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RESUMO 

 

 

ARRUDA, I. G. Biossensores amperométricos fabricados a partir de eletrodos 

enzimáticos de polifenol oxidase para a detecção de pesticidas. 89 p. Tese (Doutorado) – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

 

A utilização descontrolada de pesticidas tem provocado no decorrer dos anos a intoxicação de 

milhares de pessoas no mundo, uma vez que, seus resíduos têm sido depositados em 

alimentos, em solos e em ambientes aquáticos. Assim, a construção de duas novas 

plataformas sensoras para a detecção de pesticidas é o objetivo desse trabalho. Na primeira 

plataforma foi utilizado o polieletrólito catiônico polietilenoimina (PEI) em conjunto com o 

polissacarídeo extracelular algal (PSE) produzido pela microalga criptofícea Cryptomonas 

tetrapirenoidosa preparados através da técnica de deposição "spin-coating". E a segunda 

plataforma foi produzida por eletrodeposição pulsada, entre um potencial de redução e um de 

oxidação, utilizando nanoestruturas de óxido de zinco (ZnO). Para caracterizar as plataformas, 

foram utilizadas as técnicas de microscopia eletrônica de varredura com fonte de emissão de 

campo (FEG-SEM), difração de raios X (XRD), espectroscopia de absorção ultravioleta-

visível (UV-Vis), microscopia de força atômica (AFM) e espectroscopia de reflexão-absorção 

no Infravermelho com modulação da polarização (PM-IRRAS). Através da imobilização da 

enzima polifenol oxidase na forma de extrato bruto em sua fonte natural (fruto abacate), as 

plataformas de PEI/PSE e ZnO, foram avaliadas como biossensores de catecol e do inseticida 

carbaril. De modo comparativo, as plataformas de PEI/PSE sem a presença imobilizada da 

enzima também foram estudadas para a detecção do catecol e do carbaril. A simplicidade na 

formação e na construção dessas plataformas vem qualificá-las como viáveis a serem 

produzidas em escala industrial e com baixo custo de processamento. E diante dos resultados 

obtidos no desenvolvimento desses biossensores destaca-se a eficiência e a rapidez de 

detecção, o que os tornam economicamente promissores e competitivos em termos de 

aplicações ambientais. 

 

 

Palavras-chave: Biossensor. Polissacarídeo extracelular algal. ZnO. Polifenol oxidase. 

Pesticida. 



 



 

 

ABSTRACT 

 

 

ARRUDA, I. G. Amperometric biosensors fabricated from enzymatic electrodes oxidase 

polyphenol for the detection of pesticides. 89 p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

 

The uncontrolled use of pesticides has resulted over the years the intoxication of thousands of 

people in the world, since their waste has been deposited in food, in soil and aquatic 

environments. Thus, the construction of two new sensors platforms for pesticide detection is 

the objective of this work. At first platform was used cationic polyelectrolyte 

polyethyleneimine (PEI) along with the extracellular algal polysaccharide (EPS) produced by 

microalgae criptofícea Cryptomonas tetrapirenoidosa prepared by deposition technique 

"spin-coating". The second platform was produced by pulsed electrodeposition between a 

reduction and an oxidation potential using nanostructures zinc oxide (ZnO). To characterize 

the platforms, we used the techniques of field emission gun scanning electron microscopy 

(FEG-SEM), X-ray diffraction (XRD), ultraviolet visible absorption spectroscopy (UV-Vis), 

atomic force microscopy (AFM), and polarization modulation infrared reflection-absorption 

spectroscopy (PM-IRRAS). By immobilization of the polyphenol oxidase enzyme as a crude 

extract in their natural source (avocado fruit), platforms PEI/PSE and ZnO, they were 

evaluated as catechol and carbaryl insecticide biosensors. In a comparative way, the platforms 

PEI/PSE without the presence of immobilized enzyme were also studied for detection of 

catechol and carbaryl. The simplicity in the formation and construction of these platforms 

comes qualify them as viable to be produced on an industrial scale and low cost processing. 

And on the results obtained in the development of such biosensors stand out the efficiency 

and speed of detection, which make them economically promising and competitive in terms of 

environmental applications. 

 

Keywords: Biosensor. Extracellular algal polysaccharide. ZnO. Polyphenol oxidase. 

Pesticide. 

