aplicado em amostras de óleo babaçu e óleo de soja para 

quantificação de GP, mostrando valores de recuperação de 96,2 e 100,4%, 

respectivamente. Já o sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf, foi aplicado em amostras de 

extratos de plantas medicinais para quantificação de AT, com valores de recuperação 

entre 101,1 a 103,9%. O método de adição de padrão foi aplicado para quantificação dos 

analitos em ambos os tipos de amostras. Os dois sensores apresentaram ainda boa 

seletividade frente às espécies interferentes comumente encontradas nestas amostras, 

além de boa precisão e exatidão. 
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ABSTRACT 

The present work is based on the development of analytical methods for the determination 

of two antioxidants, propyl gallate (GP) and tannic acid (AT), respectively. In order to do 

this, two photoelectrochemical sensors were developed: the first one consisted of 

quantum dots of cadmium telluride (CdTe) and a polyelectrolyte, chitosan, using indium 

and tin oxide (ITO) as the electrode surface. This sensor was used for PG 

detection/quantification. The second sensor was composed of titanium dioxide (TiO2) - 

N-methylphenazone (PMS) methylsulfate co-sensitized with CdTe quantum dots and 

fixed with a film of nafion (Nf) on a surface of fluorine-doped tin oxide (FTO). This was 

applied for the detection/quantification of TA. The sensors developed were named 

ITO/CdTe-PDG and FTO/TiO2-PMS/CdTe/Nf. In both photoelectrochemical systems a 

commercial LED lamp was used as the source of irradiation. The characterization of the 

materials was performed by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) or Scanning 

Electron Microscopy (SEM) and Amperometry. The two developed sensors presented 

excellent electrochemical responses to the analytes of interest when compared to the 

responses obtained with the individual materials. The ITO/CdTe-PDG sensor showed 

great sensitivity to the dissolved oxygen in the electrolyte solution containing the analyte 

(PG), being proved the importance of this molecule in the buffer solution used. After 

optimization of the experimental and operational conditions, it was possible to obtain a 

linear range of response for the PG from 0.3 to 150 μmol L-1 for the ITO/CdTe-PDG 

sensor and from 0.2 to 200 μmol L-1 for the sensor FTO/TiO2-PMS/CdTe/Nf, with 

detection limits of 0.13 and 0.06 μmol L-1, respectively. The ITO/CdTe-PDG sensor was 

applied in samples of babassu oil and soybean oil for PG quantification, showing recovery 

values of 96.2 and 100.4%, respectively. The FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf sensor was 

applied in samples of medicinal plants extracts for TA quantification, with recovery 

values between 101.1 and 103.9%. The standard addition method was applied for 

quantification of the analytes in both types of samples. The two sensors showed good 

selectivity against the interfering species commonly found in these samples, besides good 

precision and accuracy. 

Keywords: Propyl gallate; Tannic Acid; photoelectrochemical sensors; CdTe quantum 

dots; PDG; TiO2; extracts of medicinal plants; edible oils. 
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1. INTRODUÇÃO  

No atual cenário da química analítica moderna, o desenvolvimento de 

métodos capazes de detectar/quantificar substâncias de forma rápida, precisa, seletiva e 

com um custo acessível é um dos grandes desafios dos principais centros de pesquisa do 

mundo. Neste sentido, os métodos Eletroanalíticos vêm se destacando, principalmente, 

em aplicações voltadas para o monitoramento ambiental e controle de qualidade de 

produtos, tais como óleos comestíveis e extratos de plantas medicinais (ZANONI et al., 

2017; PACHECO et al., 2013). Dentre essas aplicações destaca-se a eletroanálise de 

antioxidantes, os quais são responsáveis pela proteção do organismo contra a ação 

oxidativa dos radicais livres, que são altamente reativos e resultam em reações em cadeias 

(SOARES, 2002; CHORILLI et al., 2007).  

Os antioxidantes são comumente encontrados em uma grande variedade de 

plantas e alimentos, sendo uma das suas principais funções evitar ou minimizar o processo 

de oxidação. Assim, a ingestão desses alimentos pode combater o excesso de radicais 

livres através desses antioxidantes, prevenindo e reparando os danos causados por 

espécies reativas de oxigênio (ERO), aumentando a defesa imunológica do organismo e 

diminuindo o risco de câncer e doenças degenerativas (PHAM-HUY et al., 2008). 

Os antioxidantes podem ser de origem sintética ou natural. Os sintéticos, 

como o Butil hidroxianisol (BHA), o Butil hidroxitolueno (BHT), a Terc-butil 

hidroquinona (TBHQ) e o Galato de Propila (GP), são muito utilizados como 

conservantes alimentares com o intuito de diminuir ou prevenir a oxidação em óleos e 

gorduras. Essas substâncias tiveram seu emprego aprovado em alimentos pelas agências 

regulamentadoras em diversos países, após investigações que comprovaram sua 

segurança dentro de um limite de ingestão diária (TAKEMOTO et al., 2009).   

Já os antioxidantes naturais, como os Taninos, os quais são extraídos de 

vegetais e plantas, são muito utilizados como conservantes naturais para alimentos 

(RICE-EVANS et al., 1996; ZHENG e WANG, 2001). Além disso, esses compostos 

exibem uma variedade de propriedades fisiológicas, tais como efeitos antialérgicos, anti-

inflamatórios e antimicrobianos (BALASUNDRAM et al., 2006).  Portanto, métodos 

alternativos e eficientes para detectar/quantificar esses compostos (sintéticos e naturais) 
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em diferentes tipos de amostras, são de extrema importância visto a sua relação com a 

alimentação e prevenção de doenças.  

Diversas técnicas analíticas têm sido utilizadas para quantificar antioxidantes, 

dos quais destacam-se a cromatografia (YUAN et al., 2018; XIU-QIN et al., 2009; 

ACHILLI et al., 1993), a espectrofotometria (RAVICHANDRAN et al., 2014; GÁLICO 

et al., 2015; MOYA et al., 2008) e a quimiluminescência (CHRISTODOULEAS et al., 

2015; XIE e CUI, 2003; KANG et al., 2014). Todas essas técnicas foram aplicadas para 

a detecção dos analitos com eficiência, sensibilidade e precisão. Entretanto, a busca pelo 

desenvolvimento de métodos portáteis e ambientalmente seguros, que necessitem de uma 

mínima quantidade de amostras e solventes, têm contribuído para o desenvolvimento de 

novos métodos analíticos.  

Além disso, o desenvolvimento de dispositivos que requerem fontes 

energéticas de baixo custo tem sido um dos maiores desafios a serem superados 

(SANTOS et al., 2018; SILVA et al., 2018). Neste sentido, a área de sensores 

eletroquímicos apresenta-se como alternativa para a quantificação de antioxidantes, 

devido, principalmente, ao baixo custo dos equipamentos que podem ser utilizados, ao 

curto tempo de análise das amostras, à boa sensibilidade e seletividade que podem ser 

alcançados, dentre outras caracterísitcas.  

Uma nova classe de sensores eletroquímicos, denominados sensores 

fotoeletroquímicos, vem despertando interesses crescentes na comunidade científica 

(ZHAO et al., 2016). Seu mecanismo de detecção é baseado na mudança de fotocorrente 

provocada pela transferência de elétrons entre o analito e os materiais fotoativos, sob 

irradiação. O baixo sinal de fundo, a portabilidade e possibilidade de miniaturização, 

proporcionam análises fotoeletroquímicas promissoras com uma ampla gama de 

aplicações, principalmente analíticas (MOAKHAR et al., 2017; MONTEIRO et al., 

2017). 

Neste contexto, os materiais fotoativos desempenham um papel importante 

na eficiência dos sensores fotoeletroquímicos (GONG et al., 2015). Dentre esses 

materiais estão inclusos os óxidos semicondutores como o dióxido de titânio (TiO2) e 

pontos quânticos de telureto de cádmio (PQs de CdTe). Nanocompósitos contendo esses 

materiais são muito estudados e os resultados têm demonstrado uma melhor eficiência de 

fotocorrente quando comparados a sistemas de um só componente.  
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Dessa forma, o presente trabalho visa o desenvolvimento de dois sensores 

fotoeletroquímicos para a detecção de dois antioxidantes: um de origem sintética (Galato 

de Propila) e outro de origem natural (Ácido Tânico), em amostras de óleos comestíveis 

e extratos de plantas medicinais, respectivamente. O primeiro sensor foi baseado em um 

eletrodo de óxido de índio e estanho (ITO) modificado com pontos quânticos de telureto 

de cádmio (PQs de CdTe) e quitosana. O segundo, baseia-se numa plataforma de óxido 

de estanho dopado com flúor (FTO) modificada com TiO2 co-sensibilizado com 

metilsulfato de N-metilfenazônio (MSF) e PQs de CdTe. O material foi fixado no eletrodo 

para maior estabilidade do filme. Nos dois sistemas utilizou-se uma lâmpada LED como 

fonte de energia. 

Vale ressaltar que os sensores propostos não necessitam de bombas 

peristálticas, tubulações de injeção de fluxo, conectores, etapas de pré-concentração ou 

co-reagentes e a necessidade de um longo tempo de preparo das amostras. Além disso, os 

sensores exploram um baixo volume de amostras e lâmpadas LED de luz visível de baixo 

custo como fonte de excitação que pode ser explorada em medições fotoeletroquímicas 

com segurança pelo usuário. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Compostos fenólicos e sua atividade antioxidante 

Compostos fenólicos correspondem a uma classe de compostos químicos que 

possuem um ou mais anéis aromáticos, com um ou mais grupos hidroxilas. São 

amplamente encontrados no reino vegetal e caracterizados por serem os metabólitos 

secundários mais abundantes de plantas (DAI e MUMPER, 2010). Entre os principais 

compostos fenólicos naturais identificados, a partir de plantas medicinais e dietéticas, 

estão os ácidos fenólicos, flavonóides, taninos, estilbenos, lignanas e quinonas (HUANG 

et al., 2009). Esses compostos apresentam uma ampla gama de propriedades fisiológicas, 

tais como efeitos antialérgicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos e antioxidantes 

(BALASUNDRAM et al., 2006; BENAVENTE-GARCÍA et al., 1997; PUUPPONEN-

PIMIA et al., 2001; HUANG et al., 2009). Além disso, os compostos fenólicos são 

responsáveis por vários fatores na qualidade dos produtos alimentares como sabor, 

adstringência e cor (RODRIGUEZ et al., 2009). 

As atividades antioxidantes, bem como outras funções biológicas dos 

compostos fenólicos, têm sido amplamente atribuídas às suas estruturas químicas 

específicas. A presença de grupos hidroxilas tornam estes compostos bons doadores de 

elétrons ou átomos de hidrogênio, neutralizando os radicais livres e outras espécies 

reativas de oxigênio (ERO) (ZHANG e TSAO, 2016). 

Com o crescimento da indústria de alimentos, o desenvolvimento de novos 

conservantes que prolonguem a vida útil dos produtos tornou-se necessário. A rancidez 

alimentícia é um dos principais problemas relacionados à conservação dos alimentos, em 

consequência da oxidação de ácidos graxos insaturados (COMA, 2008). Assim, uma 

alternativa para evitar o processo oxidativo dos alimentos é a utilização de antioxidantes 

(THORAT et al., 2013). Essas substâncias podem agir de várias maneiras, tais como: 

interromper a cadeia de reações oxidativas; ceder hidrogênio radicalar a um radical livre, 

assumindo a forma de um radical estável e diminuindo a sua quantidade, além de reduzir 

a velocidade da oxidação e prolongar o tempo de indução (AMAROWICZ et al., 2004). 

Os antioxidantes atuam interrompendo a reação em cadeia por meio da 

remoção ou inativação de radicais livres. Estes são formados durante a iniciação ou 

propagação da reação que ocorre através da doação de átomos de hidrogênio a essas 



23 

 

 

moléculas. O átomo de hidrogênio ativo do antioxidante é capturado pelos radicais livres 

R• e ROO• mais facilmente que os hidrogênios alílicos das moléculas insaturadas. Dessa 

forma, espécies inativas são formadas para a reação em cadeia, além de um radical inerte 

(A•) procedente do antioxidante que não é capaz de propagar as reações de oxidação 

(RAMALHO e JORGE, 2006). A reação a seguir mostra esse mecanismo de ação para os 

antioxidantes: 

ROO· + AH → ROOH + A· 

R· + AH → RH + A· 

Onde: AH – antioxidante 

Fonte: Frankel, 1980  

De acordo com a sua classificação, os antioxidantes podem ser naturais ou 

sintéticos. Entre os principais antioxidantes fenólicos sintéticos, tem-se o galato de 

propila (GP), terc-butil hidroquinona (TBHQ), butil hidroxianisol (BHA) e o butil 

hidroxitolueno (BHT) (Figura 1) (NAMIKI, 1990). Os antioxidantes naturais, ao 

contrário dos sintéticos com vários graus de substituição alquila, podem ser taninos, 

compostos contendo nitrogênio, carotenóides, tocoferóis ou ácido ascórbico e seus 

derivados (SIMÕES et al., 2001). 

 

Figura 1. Estruturas dos principais antioxidantes sintéticos.  
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Por serem de baixo custo, largamente disponíveis e com grande desempenho 

em relação aos antioxidantes naturais, as indústrias de alimentos preferem usar os 

antioxidantes fenólicos sintéticos (KIM et al., 2016). Entretanto, o excesso desses 

antioxidantes em alimentos pode produzir toxicidades ou mutagenicidades que geram 

riscos à saúde das pessoas (WILLIAMS 1993, 1994; XIU-QIN et al., 2009). Por essa 

razão, agências regulamentadoras em diversos países têm controlado a quantidade desses 

antioxidantes sintéticos em alimentos, como exemplo dos óleos comestíveis, visto os 

efeitos prejudiciais à saúde humana.  

2.2. Óleos comestíveis e o processo de oxidação lipídica 

Os óleos comestíveis são misturas complexas formadas por uma grande 

quantidade de compostos, como triacilgliceróis (TAGs) e em menor quantidade por 

diacilgliceróis, ácidos graxos livres, fosfolipídios e outros componentes. Entre esses, os 

triacilgliceróis, também denominados como triglicerídeos (TGs), são considerados um 

dos grupos nutritivos mais importantes. Eles servem como fonte de energia armazenada 

nos tecidos adiposos, ácidos graxos essenciais (ácidos linoleico e linolênico), vitaminas 

lipossolúveis (A, D, E e K) e outros compostos não polares (FERRO-LUZZI e BRANCA, 

1995; DUGO et al., 2006). Entretanto, sua ingestão em grande quantidade pode acarretar 

vários distúrbios humanos, como doença coronariana, dislipidemia e obesidade (ST-

ONGE e JONES, 2002; ST-ONGE et al., 2003; MILLER et al., 2011; DUGO et al., 

2006). 

A degradação dos óleos comestíveis depende da quantidade de ácidos graxos 

insaturados na sua composição. Os que possuem grande quantidade de ácidos graxos 

poliinsaturados são mais sujeitos à oxidação lipídica do que os que possuem maior 

quantidade de ácidos graxos saturados (REDA e CARNEIRO, 2007). As reações de 

oxidação lipídica são as principais causas da perda da estabilidade oxidativa dos óleos 

comestíveis e esse processo degradativo ocorre quando o oxigênio atmosférico ou aquele 

que está dissolvido no óleo, reage com ácidos graxos insaturados (CORSINI e JORGE, 

2006). 

