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RESUMO 

O desenvolvimento de sistemas químicos para detecção de analitos específicos em 

solução tem atraído grande atenção devido a possibilidade de análises rápidas, de baixo 

custo, e de fácil implementação. Dentro deste contexto, destaca-se o uso de sistemas 

enzimáticos e nanoestruturados. O presente trabalho é dividido em duas partes principais. 

Inicialmente, foi proposto um novo método para determinação de ácido ascórbico (AA, 

vitamina C), baseado em seu efeito interferente na análise de glicose através do método 

enzimático colorimétrico. O princípio do método se baseia na inibição da formação do 

cromóforo quinonaimina, gerado via processos enzimáticos sequenciais, e cuja 

concentração no meio é diretamente proporcional à concentração de glicose. Pelo uso da 

espectroscopia UV-vis, foi obtida uma relação linear entre a diminuição da concentração 

do cromóforo em função do aumento da concentração de AA em solução. O método foi 

validado através da quantificação de AA em compridos efervescentes comerciais, com 

erros bastante satisfatórios, entre 0,01 e 1,25 %, e com limites de detecção e quantificação 

de 0,045 e 0,138 mg.L-1, respectivamente. A segunda parte do presente trabalho consiste 

no desenvolvimento de nanopartículas de prata funcionalizadas pelo produto natural 

rutina (AgNPs-RUT+AA) para detecção de cátions Fe3+ em solução aquosa, em presença 

de AA. Na melhor condição experimental (AgNO3, 0,2mM; AA, 0,1 mM; NaOH, 0,1 M 

e AA, 1mM), avaliada por UV-vis, foram obtidas AgNPs-RUT+AA pequenas, com 

tamanho médio de 4,1 nm, porém polidispersas, conforme verificadas por microscopia 

eletrônica de transmissão. Foi verificada que na presença de íons Fe3+, as AgNPs-

RUT+AA passar a formar agregados, em uma única população de partículas com 

tamanho médio de 14.7 nM. Este efeito não foi verificado para outros cátions metálicos, 

incluindo Al3+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu+, Cu2+ Hg2+, Mg2+, Na+, Ni2+, Pb2+, Sr2+, Sn2+, 

Fe3+. Mecanisticamente, a estabilização das nanopartículas pela ação da rutina ocorre via 

coordenação da porção 5-hidroxichromen-4-ona à superfície metálica, enquanto a 

detecção de ferro envolve coordenação do referido cátion com a porção catecol do 

produto natural, com uma estequiometria de pelo menos 1:2 metal-ligante. O papel do 

AA para detecção seletiva do metal pode estar associado tanto à prevenção de oxidação 

da rutina quanto à coordenação de outros cátions pelo ânion ascorbato. Por meio de 

espectroscopia UV-vis, foi obtida uma relação linear entre a concentração de Fe3+ (1-10 

μM) e o decaimento da banda de ressonância de plasmon de superfície referente às 



 
 

AgNPs-RUT+AA (396 nm). Os limites de detecção e quantificação obtidos no método 

foram significantemente de 0,017 e 0,056 µmol.L-1, respectivamente.    

PALAVRAS-CHAVE: Sensores; Reações enzimáticas; Nanopartículas; Ácido ascórbico; 

Ferro (III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

The development of chemical systems aiming detection of specific analytes in 

solution has attracted great attention due the possibility of fast, low cost and practical 

implementation. In this context, methods based on enzymatic reactions and 

nanostructured systems play a relevant role. This work consist in two main parts. Firstly, 

a new method for detection of ascorbic acid (AA, vitamin C) based on its interfering 

effect in the quantification of glucose by the enzymatic colorimetric method is presented. 

This method is based in the inhibition of chromophore quinoneimine, generated by 

sequential enzymatic processes, which its concentration is proportional to concentration 

of glucose in the medium.  UV-vis analysis showed a linear correlation between 

decreasing of quinoneimine concentration concomitantly to increasing of AA 

concentration. The method was validated by quantification of AA from commercial 

effervescent tablets, with satisfactory errors, from 0.01 to 1.25 %, and limits of detection 

and quantification of 0.045 and 0.138 mg.L-1, respectively. In the second part of the 

work, silver nanoparticles functionalized with the natural product rutin (AgNPs-

RUT+AA)  were employed in the detection of Fe3+ ions in solution, in the presence of 

AA. In the best experimental condition (AgNO3, 0,2mM; AA, 0,1 mM; NaOH, 0,1 M e 

AA, 1mM), according to UV-vis analysis, small but polydisperse nanoparticles (4.1 nm), 

as verified by transmission electronic microscopy. In the presence of Fe3+, these 

nanoparticles increase in size (14.7 nm average) and undergo aggregation, as verified by 

TEM. These effects are not verified in the presence of Al3+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu+, 

Cu2+ Hg2+, Mg2+, Na+, Ni2+, Pb2+, Sr2+, Sn2+, Fe3+. Mechanistically, adsorption of anionic 

RUT to silver surface via 5-hydroxychromen-4-one moiety, since it is the main site to 

coordinate to metal, while addition of Fe3+ induces to the formation of a coordination 

complex through anionic catechol group, in which at least 2:1 ligand-Fe3+ stoichiometry 

is required for aggregative effect. In this process, AA has a crucial role for selective 

detection and two possible explanation include avoid of previous oxidation of RU by 

silver and/or coordination of ascorbate do other cations. UV-vis analysis showed a linear 

correlation between concentration of Fe3+ ions in solution (1-10 μM) and the decreasing 

in the surface plasmon resonance band (396 nm) associated to AgNPs-RUT+AA. Limits 

of detection and quantification for quantification of Fe3+ were found to be 0.017 e 0.056 

µmol.L-1, respectively. 

KEYWORDS:  Sensors; Enzymatic reactions; Nanoparticles; Ascorbic acid; Iron (III). 
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CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO 

 

A construção de dispositivos que respondam a diferentes estímulos é alvo de 

estudo de diversos grupos de pesquisa em todo o mundo, dado a importância de identificar 

e entender o comportamento de diferentes substâncias. Posto isto, o presente trabalho 

refere-se ao desenvolvimento de sensores cromogênicos para a detecção de vitamina C e 

Fe3+ em meio aquoso. Está dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos, de modo 

que, no capítulo 2 é apresentado uma revisão bibliográfica abordando o princípio do 

funcionamento dos sensores e suas aplicações em diferentes áreas de atuação, visando 

como foco principal os sensores colorimétricos. 

O terceiro capítulo, retrata o desenvolvimento de um sensor cromogênico para 

detectar ácido ascórbico (AA) mediante reações enzimáticas comumente utilizada para 

determinar componentes séricos, tal como a glicose, em que é descrito em detalhes o 

método utilizado para detecção de AA. Ademais, são apresentados os resultados 

experimentais para amostras padrões, bem como, para amostras reais de comprimidos 

efervescentes de vitamina C, sendo estes monitorados por espetroscopia UV-Vis e por 

imagem, em que é exposto os resultados do conjunto de calibração no intuito de validar 

o método desenvolvido. Para o capítulo 4 é apresentando os resultados provido do 

desenvolvimento de um novo sistema sensorial para ferro (III) baseado na 

desestabilização de nanopartículas de prata funcionalizadas com a rutina e ácido 

ascórbico. As condições experimentais para aquisição da prata coloidal são descritas, 

assim como, seu comportamento para atuar como sonda colorimétrica seletiva para íons 

de Fe3+.  Além disso, é apresentado e discutido os resultados experimentais que foram 

adquiridos por espectroscopia UV-Vis, espectroscopia infravermelho por transformada 

de Fourier e microscopia eletrônica de transmissão.  