 



 

 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Todos os anos, milhares de habitantes do mundo são intoxicados por agrotóxicos, 

e até mesmo no leite materno já foram encontrados seus resíduos. Nos seres humanos, a falta 

de controle no uso desses pesticidas tem provocado o aumento nas incidências de câncer, 

depressão, doenças no sistema nervoso, doenças mentais, disfunções na reprodutividade 

humana, distúrbios hormonais, malformação fetal e até mortes1,2. Tais problemas vêm ao 

longo do tempo estimulando a demanda por novos sensores e biossensores que possam ser 

utilizados nas detecções dessas substâncias3. Assim, a construção de biossensores para a 

detecção de pesticidas é o foco desse trabalho, uma vez que o Brasil se tornou um dos maiores 

produtores de grãos no mundo, o que consequentemente o levou ao uso intensivo de grandes 

quantidades de agrotóxicos a fim de inibir as pragas nas lavouras. 

Entre os vários pesticidas agrícolas, o inseticida carbaril pertencente à classe dos 

carbamatos é um dos mais usados para controlar e exterminar as pragas4. Ele apresenta uma 

capacidade potencial teratogênico, o que exige sua monitoração contínua em alimentos e em 

águas potáveis5. Neste sentido, a presente proposta visou o desenvolvimento de novos 

biossensores para a detecção do inseticida carbaril, através da viabilidade de utilização de 

duas plataformas distintas:  

1) Filmes híbridos nanoestruturados formados por um eletrodo de vidro recoberto 

com Cr/Au, convenientemente modificado com o polieletrólito catiônico polietilenoimina 

(PEI)6,7 em conjunto com o polissacarídeo extracelular (PSE) produzido pela microalga 

criptofícea Cryptomonas tetrapirenoidosa8, preparados através da técnica de deposição "spin-

coating"9, que possibilita criar filmes multicamadas de diferentes materiais em escala 

nanométrica e de maneira simples.  

2) Filmes nanoestruturados de ZnO fabricados por eletrodeposição pulsada10, 

técnica que possibilita produzir plataformas de baixo custo e aplicáveis como ensaios de alta 

capacidade para detecção sensível e em tempo real de uma ampla gama de espécies 

biológicas. Os filmes de ZnO foram crescidos sobre substratos revestidos de Cr/Au, entre um 

potencial de redução e um de oxidação usando uma solução eletrolítica à base de Zn(NO3)2.  

Inicialmente, as duas plataformas foram testadas como biossensores 

eletroquímicos para a detecção do composto orgânico catecol11, baseados na imobilização da 

enzima polifenol oxidase (PFO) conhecida como tirosinase, na forma de extrato bruto em sua 

fonte natural (fruto abacate), desta forma, diminuindo os custos de construção do dispositivo 



 

 

em comparação com o uso de enzimas comerciais. Como a tirosinase tem sua ação inibida na 

presença de pesticidas carbamatos e organofosforados, foram construídos biossensores 

eletroquímicos com objetivo de detectar de forma rápida e eficaz pequenas quantidades do 

inseticida carbaril por meio da detecção indireta do catecol. E além disso, de modo 

comparativo, as plataformas de PEI/PSE sem a presença imobilizada da enzima foram 

estudadas para a detecção do catecol e do carbaril. 

Existe uma procura por métodos eficazes de detecção e quantificação dessas 

substâncias, que sejam ao mesmo tempo inócuas ao meio ambiente e de baixo custo12, uma 

vez que o uso intensificado desses defensivos agrícolas tem provocado à degradação de vários 

ecossistemas e a contaminação dos meios aquáticos, os quais são frequentemente fonte de 

água para o consumo humano. Também, como resultado da conscientização social devido à 

intensa aplicação desses pesticidas, novos programas de vigilância e controle mais rigorosos 

vem surgindo, todavia, para que esses programas alcancem sucesso são necessárias técnicas 

que permitam a análise diretamente no local de coleta e de um grande número de amostras13. 

Essas substâncias tóxicas ainda são detectadas por meio de métodos analíticos incluindo 

cromatografia em fase gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência14 e análise por injeção 

de fluxo (FIA)15 que são métodos que exigem muito tempo na análise das amostras, 

equipamentos sofisticados e caros, além de equipe técnica especializada e com conhecimento 

avançado.  