O processo de oxidação lipídica consiste em três fases: iniciação, propagação 

e terminação. A iniciação ocorre devido à interação de um iniciador com o oxigênio, que, 

uma vez ativado pode reagir com o ácido graxo insaturado, retirando um átomo de 
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hidrogênio do carbono metilênico adjacente à ligação dupla do ácido graxo insaturado, 

formando radicais alílicos. Essas reações seguem em cadeia e somente cessam quando se 

esgotam as reservas de ácidos graxos insaturados e oxigênio (SCHAICH, 2005).  

A fase de propagação começa em seguida e é caracterizada por várias reações 

que levam à formação de diversos peróxidos. Estes podem ser mensurados e servem como 

índice de oxidação lipídica em alimentos ou mesmo em organismo humano. Entretanto, 

esses peróxidos são instáveis e sua mensuração é limitada às fases iniciais da oxidação 

lipídica, já que as reações continuam a ocorrer até a fase de terminação (FERRARI, 1998; 

RAMALHO e JORGE, 2006).  

Assim, o esgotamento dos substratos faz com que as reações de propagação 

cessem e os produtos finais sejam formados (FERRARI, 1998). As reações abaixo 

mostram esse mecanismo envolvido no processo de oxidação lipídica. 

Iniciação:     R-H + iniciador → R· 

Propagação: R- + O2 → RO2 
– 

                             RO2 
- + R-H → R- + ROOH 

                                    2 ROOH → RO2 - + RO- + H2O 

Terminação: RO2 - + RO2 - → ROOR + O2 

                            RO2 - + R- → ROOR 

                   R- + R- → RR 

Fonte: Ferrari, 1998 

A grande preocupação em apresentar produtos de alta qualidade aos 

consumidores levou os fornecedores a adotarem medidas que diminuíssem o processo de 

oxidação durante o processamento e armazenamento dos produtos. Dentre as principais 

ações para diminuir esse processo, está a adição de antioxidantes aos produtos. O uso 

dessas substâncias vem se tornando uma prática corrente e que justifica o interesse pela 

pesquisa de novos compostos com capacidade antioxidante (SILVA et al., 1999). 
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2.3. Galato de Propila 

O Galato de propila (GP) (Figura 2), éster propílico do ácido 3,4,5-tri-

hidroxibenzóico, é um antioxidante sintético muito utilizado como aditivo alimentar que 

contém óleos e gorduras (EFSA, 2014; BAL e TUNER, 2014). Ele é um pó fino e 

cristalino, branco a castanho claro, sem odor e com sabor levemente amargo. É solúvel 

em etanol, éter etílico e óleo, porém é pouco solúvel em água. Sua ocorrência natural não 

é relatada, sendo esse antioxidante comercialmente preparado por esterificação de ácido 

gálico com álcool propílico, seguido por destilação para remover qualquer excesso de 

álcool (BECKER, 2007). 

 

Figura 2. Estrutura do Galato de Propila. 

A atividade antioxidante do GP está relacionada com seus grupos hidroxilas 

doadores de hidrogênio. Ele reage quimicamente inibindo a geração ou acumulação de 

radicais livres nos sistemas químicos ou biológicos, sendo estável em soluções neutras ou 

levemente ácidas, porém perde sua estabilidade em ambientes levemente alcalinos ou 

quando aquecido. Suas principais ações nesses sistemas são: suprimir a iniciação da 

cadeia ou quebrar a propagação da cadeia de peroxidação de ácidos graxos insaturados 

(BECKER, 2007). 

O GP é muito utilizado como aditivo em uma variedade de alimentos, a fim 

de diminuir ou evitar a oxidação de gorduras ou óleos (MICHALKIEWICZ et al., 2004). 

Além disso, é também muito utilizado como antioxidante em cosméticos, produtos 

farmacêuticos, embalagens de alimentos e lubrificantes (HAN et al., 2010; WANG et al., 

2013). Entretanto seu principal uso, assim como outros antioxidantes sintéticos, 

centraliza-se na área de alimentos (processamento/armazenamento) (KANG et al., 2014). 

Vários estudos têm demonstrado os benefícios do GP como antioxidante 

(CHEN et al., 2007; REDDAN et al., 2003). Entre os quais pode-se citar a eficiência na 



27 

 

 

proteção de células hepáticas contra a peroxidação lipídica por radicais de oxigênio (WU 

et al., 1994) e a eficiência contra o dano oxidativo ao DNA (CHEN et al., 2007). Em 

contraste, o excesso de GP em alimentos exerceu propriedades pró-oxidantes 

(KAWANISHI et al., 2005; KOBAYASHI et al., 2004), mostrou-se citotóxico para 

hepatócitos isolados de ratos (NAKAGAWA et al., 1995) e diminuiu o crescimento de 

microrganismos, inibindo a respiração e a síntese de ácidos nucléicos (HAN et al., 2010). 

Devido aos seus efeitos citotóxicos, quando em excesso, a quantidade de GP 

em alimentos é controlada em alguns países, sendo a sua dose diária admissível 

recomendada pelo Comitê Conjunto de Especialistas da FAO/OMS sobre Aditivos 

Alimentares (JECFA) (JECFA, 1996) de 0-1,4 mg de aditivo por quilograma de peso 

corporal. Já no Brasil, as leis existentes permitem a adição de GP no limite máximo de 

100 mg/kg de alimento e sobre óleos cosmetíveis de 200 mg/kg sobre o teor de gordura 

(TAKEMOTO et al., 2009; ANVISA, 2005). 

Diante deste cenário, faz-se necessário a quantificação desse antioxidante em 

produtos alimentícios, e entre as técnicas analíticas muito utilizadas para determinação 

de GP, bem como outros antioxidantes sintéticos, destacam-se a cromatografia (PERRIN 

e MEYER, 2002; HE et al., 2017; KAROVICOVA e SIMKO, 2000; XIU-QIN et al., 

2009; WANG et al., 2014), espectrofotometria (PRASAD et al., 1987; CAPITÁN-

VALLVEY et al., 2001) e a quimiluminescência (KANG et al., 2014). Apesar desses 

métodos analíticos serem aplicados com sucesso para a detecção de GP, a busca pelo 

desenvolvimento de novos métodos com características melhoradas tem sido uma barreira 

a ser vencida.  

2.4. Extratos de plantas medicinais como fonte de ácido tânico  

Muitos tratamentos para diversas doenças da humanidade são provenientes 

de plantas medicinais como fonte primária da medicina (CHITME et al., 2004). Os 

produtos naturais originados dessas plantas são uma fonte abundante de compostos 

biologicamente ativos, sendo a base para o desenvolvimento de novos produtos químicos. 

Porém, das mais de 500.000 espécies de plantas existentes no mundo, apenas 1% foi 

investigado fitoquimicamente. Desta forma, existe um grande interesse para a descoberta 

de novos compostos bioativos (PALOMBO, 2009).  
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Dentro desta classe podemos destacar os taninos, compostos solúveis em água 

classificados em duas categorias: taninos hidrolisáveis e não hidrolisáveis ou 

condensados (CHUNG et al., 1998). O primeiro grupo é formado por uma molécula 

central de glicose ou um álcool polihídrico (esterificado com ácido gálico ou ácido 

hexahidroxidifênico). Esses compostos formam galotaninos e elagitaninos (altamente 

instáveis), respectivamente, que são hidrolisáveis em ácidos, bases ou enzimas e metanol. 

O segundo grupo, são polímeros de catequina e/ou leucoantocianidina, os quais não são 

prontamente hidrolisáveis em ácidos e são responsáveis pelas características de 

adstringência dos vegetais (GIADA, 2013).  

O AT (Figura 3), da classe de taninos hidrolisáveis, é um polifenol que ocorre 

naturalmente a partir do metabolismo secundário das plantas. Sua estrutura é formada por 

uma molécula de glicose e 10 grupos galoil, sendo amplamente encontrado em frutos, 

flores e folhas de plantas (SHI et al., 2017; ANDRADE et al., 2005).  

 

Figura 3. Estrutura do Ácido Tânico. 

Esta substância possui atividade antioxidante, antimutagênica e 

anticarcinogênica. Suas propriedades químicas e atividades fisiológicas e farmacológicas 
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especiais fazem com que ele seja bastante utilizado na indústria de alimentos, 

medicamentos, couro e produtos químicos. Outra importante característica deste 

composto está relacionada à sua quantidade em frutas, chá e cerveja, que não apenas 

influencia o seu sabor, mas é um critério para avaliar a sua qualidade (LI et al., 2015). 

Desta forma, o AT é utilizado principalmente como aditivo alimentar cuja dosagem varia 

de 10 a 400 µg, dependendo do alimento (CHEN e CHUNG, 2000). 

Devido à grande importância do AT na alimentação e nos campos medicinais 

e ambientais, a análise desta molécula torna-se extremamente importante e necessária. 

Neste sentido, vários métodos são relatados para sua quantificação, incluindo a 

cromatografia (ACHILLI et al., 1993; ZYWICKI et al., 2002), quimiluminescência (XIE 

e CUI, 2003) e espectrofotometria (QU et al., 2000; GUPTA e GARG, 2014). Apesar 

destes métodos apresentarem boa sensibilidade e seletividade, e serem eficientes para 

análise de uma infinidade de moléculas, eles possuem algumas desvantagens, tais como 

etapas complexas de preparo de amostras e longo tempo de análises.  

Os métodos eletroquímicos, por sua vez, são métodos que apresentam baixo 

custo, opções de análise sem extração ou pré-concentração, alta seletividade e 

sensibilidade e rapidez para análise (YILMAZ et al., 2016). Além disso, é possível 

modificar a superfície eletródica com uma variedade de materiais com a finalidade de 

estabelecer e controlar as características físico-químicas da interface eletrodo-solução, o 

que, consequentemente, poderá facilitar o processo de transferência de elétrons entre o 

analito em solução e a superfície do eletrodo. Esses tipos de sistemas são chamados de 

sensores eletroquímicos e são aplicados para uma grande variedade de espécies (JACOBS 

et al., 2010). 

2.5. Sensores eletroquímicos aplicados para detecção de GP e AT  

 Comparado aos demais sensores químicos existentes (óticos, de massa e 

térmicos), os sensores eletroquímicos possuem mais vantagens devido a sua notável 

capacidade não apenas para detecção, mas também para quantificação de substâncias com 

grande simplicidade (STRADIOTTO et al., 2003). Desta forma, diversos sensores 

eletroquímicos para detecção de GP e AT têm sido reportados na literatura. Alguns destes 

serão descritos a seguir: 
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Cyriac et al., (2016) relataram em seu trabalho a aplicação de um sensor para 

determinação de GP, constituído por um eletrodo de carbono vítreo (ECV) modificado 

com um material compósito de nanopartículas de ouro (AuNP)/poli(p-

aminobenzenosulfônicos) [poli(p-ABSA)]. O material compósito mostrou-se eficiente na 

transferência eletrônica para oxidação de GP, proporcionando um bom aumento na 

corrente. A corrente de pico de oxidação foi proporcional à concentração de GP na faixa 

de 9,0×10−6 a 1,0×10−4 mol L-1, com um R de 0,997 e LD de 1,9 × 10−7 mol L-1. O sensor 

também mostrou excelente reprodutibilidade e estabilidade, sendo aplicado com sucesso 

na determinação de GP em óleos vegetais comestíveis com recuperações entre 98,9 e 

101,3%. 

Vikraman et al., (2013) desenvolveram um método para determinação de GP 

empregando a voltametria de pulso diferencial. Para tanto, foi utilizado um eletrodo de 

ouro (EO) modificado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas (NTCPM) em 

tampão acetato 0,1 mol L-1 (pH 7) como eletrólito de suporte. O sensor mostrou uma faixa 

de resposta linear de 1×10−5 a 1×10−4 mol L-1 de GP e um limite de detecção (LD) de 

6,3×10−7 mol L-1. O sensor apresentou excelente atividade catalítica e estabilidade para a 

oxidação de GP e foi aplicado para a sua determinação em óleos vegetais. 

Já para detecção de AT, Yılmaz et al., (2016) utilizaram um eletrodo de 

carbono vítreo modificado com 1-benzoil-3-(pirrolidina) tioureia (PrTu) em seu estudo. 

O material de PrTu foi depositado no eletrodo de carbono vítreo em meio não aquoso por 

voltametria cíclica e demostrou satisfatório efeito eletrocatalítico na oxidação de AT, por 

meio da voltametria de pulso diferencial (VPD) em tampão Britton Robinson (BR) 0,1 

mol L-1 de pH 2. Gráficos lineares de calibração foram obtidos na faixa de concentração 

2,0×10−6 a 4,2×10−5 mol L-1, apresentando LD de 0,6 μmol L-1 e com aplicação em 

amostras de chá e suco de laranja, obtendo resultados satisfatórios. 

WAN et al., (2007) estudaram o comportamento voltamétrico do AT 

utilizando um eletrodo de carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono de 

parede simples (NCPS). O AT apresentou um pico anódico bem definido em 0,42 V (vs. 

ECS) e solução 0,1 mol L-1 de tampão fosfato (pH 4,0). Parâmetros como pH da solução, 

tempo e o potencial de acumulação foram otimizados para determinação de AT. Sob essas 

condições a corrente de pico variou linearmente de 5,0×10-8 a 1,0×10-6 mol L-1 de AT 

com LD de 8,0×10-9 mol L-1, após um tempo de acumulação de 180 s. Este método 
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também foi aplicado com sucesso na determinação de AT em amostras de chá e cerveja 

e a influência de possíveis interferentes foi investigado demonstrando que o sensor 

apresenta boa seletividade. 

2.6. Sensores fotoeletroquímicos 

A fotoeletroquímica é uma tecnologia recém desenvolvida que têm atraído a 

atenção de um grande número de pesquisadores em vários campos da pesquisa, tais como 

o fotovoltáico, fotocatálise e sensoriamento. Devido as suas diferentes formas de energia 

para excitação e detecção, esta técnica possui várias vantagens como sinal de fundo 

reduzido, boa sensibilidade, baixo custo e possibilidade de miniaturização do sistema. O 

mecanismo favorável de transferência eletrônica do processo fotoeletroquímico oferece 

uma plataforma de detecção promissora que envolve reações de transferência de carga 

entre um material fotoativo, analito e o eletrodo, após irradiação de luz (DEVADOSS et 

al., 2015; WANG et al., 2014). 

O processo de fotoexcitação acoplado a detecção eletroquímica tornam estes 

sensores muito interessantes, pois combinam características de ambos os sensores ópticos 

e eletroquímicos. Além disso, a detecção é mais simples e de baixo custo comparada a 

outras técnicas de detecção óptica, como fluorescência e quimiluminescência, que levam 

mais tempo de análise e dispositivos complexos (DEVADOSS et al., 2015). 

O mecanismo de detecção dos sensores fotoeletroquímicos consiste, 

basicamente, na interação entre as espécies fotoativas do semicondutor e a luz. Nesse 

processo, a absorção de energia pelos átomos ou moléculas dos semicondutores 

desencadeia a transferência de elétrons do orbital de menor energia (banda de valência - 

BV) para um de maior energia (banda de condução - BC). Isso ocorre devido a frequência 

da luz ser igual ou superior a energia de “band gap” (região proibida) (Eg), que é a 

diferença de energia entre os dois orbitais. Dessa forma, pares de elétron/lacunas (e-/h+) 

são formados, originando um estado excitado no semicondutor (Figura 4) (BARD, 1980; 

CATANHO et al., 2006). 
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Figura 4. Transferência eletrônica em um semicondutor. Adaptado de Bard, 1980. 