As considerações finais são apresentas no quinto e último capítulo desta 

dissertação. No final da dissertação estão anexados o artigo publicado referente ao 

capitulo 3 e o artigo submetido a revista RSC Advances referente ao capitulo 4.  
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SENSORES 

A capacidade sensorial consiste em uma característica fantástica que os seres vivos 

possuem, na qual informações (estímulo) obtidas pelo sistema nervoso central podem ser 

analisadas e processadas. Todavia, mesmo que se tratando de sistemas altamente 

complexos, estes sentidos são limitados, e, muitas vezes, incapazes de prover informações 

com maiores detalhes. Dentro deste contexto, o desenvolvimento de dispositivos para 

aplicações como sensores tem atraído grande atenção da comunidade científica nas 

últimas décadas [1].   

Um sensor pode ser definido como um dispositivo capaz de detectar e/ou quantificar 

um determinado estimulo, seja ele físico ou químico [2]. Mecanisticamente, um sensor 

deve ser capaz de traduzir um dado estímulo em um sinal (elétrico, óptico, mecânico, 

entre outros) possível de ser detectado e medido [3]. A figura 2.1 ilustra o mecanismo 

geral do funcionamento de um sensor. 

 

Figura 2.1 - Representação esquemática de um sistema de detecção. 

 

Fonte: Adaptada de [4]  

Dada a importância em diversos segmentos, a produção de sensores cresceu 

consideravelmente nas últimas décadas. De fato, busca-se cada vez mais dispositivos 

capazes de prover informações significativas sobre diferentes sistemas utilizados, tendo 

como finalidade facilitar a obtenção e o tratamento dos resultados. Notavelmente, diante 

de sistemas de alta complexidade, é inevitável o emprego de um maior número de 
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sensores para realizar a operação [5]. Atualmente, podemos encontrar sensores 

incorporados em diversos equipamentos presentes no nosso cotidiano, tais como 

equipamentos eletrônicos [6–9], eletrodomésticos [10], veiculares [11-12], hospitalares 

[13], entre outros. Desta forma, estes dispositivos desempenham um papel essencial no 

âmbito da automação [14].  

Atualmente, dispositivos com capacidade sensorial possuem uma vasta 

aplicabilidade e funcionalidade, sendo capazes de quantificar desde temperatura e 

intensidade da luz, até salinidade, frequência cardíaca e pressão sanguínea. Por conta 

disso, os sensores requerem alguns atributos essenciais, tais como rápida respostas, baixo 

custo, fácil manuseio, operar continuamente ou pelo menos em ciclos repetidos, portátil 

e ser seletivo [1]. 

Os sensores podem ser divididos em duas classes: os ativos e passivos. O primeiro 

requer o uso de uma fonte externa de energia para produzir um sinal de saída, enquanto o 

segundo não precisa de nenhuma fonte de energia adicional para seu funcionamento, ou 

seja, é capaz de naturalmente gerar um sinal elétrico em resposta a um estímulo externo 

[15]. Esses dispositivos variam de acordo com o sistema que se deseja analisar. Logo, 

para um campo de aplicação específico, é necessário considerar os tipos de fenômenos 

envolvidos, mecanismos de conversão de estímulo em sinal e o material de fabricação 

[15–16].  

 

2.2 SENSORES QUÍMICOS 

Segundo a IUPAC, os sensores químicos são definidos como dispositivos capazes 

de determinar a presença e/ou concentração de um determinado analito presente em uma 

amostra de interesse, em um sinal analiticamente útil. Para que isso seja possível, é 

preciso que exista uma informação química, originada de uma reação química, e uma 

propriedade física promovida a partir do sistema investigado. Desta forma, os sensores 

químicos são constituídos basicamente de duas unidades funcionais: o receptor e o 

transdutor, e a partir da conversão inicial de uma informação química proveniente de um 

analito, em um dado meio, em algum sinal analítico detectável [2]. 

Um sensor químico ideal é caracterizado como um dispositivo portátil, de baixo 

custo, com resposta seletiva e instantânea a um determinado analito, independente da 
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concentração do mesmo e da natureza do meio no qual este esteja presente. Dadas estas 

características, um sensor perfeito acaba sendo uma utopia, tendo então as pesquisas 

voltadas a esta área, na maior parte dos casos, voltadas para sensores químicos 

normalmente otimizados para uma aplicação específica [17].   

Os sensores químicos podem ser divididos em dois grandes grupos principais: 

diretos (simples) e indiretos (complexos).  Os sensores diretos são caracterizados por 

influenciar na reação química de forma a afetar as características elétricas detectáveis, 

como resistência, potencial e capacitância, sendo necessário algum tipo de 

condicionamento de sinal elétrico, mas não de transdução. Por outro lado, os sensores 

indiretos são determinados pela influência química, e não elétrica, que alteram o estado 

de um indicador em função de alguma reação química, requerendo alguma forma de 

transdução para obter o sinal elétrico [18]. Ademais, os sensores químicos também se 

distinguem em categorias pelas características que eles respondem, ou seja, são agrupados 

de acordo com o princípio de funcionamento do transdutor, como por exemplo: óptico, 

eletroquímico, massa, magnético, térmico, dentre outros. A figura 2.2. ilustra alguns 

exemplos de sensores químicos que são classificados conforme sua influência [2, 18].  

Figura 2.2 – Classificação de sensores químicos de acordo com o princípio do transdutor. 

 
Fonte: Adaptada de [17 – 18]  

 

 

O desenvolvimento dos sensores químicos nas últimas décadas resultou na 

possibilidade de aplicações em diferentes áreas, destacando-se os monitoramentos 

ambientais [19] e de processos industriais [20–21], análise da composição de gás [22–
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23], na medicina e outras áreas biológicas [24–25], defesa nacional e segurança pública 

[26]. Como consequência das pesquisas, novos sensores químicos têm sido produzidos 

conforme as exigências requeridas pelas demandas, incluindo sensibilidade satisfatória, 

maior faixa dinâmica, portabilidade, baixo custo, além da possibilidade de medições 

automáticas e detecção on-line, in situ ou/e contínua. Dentre eles, se destacam os sensores 

colorimétrico (ou cromogênicos) [4], os quais serão discutidos na próxima seção. 

 

2.3 SENSORES COLORIMÉTRICOS 

O sensoriamento a base de dispositivos colorimétricos tem sido uns dos principais 

recursos para a detecção instantânea de diferentes analitos, especialmente em virtude da 

facilidade de detecção, incluindo análises a olho nu [27]. Entretanto, é comum o uso de 

espectrofotômetros (notavelmente UV-vis e fluorescência) como ferramenta para análises 

químicas quantitativas, instrumentos estes considerados de baixo custo, presentes na 

maioria dos laboratórios, muitas vezes portáteis, e que não exigem um profissional 

altamente treinado para operar. Contudo, nos últimos anos o uso de imagens digitais como 

recurso para o sensoriamento colorimétrico em análises químicas em que são obtidas por 

câmeras fotográficas, scanners, webcams ou smartphones cresceu em torno de 87% entre 

os anos de 2005 a 2015 [28, 29]. A justificativa para o crescimento significativo do uso 

de imagens decorre da possibilidade de obter resultados analíticos aproximados àqueles 

obtidos com instrumentação já estabelecido em laboratórios de análise e pesquisa [29]. 