Todavia na construção das plataformas PEI/PSE e ZnO destacam-se a 

simplicidade no processamento, a eficiência e a rapidez de detecção. Características 

importantes que as fazem economicamente promissoras e aptas a serem produzidas em escala 

industrial, com baixo custo, boa sensibilidade, pois exibem em tempo real e futuramente no 

local de coleta uma melhor precisão na detecção de pequenas quantidades do inseticida 

carbaril, o qual é comumente utilizado na lavoura brasileira16.  

A apresentação dos resultados obtidos foi dividida em: capítulo 1, onde são 

estabelecidos os objetivos do trabalho, apresentando os principais conceitos teóricos e 

aplicações de biossensores usados na detecção de pesticidas; capítulo 2, que apresenta uma 

fundamentação teórica sobre o desenvolvimento dos biossensores, as enzimas empregadas 

como material biológico, destacando a definição da enzima polifenol oxidase (PFO),  um 

resumo dos pesticidas carbamatos e dos biossensores com o polissacarídeo PSE e ZnO; 

enquanto que, no capítulo 3 são descritos os materiais e os métodos usados na preparação dos 

filmes PEI/PSE e ZnO, incluindo os equipamentos e as técnicas de caracterização; no capítulo 

4 são apresentados e discutidos os resultados experimentais de confecção, caracterização e 



 

 

 

 

aplicação das plataformas produzidas como biossensores de catecol e do pesticida carbaril; 

finalizando, no capítulo 5 são revisadas as conclusões finais e as perspectivas de trabalhos 

futuros complementares aos da tese.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho as plataformas PEI/PSE e ZnO produzidas respectivamente, 

através das técnicas “spin-coating” e eletrodeposição se mostraram adequadas como 

membranas quimicamente sensíveis em dispositivos amperométricos.  

A espectroscopia na região do UV-Vis foi utilizada para caracterizar as soluções 

de PEI, PSE, catecol e da enzima tirosinase, assim como monitorar o crescimento das 

multicamadas das plataformas PEI/PSE. A microscopia óptica e a microscopia confocal de 

varredura a laser serviram para investigar a superfície dessas plataformas, na qual as imagens 

obtidas mostraram superfícies com a presença de estruturas fibrilares, provavelmente 

causadas pelo acúmulo do PSE. A AFM mostrou a eficiência da técnica spin-coating na 

construção desses filmes com rugosidade abaixo de 100 nm. E nos dados obtidos pela 

espectroscopia PM IRRAS destaca-se que quando o PSE é adsorvido ao filme, ocorre o 

surgimento de bandas largas, características de proteínas e polissacarídeos. 

As plataformas de ZnO tiveram sua estrutura cristalina analisada por meio da 

difração de raios X (XRD) onde foi observada excelente cristalinidade. A estrutura em forma 

de plaquetas foi revelada através da microscopia eletrônica de varredura com fonte de emissão 

de campo (FEG-SEM). As micrografias dos filmes de ZnO obtidas por AFM mostraram que a 

funcionalização com APTES e a imobilização enzimática da tirosinase, alteram a morfologia 

e a rugosidade dos filmes. 

A resposta do sistema para diferentes concentrações de tampão PBS revelou que 

quanto maior a concentração do tampão, menor a densidade de corrente com a variação do 

analito.  

Os métodos eletroquímicos utilizados demonstraram-se eficientes nos testes de 

detecção do catecol e do pesticida carbaril. Os limites de detecções para os biossensores de 

catecol (PEI/PSE)5/Tirosinase, (PEI/PSE)5 e ZnO foram de (0,207±0,017) mol.L-1, 

(0,135±0,014) mol.L-1 e (0,134±0,015) mol.L-1, respectivamente. E o sistema conseguiu 

quantificar de maneira indireta, porém, eficiente à concentração do pesticida carbaril em 

amostras padrões, onde as plataformas (PEI/PSE)5/Tirosinase, (PEI/PSE)5 e de ZnO 

conseguiram detectar o carbaril para concentrações abaixo de 1000 nM, abaixo de 10000 nM 

e acima de 5000 nM, respectivamente. 

Logo, com o desenvolvimento dessa pesquisa, que é norteada por vários 

princípios da física, química, matemática, biologia, medicina e ciência e engenharia de 



 

 

materiais, visamos contribuir para o avanço científico e tecnológico do Brasil, uma vez que o 

processamento desses biossensores como dispositivos compactos, práticos, de baixo custo e 

de alta sensibilidade na detecção de pesticidas presentes no meio ambiente, pode ser utilizado 

na realização de pesquisas futuras e até em escala comercial. 
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