Os pares fotogerados (e-/h+) se deslocam na escala de picossegundos para a 

superfície ativa do eletrodo, onde as reações de redução/oxidação podem acontecer, caso 

o processo seja termodinamicamente favorável. Caso não haja uma espécie em solução 

que possa intermediar essas reações de transferências de elétrons, a lacuna gerada na BV 

tende a se recombinar com o elétron ejetado na BC. Dessa forma, o sentido de migração 

dos elétrons e o tempo de vida dos portadores de carga são fatores muito importantes para 

a eficiência da conversão de energia (PASSALACQUA et al., 2017).  

Nesse sentido, a geração de fotocorrente ocorre através de dois processos: no 

primeiro, fotocorrente anódica é produzida devido a oxidação de uma espécie em solução. 

Esta atua como um agente redutor e doa elétrons para a banda de valência do 

semicondutor, suprimindo a recombinação de carga. Com isso, ocorre um aumento no 

fluxo de corrente do material para o eletrodo (Figura 5a).  

No segundo processo de transferência de carga, uma espécie em solução atua 

como receptora de elétrons da banda de condução do semicondutor. Desse modo, a lacuna 

deixada na banda de valência é suprimida por um elétron do eletrodo, resultando em uma 

fotocorrente catódica com fluxo de carga do eletrodo para o material (Figura 5b). A 

concentração da espécie em solução que interage com o material semicondutor é 

proporcional a fotocorrente anódica/catódica gerada. Assim, é possível quantificar uma 

infinidade de moléculas de interesse, como o caso dos compostos antioxidantes (WANG 

et al., 2009; SHIA et al., 2011; JIA et al., 2010). 
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Figura 5. Esquema da geração de fotocorrente a) anódica e b) catódica. Adaptado de Wang et al., 

2009. 

2.6.1. Materiais fotoeletronicamente ativos  

A detecção fotoeletroquímica, como já mencionado, é baseada na geração de 

fotocorrente a partir da incidência de uma radiação. Dessa forma, a eficiência dos sensores 

fotoeletroquímicos está relacionado à algumas propriedades dos semicondutores 

utilizados, como “band gap” adequado para conversão da radiação e bom alinhamento de 

bandas. Logo, a busca por materiais que satisfaçam esses requisitos tem crescido nesse 

campo. Entre os materiais mais utilizados com propriedades fotoeletroquímicas, pode-se 

destacar: semicondutores inorgânicos, como dióxido de titânio (TiO2), sulfeto de cádmio 

(CdS), telureto de cádmio (CdTe) e metais de transição; e os orgânicos como porfirinas, 

ftalocianinas, fenotiazinas e polímeros (MEHTA et al., 2018; ZHANG e ZHAO, 2013; 

XU et al., 2017). 

Nesse sentido, a utilização de materiais mistos ao invés de um material único 

tem sido bastante descrito pelos pesquisadores. Para a utilização de materiais combinados 

pode-se utilizar materiais orgânicos e semicondutores inorgânicos ou dois 

semicondutores inorgânicos com diferentes intervalos de bandas (WANG et al., 2009). 

Entretanto, os sistemas mais comuns envolvem compostos à base de TiO2 e compreendem 

combinações, tanto com outros semicondutores inorgânicos, tais como ZnS/TiO2 (LEI et 

al., 2011) e o CdS/TiO2 (TIAN et al., 2017), quanto com materiais orgânicos, como o 
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corante alaranjado de acridina (SOUSA et al., 2018) e o composto LiTCNE (MONTEIRO 

et al., 2016).  

2.6.2. Pontos Quânticos 

Conceitualmente, pontos quânticos (PQs) são nanocristais semicondutores 

com dimensões menores que o raio éxciton de Bohr do material que as constitui e seu 

tamanho varia num intervalo de 2 a 10 nm (NIDEEP et al., 2018). Esses nanocristais 

possuem propriedades fotofísicas únicas que ganharam destaques na nanociência e 

nanotecnologia, desde a sua descoberta (ZHANG et al., 2017; ROSSETTI et al., 1983). 

Devido ao seu amplo espectro de excitação, boa fotoestabilidade e espectro de emissão 

sintonizável (WANG et al., 2012), esses materiais são fortes candidatos para o 

desenvolvimento de biossensores ópticos e fotoeletroquímicos (WANG et al., 2013; 

ZHENG et al., 2011); células solares (YANG e ZONG, 2016); eletroquimiluminescência 

(XU et al., 2014) e aplicação em sondas luminescentes (COSTAS-MORA et al., 2014).  

Elementos dos grupos II-VI ou III-V são os principais constituintes desses 

nanocristais semicondutores (JAMIESON et al., 2007). Essas partículas, com dimensões 

em escala nanométrica, possuem uma relação área-volume maior do que suas contrapartes 

em massa permitindo assim uma maior absorção de fótons na superfície do 

fotocatalisador. Dessa forma, a diminuição no tamanho da partícula do semicondutor 

resulta em um aumento da energia de “band gap”. Consequentemente, a separação das 

cargas necessitará de uma maior absorção de enegia. Como resultado do aumento da 

energia de “band gap” as lacunas geradas na BV dos PQs possuem maior poder oxidante, 

assim como os elétrons excitados para a BC apresentam maior poder redutor. Além disso, 

a recombinação do par elétron/lacuna é reduzida à medida que o tamanho das partículas 

diminui (POURETEDAL et al., 2009; MONTEIRO, 2017).  

As propriedades óticas únicas desses materiais permitem ajustar sua faixa de 

absorção de luz apenas alterando seus tamanhos. Assim, controlando o tamanho dessas 

nanopartículas é possível alterar suas energias de banda e modular a energia dos 

portadores de carga (RESHMA e MOHANAN, 2019). O efeito de confinamento 

quântico, confinamento dos níveis de energia a valores discretos, é o principal 

responsável por essas propriedades óticas e eletrônicas únicas em PQs. Assim, PQs 

menores possuem maior separação entre as energias disponíveis e maior intervalo de 

bandas, resultando em propriedades de fotoluminescência sintonizáveis que dependem da 
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composição, do tamanho das partículas e da presença de dopantes (Figura 6) 

(BAJOROWICZ et al., 2018; JAMIESON et al., 2007). 

 

Figura 6. Efeito do confinamento quântico. Adaptado de Bajorowicz et al., 2018. 

A funcionalização de PQs mostrou excelentes propriedades fotocalíticas e 

seu uso para fins analíticos é de grande interesse (SHAHDOST-FARD e ROUSHANI, 

2016). Dessa forma, ligantes de superfície como o grupo amino e ácidos carboxílicos, são 

frequentemente partes indispensáveis das propriedades físicas e químicas dos PQs no 

estudo de desempenho óptico. Especificamente, esses ligantes não só melhoram a 

estabilidade dos PQs em várias soluções, mas também regulam eficazmente a sua 

morfologia, tamanho, solubilidade em água e até mesmo a atividade reativa dessas 

nanopartículas (ZHENG et al., 2018; ZHANG e CLAPP, 2011). 

Neste contexto, os filmes nanoestruturados tem ganhado grande importância 

para muitas áreas da nanotecnologia. A incorporação de espécies orgânicas e inorgânicas 

geram materiais para nanodispositivos com propriedades magnéticas, eletrônicas e 

ópticas aprimoradas. Assim, muitos PQs podem ser quimicamente modificados com 

materiais poliméricos, permitindo a fabricação de materiais luminescentes flexíveis 

(ZUCOLOTTO et al., 2005). Com isso, vários trabalhos sobre nanocompósitos 

poliméricos incorporados a PQs foram relatados na literatura, incluindo Lowman et al., 

2004; Zhang et al., 2002 e Mansur et al., 2014. 

Neste contexto, os polieletrólitos, classificados como materiais 

macromoleculares com unidades de repetição, são bastantes explorados. Esses materiais, 

quando em contato com solventes ionizantes, podem se dissociar gerando uma molécula 
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de polímero com carga positiva ou negativa (MEKA et al., 2017). Propriedades como 

transparência óptica, estabilidades físicas e químicas, propriedades mecânicas ajustáveis 

e fácil moldagem tornam estes materiais excelentes para serem integrados com PQs, 

melhorando sua processabilidade (BACH et al., 2013). Entre eles, temos a quitosana, um 

copolímero composto de unidades de N-acetil-d-glucosamina e de d-glucosamina 

disponíveis em graus diferentes. Este polímero natural hidrofílico, biodegradável e 

biocompatível podem ser combinados com PQs devido à sua singular estrutura, 

funcionalidades versáteis e propriedades multidimensionais (PALAZZO et al., 2017; 

DASH et al., 2011).  

Entre os PQs bastantes utilizados em combinação com polímeros, o Telureto 

de cádmio (CdTe) é um material bastante atraente devido a sua ampla aplicação no 

desenvolvimento de vários dispositivos, em particular os fotoeletroquímicos (XU et al., 

2017; OSIAL et al., 2014; ZHAO et al., 2018). Sua eficiência, assim como outros 

materiais semicondutores, é determinada por suas propriedades eletrônicas. Devido ao 

seu intervalo de bandas na faixa de 1,45-1,50, o CdTe atua como material absorvente 

importante em dispositivos fotovoltáicos (GNATENKO et al., 2018; ATAPATTU et al., 

2018).  

2.6.3. Dióxido de Titânio 

O dióxido de titânio (TiO2) está entre os principais semicondutores que 

possuem importante atividade fotocatalítica. Suas propriedades desejáveis, como boa 

estabilidade química, não toxicidade e baixo custo tornou esse material ideal para 

aplicações fotoeletroquímicas (CHEN et al., 2010; CHEN e MAO, 2007). O TiO2 pode 

ser encontrado em três formas: rutilo, anatase e bruquita, podendo ser minerais naturais 

ou preparados sinteticamente. As duas primeiras formas do TiO2 são as mais amplamente 

aplicadas em sistemas fotoeletroquímicos. O rutilo, por sua forma termodinamicamente 

estável e a anatase, por ser mais ativo devido a sua maior mobilidade de carga, sendo esta 

última a forma que mais se destaca em aplicações fotoeletroquímicas (SHEN et al., 2018; 

SALEIRO et al., 2010). 

Apesar de estar entre os materiais mais vantajosos empregados em sistemas 

fotoeletroquímicos, o TiO2 apresenta um largo “band gap” (3,0 eV) o que dificulta a sua 

aplicação prática (EFTEKHARI et al., 2017) em análises quantitativas. Sua absorção 

predominante na região ultravioleta (<387 nm) dificulta a absorção da luz na região visível e 
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reduz sua aplicabilidade, devido a rápida recombinação de pares elétrons/lacunas neste 

material (LI et al., 2012; WU et al., 2017). Dessa forma, diversas estratégias têm sido descritas 

na literatura para melhorar a atividade fotocatalítica do TiO2 na região visível. Entre estas, tem-

se a sensibilização com corantes (ILIEV et al., 2003; SOUSA et al., 2018), quantum dots 

(LI et al., 2010; LUO et al., 2012) e ainda a dupla sensibilização com esses dois materiais 

(PANDEY et al., 2018). 

A sensibilização de TiO2 por corantes é um método simples, onde os compostos 

coloridos são incorporados sobre a superfície do semicondutor aumentando sua resposta 

fotoeletroquímica para a região visível (ALTIN et al., 2016). Este material, ao receber 

energia, produz um estado excitado no sensibilizador (S*) com energia maior que a da 

banda de condução do TiO2. Com isso, ocorre uma transferência rápida de elétrons do 

sensibilizador para a banda de condução do TiO2, sendo coletados pelo eletrodo para 

geração de fotocorrente. Com a transferência de elétrons, o sensibilizador passa do estado 

S* para S+ (oxidado), podendo retornar ao seu estado fundamental (S) com espécies 

doadoras de elétrons em solução, conforme pode ser visualizado na Figura 7 (WANG et 

al., 2009).   

 

Figura 7. Esquema do processo fotoeletroquímico em um material compósito de TiO2-

sensibilizador. Adaptado de Wang et al., 2009. 

Outra classe de materiais de igual importância são os catalisadores de reação 

de transferência eletrônica, como pode-se destacar as fenazinas (compostos intensamente 

coloridos).  Este grupo de compostos heterocíclicos, contendo nitrogênio, diferem em 

suas propriedades químicas e físicas com base no tipo e posição dos seus grupos 

funcionais.  Esses compostos são bastante empregados para modificação de eletrodos 
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devido às reações redox rápidas e sua alta estabilidade (OLIVEIRA et al., 2015; 

GUTTENBERGER et al., 2017; LATES et al., 2011; PIERSON e PIERSON, 2010).  

Esses metabólitos secundários são produzidos por uma variedade de 

bactérias e têm sido estudados intensivamente devido suas propriedades 

antibióticas. Do ponto de vista biotecnológico, o interesse contínuo pelas fenazinas se 

deve, em grande parte, às suas propriedades físico-químicas incluindo suas 

propriedades de oxidação-redução (redox), sua pigmentação e capacidade de mudar de 

cor com o pH e o estado redox (GUTTENBERGER et al., 2017; PIERSON e PIERSON, 

2010). 

Derivados de fenazinas têm sido amplamente utilizados para o 

desenvolvimento de sensores e biossensores nos últimos anos (SHI et al., 2013; GAO et 

al., 2014; CHAUHAN et al., 2008). Essas moléculas também têm sido usadas como 

potenciais sensibilizadores em fotoquímica e dispositivos eletroluminescentes (OGATA 

et al., 1995; AGGARWAL e KHURANA, 2015). Muitos desses compostos sofrem 

reações redox reversíveis e são freqüentemente utilizados em pesquisas biológicas, como 

doadores ou receptores de elétrons. Entre eles, destaca-se: metilsulfato de N-

metilfenazônio, fenosafranina, fenotiazinas (azul de metileno), indofenóis, difenilaminas, 

etc (BARSAN et al., 2008; RAY et al., 2015; KSENZHEEZ et al., 1977). Dentro desta 

classe, pode-se ressaltar destacar o metilsulfato de N-metilfenazônio (MSF) o qual vem 

sendo explorado em sensores eletroquímicos (OLIVEIRA et al., 2015; LIMA et al., 2018). 

Outro material bastante utilizado como sensibilizador do TiO2 são os PQs de 

CdTe, devido as suas características únicas, como intervalo de banda ajustável e a formação 

multi exciton (par elétron/lacuna) para cada fóton incidente (HANSEN et al., 2014). Em seus 

trabalhos Li et al., (2010) e Gao et al., (2009) demonstraram que o uso de CdTe acoplados 

a semicondutores de TiO2 podem melhorar o desempenho dos dispositivos 

fotoeletroquímicos. Sua resposta melhorada é devido ao alinhamento entre as bandas dos 

PQs de CdTe e o TiO2, o que facilita a transferência de elétrons (DING et al., 2012). 

Contudo, trabalhos que tenham explorado a interação de TiO2 com corantes a base de 

fenazinas e PQs de CdTe ainda são pouco relatados.  