Portanto, um sensor químico colorimétrico é um dispositivo que fornece uma resposta 

visual, ou seja, uma mudança de cor que pode ser detectada visualmente, como mostra o 

esquema figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Esquema do sistema de detecção colorimétrica 

 
Fonte: Autora 2019 

 

 

A elaboração de um sensor colorimétrico é fundamentada no planejamento de uma 

molécula ou sistema químico que contenha um sítio receptor específico, e que promova 

alguma alteração de cor detectável após a interação com o analito-alvo [30]. Em geral, a 

detecção e identificação de substâncias químicas é essencialmente baseada em química 

supramolecular, todavia, detecções de analitos por meio da formação de ligações 

covalentes também são bem relatadas na literatura. As detecções para sensores 

cromogênicos são decorrentes de interações sensor-analito, em que a sinalização para 

analitos catiônicos ocorre a partir da interação com os pares de elétrons livres do sensor, 

já para analitos aniônicos ocorre a partir de ligações de hidrogênio, podendo ocorrer a 

desprotonação desta ligação [31–33]. 

Dentre os inúmeros sensores utilizados corriqueiramente nos laboratórios, os mais 

comuns são os indicadores de pH. Um exemplo clássico é o papel de tornassol, que 

consiste em um papel embebido com uma tintura orgânica que muda de cor na presença 

de ácidos e de bases. Análogo ao papel de tornassol, o violeta de metila também é um 

indicador ácido-base normalmente utilizado como sensor para íons cianetos [34]. Além 

dos indicadores de pH, outras classes de sensores colorimétricos de uso habitual são 

relatados, incluindo aqueles a base corantes orgânicos solvatocrômicos, indicadores 

redox, sais metálicos, enzimas e nanopartículas metálicas [35], tabela 2.2. A escolha de 
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uma sonda está relacionada a alguns critérios fundamentais, como a solubilidade, 

estabilidade, custo, toxidade e magnitude da mudança de cor. De fato, a área dos sensores 

colorimétricos tem se destacado nas últimas décadas por propiciar análises com alta 

sensibilidade e baixos limites de detecção e quantificação, e com resposta rápida, mesmo 

a partir de sistemas de baixos custos, a partir de reagentes prontamente disponíveis, e 

procedimentos experimentais simples.  

Tabela 2.1 – Lista de detecção de diferentes sensores colorimétricos. 

 

Diante das vantagens associadas aos sensores cromogênicos, um grande número 

de ensaios clínicos atualmente disponíveis comercialmente se baseia em alterações de cor 

provocadas pela presença de um analito em um dado sistema químico. Alguns exemplos 

incluem o monitoramento da glicose sanguínea e testes de gravidez precoce. Além disso, 

nos últimos anos, o desenvolvimento de sensores colorimétricos está aparecendo com 

maior incidência na detecção de pacientes infectados com Zika vírus [43], Alzheimer 

[44], bem como dispositivos para detectar marcadores tumorais [45]. De acordo com a 

literatura, os sensores colorimétricos também atuam no monitoramento de metais 

pesados, como mercúrio [46], cádmio [46] e chumbo [48] e na identificação de armas 

químicas e explosivos [49]. A diversidade de sondas sintetizadas, ou mesmo isoladas de 

produtos naturais e/ou construídas a partir de diferentes materiais, proporcionou essa 

variedade de sensores para diversas aplicações. Por outro lado, o uso de nanopartículas 

metálicas têm ganhado destaque como sondas para sensores colorimétricos em virtude de 

suas propriedades químicas e físicas únicas [50,51]. Nos próximos tópicos, serão 

abordados os tipos de sensores cromogênicos que são parte do presente trabalho: (i) 
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sensores baseados em reações enzimáticas; (ii) sensores baseados em nanopartículas 

metálicas. 

 

2.3.1 Sensores colorimétricos a partir de sistemas enzimáticos 

Métodos enzimáticos colorimétricos são amplamente empregados na 

identificação de analitos de interesse, especialmente em razão da seletividade dos 

processos enzimáticos envolvidos. A glicose, por exemplo, é detectada a partir deste 

método, através de um sistema baseado em reações de oxi-redução mediadas por enzimas. 

Inicialmente, a glicose oxidase (GOD) catalisa a oxidação da glicose para formar o ácido 

glucônico e peróxido de hidrogênio. Este último, é responsável pela conversão de 4-

aminoantipirina e fenol, mediada pela enzima peroxidase (POD), no cromóforo 

quinonaimina, um composto orgânico de cor vermelha, cuja absorbância é medida em 

508 nm. Nesta reação, existe equivalência molar entre a glicose presente no meio e a do 

cromóforo gerado, ou seja, a concentração da glicose é diretamente proporcional a 

intensidade da coloração do composto formado [52]. O esquema 2.1 ilustra as reações 

químicas envolvidas na quantificação de glicose via método enzimático colorimétrico. 

Outros exemplos de análises baseadas em reações enzimáticas incluem a detecção de 

metais pesados [53–55], neurotransmissores [56, 57], compostos orgânicos voláteis [58, 

59] e vitaminas [60, 61]. 

Esquema 2.1 – Reações químicas envolvidas na quantificação de glicose por meio do 

método enzimático colorimétrico. 

 
Fonte: Adaptada de [51] 
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Compostos orgânicos contendo conjugação pi-estendida, tais como a quinoneimina, 

têm sido peças-chave para o planejamento de sensores colorimétricos, em razão de 

absorverem radiação eletromagnética na faixa do visível [62]. O aumento da cadeia 

conjugada dos compostos orgânicos resulta na aproximação dos níveis de energia 

eletrônicos ocasionando a diminuição da energia necessária para produzir uma transição 

de um nível de energia eletrônico ocupado para um nível desocupado em que resultará 

em um maior comprimento de onda da luz absorvida, esse efeito na absorção é 

denominado de deslocamento batocrômico. Alguns fatores, como pH, podem originar a 

mudança de cor de inúmeras moléculas orgânicas devido a mudança no estado de 

protonação dessas moléculas que afeta a conjugação e a densidade eletrônica, 

proporcionando o deslocamento de sua absorbância para o visível, acarretando a alteração 

de cor [63].  

Agentes oxidantes/redutores também são fatores que podem influenciar o 

deslocamento da absorbância de diferentes compostos orgânicos, como a oxidação 

enzimática do aminoácido tirosina para a produção da melanina [64]. Uma das etapas da 

reação para obtenção da melanina é a formação dos intermediários dopaquinona e 

dopacromo são cromóforos de cor amarelo e laranja que apresentam absorbância máxima 

em 400 e 480 nm, respectivamente [65]. Sendo assim, os compostos orgânicos são 

comumente utilizados para a detecção e o sensoriamento de diferentes analitos, cuja 

inúmeras moléculas orgânicas absorvem na faixa do visível. 

 

2.3.2 Sensores colorimétricos baseados em nanopartículas de prata 

Da mesma forma que em outras áreas que buscam otimização de resultados e 

menores custos [66], nos últimos anos, materiais baseados em sistemas nanoestruturados 

tem se destacado na área de sensores cromogênicos. Dentro deste contexto, destaca-se o 

uso de nanopartículas metálicas, cujas aplicações se estendem, além do sensoriamento de 

diferentes analitos, tais como, à catálise, tratamento de água, formulações 

antimicrobianas, medicina e instrumentos cirúrgicos [67–72]. As variadas aplicabilidades 

das nanopartículas (NPs) decorre de suas propriedades físicas e químicas únicas em 

comparação com seu respectivo material na forma de bulk, propiciando maiores áreas de 

superfície e propriedades ópticas distintas, especialmente pela possibilidade de controle 

de composição, tamanho, forma, além da possibilidade de funcionalização [73]. 
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O uso de NPs de prata têm se destacado em diversas áreas, incluindo sensores, 

notavelmente em virtude dos materiais de partidas serem obtidos comercialmente a 

preços módicos, das propriedades ópticas provenientes da banda de ressonância de 

plasmon de superfície (RPS), e da possibilidade de ancoramento de compostos orgânicos 

à superfície das mesmas [74,75]. Um ponto importante diz respeito à dependência do 

efeito RPS, e, consequentemente, da cor das NPs que é provinda da oscilação coletiva 

dos elétrons de condução quando a frequência de fótons incidente é ressonante a esses 

elétrons em que provoca absorção em comprimentos de onda na região do visível, bem 

como, o diâmetro e forma das mesmas [76]. Por exemplo, NPs esféricas de prata com 

tamanho de 20 nm absorvem em torno de 396 nm (cor amarela), enquanto as de 30 nm 

absorvem em torno de 401 nm (cor laranja) [63, 76]. Por outro lado, NPs de prata com 

formato triangular e diâmetro médio de 40 nm absorvem em 680 nm (coloração azul), 

enquanto as em formato de bastonete medindo em torno de 100 nm tem absorbância 

máxima em 750 nm [77]. A figura 2.4 mostra o mecanismo associado ao surgimento da 

banda de RPS. 

Figura 2.4 – Esquema do fenômeno Ressonância Plasmon de Superfície. 

Fonte: Adaptada de [72] 

 

 

No decorrer dos últimos 30 anos, diversos métodos de síntese coloidal foram 

aprimorados com intuito de obter nanopartículas estáveis por um longo intervalo de 

tempo. Estas estruturas podem agora ser obtidas a partir de diferentes materiais de partida, 

com alta qualidade, controle de suas características (tamanho, composição química e 

formas), com preços acessíveis, incluindo produção em larga escala [78]. De modo geral, 

a síntese para aquisição das NPs é fundamentada em quatro componentes: meio, 

precursor, agente redutor e estabilizante, sendo estes fatores essenciais para a produção 

de NPs coloidais [79]. Dentro deste contexto, a utilização em meio aquoso e de agentes 

redutores e estabilizante de origem natural vem crescendo exponencialmente nos últimos 

anos, em razão da necessidade de reduzir ou eliminar o uso de solventes orgânicos e 

reagentes tóxicos à saúde humana [80]. Normalmente se faz a utilização de extratado de 
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plantas, açúcares, quitosana e flavonoides, sendo estes ricos em grupos que exibem 

afinidade pela superfície dos metais, tais como tiol (-SH), amino (NH2), hidroxil (-OH) e 

carboxila (-COOH) [81].  

A literatura traz interessantes trabalhos abordando o uso de NPs de prata na 

detecção de íons metálicos. Por exemplo, Sung utilizaram bastonetes (diâmetro médio de 

100 nm) funcionalizados com o peptídeo glutationa como sensor colorimétrico seletivo 

do cátion Co2+, como mostrado na figura 2.5, nas quais as nomenclaturas S, P e R das 

GSH-AgNPs corresponde ao formato das nanopartículas sintetizadas [77]. Outros cátions 

também têm sido detectados pelo uso de NPs de prata, tais como Hg2+ [82,83], Cu2+ 

[84,85], Pb2+ [86,87] e Al3+ [88,89], entre outros.  

Neste âmbito, as nanopartículas vem ganhado relevante espaço em variados 

campos de concentração, requerendo assim a necessidade de desenvolver métodos de 

obtê-las e aplica-las de forma eficaz e simples. 

 

2.3.3 Detecção colorimétrica utilizando o sistema de cor RBG 

O uso de imagens digitais para a detecção e quantificação de diferentes analitos 

vem se destacando nos últimos anos, em razão do seu baixo custo e a fácil aquisição das 

imagens que podem ser adquiridas a partir do uso de smartphones, câmeras digitais e 

scanners. Tais dispositivos eletrônicos possibilitam a substituição aos sistemas 

convencionais, em virtude da possibilidade de obter resultados analíticos aproximados 

àqueles obtidos com instrumentação já estabelecido em laboratórios de análise, além 

disso esses dispositivos são portáteis, possibilitando o seu uso fora do ambiente 

laboratorial. 

Moraes e colaboradores desenvolveram uma nova metodologia de quantificação 

de sódio em amostras reais, tais como água de coco e água do mar, na qual obtiveram 

limites de detecção e quantificação apreciáveis quando comparado a outros métodos 

convencionais [90]. Também podemos encontrar na literatura a utilização de imagens 

para a detecção de diferentes analitos tais como, vitamina C [60], mercúrio [91] e 

compostos orgânicos voláteis [92]. As imagens fornecem valores numéricos que podem 

ser obtidos a partir do sistema de cores RBG (do inglês Red, Blue e Green), uma vez que 

sua resposta analítica está na região do visível, em que essas informações numéricas 
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podem ser obtidas empregando programas computacionais, tais como o programa R ou 

MATLAB [93,94]. A partir dos dados obtidos pode ser construído modelos de calibração 

por meio da intensidade de cor nos canais RGB ou em valores baseados em absorbância, 

sendo em geral necessário o emprego de ferramentas quimiométricas [93]. Deste modo, 

o uso de imagens tem se mostrado atraente para o monitoramento de diferentes analitos, 

devido as vantagens proporcionadas por este método frente a outros métodos tradicionais. 
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CAPÍTULO 3 – DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DO ÁCIDO 

ASCÓRBICO BASEADO EM SEU EFEITO INTERFERENTE NA ANÁLISE 

ENZIMÁTICA DA GLICOSE. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

O ácido ascórbico (AA), popularmente conhecido como vitamina C, foi a primeira 

vitamina a ser descoberta (1928), caracterizada (1933) e sintetizada em laboratório 

(1933). Estruturalmente, o AA pertence ao grupo orgânico denominados de lactonas, cuja 

síntese é originada a partir da glicose, sendo hidrossolúvel e termolábil [1]. Alguns 

mamíferos, tais como os seres humanos, são incapazes de sintetizar o ácido ascórbico em 

seu organismo, entretanto é de suma importância a ingestão diária desse micronutriente, 

uma vez que sua abstenção pode resultar no desenvolvimento de diversas doenças, tais 

como o escorbuto, que é uma doença hemorrágica e apresenta sintomas como edema nas 

articulações, fadiga, lassidão, tonteiras, anorexia, alterações cutâneas, infecções e 

podendo levar a morte, sendo assim, recomenda-se uma dose diária de 70-90 mg de AA 

por dia para adultos [2,3]. A produção de vitamina C ocorre em grande escala no mundo 

inteiro, onde mais de 100 milhões de quilos são produzidos todos os anos. As principais 
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fontes naturais deste nutriente, são as frutas e as hortaliças, principalmente frutas cítricas 

e vegetais folhosos [4,5].  

Atualmente, a vitamina C tem sido amplamente ingerida por  suplementação de 

formulações comercializadas. Tal fato está associado à sua capacidade de combater ou 

prevenir resfriados [6], doenças cardiovasculares [7], doenças neurodegenerativas que 

são induzidas por radicais livres, como câncer [8], Parkinson [9] e Alzheimer [10]. Seus 

efeitos promotores da saúde podem ser atribuídos à sua atividade antioxidante, em virtude 

à sua capacidade de gerar um radical estabilizado devido à operação do efeito captodativo 

(esquema 3.1), que permite reagir com espécies nocivas, mais reativas, particularmente o 

radical hidroxila, e impedir sua interação com biomoléculas [11–13]. Por outro lado, a 

administração de megadoses deste nutriente também é controversa, já que em altas 

concentrações e dependendo das condições ambientais, pode atuar como um pró-oxidante 

que impõe estresse oxidativo e induz morte celular. Assim, a vitamina C pode reduzir o 

Fe 3 + em Fe2+ e o ascorbato-Fe2+ quelato pode catalisar a produção de espécies reativas 

ao oxigênio via reação química de Fenton (esquema 3.2) [13,14].  