Neste sentindo, o presente trabalho reporta o desenvolvimento e aplicação de 

dois sensores fotoeletroquímicos: o primeiro, baseado em PQs de CdTe ( = 610 nm) 

funcionalizados com grupos carboxílicos incorporado a um polieletrólito (quitosana) para 
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determinação de GP em amostras de óleos comestíveis. E o segundo, utilizando uma 

plataforma de óxido de estanho dopado com flúor (FTO) modificada com TiO2 

sensibilizado com o composto metilsulfato de N-metilfenazônio (MSF) e pontos 

quânticos de CdTe (λ = 520 nm), para detecção e quantificação de ácido tânico (AT) em 

amostras de extratos de plantas medicinais.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver dois sensores 

fotoeletroquímicos para determinação dos antioxidantes GP e AT em amostras de óleos 

comestíveis e extratos de plantas medicinais, respectivamente. Para isso, os seguintes 

objetivos específicos foram estabelecidos: 

3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar os componentes dos sensores empregando a Espectroscopia de 

Impedância Eletroquímica (EIE) ou Microscopia Eletrônica de Varredura e 

amperometria; 

 Modificar o eletrodo de ITO (óxido de índio e estanho) com quitosana e pontos 

quânticos de CdTe funcionalizados com grupos carboxílicos e o eletrodo FTO 

(óxido de estanho dopado com flúor) com MSF, TiO2 e PQs de CdTe; 

 Verificar o comportamento amperométrico do eletrodo ITO/CdTe-PDG na 

ausência e presença de GP, bem como verificar o comportamento do sensor 

FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf na ausência e presença de AT; 

 Otimizar os parâmetros experimentais e operacionais para determinação de GP 

e AT; 

 Obter as curvas analíticas para as espécies de interesse e comparar os resultados 

obtidos com outros métodos da literatura; 

 Realizar os estudos de possíveis espécies interferentes encontrados em amostras 

que contém os antioxidantes estudados, bem como avaliar a precisão e a exatidão 

dos sensores; 

 Aplicar os sensores desenvolvidos em amostras de óleos comestíveis e extratos 

de plantas medicinais. 
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Capítulo 1 

Sensor Fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Reagentes e Soluções 

Todos os produtos químicos foram de grau analítico. Pontos quânticos de 

CdTe funcionalizados com grupos -COOH ( = 610 nm), poli (D-glucosamina) (PDG), 

galato de propila (GP), terc-butil hidroquinona (TBHQ), butil hidroxitolueno (BHT), butil 

hidroxianisol (BHA) e ácido gálico (AG) foram adquiridos da Sigma-Aldrich. Hidróxido 

de sódio (NaOH), fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4.H2O), fosfato dissódico 

(Na2HPO4), etanol (C2H5OH), hidroquinona (C6H6O2), ácido cítrico (C6H8O7), sulfato de 

sódio (Na2SO4), cloreto de potássio (KCl), ácido acético (CH3COOH), ácido bórico 

(H3BO3) e ácido fosfórico (H3PO4) foram adquiridos da Isofar Indústria e Comércio. 

Todas as soluções foram preparadas diariamente com água purificada usando um sistema 

OS10LXE (Gehaka, São Paulo, Brasil). 

As soluções (GP) foram preparadas diariamente em 0,1 mol L-1 de tampão 

fosfato (TF), pH 7,0. A solução de tampão fosfato foi preparada a partir de NaH2PO4.H2O 

e o pH ajustado com solução de NaOH.  A solução tampão Britton-Robinson (BR) foi 

preparada pela mistura de H3BO3, CH3COOH e H3PO4, ambos na concentração 0,1 mol 

L-1, sendo ajustada com NaOH. Já a solução tampão Mcllvaine (MCV) (0,1 mol L-1), foi 

preparada a partir de Na2HPO4 e C6H8O7. A solução 0,1 mol L-1 de Na2SO4 foi preparada 

a partir do seu sal. Para o preparo de todas as soluções tampão, utilizou-se um pHmetro 

Quimis Q400AS. 

4.2. Medições fotoeletroquímicas e eletroquímicas  

Todas as medições fotoeletroquímicas foram realizadas usando um 

potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT204 da Metrohm controlado pelo software 

Nova 2.1. Para as medidas fotoeletroquímicas (Figura 8), utilizou-se uma célula 

eletroquímica de 5 mL e um sistema convencional de três eletrodos: Ag/AgCl (KCl 

saturado) como eletrodo de referência, óxido de índio e estanho (ITO) como eletrodo de 

trabalho (área ativa de 0,19 cm2) e um eletrodo de ouro como contra-eletrodo. Os estudos 

fotoeletroquímicos e eletroquímicos foram realizados em soluções tampão equilibradas 

com ar ou purgadas com nitrogênio. Durante as medidas a célula era mantida no interior 

de uma caixa contendo uma lâmpada LED de luz visível de 20 W usada como fonte de 
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energia de irradiação, sendo as respostas de fotocorrente coletadas na ausência e na 

presença de luz, em um intervalo de 20 s. 

 

Figura 8. Sistema fotoeletroquímico utilizado: (A) Sistema de processamento de dados; (B) 

Potenciostato/Galvanostato; (C) Fonte de radiação: lâmpada LED; (D) Eletrodo de trabalho; (E) 

Eletrodo de referência; (F) Contra-eletrodo. (Fonte: o próprio autor).  

Os estudos de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foram 

realizados em um potenciostato/galvanostato Autolab modelo PGSTAT 128N da Echo 

chemie (Ultrecht, The Netherlands) (Figura 9) controlado pelo software FRA 2. Um 

sistema de três eletrodos, igual ao da Figura 8, também foi utilizado para esse estudo. As 

medidas foram realizadas em uma solução de 0,1 mol L-1 de Na2SO4, na faixa de 

frequência de 10-2 a 105 Hz e amplitude de 10 mV. Os espectros de EIE para o material 

ITO/CdTe-PDG, na ausência e presença de luz LED, com e sem GP, foram obtidos a fim 

de se estudar a influência da fonte de radiação no processo de transferência de carga do 

material. 

 

Figura 9. Autolab modelo PGSTAT 128 N utilizado para as medidas de espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIE). (Fonte: o próprio autor) 
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4.3. Construção do sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG 

Primeiramente, o eletrodo ITO foi lavado por imersão em etanol e água para 

remover qualquer espécie adsorvida. Em seguida, 30 μL da solução de pontos quânticos 

de CdTe (2,32 mg mL-1), a qual foi preparada com água purificada, foi misturada com 10 

μL de PDG, 2%. Ambas as soluções foram preparadas com água purificada. A partir desta 

mistura, uma alíquota de 10 μL foi colocada diretamente sobre o substrato ITO e deixado 

secar a 25 °C, por 40 min, para formar o sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG. 

4.4. Comportamento do sensor fotoeletroquímico na ausência e presença de GP e 

influência do oxigênio dissolvido na solução 

A resposta do sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG foi avaliada na 

ausência e presença de GP, por meio de medidas amperométricas. Para esse estudo 

utilizou-se uma solução 0,1 mol L-1 de TF, pH 7,0 e um potencial aplicado (Eapl.) de –

0,25 V. A influência do oxigênio dissolvido na solução, frente a resposta do sensor 

ITO/CdTe-PDG também foi testada. Para isso, as soluções de TF com e sem GP foram 

purgadas com nitrogênio por um tempo de 10 minutos para remoção do oxigênio 

dissolvido na solução. Após constatar-se que o oxigênio dissolvido influencia 

positivamente na determinação de GP, todos os estudos a seguir foram feitos em solução 

tampão não desaerada.  

4.5. Otimização dos parâmetros experimentais e operacionais  

A fim de se obter um melhor desempenho para a detecção fotoeletroquímica 

de GP, parâmetros analíticos que podem afetar a resposta do sensor foram estudados, 

incluindo o pH do eletrólito de suporte, a natureza da solução tampão e o potencial 

aplicado (Eapl) para a resposta do analito.  

4.5.1. Parâmetros experimentais 

Inicialmente, a influência do pH do meio sobre a resposta do sensor 

fotoeletroquímico foi investigada na faixa de 5,0 a 8,0 realizando-se medidas 

amperométricas em TF 0,1 mol L-1 contendo 150 µmol L-1 de GP, sob Eapl. = -0,25 V vs 

Ag/AgCl (sat.). Após otimização do pH do meio, o efeito de diferentes eletrólitos suporte 

sobre a resposta do sensor fotoeletroquímico também foi estudada. Para tanto, três 



45 

 

 

diferentes soluções tampão em concentração de 0,1 mol L-1 contendo 150 µmol L-1 de GP 

foram investigadas (TF, MCV e BR) em pH 5,5.  

4.5.2. Parâmetros operacionais 

O potencial aplicado é um parâmetro crucial que pode afetar o desempenho 

analítico do sensor. Assim, o impacto do potencial aplicado frente a resposta do sensor 

ITO/CdTe-PDG para detecção de 150 µmol L-1 de GP foi investigado na faixa de 

potencial de +0,50 V a -0,50 V em 0,1 mol L-1 de TF pH 5,5 (condições anteriormente 

otimizadas). 

4.6. Caracterização analítica do sensor ITO/CdTe-PDG  

Com o objetivo de se obter a curva analítica para o sensor fotoeletroquímico 

ICT/CdTe-PDG, amperogramas foram registrados aplicando-se as condições 

operacionais e experimentais otimizadas e utilizando-se diferentes concentrações de GP 

(0,3; 0,8; 1,0; 1,4; 1,8; 2,6; 3,4; 5,6; 102 e 150 µmol L-1). O limite de detecção (LD) foi 

calculado a partir da fórmula [3x(DP/b)], em que DP é o desvio padrão para as medidas 

do “branco” e b é o coeficiente angular da equação da reta.  

4.7. Avaliação da repetibilidade das medidas e do preparo do sensor 

fotoeletroquímico 

A repetibilidade das medidas obtidas com o sensor ITO/CdTe-PDG foi 

verificada realizando-se 24 medições sucessivas em 0,1 mol L-1 de TF (pH 5,5) na 

presença de 150 µmol L-1 de GP. O desvio padrão relativo (DPR) foi calculado para cada 

fotocorrente obtida, a fim de se avaliar a sua precisão. Também foi verificado a 

repetibilidade para cinco sensores preparados nas mesmas condições e em dias diferentes 

para verificar sua estabilidade. Os sensores foram avaliados numa concentração de 75 

µmol L-1 de GP em cinco dias diferentes. O DPR foi calculado levando-se em 

consideração as médias dos valores das fotocorrentes obtidas em cada dia. 

4.8. Estudo de interferentes 

Os efeitos de possíveis compostos interferentes na detecção de GP foram 

investigados, tais como TBHQ, BHT, BHA, AG, AA, HQ e alguns íons (Na+, Cl-, SO4
2- 

e K+). A seletividade do sensor ITO/CdTe-PDG foi realizada comparando-se a 
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fotocorrente de 10 µmol L-1 de GP com as fotocorrentes obtidas com a mistura de GP e 

100 µmol L-1 da espécie interferente. 

4.9. Tratamento das amostras de óleos comestíveis para as medidas 

fotoeletroquímicas e determinação de GP aplicando o teste de adição e 

recuperação 

O sensor ITO/CdTe-PDG foi aplicado para determinação de GP em duas 

amostras comerciais de óleos comestíveis (soja e babaçu). Estas foram preparadas 

empregando-se 1,0 g das amostras e diluindo em 100 mL de etanol, separadamente. À 

cada mistura de óleo comestível, foram adicionadas quantidades de 9,55 mg e 15,00 mg 

de GP, respectivamente, sendo agitada vigorosamente durante 20 minutos. Para a análise 

do sensor fotoeletroquímico, uma alíquota de cada solução da amostra (Tabela 1) foi 

diluída em uma célula eletroquímica contendo 5 mL de uma solução 0,1 mol L-1 de TF 

(pH 5,5).  

Tabela 1: Volume das amostras e solução padrão de GP. 

Amostras Volume da amostra Concentração de GP nas amostras 

Soja 250 µL 45 µmol L-1 

Babaçu 500 µL 70 µmol L-1 

 

A quantificação de GP nas amostras de óleos comestíveis foi obtida pelo 

método de adição de padrão, onde sucessivas adições da solução estoque do padrão GP 

(1 mmol L-1) foram adicionadas à célula eletroquímica contendo a amostra. A partir dos 

resultados, uma curva analítica foi construída obtendo-se uma relação linear entre a 

concentração do padrão adicionada e o seu sinal analítico (fotocorrente). A concentração 

real do analito na amostra foi obtida por extrapolação da reta.  

Logo após a determinação de GP nestas amostras, estudos de adição e 

recuperação do analito foram realizados. A porcentagem de recuperação foi calculada 

pela razão entre a concentração de GP encontrada (amostra + padrão) e a concentração 

esperada de GP multiplicado por 100. Para maior confiabilidade dos resultados todas as 

medidas foram realizadas em triplicada. 
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O método prosposto neste capítulo também foi comparado com o método 

espectrofotométrico de Sastry et al., 1982. Em seu procedimento geral, em um frasco 

padrão de 25 ml foram adicionados, na seguinte ordem, 15 ml de solução tampão, solução 

de aminofenol (m-, p- ou p-N-metil), solução de metaperiodato de sódio e 1-4 ml da 

solução de fenol. A absorvância em λmax foi medida após o desenvolvimento máximo da 

cor contra um branco reagente preparado sob condições similares. As seguintes condições 

experimentais foram utilizadas: pH do tampão de 2,5 (2,0-3,1); 2,0 (1,5-2,5) mL de metol 

(p-N-metil); volume da solução de periodato de 1,5 (1,0-2,0) mL; t = 10min para o 

desenvolvimento máximo de cores; t = 40 min para estabilidade da cor e λmax = 580 nm.  

Para o preparo das amostras, dissolveram-se 10 g de óleo ou gordura em 50 

ml de tetracloreto de carbono e sua extração foi realizada com quatro porções de 20 ml 

de álcool a 50%. Os extratos alcoólicos combinados com carbonato de cálcio (1 g) foram 

neutralizados e depois diluídos com água para 100 ml em um frasco padrão, sendo 

filtrados através de um papel seco. O filtrado foi utilizado para determinação de galato de 

propila ou ácido gálico pelo procedimento acima. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1. Caracterização eletroquímica do sensor ITO/CdTe-PDG 

5.1.1. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

A Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) é uma técnica que 

fornece uma visão completa das características elétricas da interface eletrodo/solução e 

que permite estudar o comportamento geral de um sistema quando um grande número de 

processos intercorrelacionados ocorre (CARVALHO et al., 2006). Neste contexto, a 

Figura 10 mostra os gráficos de Nyquist obtidos para o sensor fotoeletroquímico 

ITO/CdTe-PDG, na ausência e presença de luz LED visível em solução 0,1 mol L-1 de 

Na2SO4.  
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Figura 10. Gráfico de Nyquist para o sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG em solução 

aquosa 0,1 mol L-1 de Na2SO4 realizado em potencial de circuito aberto na ausência e presença de 

luz LED visível. 

De acordo com essa figura, observa-se que a resistência à transferência de 

carga apresentada em ambos os espectros foi elevada, pois na faixa de frequência utilizada 

não foi possível observar a formação de semicírculos. Esse comportamento era esperado 

já que nenhuma espécie redox foi adicionada à solução eletrolítica. Entretanto, foi 

possível observar que a transferência de carga gerada com o sensor fotoeletroquímico 

proposto, após a absorção de luz, tende a apresentar menor valor em relação a resposta 

do sensor na ausência de luz. Isto sugere que os pares elétrons/lacunas gerados no 
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semicondutor proporcionam uma maior transferência de elétrons para o eletrodo. Por fim, 

pode-se inferir que a presença de luz sobre o sensor ITO/CdTe-PDG gerou uma separação 

mais efetiva das cargas fotogeradas. 