 
Esquema 3.1- Propriedade antioxidante do ácido ascórbico 

 
Fonte: Adaptada de [12,13] 

 

Esquema 3.2 – Efeito pró-oxidante do ácido ascórbico quando em excesso no organismo. 
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Fonte: Adaptada de [13] 

Atualmente, os principais métodos para determinação de AA incluem técnicas de 

cromatografia líquida de alta performance (HPLC) [15–17], cromatografia de ultra 

performance (UPLC) [17], eletroforese capilar [18,19] e métodos eletroquímicos [20–

23]. Apesar de apresentarem limites de detecção e quantificação bastante atrativos, estes 

métodos possuem sérias limitações, especialmente associadas aos altos custos de análises, 

especialmente em função da necessidade de equipamentos sofisticados, reagentes 

específicos e em quantidades consideravelmente elevadas, longos tempos de análise e 

procedimentos laboriosos. Desta forma, metodologias baseadas em espectroscopia 

molecular, tais como UV-vis e fluorescência tem sido relatadas na literatura [24,25]. 

Embora estes métodos sejam interessantes por envolverem aspectos modernos 

relacionados à química, tais como reações click e uso de NPs, eles ainda sofrem com 

algumas limitações, especialmente pelo uso de reagentes específicos e caros, além de 

procedimentos laboriosos [26–29]. Adicionalmente, os limites de detecção e 

quantificação também ficam bastante aquém daqueles obtidos por métodos de referência. 

Baseado nisso, é justificável a realização de estudos para a obtenção de um novo método 

de determinação de ácido ascórbico que supra essas lacunas. 

Portanto, o objetivo do presente trabalho consiste no desenvolvimento de um novo 

método baseado em espectroscopia UV-vis e análise de imagens para detecção de AA em 

solução aquosa. Propondo uma metodologia de baixo custo, curto tempo de resposta, 

simples procedimento experimental e alta sensibilidade. Para isso, será explorado o efeito 

interferente do AA na quantificação de glicose pelo método enzimático colorimétrico 

[26–28]. Mais especificamente, o AA atua inibindo a síntese do corante quinonamina 

(crucial para análises de glicose por espectroscopia UV-vis), induzindo, então, a uma 

diminuição da intensidade de cor da solução na medida que a concentração de AA 

aumenta. O método será aplicado na análise de comprimidos efervescentes de vitamina 
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C obtidos em farmácias. Embora as limitações ocasionadas por altas doses de vitamina C 

nas análises de glicose pelo método enzimático colorimétrico sejam conhecidas há 

décadas, este é o primeiro trabalho relatando este efeito interferente associado a propósito 

quantitativo.  

 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 – Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho consiste no desenvolvimento de um novo método 

baseado em espectroscopia UV-vis e análise de imagens para detecção de AA em solução 

aquosa. Para isso, será explorado o efeito interferente do AA na quantificação de glicose 

pelo método enzimático colorimétrico. Mais especificamente, o AA atua inibindo a 

síntese do corante quinoneimina (crucial para análises de glicose por espectroscopia UV-

vis), induzindo, então, a uma diminuição da intensidade de cor da solução a medida que 

a concentração de AA aumenta, buscando assim estabelecer uma relação linear (ou não) 

entre a concentração de AA e a quantidade do cromóforo quinoneimina formado. 

 

 

3.2.2. – Objetivos Específicos  

✓ Avaliação da quinoneimina como um potencial sensor colorimétrico para 

detecção de AA; 

✓ Validação do método através das análises de comprimidos de Vitamina C; 

✓ Caracterização da formação do cromóforo quinoneimina por espectroscopia Uv-

vis; 

✓ Quantificação por espectroscopia UV-vis e captura de imagens utilizando 

smartphone; 

✓ Propor uma metodologia de baixo custo, curto tempo de resposta e alta 

sensibilidade. 

 

3.3 METODOLOGIA 
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3.3.1 – Materiais e Reagentes 

O ácido L-ascórbico e D-glicose foram ambos adquiridos da Sigma-Aldrich e 

utilizados sem purificação prévia. O kit de monoreagente de glicose (reagente de cor) foi 

adquirido da Bioclin (Bioclin Quibasa, Brasil) e armazenado conforme as recomendações 

do fabricante. Este reagente de cor é composto por uma solução tampão (pH 7.0); fenol 

(10 mmol L-1); 4-aminoantipirina (0,3 mmol L-1); azida sódica (7,7 mmol L-1); glicose 

oxidase (> 10.000 UI); e peroxidase (> 700 UI). Todos os experimentos foram realizados 

em água destilada. Comprimidos comerciais de vitamina C foram comprados em 

farmácias. Utilizou-se um banho maria modelo HM0064D da Hemoquímica nos 

experimentos. As análises UV-Vis foram realizadas num espectrofotómetro modelo 

Thermo Scientific da Evolution 60S utilizando cubetas de quartzo de 1 cm de 

comprimento, pertencente ao laboratório QBQ no instituto de química da UFRN. Todas 

as imagens foram adquiridas usando um smartphone Sony Xperia C2304 com resolução 

de câmera de 8 megapixels. 

 

3.3.2 – Preparo das amostras 

As amostras de ácido ascórbico foram preparadas em diferentes concentrações. 

Incialmente foi preparada a solução estoque de ácido ascórbico em que foi pesada e 

posteriormente solubilizada em água deionizada, essa solução foi subsequentemente 

diluída as concentrações no intervalo de 1–10 mg.L-1, todas as soluções foram preparadas 

imediatamente antes do uso. O cromóforo quinoneimina foi obtido pelo método ouro para 

a detecção de componentes séricos que já é bem estabelecido pelos laboratórios clínicos. 

Inicialmente, foi preparada uma solução estoque de D-glicose 20 mg.L-1 em água 

deionizada, e em seguida esta foi diluída para concentração final de 10 mg.L-1. Após o 

preparo das soluções, foram adicionados 20 µL das soluções contendo D-glicose (10,0 

mg.L-1) e diferentes concentrações de ácido L-ascórbico (6, 7, 8, 9 e 10 mg.L-1) a 2 mL 

do reagente enzimático. A mistura reacional foi aquecida no banho maria a 37 ºC durante 

10 min, obtendo assim o cromóforo quinoneimina com diferentes concentrações. A 

temperatura é um fator essencial para a obtenção do cromóforo, pois elevadas 

temperaturas pode ocasionar na degradação das enzimas, na qual resultará em menores 

concentrações da quinoneimina formada, apresentado assim um falso resultado em 

relação a concentração da glicose no meio reacional. 
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3.3.3 – Preparo das amostras reais  

Foi utilizando três comprimidos efervescentes de vitamina C denominados de 

marca A, B e C, contendo 1g, 500 mg e 1g de ácido ascórbico por comprimido, 

respectivamente. Esses comprimidos foram solubilizados em água deionizada e diluídos 

até a concentração de 8 mg.L-1. O procedimento experimental foi equivalente ao realizado 

para as amostras de ácido ascórbico padrão. 

 

3.3.4 – Espectroscopia UV-Vis 

As análises UV-Vis foram realizadas de imediato após o aquecimento das 

amostras no intervalo de tempo de 10 minutos. O branco utilizado foi o reagente 

enzimático. As alterações na absorbância foram analisadas a 508 nm nos espectros UV-

Vis. A leitura deve ser realizada de imediato após o aquecimento durante o intervalo de 

10 min, pois a realização da leitura em tempos diferentes pode acarretar em resultados 

errôneos. 

 

 

3.3.5 Aquisição das imagens 

As imagens das mesmas amostras medidas por espectroscopia UV-Vis também 

foram capturadas usando um smartphone. As mesmas cubetas analisadas pelo 

espectrômetro foram colocadas em uma superfície branca com fundo branco e as fotos 

foram tiradas com o smartphone em posição estatística de 19,5 cm de distância entre a 

câmera e a cubeta, evitando possíveis borrões. Além disso, imagens em branco (imagens 

de cubetas cheias com água deionizada) também foram gravadas para evitar interferências 

de luz ambiente e usadas para obter a absorbância RGB. Os espectros e imagens foram 

adquiridos imediatamente após a preparação das amostras. Esta configuração 

experimental é ilustrada na figura 2.3. Depois de adquirir as imagens de amostra no 

formato .JPEG com resolução de 96 × 96 dpi, elas foram carregadas em um computador 

pessoal para extrair a região de interesse (ROI) composta por um quadrado de 10×10 

pixels (Figura 3.1). Este procedimento foi feito usando o software GIMP 2.0.2. A 
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aquisição das imagens foi obtida por colaboradores do grupo de pesquisa QBQ localizada 

no instituto de química da UFRN. 

Figura 3.1 – Configuração experimental para a captura de imagem e a aquisição do ROI 

 
Fonte: Adaptada [30] 

 

3.3.6 Análise das imagens digitais 

O tratamento dos dados das imagens foi realiza por colaboradores do grupo de 

pesquisa QBQ localizada no instituto de química da UFRN. O ROI das imagens (Figura 

3.1) foi processado utilizando o programa MATLAB R2014a (Math Works, EUA) 

através do cálculo da absorbância resolvida por RGB como sinal analítico 

univariadamente relacionado à concentração de AA, conforme a equação 1: 

                       𝐴𝑘 = −𝑙𝑜𝑔
𝐼𝑘

𝐼0,𝑘
                          (1) 

onde, Ak é a absorbância exibida pelo RGB para um dado canal de cor k (vermelho, verde 

ou azul); Ik é a intensidade para um determinado canal de cor k; e I0,k é a intensidade do 

espaço em branco para um dado canal de cor k. O valor da intensidade é calculado como 

a média para o seu canal de cor relacionado. 

 

3.3.7 – Avaliação estatística 

Foram calculados os valores de RMSEC (raiz quadrada do erro médio de 

calibração), desvio-padrão relativo (DPR), viés (diferença média entre os valores 
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previstos e medidos), erro relativo, exatidão, coeficiente de correlação (R), coeficiente de 

determinação (R2), limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ). Estes 

resultados, baseados na espectroscopia UV-vis, foram comparados por resultados obtidos 

via análise de imagem, os quais foram obtidos por colaboradores do grupo, mas que não 

fazem parte da presente dissertação. 

 

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.4.1 Interferência de ácido ascórbico na formação da quinoneimina 

A quantificação de glicose é rotineiramente realizada nos laboratórios de análises 

clínicas, e que tem alta relevância para a prevenção e acompanhamento de várias doenças, 

notadamente a diabetes.  

Atualmente, o “padrão ouro” para as análises de glicose envolve o método 

enzimático colorimétrico, que consiste em reações de oxirredução sequenciais mediadas 

pelas enzimas glicose oxidase e peroxidase, de forma a gerar o cromóforo quinoneimina 

(figura 3.2a). Neste método, a concentração de glicose é diretamente proporcional à 

intensidade da coloração do cromóforo formado, ou seja, quanto maior a concentração da 

glicose maior será a banda de absorção em 508 nm. No entanto, o AA quando presente 

em reações enzimáticas irá interferir significantemente nos resultados, uma vez que ele é 

oxidado por peróxido de hidrogênio (gerado na oxidação da glicose), em presença de 

peroxidase, gerando ácido desidroascórbico. Como consequência, o cromóforo imina será 

formado em menores quantidades a medida em que a concentração de ácido ascórbico 

em solução se torna maior [31–33].  No presente trabalho, manteve-se a concentração de 

glicose fixa em 10 mg.L-1, e então foram adicionadas diferentes quantidades de AA. Nota-

se que a absorbância em 508 nm do espectro de UV-vis decresce a medida em que AA é 

adicionado ao meio reacional, bem como, a intensidade de coloração da solução, podendo 

assim detectar a presença de ácido ascórbico tanto por espectroscopia de UV-vis como a 

olho nu (figura 3.2b).   

Figura 3.2 – (a) Reações envolvidas na formação de quinonaímina a partir da oxidação inicial da 

glicose e subsequente condensação de 4-aminoantipirina e fenol.  O AA é oxidado a ácido 

desidroascórbico no meio reacional; (b) alterações nos espectros de UV-Vis (320-600 nm) e 

intensidade de cor das soluções de reagente colorimétrico contendo 20 µl de solução de glicose 

(10,0 mg L-1) em 2 mL de reagente enzimático após a adição de AA: (i) 0 mg L-1; (ii) 5,0 mg L -

1; (iii) 10,0 mg L -1. 
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3.4.2 Conjunto de calibração usando ácido ascórbico padrão 

Após ser constatada a influência do AA na formação da quinoneimina, buscou-se 

uma relação matemática entre a concentração de AA e do cromóforo em questão. A 

determinação de glicose via método padrão é baseado em medidas de espectroscopia UV-

vis, logo o presente trabalho avaliou as mudanças nos espectros de UV-vis do reagente 

de coloração enzimática após a adição de diferentes quantidades de AA (6,0 – 10,0 mg.L- 

1) em soluções contendo 10,0 mg.L-1 de glicose. Para valores de UV-vis a curva de 

calibração (y = -0,0310x + 0,336) foi encontrada com um R2 igual a 0,998 (figura 3.3a), 

apresentando um RMSEC de 0,06 mg L-1 e um erro relativo para calibração de 0,76%. 

Estes resultados foram comparados com as análises das imagens realizadas por 

colaboradores, a partir de análises quimiométricas com base no sistema de cores RGB. 

Os valores de absorbância analisados por GB (verde-azul) foram usados para construir a 
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curva de calibração (y =-0,00526x + 0,0560) com um R2 igual a 0,972 (figura 3.3b). A 

absorbância determinada em GB representa a região entre 546,1 e 435,8 nm, cobrindo a 

região da faixa de absorção do cromóforo AA (λ max = 508 nm). O RMSEC encontrado 

pelo método da imagem foi igual a 0,24 mg.L-1 e um erro relativo para calibração de 

2,91% foi encontrado, como mostrado na tabela 3.1. 

Figura 3.3. – (a) Efeito do AA (6,0–10,0 mg.L-1) na formação do cromóforo de quinonaímina 

resultante da reação de 20 µl de solução de glicose (10,0 mg.L-1) em 2 mL de reagente colorido: 

(a) curva de calibração obtida de dados UV-Vis; (b) curva de calibração utilizando dados de 

imagem, onde Abs (G) é a absorbância encontrada para o canal G e Abs (B) é a absorbância 

encontrada para o canal B. Barras verticais representam o desvio padrão obtido em um 

triplicado de cada ponto. 

 

 
 

 

 

 

Tabela 3.1 – Figuras de mérito para o conjunto de calibração baseado em espectroscopia UV-

Vis e método de imagem. 