A Figura 11 mostra os gráficos de Nyquist obtidos para o mesmo sensor 

fotoeletroquímico, na ausência e presença de luz LED visível, em solução 0,1 mol L-1 de 

Na2SO4 contendo 200 µmol L-1 de GP. A presença do analito na solução de sulfato de 

sódio potencializa a transferência de elétrons para a solução, reduzindo a resistência à 

transferência de carga. Como pode ser observado, a resistência à transferência de carga 

apresentada pelo sensor contendo analito em solução de sulfato de sódio foi bem menor 

do que a do sensor apenas em solução de sulfato, evidenciando uma boa mobilidade de 

elétrons e a eficiência da molécula de GP para suprir as lacunas fotogeradas na superfície 

do eletrodo modificado. 
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Figura 11. Gráfico de Nyquist para o sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG em solução 

aquosa 0,1 mol L-1 de Na2SO4 contendo 200 µmol L-1 de GP, realizado em potencial de circuito 

aberto na ausência e presença de luz LED visível. 

5.2. Comportamento dos materiais que compõem o sensor na ausência e presença de 

GP e influência do oxigênio dissolvido na solução 

Com o intuito de verificar a atividade fotocatalítica dos materiais que 

compõem o sensor ITO/CdTe-PDG, amperogramas foram obtidos na ausência e presença 

de GP, sendo as respostas para cada material individual comparadas. Assim, a Figura 12 
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mostra as respostas fotoeletroquímicas para o eletrodo ITO (a), ITO modificado com 

CdTe (b) e ITO modificado com CdTe-PDG (c) em 0,1 mol L-1 de TF (pH 7,0) em solução 

não desaerada. Os amperogramas obtidos na ausência de GP são apresentados como 

linhas pretas e os amperogramas obtidos na presença de GP são apresentados com linhas 

vermelhas.  
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Figura 12. Resposta fotoeletroquímica para (a) eletrodo ITO, (b) eletrodo ITO modificado com 

CdTe, e (c) eletrodo ITO modificado com CdTe-PDG na ausência (linha preta) e presença (linha 

vermelha) de 200 µmol L-1 de GP em 0,1 mol L-1 de TF (pH 7,0) com solução não desaerada. Eapl 

= -0,25 V vs Ag/AgCl saturado. 

Como pode-se observar, no caso do eletrodo ITO não modificado (Figura 

12a), nenhuma alteração significativa na fotocorrente foi observada após a adição do 

analito. No caso dos sensores ITO/CdTe e ITO/CdTe-PDG (Figuras 12b e 12c), os valores 
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de fotocorrentes catódicas obtidas, foram, respectivamente: a) na ausência de GP: -0,36 

µA; -0,12 µA e b) na presença de GP: -0,73 µA; -0,76 µA. 

Com base nesses resultados, observou-se um aumento da fotocorrente na 

presença de GP para os sensores ITO/CdTe e ITO/CdTe-PDG, sugerindo que o 

antioxidante pode melhorar a resposta fotoeletroquímica em ambas as superfícies. 

Entretanto, para o sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG a diferença de fotocorrente 

na presença e ausência de GP (0,64 µA) foi maior do que o sensor ITO/CdTe (0,37 µA), 

sugerindo um maior efeito do analito sobre o material compósito. Isso pode ser explicado 

devido a interação dos pontos quânticos de CdTe funcionalizados com grupos 

carboxílicos com o polímero (PDG), que provavelmente promoveram uma estabilização 

da resposta analítica. A capacidade dos grupos -NH2 do biopolímero em fixar os pontos 

quânticos funcionalizados com grupos carboxílicos (-COOH) aumentou a estabilidade do 

CdTe na superfície do ITO (PALAZZO et al., 2017).  

A representação esquemática proposta na Figura 13 mostra a detecção 

fotoeletroquímica de GP empregando o sensor ITO/CdTe-PDG. De acordo com essa 

figura, o material compósito (CdTe-PDG) absorve a radiação da luz LED para gerar pares 

elétrons/lacunas nas bandas de condução e de valência, respectivamente. Assim, as 

moléculas de oxigênio podem receber elétrons fotogerados da banda de condução, sendo 

reduzidos. Por outro lado, a interação do GP com as nanopartículas de CdTe pode 

favorecer a separação espacial das cargas fotogeradas, uma vez que o processo de 

recombinação do par elétron/lacuna na superfície ou no interior dos pontos quânticos 

pode ser suprimido pela interação entre o composto fenólico e o ponto quântico (TANNE 

et al., 2011). Portanto, o aumento da concentração de GP na solução pode melhorar a 

fotocorrente da redução de oxigênio, aumentando a sensibilidade do sensor 

fotoeletroquímico. 
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Figura 13. Representação esquemática da detecção fotoeletroquímica do sensor ITO/CdTe-PDG. 

Assim, com os resultados apresentados nas Figuras 12 (a) a 12 (c) pode-se 

inferir, com base nos amperogramas obtidos, que pares elétrons/lacunas são gerados nas 

bandas de condução e de valência, respectivamente, quando a superfície do eletrodo 

recebe iluminação da lâmpada LED. Dessa forma, o sensor exibiu alta fotocorrente 

catódica como resultado da transferência de elétrons da banda de condução do CdTe para 

a molécula de oxigênio, causando a redução dessa molécula dissolvida na solução 

(WANG et al., 2012). 

O sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG apresentou alta sensibilidade 

para o sistema na presença de oxigênio dissolvido na solução do que em solução 

desaerada. Além disso, foi observado que o seu desempenho fotocatalítico para promover 

a redução de oxigênio foi altamente influenciado pela presença de GP na solução. Neste 

sentido, para avaliar a importância do oxigênio, frente a resposta do sensor, a solução 

contendo o analito foi purgada com nitrogênio.  

Como pode ser visto nos amperogramas da Figura 14, linha azul, as 

fotocorrentes catódicas foram claramente menores quando se utilizou GP em solução 

desaerada. A resposta do sensor fotoeletroquímico para o GP foi aproxidamente 4 vezes 

maior na presença de oxigênio (linha vermelha) do que na ausência dessa molécula (linha 

azul). Já a linha rosa, apresentada na Figura 14, mostra as fotocorrentes para o sensor em 

TF purgado com nitrogênio na ausência de GP. Estes resultados mostraram que as 

B 

BC 

CdTe-PDG I 
T

 O
 

O2
- 

O2  

e- 

BV 



53 

 

 

fotocorrentes praticamente não variaram na solução contendo o analito na ausência de 

oxigênio, reforçando a importância desta molécula em solução para a detecção de GP. 

Sugere-se que o sensor fotoeletroquímico proposto apresenta boa atividade catalítica para 

o oxigênio. 
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Figura 14. Amperogramas obtidos para o sensor fotoeletroquímico CdTe-PDG em: (1) Solução 

0,1 mol L-1 de TF purgado com nitrogênio na ausência de GP (linha rosa); (2) Solução 0,1 mol L-

1 de TF na ausência de GP (linha preta); (3) Solução 0,1 mol L-1 de TF purgado com nitrogênio 

na presença de GP (linha azul) e (4) Solução 0,1 mol L-1 de TF na presença de GP (linha 

vermelha). Eapl. = -0,25 V vs. Ag/AgCl (sat.). 

A atividade fotocatalítica do sensor, para redução de oxigênio sob luz LED 

visível, pode ser resultado da interação dos pontos quânticos de CdTe com as moléculas 

de GP. Essas moléculas podem melhorar a permanência do elétron na BC do CdTe, 

aumentando a fotocorrente do sensor (DWIECKI et al., 2015). Assim, a adição de GP à 

célula eletroquímica pode melhorar a separação espacial de cargas fotogeradas, 

estabilizar as lacunas geradas na BV do semicondutor e suprimir a recombinação de 

cargas, melhorando o desempenho fotoeletroquímico do sensor. 

A influência da concentração de GP, frente à resposta do sensor para a 

molécula de oxigênio, também foi avaliada. Amperogramas em diferentes concentrações 

de GP (200, 400, 600 e 700 µmol L-1), em solução TF não desaerada, foram obtidos 

(Figura 15). Com base nesses dados, é possível observar um aumento proporcional das 

fotocorrentes à medida que a concentração de GP aumenta (Inserção da Figura 15). Dessa 
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forma, também pode-se demonstrar que a concentração de GP na solução pode melhorar 

a fotocorrente e aumentar a sensibilidade do sensor frente à redução de oxigênio. 
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Figura 15. Resposta fotoeletroquímica do sensor ITO/CdTe-PDG na presença de diferentes 

concentrações de GP em 0,1 mol L-1 de TF (pH 7,0). Solução não desaerada. Eapl. = -0,25 V vs. 

Ag/AgCl (sat.). Inserção: Gráfico da fotocorrente em função da concentração de GP. 

Adicionalmente, a Figura 16 mostra os amperogramas para o sensor 

ITO/CdTe-PDG com diferentes concentrações de GP (200, 400, 600 e 700 µmol L-1), em 

solução desaerada. De acordo com esta figura, observa-se que a resposta do sensor 

fotoeletroquímico é praticamente invariável e muito baixa em comparação com a resposta 

observada na Figura 15. Este resultado confirma a importância do oxigênio em solução 

para a detecção do analito. Portanto, todas as medições subsequentes foram realizadas em 

TF não desaerado, levando-se em consideração a influência do oxigênio na resposta do 

sensor fotoeletroquímico para a quantificação do antioxidante (GP). 
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Figura 16. Resposta fotoeletroquímica do sensor ITO/CdTe-PDG na presença de diferentes 

concentrações de GP em 0,1 mol L-1 de TF (pH 7,0). Solução desaerada. Eapl. = -0,25 V vs. 

Ag/AgCl (sat.). Inserção: Gráfico da fotocorrente em função da concentração de GP. 

5.3.Otimização dos parâmetros experimentais e operacionais  

5.3.1. pH 

Inicialmente, a influência do pH do meio sobre a resposta do sensor 

ITO/CdTe-PDG foi investigada em TF (0,1 mol L-1) na faixa de 5,0 a 8,0, contendo 150 

µmol L-1 de GP e Eapl. = -0,25 V vs. Ag/AgCl (sat.). Como pode ser observado nas Figuras 

17 (a) e (b), as maiores respostas de fotocorrentes foram obtidas em pH 5,0 e pH 5,5, 

diminuindo rapidamente a partir de 5,5. Apesar do valor mais alto de fotocorrente do 

sensor ter ocorrido em pH 5,0, o desvio padrão relativo dessas medidas foi menor em pH 

5,5. Com base nessas observações, optou-se em utilizar o pH 5,5 para realização dos 

experimentos posteriores. 
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Figura 17. Influência do pH da solução sobre a resposta do sensor ITO/CdTe-PDG, na presença 

de 150 µmol L-1 de GP. Eapl = -0,25 V vs Ag/AgCl (sat.). 

Com o aumento do pH, uma maior quantidade de moléculas aromáticas 

próticas (GP) poderá interagir com os átomos de nitrogênio do polímero. Entretanto, em 

meio neutro ou alcalino, as moléculas de GP desprotonadas tornam-se ânions e grupos 

funcionais contendo nitrogênio também poderão se tornar desprotonados com cargas 

negativas. Dessa forma, uma possível razão para a diminuição da fotocorrente, com o pH 

aumentando de 6,0 a 8,0, é uma repulsão eletrostática entre o analito e o polímero (DAI 

et al., 2016). Dessa forma, considerou-se o pH 5,5 como valor de pH ideal para o sistema. 
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5.3.2. Solução tampão 

A influência de diferentes eletrólitos suporte sobre a resposta do sensor 

fotoeletroquímico também foi avaliado. Três diferentes soluções tampão de concentração 

0,1 mol L-1 contendo 150 µmol L-1 de GP foram investigadas (TF, Mcllvaine e Britton-

Robinson) em pH 5,5. Como pode ser observado na Figura 18, as fotocorrentes para o 

sensor em TF e BR foram semelhantes e muito maiores quando comparadas ao tampão 

MCV. Acredita-se que a presença do ácido cítrico na composição do tampão tenha de 

alguma forma dificultado a formação dos pares elétron/lacuna sobre a superfície do filme 

CdTe-PDG, fazendo com que as fotocorrentes obtidas fossem menores quando 

comparadas as fotocorrentes obtidas com os demais tampões. Desta forma, a solução TF 

foi escolhida para os experimentos posteriores, tendo em vista o procedimento mais 

simples para a sua preparação. Tal resultado, para o TF, pode estar associado a grande 

mobilidade iônica dos íons fosfatos devido ao seu pequeno tamanho. Assim, haverá um 

melhor transporte de carga entre a interface eletrodo/solução levando a uma melhor 

resposta de fotocorrente.  
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Figura 18. Influência da solução tampão (0,1 mol L-1) sobre a resposta do sensor ITO/CdTe-PDG 

na presença de 150 µmol L-1 de GP. Eapl = -0,25 V vs Ag/AgCl (sat.). 

5.3.3. Potencial aplicado  

O Eapl é um parâmetro crucial que pode afetar o desempenho analítico do 

sensor, visto que, está diretamente relacionado com a sensibilidade do sistema. Assim, o 

impacto do potencial aplicado sobre o sensor ITO/CdTe-PDG para detecção de GP, foi 

investigado na faixa de potencial de +0,50 V a -0,50 V em 0,1 mol L-1 de TF, pH 5,5 
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(Figuras 19a a 19c). Como mostrado nessas figuras, as fotocorrentes para a redução de 

oxigênio aumentaram de +0,15 V para -0,40 V, sem alterações significativas entre -0,40 

V e -0,50 V.  
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Figura 19. Influência do potencial aplicado sobre a resposta amperométrica do fotossensor 

ITO/CdTe-PDG em 0,1 mol L-1 de TF (pH 5,5) contendo 150 µmol L-1 de GP. (a) Amperogramas 

obtidos sob potenciais positivos; (b) Amperogramas obtidos sob potenciais negativos e (c) 

Gráfico da fotocorrente em função do potencial aplicado. 

Esse comportamento sugere que, a partir do potencial -0,40 V, uma 

quantidade maior de oxigênio molecular foi reduzida na superfície do sensor 

fotoeletroquímico, produzindo uma resposta bastante expressiva nesta faixa de potencial 

aplicado. Também se observa que a partir de -0,40 V as fotocorrentes foram invariáveis.  
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Assim, o potencial de -0,40 V foi escolhido para ser aplicado na construção 

da curva analítica nos experimentos posteriores. É importante ressaltar que, em potenciais 

mais negativos, os valores de fotocorrente foram muito maiores do que os valores 

observados em potenciais positivos, levando-se em consideração a alta sensibilidade dos 

pontos quânticos de CdTe no processo de redução do oxigênio. 

5.4. Caracterização analítica do sensor ITO/CdTe-PDG  

Com o objetivo de se obter a curva analítica para o sensor ITO/CdTe-PDG, 

amperogramas foram registrados em diferentes concentrações de GP (0,3; 0,8; 1,0; 1,4; 

1,8; 2,6; 3,4; 5,6; 102 e 150 µmol L-1). Estes resultados são mostrados na Figura 20. Todas 

as medidas foram realizadas aplicando-se as condições experimentais e operacionais 

otimizadas. 
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Figura 20. Amperogramas obtidos utilizando o sensor ITO/CdTe-PDG na presença de diferentes 

concentrações de GP (a) e Curva analítica (b). Condições experimentais: 0,1 mol L-1 de TF (pH 

5,5) e Eapl = -0,40 V vs. Ag/AgCl (sat.).  