 

Os gráficos da curva de calibração para análise por UV-vis e imagem mostram-se 

satisfatórios, uma vez que há uma relação linear entre o aumento da concentração do AA 

e a diminuição na formação do cromóforo. Foi verificado que os resultados obtidos via 
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espectroscopia UV-vis apresentaram melhor sensibilidade e menor erro quando 

comparado ao método de imagem. Para ambos os casos, o erro relativo encontrado no 

conjunto de calibração foi significativamente pequeno (<3%), indicando assim boa 

precisão para amostras sintéticas. Ademais, os baixos valores de viés encontrados para 

ambos os métodos indicam ausência de erros sistemáticos. Os resultados dos coeficientes 

de determinação indicam satisfatória concordância entre o modelo e a observação, ou 

seja, ambos os métodos mostraram-se eficazes para a determinação de AA.  

 

3.4.3 Validação do método utilizando comprimidos de Vitamina C 

Após os resultados promissores para amostras padrões de AA, o método foi 

validado empregando-se amostras reais de comprimidos de vitamina C. A validação do 

método deu se início realizando um teste de validação externa empregando três amostras 

sintéticas com 7,5 mg.L-1 de ácido ascórbico, em que a resposta de validação foi de 7,7 ± 

0,1 mg.L-1 exibindo erro relativo de 2,76% para método UV-vis e 7,5 ± 0,3 mg.L-1 com 

erro relativo de 0,04% para o método de imagem.  A partir dos resultados encontrados 

podemos confirmar que o método de imagem é eficiente para atuar na detecção de ácido 

ascórbico, uma vez que o valor do erro obtido é significativamente baixo. Diante disso, 

as amostras comerciais de vitamina C foram analisadas para avaliar o método proposto 

em ambiente real. Na tabela 3.2 é exposto as concentrações nominais e previstas de AA 

para as três amostras comerciais. 

Tabela 3.2 – Os valores ilustrados são referentes a concentração nominal e prevista para cada 

marca de comprimido, o erro médio relativo e o t-valor que foi calculado usando o teste t-

Student. 
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As concentrações nominais e previstas de AA apresentaram valores semelhantes 

em que o erro relativo foi menor que 1,5% e 4% para o método UV-vis e por imagem, 

respectivamente. Apesar do erro relativo apresentar um valor um pouco mais elevado para 

o método de imagem, os resultados aqui obtidos mostraram-se válidos para aplicação com 

amostras reais de comprimidos efervescentes. A justificativa para o maior valor do erro 

relativo encontrado para o método de imagem, é que o mesmo pode estar associado à 

interferência da iluminação ambiente durante a aquisição da imagem, embora a maior 

parte deste efeito tenha sido corrigida durante o cálculo da absorbância. Também foi 

realizado o teste t-student para as amostras reais, o teste foi aplicado em triplicata para 

todas as amostras. O t-valor das amostras estão exposto na tabela 3.2. Os resultados 

obtidos mostraram um nível de confiança de 95 % entre as concentrações previstas e as 

nominas para os dois métodos empregados, em que foram menores que o valor tcrítico 4,3 

e p-valor de 0,975, não apresentando, portanto, diferença estatística. 

O desvio padrão relativo também foi determinado para as três amostras comercias 

de vitamina C, na qual o DPR foi igual a 3,7, 2,5, 2,5% quando avaliado por UV-vis para 

as marcas A, B e C, respectivamente. Quando avaliado o método por imagem os valores 

do DPR exibiram uma menor sensibilidade quando comparado a espectroscopia UV-vis, 
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entretanto, os valores obtidos foram inferiores a 8% além de o método apresentar um bom 

tempo de resposta (10 min) e a portabilidade dessa técnica competem com a sua 

sensibilidade. Os valores de DPR foram 6,1 (marca A), 7,4 (marca B) e 7,2% (marca C) 

quando determinado por imagem. Por fim, foi determinado o LD e LQ na qual foi 

encontrado os valores de 0,045 e 0,138 mg.L-1, respectivamente, quando usado 

espetroscopia UV-vis e LD igual a 0,055 mg.L-1 e LQ de 0,166 mg.L-1 para determinação 

de AA por imagem. Os valores apesar de ligeiramente elevados, não afetam a análise de 

amostras comercias, uma vez que seu conteúdo é superior aos LD e LQ aqui encontrados. 

O conteúdo de AA calculado pelo método de imagem e por espectroscopia UV-vis em 

amostras comerciais de vitamina C á exposto na tabela 3.3. 

Tabela 3.3 Massa rotulada e prevista de AA usando espectroscopia e imagem para amostras das 

marcas A, B e C. 

 

Na literatura, é possível encontrar valores de LD e LQ inferiores ao determinado 

neste trabalho, no entanto, geralmente se faz necessário a utilização de instrumentação 

sofisticadas, procedimento trabalhosos e demorados.  

 

3.5 CONCLUSÃO  

Neste presente trabalho, foi desenvolvido uma metodologia para detecção de AA 

utilizando espectroscopia UV-vis (e também análise de imagens) para obtenção dos dados 

analíticos, além da evidência colorimétrica que é observada a olho nu. Quimicamente, o 

método se baseia na capacidade do AA em suprimir a formação do cromóforo 

quinoneimina no ensaio enzimático colorimétrico para análise de glicose. O método se 

mostrou interessante em vista de trabalharmos com amostras comerciais padrão e reais 

de AA, utilizamos reagentes comercialmente disponíveis e de baixo custo (R$ 50,00 o 

Kit Comercial / 250 mL), análises rápidas (15 minutos), detecção colorimétrica evidente 

a olho nu, e sem a necessidade de equipamentos sofisticados.  Erros relativos máximos 

obtidos para as curvas de calibração e análise de amostras reais foram de 0,76% e 1,25%, 

respectivamente. Por fim, existem poucos trabalhos na literatura relatando a utilização de 
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imagem para detecção de AA, no entanto, as metodologias desenvolvidas baseiam-se no 

uso de nanopartículas metálicas e reações químicas de click, que requerem reagentes 

específicos e caros, além de procedimentos relativamente trabalhosos e demorados [29–

32]. Tal fato também valoriza consideravelmente os resultados obtidos no presente 

trabalho. 
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CAPITULO 4 – NANOPARTÍCULAS DE PRATA FUNCIONALIZADAS COM 

RUTINA PARA DETECÇÃO COLORIMÉTRICA DE Fe3+ EM MEIO AQUOSO 

NA PRESENÇA DE ÁCIDO ASCÓRBICO 

  

4.1 INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, a sociedade em geral passou a se preocupar com seus hábitos 

alimentares, uma vez que estes refletem diretamente questões relacionadas à saúde. Neste 

contexto, um simples exemplo consiste em observar, ou mesmo compreender, a 

composição química dos alimentos, bebidas, suplementos e medicamentos, relacionando-

os aos níveis de ingestão diárias sugeridos para nutrientes. Os metais são elementos 

presentes em diversos alimentos, que são essenciais para a manutenção do corpo e, 

consequentemente, da saúde [1]. Os metais na forma de íons podem se coordenar com 

proteínas, ácidos nucléicos, vitaminas e hormônios para gerar metaloproteínas e 

metaloenzimas que desempenham papéis críticos na regulação de importantes processos 

bioquímicos e fisiológicos da vida [2,3]. Por conta destas importantes funções, o controle 

das quantidades de determinados metais ingeridos diariamente se torna de suma 

importância. De fato, concentrações muito altas ou baixas podem induzir um distúrbio no 

equilíbrio do metabolismo. Na figura 4.1 podemos verificar a presença desses elementos 

na tabela nutricional contida no rótulo de diferentes insumos, tais como papinha de bebê 

(figura 4.1a), (b) água mineral (figura 4.1b) e de leite semidesnatado (figura 4.1.c). 

Figura 4.1 – Tabela nutricional de diferentes insumos: (a) papinha de bêbe; (b) água mineral e 

(c) leite desnatado. 