A Figura 20 (b) mostra o gráfico de fotocorrente em função das concentrações 

do analito obtidas a partir dos amperogramas apresentados na Figura 20 (a). Como pode 

ser observado, a resposta do sensor fotoeletroquímico aumenta linearmente com o 

aumento da concentração de GP em uma faixa de 0,3 a 150 µmol L-1 (n = 10) com 

coeficiente de correlação (R) igual a 0,99, o qual foi obtido pela equação de regressão 

linear expressa como: 
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I(µA) = 0,26 (± 0,02) + 0,04 (± 0,00) [GP]/µmol L-1 

O limite de detecção (LD) e quantificação foram calculados de acordo com 

as equações 3x(DP/b) e 10x(DP/b), respectivamente, onde DP corresponde ao desvio 

padrão para 10 medidas do branco e b é o coeficiente angular obtido na curva analítica. 

Dessa forma, os valores de LD e LQ encontrados foram, respectivamente, 0,13 e 0,43 

µmol L-1 para o GP. Este parâmetro, assim como outras características analíticas (Eapl., 

sensibilidade e faixa linear) foram comparadas com outros sensores da literatura para 

detecção de GP (Tabela 2). De acordo com os resultados obtidos nesta tabela, o sensor 

proposto apresentou faixa linear, LD, LQ e sensibilidade tão bons e alguns até melhores 

do que os sensores relatados na literatura para a determinação de GP. 

Tabela 2: Comparação das características analíticas dos diferentes eletrodos modificados 

apresentados na literatura para determinação do GP.   

Eletrodo Técnica 
Potencial 

(V) 

LD 

(μmol L1) 

LQ 

(μmol L1) 

Sensibilidade 

(b, µA μmol-1 L) 

Faixa 
Linear 

(μmol L1) 

Referências 

 

P3MT/CFME DPV - 0,4 1,0 
0,08 

0,051 

1-10 

10-100 

(Agui et al., 
1996) 

PPy/NiPcTs/GCE FIA - 0,9 3,0 7,9×10-8 1,6-40 
(Riber et al., 

2000) 

Grafite – Teflon 
– Tirosinase 

Ampe-
rometria 

-0,20 0,90 - 0,015 2,0-100 
(Morales et al., 

2005) 

NTCPM/GE DPV 0,18 0,63 - - 10,0-100 
(Vikraman et al., 

2013) 

NTCPM/SPEs LSV 0,23 0,10 - 0,158 1,0-10 
(Caramit et al., 

2015) 

AuNP/poly(p-
ABSA)/GCE 

DPV - 0,19 7,5 - 9-100 
(Cyriac et al., 

2016) 

GCE MPA 0,55 - 1,45 5,15×10-8 1,0-100 
(Bavol et al., 

2018) 

GR-NTCPMs DPV 0,9 0,05 - - 8 –2600 (Xu et al., 2015) 

ITO/CdTe/PDG PEC -0,40 0,13 0,43 0,04 0,3-150 Este trabalho 

P3MT/CFME: microeletrodo cilíndricos de fibra de carbono modificado com poli(3-metiltiofeno); PPy/NiPcTs/GCE: 
eletrodo de polipirrol modificado com complexo de ftalocianina de níquel tetrassulfonado (II); GCE: eletrodo de 
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carbono vítreo; NTCPM/GE: eletrodo de ouro modificado com nanotubos de carbono de paredes múltiplas; SPE/ 
NTCPM: nanotubos de carbono de parede múltipla impresso em tela; LSV: voltametria de varredura linear; DPV: 
voltametria de pulso diferencial; MPA: amperometria de pulso múltiplo; PEC: Fotoeletroquímica; FIA: análise por 
injeção em fluxo; LSV: voltametria de varredura linear. 

5.5. Avaliação da repetibilidade das medidas e da repetibilidade do preparo do 

sensor 

A repetibilidade das medidas do sensor ITO/CdTe-PDG foi verificada através 

de 24 medições sucessivas em 0,1 mol L-1 de TF (pH 5,5) contendo 150 µmol L-1 de GP, 

durante 500 s (Figura 21). Para avaliar a precisão do sensor desenvolvido, o desvio padrão 

relativo (DPR) das medidas foi utilizado como parâmetro. O DPR foi calculado 

considerando-se todas as fotocorrentes no tempo de 500 s (Tabela 3) e um valor de 2,99% 

foi obtido, sugerindo que o sensor proposto apresenta uma boa precisão para a detecção 

de GP. 
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Figura 21. Amperogramas do sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG em 0,1 mol L-1 de TF 

(pH 5,5) contendo 150 µmol L-1 de GP. Medições realizadas no mesmo dia. 
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Tabela 3: Avaliação da repetibilidade das medidas para o sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-

PDG em solução TF 0,1 mol L-1 (pH 5,5), contendo 150 µmol L-1de GP. Eapl = -0,40 V. 

Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-I (μA) 5,83 5,81 5,81 5,82 5,87 5,85 5,88 5,95 5,98 6,01 

Medidas 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-I (μA) 6,04 6,18 6,13 6,11 6,15 6,16 6,16 6,20 6,29 6,28 

Medidas 21 22 23 24  
 

-I (μA) 6,26 6,26 6,31 6,34 

Média das medidas = 6,07 DPR = 2,99% 

 

Adicionalmente, a repetibilidade do preparo dos sensores também foi 

avaliada considerando-se cinco eletrodos modificados da mesma maneira (condições 

otimizadas), que foram armazenados à temperatura ambiente e testados em cinco dias 

diferentes. A detecção de GP foi realizada em 0,1 mol L-1 de TF (pH 5,5) contendo 75 

µmol L-1 de GP (Figura 22). O DPR das fotocorrentes obtidas para esses sensores foi de 

1,35% (Tabela 4), confirmando a boa precisão do sensor. 
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Figura 22. Amperogramas do sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG em 0,1 mol L-1 de TF 

(pH 5,5) na presença de 75 µmol L-1 de GP, obtidos em dias diferentes.  
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Tabela 4: Avaliação da repetibilidade das medidas de cinco sensores ITO/CdTe-PDG em solução 

TF 0,1 mol L-1 (pH 5,5), contendo 75 µmol L-1de GP. Eapl = -0,40 V. 

Sensor 1 2 3 4 5 

-I (μA) 3,06 2,95 3,00 3,04 3,03 

Média das medidas = 3,02  DPR = 1,35% 

 

De acordo com os resultados de repetibilidade das medidas e do preparo dos 

sensores, observou-se que o sensor fotoeletroquímico apresentou valores de DPR 

inferiores a 3%. Estes dados indicam a boa precisão e estabilidade alcançada pelo sensor, 

o que pode estar relacionado à capacidade do PDG de fixar os pontos quânticos na 

superfície do eletrodo gerando um sistema estável e com uma boa precisão. 

5.6. Estudo de interferentes  

A fim de se avaliar a seletividade do sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-

PDG, investigou-se a influência de outros antioxidantes fenólicos sintéticos e íons que 

podem ser encontrados em amostras de óleos comestíveis. 

O monitoramento das respostas das fotocorrentes para o sensor ITO/CdTe-

PDG foram obtidas, primeiramente, na presença de 10 µmol L-1 de GP em solução 0,1 

mol L-1 de TF (pH 5,5) sob potencial aplicado de -0,40 V vs. Ag/AgCl (sat.). 

Posteriormente, foi verificado a resposta da fotocorrente de cada espécie interferente na 

concentração de 100 µmol L-1, na solução contendo GP (10 µmol L-1).  

Como pode-se observar na Figura 23, a porcentagem de interferência para 

todas as espécies estudas praticamente não variou em relação a resposta para o GP, 

mesmo após adição de 10 vezes o excesso de cada espécie interferente na solução 

contendo o analito. Esses resultados nos mostram que a resposta do sensor proposto para 

determinação do antioxidante GP não foi significativamente afetada por outros 

antioxidantes e íons, demonstrado uma boa seletividade para a determinação de GP, 

mesmo na presença de outras espécies. 

Com base nesses resultados sugere-se que as moléculas e íons testados neste 

estudo não favorecem ou dificultam a formação dos pares elétron/lacunas fotogerados na 
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superfície do eletrodo, o que é favorável para o sistema, uma vez que as espécies 

estudadas não alteram significativamente a resposta do GP na presença de oxigênio 

dissolvido. 

0

20

40

60

80

100

R
e
s
p
o
s
ta

, 
%

 

Figura 23. Estudo de possíveis compostos interferentes na detecção de GP usando o sensor 

fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG. (GP: galato de propila, TBHQ: terc-butil hidroquinona, BHA: 

butil hidroxianisol, BHT: butil hidroxitolueno, AA: ácido ascórbico, AG: ácido gálico, HQ: 

hidroquinona e alguns íons). Condições experimentais: 0,1 mol L-1 de TF (pH 5,5). Eapl = -0,40 V 

vs. Ag/AgCl (sat.). 

5.7. Determinação de GP em amostras de óleos comestíveis e Estudos de adição e 

recuperação do analito 

Por fim, o sensor fotoeletroquímico ITO/CdTe-PDG foi aplicado em 

amostras de óleos comestíveis e o método de adição de padrão foi utilizado para 

determinação de GP. Para quantificação de GP em cada amostra, primeiramente foi 

realizada a leitura em 0,1 mol L-1 de TF (pH 5,5) contendo 250 e 500 µL de óleo de soja 

e babaçu, respectivamente. Em seguida, diferentes alíquotas do padrão de GP foram 

adicionadas à célula eletroquímica e suas concentrações foram relacionadas com seus 

valores de fotocorrente.  

As quantidades de GP obtidas em cada amostra de óleo comestível foram 

apresentadas na Tabela 5. De acordo com os dados apresentados, observa-se que as 
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porcentagens de recuperação obtidas (96,2 e 100,4%) foram próximas a 100%, indicando 

que esse sensor apresenta boa exatidão e que o mesmo pode ser aplicado com sucesso 

nesses tipos de amostras. Esta tabela também mostra uma comparação entre o método 

proposto e um método espectrofotométrico (SASTRY et al., 1982). Aplicando-se um 

teste t de Student pareado para comparar estes métodos, foi possível observar que, no 

nível de confiança de 95% não houve diferença estatística entre os métodos 

espectrofotométrico e fotoeletroquímico, também sugerindo uma boa exatidão para o 

sensor ITO/CdTe-PDG proposto. 

Tabela 5: Determinação de GP em duas amostras de óleos comestíveis (n=3) e valores de 

recuperação. 

Método Fotoeletroquímico 
Método 

Espectrofotométrico  

Amostras 
[GP] 

adicionado 
(µmol L-1) 

[GP] 
esperado 

(µmol L-1) 

[GP] 
encontrado 
(µmol L-1) 

Recuperação 
(%) 

[GP] 
encontrado 
(µmol L-1) 

Recuperação 
(%) 

Óleo 
babaçu 

45,0 45,0 43,3 (±0,1) 96,2 
44,0 

(±0.5) 
97,8 

Óleo de 
soja 

70,0 70,0 70,3 (±0,3) 100,4 
69,5 

(±0,3) 
98,8 
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Capítulo 2 

Sensor Fotoeletroquímico FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1. Reagentes e Soluções 

Todos os produtos químicos foram de grau analítico. Metilsulfato de N-

metilfenazônio (MSF), nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) (anatase), pontos 

quânticos de telureto de cádmio (CdTe) funcionalizados com grupos carboxila (λ = 520 

nm), náfion (Nf), ácido tânico (AT), galato de propila (GP), pirogalol (C6H6O3), ácido 

ascórbico (AA), ácido [4-(2-HidroxiEtil)-1-PiperazinEtanolSulfônico] (HEPES) e ácido 

gálico (AG) foram obtidos da Sigma Aldrich, St. Louis, EUA. Ácido acético 

(CH3COOH), ácido bórico (H3BO3), ácido fosfórico (H3PO4), ácido cítrico (C6H8O7), 

fosfato dissódico (Na2HPO4), fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4.H2O), hidróxido 

de sódio (NaOH), cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), sulfato de cobre 

(CuSO4) e etanol (C2H5OH) foram obtidos da Isofar, Rio de Janeiro. Todas as soluções 

foram preparadas diariamente com água purificada usando um sistema OS10LXE 

(Gehaka, São Paulo, Brasil). 

As soluções de AT foram preparadas diariamente em água destilada. A 

solução tampão fosfato (TF) numa concentração de 0,1 mol L-1 foi preparada a partir de 

NaH2PO4.H2O e o pH ajustado com solução de NaOH concentrado. A solução tampão 

Britton-Robinson (BR) foi preparada pela mistura de H3BO3, CH3COOH e H3PO4, ambos 

na concentração 0,1 mol L-1, sendo a solução final ajustada com NaOH. A solução tampão 

Mcllvaine (MCV) numa concentração de 0,1 mol L-1, foi preparada a partir de Na2HPO4 

e o pH foi ajustado com C6H8O7. Já a solução tampão 0,1 mol L-1 de HEPES foi preparada 

a partir do seu sal e o pH ajustado com NaOH concentrado. A solução 0,1 mol L-1 de 

Na2SO4 foi preparada a partir do seu sal em água destilada. Para o preparo de todas essas 

soluções tampão, utilizou-se um pHmetro de bancada Kasvi. Por fim, ao contrário do 

trabalho anterior, não foi observado a influência do oxigênio dissolvido na solução do 

analito. Por este motivo, todos os resultados apresentados nesse segundo capítulo foram 

realizados em solução não desaerada.  

6.2. Medidas fotoeletroquímicas e morfológicas  

As medidas fotoeletroquímicas foram realizadas com um potenciostato/ 

galvanostato modelo PGSTAT 128N da Metrohm-Autolab, utilizando o software Nova 

2.1 para aquisição de dados. A célula fotoeletroquímica de 5 mL, foi composta por um 
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sistema convencional de três eletrodos: o óxido de estanho dopado com flúor (FTO) como 

eletrodo de trabalho (área ativa de 0,50 cm2), Ag/AgCl (saturado com KCl) como eletrodo 

de referência e um eletrodo de ouro como contra-eletrodo.  

A célula fotoeletroquímica foi mantida em uma caixa para controlar a 

incidência de luz de uma lâmpada LED de energia de 20 W, a qual foi usada como fonte 

de radiação para o sistema, conforme apresentado na Figura 24. 

 

Figura 24. Sistema fotoeletroquímico utilizado: (A) Sistema de processamento de dados; (B) 

Potenciostato/Galvanostato; (C) Fonte de radiação: lâmpada LED; (D) Eletrodo de trabalho; (E) 

Eletrodo de referência; (F) Contra-eletrodo. (Fonte: o próprio autor) 

A caracterização estrutural dos materiais que compõem o sensor 

fotoeletroquímico (pontos quânticos de CdTe, TiO2-MSF, TiO2-MSF/CdTe e MSF, 

foram investigadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As imagens de MEV 

foram obtidas usando um Quanta 200 FEG-FEI operado com um potencial de aceleração 

de 2,00 kV, o qual pertence ao Centro de Microscopia da UFMG. 

6.3. Preparo do sensor fotoeletroquímico FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf 

Primeiramente, o eletrodo de óxido de estanho dopado com flúor (FTO) foi 

lavado com etanol e água para remover qualquer espécie adsorvida. Em seguida, 

preparou-se uma suspensão misturando 0,1 g de nanopartículas de TiO2 e 0,15 g de MSF 

em 2 mL de água destilada. Após 24 horas, foi realizada a filtragem da suspensão e o 

sólido retido foi lavado com água destilada e deixado secar a 70 ºC por 4 horas, obtendo-

se o compósito TiO2-MSF.  

O sensor fotoeletroquímico foi preparado da seguinte maneira: 

primeiramente, 3 mg do composto (TiO2-MSF) foram misturados com 50 µL de Náfion 

(5%) e 50 µL de água destilada, seguida de sonicação por 10 minutos. 10 µL dessa 
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suspensão foram misturados com 20 µL de pontos quânticos de CdTe (2,32 mg mL-1), a 

qual foi preparada com água purificada, e adicionada sobre a superfície do eletrodo de 

FTO. Por fim, o eletrodo modificado foi aquecido a 50 ºC para a evaporação do solvente 

por um período de 30 minutos para formar o fotossensor FTO/TiO2/MSF/CdTe/Nf. 

6.4. Comportamento do sensor fotoeletroquímico na ausência e presença de AT 

A resposta dos materiais que compõem o sensor fotoeletroquímico, 

FTO/TiO2/MSF/CdTe/Nf, foi analisada na ausência e presença de AT por meio de 

medidas amperométricas. Para esse estudo, foi utilizado uma solução 0,1 mol L-1 de TF, 

pH 7,0, contendo 700 µmol L-1 de AT, com um potencial aplicado (Eapl.) de +0,40 V vs 

Ag/AgCl (sat.).  

6.5. Otimização dos parâmetros experimentais e operacionais  

Com o intuito de se obter um melhor desempenho para a detecção 

fotoeletroquímica de AT, parâmetros analíticos que podem afetar a resposta do sensor 

foram estudados, incluindo o pH do eletrólito de suporte, o potencial aplicado (Eapl) para 

a resposta do analito e a natureza da solução tampão. 

6.5.1. pH e potencial aplicado 

Inicialmente, a influência do pH do meio e o Eapl foram investigados a fim de 

se encontrar as melhores condições experimentais para a determinação de AT. A medição 

da fotocorrente foi realizada em seis experimentos replicados. Neste sentido, a resposta 

do sensor fotoeletroquímico ao AT foi investigada em 0,1 mol L-1 de TF com pH variando 

de 6,0 a 8,0 sob um potencial aplicado de +0,10 a +0,50 V vs Ag/AgCl (sat.).   

6.5.2. Solução Tampão 

Após otimização dos parâmetros experimentais anteriores, o efeito de 

diferentes eletrólitos suporte na resposta do sensor fotoeletroquímico também foi 

estudado. Quatro diferentes soluções tampão (Fosfato, Mcllvaine, Britton-Robinson e 

HEPES) em concentração de 0,1 mol L-1 contendo 200 µmol L-1 de AT foram 

investigadas em pH 7,0 e Eapl = +0,40 V vs Ag/AgCl (sat.). 
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6.6. Caracterização analítica do sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf 

A fim de se obter a curva analítica para o sensor fotoeletroquímico 

FTO/TiO2/MSF/CdTe/Nf, os amperogramas foram registrados aplicando-se as condições 

experimentais otimizadas e utilizando diferentes concentrações de AT (0,2; 3,0; 4,5; 18,0; 

46,0; 86,0; 130,0; 165,0; 200,0; 260,0 e 320,0 µmol L-1). O limite de detecção (LD) foi 

calculado a partir da fórmula [3x(DP/b)], onde DP é o desvio padrão para as medidas do 

“branco” e b é o coeficiente angular da equação da reta.  

6.7. Preparo das amostras de extratos de plantas medicinais 

As amostras de plantas foram obtidas no Laboratório de Estudos Avançados 

em Fitomedicamentos (LEAF). A análise fitoquímica por injeção em fluxo combinada 

com espectrometria de massa com ionização por electrospray (FIA-ESI-IT/MS) dos 

metabólitos secundários revelou a presença majoritária de compostos fenólicos nas flores 

de Fridericia platyphylla, folhas de Byrsonima fagifolia e sementes de Euterpe oleracea. 

As flores, folhas e sementes secas (1000 g) foram sucessivamente extraídas por 

percolação, à temperatura ambiente, com EtOH-H2O 70% e 30%, respectivamente, de 

acordo com o procedimento descrito por Prista et al., 1995. Os extratos vegetais obtidos 

foram abreviados da seguinte forma: de flores de Fridericia platyphylla (FP), folhas de 

Byrsonima fagifolia (BF) e sementes de Euterpe oleracea (EO). Os extratos 

hidroetanólicos brutos foram obtidos após filtração e evaporados sob vácuo a 

aproximadamente 40 °C. 

FP, BF e EO foram solubilizados individualmente em 2,0 mL de 

metanol/água (9:1, v/v) e aplicados em um cartucho C18 (Strata C18-E, Phenomenex). 

As amostras eluídas foram filtradas (PTFE puro simples 0,22 μm, Allcrom) e diluídas 

para cerca de 5,0 mg mL-1 em metanol/água (8:2, v/v). 

6.8. Preparação das amostras de extratos de plantas medicinais para as medidas 

fotoeletroquímicas e determinação de AT aplicando o teste de adição padrão e 

estudos de recuperação 

As amostras de extratos de plantas medicinais foram obtidas do Laboratório 

de Estudos Avançados em Fitomedicamentos (LEAF) da Universidade Federal do 
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Maranhão (UFMA), a partir das flores de Fridericia platyphylla (FP), folhas de 

Byrsonima fagifolia (BF) e sementes de Euterpe oleracea (EO). 

Inicialmente, 1 mg de cada extrato vegetal (BF, FB e EO) foi pesado e diluído 

em 1 mL de solução etanol/água para melhorar a solubilidade das amostras. As amostras 

FB e EO foram diluídas em uma solução composta de 20 µL de etanol e 980 µL de água 

deionizada. Já a amostra BF, foi diluída numa solução contendo 80 µL de etanol e 920 de 

µL de água deionizada. As soluções diluídas foram agitadas por 3 minutos.  

Para a análise do sensor fotoeletroquímico, alíquotas de cada solução da 

amostra (Tabela 6) foram diluídas em uma célula eletroquímica contendo 5 mL de TF 0,1 

mol L-1 (pH 7,0) para serem analisadas individualmente em duas repetições. Em seguida, 

sucessivas adições do padrão de AT foram adicionados à solução contendo a amostra. A 

partir dos resultados obtidos, uma curva analítica foi construída obtendo-se uma relação 

linear entre a concentração do padrão adicionado e o seu sinal analítico (fotocorrente). A 

concentração real do analito na amostra foi obtida por extrapolação da reta. 

Tabela 6: Volume das amostras e solução padrão de AT. 

Amostras Volume da amostra Concentração de AT nas amostras 

BF 800 µL 8,55 µmol L-1 

FB 500 µL 35,00 µmol L-1 

EO 150 µL 56,2 µmol L-1 

 

Já a quantificação de AT nas amostras, foi realizada pelo método de adição 

de padrão e recuperação do analito. A porcentagem de recuperação foi calculada pela 

razão entre a concentração de AT (amostra + adição dos padrões) encontrada e a 

concentração total esperada, multiplicado por 100.  

6.9. Estudo de interferentes 

Os efeitos de possíveis interferências em amostras de extratos de plantas 

medicinais foram investigados utilizando o sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf. Alguns 

antioxidantes e íons, como C6H6O3, GP, AA, AG, cloreto (Cl-), potássio (K+) e sulfato 

(SO4
2-) foram estudados. A seletividade do sensor fotoeletroquímico, para AT, foi 
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realizada medindo-se a resposta da fotocorrente para 50 μmol L-1 desse composto, 

comparando-se com a adição de 50 μmol L-1 de cada espécie interferente. Todas essas 

medidas foram realizadas em 0,1 mol L-1 de TF (pH 7,0) e Eapl = +0,40 V vs Ag/AgCl 

(sat.). 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

7.1. Caracterização morfológica dos materiais que compõem o sensor FTO/TiO2-

MSF/CdTe 

Com o intuito de se investigar a composição dos materiais que constituem o sensor 

fotoeletroquímico, análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram 

realizadas. Dessa forma, foram obtidas imagens para os pontos quânticos de CdTe, para 

o TiO2-MSF e para o compósito TiO2-MSF/CdTe, respectivamente, conforme 

apresentado nas Figuras 25 (a) a (c). Todas as imagens foram obtidas na mesma escala (1 

µm) para fins de comparação. As Figuras 25 (d) e 25 (e) mostram o gráfico da distribuição 

de tamanho das nanopartículas para as Figuras 25 (b) e 25 (c), respectivamente, 

considerando a escala de 1 µm.  
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Figura 25. Imagens MEV para: pontos quânticos de CdTe (a), TiO2-MSF (b) e TiO2-MSF/CdTe 

(c) e o gráfico de distribuição do tamanho das nanopartículas para TiO2-MSF (d) e TiO2-MSF/ 

CdTe (e). 

a) b) c) 
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De acordo com a imagem apresentada na Figura 25 (a), observou-se uma 

superfície mais lisa com um valor médio de tamanho de partícula menor (supostamente 

menor que 10 nm) quando comparado às imagens apresentadas nas Figuras 25 (b) e 25 

(c), o que pode ser atribuído à presença das nanopartículas de TiO2. Por outro lado, 

comparando-se as imagens das Figuras 25 (b) e 25 (c) foi possível observar que ocorreu 

uma pequena diferença entre o tamanho médio das nanopartículas. Dessa forma, 

concluiu-se que a presença dos pontos quânticos de CdTe na superfície do composto de 

TiO2-MSF, proporcionou um aumento no tamanho médio das nanopartículas. Esta 

hipótese foi confirmada pelos histogramas das Figuras 25 (d) e 25 (e) que mostram uma 

pequena alteração para valores maiores do valor médio do tamanho das partículas, após 

a adsorção dos pontos quânticos na superfície do compósito TiO2-MSF. Com isso, foi 

possível confirmar a co-sensibilização dos pontos quânticos de CdTe ao material 

composto TiO2-MSF. 

7.2. Comportamento dos materiais que compõem o sensor na ausência e presença de 

AT 

Com o objetivo de se verificar a atividade fotocatalítica dos materiais que 

compõem o sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf, amperogramas foram obtidos na ausência 

e presença de AT e as respostas, para cada material individual, foram comparadas. 

As Figuras 26 (a) a 26 (d) mostram as respostas fotoeletroquímicas para os 

diferentes materiais: (a) FTO/MSF/Nf; (b) FTO/CdTe/Nf; (c) FTO/TiO2-MSF/Nf e (d) 

FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf na ausência e presença de 700 µmol L-1 de AT em 0,1 mol L-1 

de TF (pH 7,0) sob Eapl. = +0,40 V vs Ag/AgCl (sat.). Os amperogramas apresentados 

com linhas pretas correspondem aos valores de fotocorrentes na presença de AT e os 

amperogramas apresentados com linhas vermelhas, correspondem as respostas de 

fotocorrente na ausência de AT. Em todos os casos, um filme de Nf foi usado para fixar 

melhor o material na superfície do eletrodo de FTO. 
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Figura 26. Resposta fotoeletroquímica para os eletrodos: FTO/MSF/Nf (a), FTO/CdTe/Nf (b), 

FTO/TiO2-MSF/Nf (c) e FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf (d) na ausência (linhas vermelhas) e presença 

(linhas pretas) de 700 µmol L-1 de AT em 0,1 mol L-1 de TF (pH 7,0). Eapl = +0,40 V vs Ag/AgCl 

(sat.). 

De acordo com os resultados obtidos, a fotocorrente resultante (Ipresença-

Iausência) para cada eletrodo, na ausência (Iausência) (linhas vermelhas) e presença (Ipresença) 

(linhas pretas) do analito, foi de 0,278 (± 0,002) µA para FTO/MSF/Nf; 0,375 (± 0,004) 

µA para FTO/CdTe/Nf; 0,188 (± 0,020) µA para FTO/TiO2-MSF/Nf e 1,537 (± 0,030) 

µA para FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf. Com isso, foi possível observar que a fotocorrente 

para o eletrodo FTO modificado com TiO2-MSF/CdTe/Nf, na presença de AT, foi maior 

que a fotocorrente observada para todos os demais eletrodos modificados.  



76 

 

 

O sensor fotoeletroquímico FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf mostrou uma variação 

de fotocorrente cerca de 6,4 vezes maior que o eletrodo FTO/MSF/Nf; 4,2 vezes maior 

que o eletrodo FTO/CdTe/Nf e cerca de 7,3 vezes superior que o eletrodo FTO/TiO2-

MSF/Nf, sob luz LED visível. Este resultado indica a alta capacidade do filme TiO2-

MSF/CdTe/Nf em separar as cargas fotogeradas, dificultando a recombinação de elétrons 

e melhorando a eficiência fotoeletroquímica para determinação de AT. 

Os amperogramas de linhas vermelhas, da Figura 26, também mostraram que 

o eletrodo FTO/MSF/Nf (Figura 26a), na ausência de AT, gerou uma fotocorrente média 

(0,82 μA) maior, quando comparado com a fotocorrente média observada para os outros 

eletrodos da Figura 26 (b) a 26 (d) (FTO/CdTe/Nf, FTO/TiO2-MSF/Nf e FTO/TiO2-

MSF/CdTe/Nf, respectivamente). Esse comportamento pode estar relacionado à forte 

absorção do MSF na região visível para geração de fotoelétrons. A média da fotocorrente 

desses eletrodos na ausência do analito foi: 0,056 μA; 0,054 μA e 0,060 μA (com desvios 

padrão para todas as medições inferior a ± 0,03 μA), respectivamente. 

No entanto, observou-se que a presença do analito não causou efeito 

significativo na resposta do sensor (FTO/MSF/Nf) em comparação com os outros 

sensores (linhas pretas). Esse comportamento pode ser conseqüência do alinhamento 

inadequado dos orbitais de fronteira das moléculas de MSF e AT, dificultando a 

transferência de elétrons do AT para o MSF. Por outro lado, observou-se que a 

fotocorrente para os sensores das Figuras 26 (b) a 26 (d) (FTO/CdTe/Nf, FTO/TiO2-

MSF/Nf e FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf) foi muito sensível à presença da molécula doadora 

(AT). O alinhamento apropriado das bandas nesses materiais pode melhorar a 

transferência de elétrons do AT para o semicondutor, o que reduz a recombinação de 

cargas fotogeradas.  

Ao comparar a fotocorrente dos sensores FTO/CdTe/Nf e FTO/TiO2-MSF/Nf 

com a resposta do sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf, na presença do analito, observou-se 

que o sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf foi mais eficiente (3,75 vezes e 6,83 vezes maior, 

respectivamente) do que os dois sensores anteriores. Isto pode ser justificado pelo 

alinhamento adequado entre as bandas de condução dos pontos quânticos de CdTe e as 

nanopartículas de TiO2, facilitando a transferência de elétrons e melhorando o 

desempenho fotoeletroquímico do sensor (DING et al., 2012). 
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Adicionalmente, a Figura 27 mostra a representação esquemática proposta 

para a oxidação do AT. De acordo com essa figura, o material compósito TiO2-

MSF/CdTe/Nf absorve fótons quando iluminado por uma luz LED visível gerando pares 

elétrons/lacunas nas bandas de condução (BC) e de valência (BV), respectivamente, do 

material compósito. Esses elétrons são rapidamente transferidos da BC do CdTe para a 

BC do TiO2-MSF/Nf, sendo coletados pelo eletrodo de FTO e gerando uma fotocorrente 

anódica. Em seguida, a molécula de AT atua como uma espécie doadora de elétrons. Esta 

é então oxidada pelas lacunas fotogeradas nas BV do material compósito, contribuindo 

para uma melhor separação das cargas fotogeradas e melhorando a resposta do 

fotossensor. 

 

Figura 27. Representação esquemática da detecção fotoeletroquímica do AT utilizando o sensor 

FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf. 

Todos esses resultados mostraram que, cada material contribui de maneira 

sinérgica para melhorar a sensibilidade do sistema e que a molécula doadora de AT foi 

fundamental para melhorar a resposta de fotocorrente anódica gerada. Entretanto, a co-

sensibilização dos pontos quânticos de CdTe com o material composto (TiO2-MSF/Nf), 

proporcionou uma melhor eficiência na conversão de fotocorrente. 
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7.3. Otimização dos parâmetros experimentais e operacionais  

7.3.1. pH e potencial aplicado 

Os efeitos do pH da solução e do Eapl foram investigados, a fim de se encontrar 

as melhores condições experimentais para a determinação de AT. As medidas de 

fotocorrente foram realizadas em seis experimentos replicados. Neste sentido, a resposta 

do sensor fotoeletroquímico ao AT foi investigada em TF com variação do pH de 6,0 a 

8,0, sob um Eapl de +0,1 até +0,50 V vs Ag/AgCl (sat) (Figuras 28a a 28c). De acordo 

com essas figuras, observou-se que a resposta do sensor fototeletroquímico aumentou no 

pH variando de 6,0 a 7,0 e, após isso, a resposta diminui até pH 8,0.  
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Figura 28. Influência do pH e potencial aplicado (a-c) sobre as respostas fotoeletroquímicas para 

200 µmol L-1 de AT em 0,1 mol L-1 de TF. 
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A molécula de AT (pKa 4,4 – 10) é derivada de ácidos fracos, como outros 

antioxidantes naturais, e dependente do pH quanto ao processo de oxidação (SANTOS et 

al., 2015). Em pH ácido o AT apresenta-se em forma molecular e mostra carga superficial 

aproximada de zero. À medida que o pH da solução aumenta, o AT começa a se dissociar 

(YILMAZ et al., 2016). Dessa forma, o mecanismo de oxidação será mais favorável em 

meios menos ácidos, o que explica o valor de pH otimizado. Assim, o pH 7,0 foi escolhido 

para todas as demais medidas utilizando-se o sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf.  

Nesta mesma figura, apresenta-se, concomitantemente, ao estudo do pH, o 

estudo do Eapl. Para tanto, o sensor fotoeletroquímico foi polarizado de +0,10 V até +0,50 

V para a detecção de 200 µmol L-1 de AT em TF, cujo pH variou de 6,0 a 8,0 (Figura 29). 

Como pode ser visto nesta figura, o sensor fotoeletroquímico apresentou melhor resposta 

quando foi polarizado entre +0,30 V e +0,50 V, porém, pensando-se num compromisso 

entre a sensibilidade do sistema e na não necessidade de se utilizar um potencial maior 

que +0,40 V, optou-se em fixar este último para a realização dos demais experimentos.  
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Figura 29. Gráfico da fotocorrente vs. potencial aplicado (Eapl.) 

7.3.2. Solução Tampão 

Adicionalmente, verificou-se que a natureza do tampão também influenciou 

a resposta de fotocorrente obtida para a oxidação de AT empregando-se o sensor 

FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf. Assim, os efeitos de quatro diferentes soluções tampão foram 

investigados na presença de 200 µmol L-1 de AT em 0,1 mol L-1 de TF (pH 7,0) (Figura 
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30) sob Eapl. = +0,40 V vs. Ag/AgCl (sat.). As fotocorrentes do sensor fotoeletroquímico 

proposto foram medidas em HEPES, BR, MCV e TF. 
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Figura 30. Influência da solução tampão sobre a resposta do fotossensor para 200 µmol L-1 de 

AT. As medidas foram realizadas em 0,1 mol L-1 (pH 7,0) de HEPES, BR, MCV e TF. Eapl. = 

+0,40 V vs. Ag/AgCl (sat.). Inserção: Gráfico de fotocorrente versus solução tampão. 

De acordo com os resultados obtidos, os valores de fotocorrente para TF, 

HEPES, BR e MCV foram 0,606 ± 0,002 µA, 0,354 ± 0,007 µA, 0,367 ± 0,013 µA e 

0,460 ± 0,042 µA, respectivamente. Dessa forma, a melhor resposta de fotocorrente do 

sensor para AT foi obtida em TF. Tal resultado pode estar associado a grande mobilidade 

dos íons fosfatos em solução, devido ao seu pequeno tamanho, o que leva a um melhor 

transporte de carga na interface eletrodo/solução. Por esta razão, o TF foi escolhido para 

os demais experimentos. 

7.4. Caracterização analítica do sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf 

Definidas as melhores condições experimentais para a determinação de AT, 

a reposta amperométrica do sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf foi avaliada em 0,1 mol L-

1 de TF (pH 7,0), sob um potencial aplicado de +0,40 V contendo concentrações 0,2 (1); 

3,0 (2); 4,5 (3); 18,0 (4); 46,0 (5); 86,0 (6); 130,0 (7); 165,0 (8); 200,0 (9); 260,0 (10) e 

320,0 µmol L-1 (11) de AT, como apresentado na Figura 31 (a) e (b). 
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Figura 31. Resposta da fotocorrente para o sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf (a) e Gráfico de 

calibração (b), obtidos sob condições otimizadas para AT em concentrações entre 0,2 a 320,0 

µmol L-1. 

Como pode ser visto nesta figura, a resposta do sensor fotoeletroquímico 

aumentou linearmente com o aumento da concentração de AT em uma faixa de 0,2 a 200 

μmol L-1. O gráfico da fotocorrente versus a concentração do analito pode ser expresso 

de acordo com a equação:  

Fotocorrente (µA) = 0,03 + 0,0033 [AT]/µmol L-1 

Com um coeficiente de correlação (R) igual a 0,99 (para n = 11).  
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O limite de detecção (LD) para o AT foi calculado de acordo com a equação 

LD = 3σbl/b, onde σbl é o desvio padrão para 10 medidas amperométricas da solução TF 

sem o analito (branco) e b é a inclinação da curva analítica, sendo o valor encontrado de 

0,06 µmol L-1 (60 nmol L-1) para o AT. Para o cálculo do limite de quantificação (LQ) 

utilizou-se a equação LQ = 10σbl/b, calculando-se um valor de 0,2 µmol L-1. O LD, LQ e 

a faixa de concentração obtidos para o AT foram comparados com outros métodos para 

AT (Tabela 7).  

Tabela 7: Comparação de algumas características analíticas de diferentes técnicas para 

determinação de AT. 

Técnica LD  

(μmol L-1) 

LQ 

(μmol L-1) 

Faixa Linear  

(μmol L-1) 

Referências 

Eletroquímica 0,6 2,0 2,0 – 42,0 (Yılmaz et al., 2016) 

Fotoeletroquímica 0,1 - 1,0 – 500,0 (Silva et al., 2018) 

FIA-
Quimioluminescência 

0,0008 - 0,007 - 5,0 (Li et al., 2006) 

Espectrofotometria 0,01 - 0,5 – 5,0 (Moya et al., 2008) 

Fluorescência 0,01 - 0,05 – 6,0 (Ahmed et al., 2015) 

Eletroquímica 0,008 - 0,05 – 1,0 (Wan et al., 2007) 

Eletroquímica assistida 
por luz ultravioleta 

0,02 - 0,04 – 72,34 (Li et al., 2017) 

FIA-Fluorescência 0,058 - 2,94 – 176,0 (Chen et al., 2005) 

Colorimetria 1,0 - 1 – 100,0 (Chen et al., 2013) 

Fotoeletroquímica 0,06 0,2 0,2 – 200,0 Este trabalho 

FIA: análise de injeção de fluxo. 

 

Observou-se que o sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf apresentou figuras de 

mérito tão boas quanto os trabalhos relatados na literatura. Vale ressaltar que o sensor 

FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf possui um simples preparo e, assim como o sensor anterior, 

permite a utilização de um baixo volume de amostras e uma luz LED visível de baixo 

custo como fonte de excitação, que pode ser explorada em medições fotoeletroquímicas 

sem colocar em risco a saúde do usuário. 
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7.5. Aplicação do sensor em extratos de plantas medicinais e estudos de adição e 

recuperação do analito 

As concentrações de AT em três amostras de extratos de plantas medicinais 

(BF, FP e EO) foram determinadas, respectivamente, a partir da resposta da fotocorrente 

pelo sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf, sob condições otimizadas (Figuras 32a a 32c).  
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Figura 32. Resposta fotoeletroquímica do sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf na presença das 

amostras (a) BF, (b) FP e (c) EO com adições dos padrões de AT em TF 0,1 mol L-1 (pH 7,0). 

Figura inserida: fotocorrente vs. [AT]. Eapl = +0,4 V vs. Ag/AgCl (sat.). 

As amostras foram solubilizadas conforme o item 2.6 da seção experimental 

e a concentração de AT foi determinada pelo método de adição de padrão. Primeiro, a 

resposta da amostra foi lida em 0,1 mol L-1 de TF (pH 7,0) e em seguida, diferentes 

concentrações do padrão (AT) foram adicionadas. Curvas analíticas para cada amostra 

foram obtidas (Figuras inseridas 32a, 32b e 32c), com um coeficiente de correlação de 

0,999 para amostra BF; 0,997 para a amostra FP e 0,997 para a amostra EO.  

As concentrações de AT para cada amostra e os valores de recuperação do 

analito estão apresentados na Tabela 8. Observou-se que as porcentagens de recuperações 

de AT variaram de 98,3% a 103,9%, indicando que o método pode ser aplicado com 

sucesso sem interferência da matriz. Além disso, os valores de recuperação obtidos 

demonstraram uma boa exatidão do sensor para quantificar AT em amostras de extratos 

de plantas medicinais. 
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Tabela 8: Adição e recuperação de AT em amostras de extrato de plantas vegetais (n = 5). 

Amostras 
[AT]mol L-1 
adicionada 

[AT]/mol L-1 
esperada 

[AT]/mol L-1 
encontrada Recuperação (%) 

BF 
0,0 - 0,91 x 10-5 (±0,05) - 

0,855 x 10-5 1,77 x 10-5 1,79 x 10-5 (±0,03) 101,1 (±0,3) 

FP 
0,0 - 1,78 x 10-5 (±0,04) - 

3,50 x 10-5 5,28 x 10-5 5,49 x 10-5 (±0,01) 103,9 (±0,4) 

EO 
0,0 - 2,49 x 10-5 (±0,03) - 

5,62 x 10-5 8,11 x 10-5 7,97 x 10-5 (±0,05) 98,3 (±0,9) 

 

7.6. Estudo de Interferentes 

Por fim, foi estudado a seletividade do sensor FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf 

frente a algumas espécies interferentes (antioxidantes e íons) como C6H6O3, GP, AA, AG, 

Cl-, K+ e SO4
2-, encontradas em amostras de extratos de plantas medicinais. Para isso, foi 

verificado a resposta amperométrica para AT (50 μmol L-1) na presença de cada espécie 

interferente (50 μmol L-1) e os resultados obtidos foram comparados. O sinal da 

fotocorrente, após a adição de cada espécie interferente, foi ilustrado na Figura 33. 
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Figura 33. Efeito de possíveis interferentes sobre a resposta de AT em 0,1 mol L-1 de TF (pH 7,0) 

contendo 50 µmol L-1 de AT e 50 µmol L-1 dos interferentes. Eapl = +0,4 V vs. Ag/AgCl (sat.). 
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Como pode ser observado, esses compostos apresentaram sinais muito 

próximos à resposta do AT. Tais resultados, evidenciaram a boa seletividade do sensor 

para a molécula de AT. Observa-se também que o sensor fotoeletroquímico foi 

ligeiramente sensível à interferência do AA. No entanto, amostras com alto teor de AA 

podem ser previamente tratadas com adição da enzima ascorbato oxidase na célula 

eletroquímica. Esta enzima promove a oxidação do AA, produzindo ácido 

desidroascórbico e eliminando a presença de AA (SHEKHOVTSOVA et al., 2006). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os métodos fotoeletroquímicos, baseados no desenvolvimento de dois 

sensores para determinação dos antioxidantes GP e AT em amostras de óleos comestíveis 

e extratos de plantas medicinais, mostraram-se eficientes para a detecção dos dois 

antioxidantes. A modificação dos dois eletrodos utilizados, ITO e FTO, mostrou-se 

simples e eficaz, garantindo uma maior estabilidade para os sensores desenvolvidos.  

A espectroscopia de impedância eletroquímica realizada para o sensor 

ITO/CdTe-PDG mostrou que a presença do analito (GP) na solução, sob a presença de 

luz, diminuiu a resistência à transferência de carga do material levando a uma melhor 

transferência de elétrons e eficiência na separação das cargas fotogeradas. Além disso, a 

presença do analito na solução de Na2SO4 potencializou a transferência de elétrons para 

a solução, reduzindo a resistência à transferência de carga. 

A caracterização morfológica dos materiais que compõem o sensor 

FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf, realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

confirmou a co-sensibilização dos pontos quânticos de CdTe ao material composto TiO2-

MSF imobilizados, confirmando a modificação destes dois semicondutores (TiO2 e 

CdTe) de acordo com a metodologia proposta. 

Os sensores ITO/CdTe-PDG e FTO/TiO2-MSF/CdTe/Nf exibiram dois tipos 

de fotocorrente: catódica para a molécula de GP e anódica para o AT, respectivamente. 

A excelente resposta fotocatalítica dos dois sensores, frente aos antioxidantes, foi 

comprovada pelo aumento da fotocorrente em comparação aos demais eletrodos 

modificados. O sensor ITO/CdTe-PDG apresentou também grande sensibilidade ao 

oxigênio dissolvido na solução do analito (GP), sendo comprovado a importância dessa 

molécula na solução para todos as demais medidas. Dessa forma, todos os experimentos 

para esse sensor foram realizados em solução tampão não desaerada. 

A otimização dos parâmetros experimentais e operacionais proporcionou, ao 

sistema, ótimos LD, sensibilidade satisfatória e amplas faixas lineares para determinação 

dos analitos (GP e AT) pelos sensores fotoeletroquímicos, com valores tão bons quanto 

os diversos métodos relatados na literatura para determinação desses antioxidantes. 

A fixação dos materiais modificadores às superfícies dos eletrodos ITO e 

FTO, proporcionaram boa precisão e exatidão dos sensores. Além disso, os estudos de 
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interferentes comprovaram a excelente seletividade dos sensores para as moléculas de GP 

e AT, uma vez que apresentaram sinais menores ou quase insignificantes em comparação 

às espécies interferentes. 

Por fim, os sensores fotoeletroquímicos ITO/CdTe-PDG e FTO/TiO2-

MSF/CdTe/Nf, foram aplicados em amostras de óleos comestíveis e extratos de plantas 

medicinais, respectivamente. Através dos estudos de adição e recuperação dos analitos, 

foi possível quantificar as quantidades de GP e AT em todas as amostras analisadas. Além 

disso, os métodos propostos apresentaram boa exatidão, levando-se em conta as 

porcentagens de recuperação alcançadas.  
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