62 
 

 

 
Fonte: Adaptada de [4 – 6] 

Dentre os diversos metais essências aos seres humanos, o ferro é considerado um 

dos mais abundantes na crosta terrestre, sendo que suas formas iônicas desempenham 

papel vital no organismo vivo [4]. O íon Fe3+ é um elemento crucial para os seres humanos 

ou outros organismos vivos, especialmente por sua presença na hemoglobina quando na 

atuação no transporte de oxigênio, além de ser importante em muitas reações enzimáticas, 

transferência de elétrons, síntese de DNA e RNA, regulação gênica e regulação do 

crescimento e diferenciação celular [7–13]. A deficiência e a sobrecarga de Fe3+ pode 

acarretar em diversos distúrbios fisiológicos. O déficit desse metal no organismo pode 

resultar em quadros de anemia, metemoglobinemia, pressão arterial baixa e diminuição 

da imunidade, entre outras [14,15]. Por outro lado, o excesso pode induzir a várias 

condições patológicas, como Alzheimer, Huntington e Parkinson [16,17]. Em virtude da 

importância do Fe3+ no ponto de vista da saúde humana, se faz necessário o 

desenvolvimento de métodos rápidos, econômicos, eficientes, precisos e sensíveis para 

determinação desse metal em amostras reais, tal como na água.  

Atualmente, as técnicas analíticas comumente utilizadas na detecção de ferro são 

espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-AES) [18], 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICPMS) [19], 

espectrometria de absorção atômica (EAA) [20] e voltametria [21]. Em geral essas 

técnicas apresentam limites de detecção e quantificação apreciáveis, entretanto, são 

técnicas que necessitam de equipamentos sofisticados, reagentes de preços elevados para 

seu funcionamento, longo tempo de preparo das amostras e difícil manuseio dos 
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equipamentos, o que limita suas aplicações práticas. Neste contexto, os sensores 

colorimétricos têm atraído muita atenção para detecção de diferentes analitos, incluindo 

cátions metálicos, tais como Fe3+. Uns dos trabalhos mais recentes relatados na literatura 

para detecção de Fe3+ se baseia na síntese de um sensor constituído de um polímero 

fluorescente, Salen-COP, que na presença do Fe3+ exibiu uma dramática atenuação da 

fluorescência [22]. Apesar de sensor apresentar bom LD, de 0,14 µM, o método não 

apresenta uma boa seletividade, uma vez que também apresentou seletividade para Al3+ 

e Cu2+. Embora há um número significativo de trabalhos na literatura sobre a detecção de 

Fe3+, a maioria se baseia em ligantes orgânicos polidentados de origem sintética, de forma 

que a utilização de nanopartículas de prata ainda se mostra como uma alternativa recente, 

abrindo assim uma lacuna para o desenvolvimento de nanosensores colorimétricos. 

Nanopartículas de prata (AgNPs) se traduzem em materiais fascinantes, 

especialmente por suas características estruturais e propriedades ópticas e eletrônicas, 

permitindo que as mesmas sejam aplicadas como agentes antimicrobianos, sensoriais, 

catalisadores, entre outros [23,24]. Contudo, as NPs são termodinamicamente instáveis 

em solução, tendendo a formar aglomerados durante o processo de preparação, e 

resultando assim na perda das suas propriedades de interesse. Desta forma, o controle das 

interações partículas-partículas se torna crucial para a aquisição de nanomateriais 

dispersos. A forma mais eficaz para se garantir a obtenção de NPs metálicas estáveis 

consiste na utilização de estabilizadores, que permitem minimizar ou evitar o processo de 

sinterização das partículas, estabilizando-as cineticamente [25, 26]. Os estabilizadores 

mais comumente utilizados são os polímeros, surfactantes, líquidos iônicos, além de 

outras moléculas orgânicas [23,27,28].  

 Muitos extratos de plantas têm sido aplicados como agentes redutores e 

estabilizantes na síntese de AgNPs [29–33]. Dentre estes produtos naturais, destacam-se 

aqueles ricos em flavonoides, uma ampla classe de compostos orgânicos conhecidos por 

desempenhar diferentes papeis fundamentais no organismo dos seres humanos [34,35]. 

Os flavonoides, tais como a rutina (RUT), quercetina e canferol (figura 4.2) são 

metabólicos secundários de origem vegetal encontrados em folhas, sementes, casca, 

flores de plantas, frutas e vegetais [36–38]. Atualmente, estes também podem ser obtidos 

comercialmente em farmácias de manipulação, a preços módicos. Esses polifenóis são 

responsáveis por diferentes efeitos biológicos, tais como: antibacteriano, antiviral, anti-
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inflamatório, antialergênico, antioxidantes, atividade sobre algumas enzimas, entre outros 

[39–41]. A RUT foi o primeiro flavonoide a ser descoberto, em 1930, a partir de extratos 

de laranja [42]. De início, acreditava-se que a RUT pertencia ao grupo das vitaminas, 

tendo sido então chamada de vitamina P. Este metabólico apresenta propriedades 

terapêuticas, na qual é popularmente utilizada como analgésico, e sendo consumida a 

partir do chá das folhas de arruda, contudo, podemos encontrar altas concentrações desse 

flavonoide em laranjas, cebolas, na uva, no trigo sarraceno e o vinho tinto [43]. A rutina 

também apresenta propriedades estimulantes do sistema imunológico e auxilia no 

aumento da eficácia da vitamina C [44–46]. Diferentemente dos outros flavonoides, a 

rutina apresenta em sua estrutura um grupo carboidrato (α-L-ramnopiranosil-(1→6)-β-D-

glucopiranosídeo), tornando-a interessante para a química das AgNPs, em razão da sua 

dupla funcionalidade, isto é, podendo atuar concomitantemente como agentes redutor e 

estabilizante. No entanto, os trabalhos relatados na literatura para síntese de AgNPs a 

partir de RUT utilizam extratos de plantas com apreciáveis quantidade deste flavonoide, 

ou mesmo a rutina isolada combinada a um estabilizante e/ou redutor.  

 

Figura 4.2 – Flavonoides utilizado na síntese de NPs. 

 
Fonte: Autora, 2019 
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4.2 OBEJETIVOS 

4.2.1 Objetivo Geral 

Deste modo, o objetivo do presente trabalho consiste no desenvolvimento de um 

sensor para detecção seletiva de íons Fe3+ em solução aquosa a partir de AgNPs 

funcionalizadas com o flavonóide RUT (AgNPs-RUT), na presença de AA. Sob o nosso 

conhecimento, não há relatados na literatura utilizando nanopartículas de prata 

funcionalizada com rutina atuando como sensor colorimétrico para Fe3+, mesmo em 

presença de outros metais.  

 

 

4.2.2 Objetivos Específico  

✓ Otimizar a síntese da AgNPs utilizando rutina comercial como estabilizante; 

✓ Estudar a influência da utilização de um agente redutor na estabilização das 

AgNPs; 

✓ Caracterização das NPs utilizando TEM, espectroscopia UV-vis e infravermelho; 

✓ Obter uma sonda seletiva, sensível, de rápida detecção e de baixo custo para a 

determinação de Fe3+; 

✓ Obter uma curva de calibração a partir da aquisição de imagens frente a 

desestabilização da prata coloidal na presença de ferro (III). 

 

4.3 METODOLOGIA 

4.3.1 Materiais e reagentes 

Os reagentes, nitrato de prata (AgNO3), ácido ascórbico, hidróxido de sódio 

(NaOH), rutina, etanol, cloreto de alumínio (AlCl3), nitrato de bário (Ba(NO3)2), 

octahidratado de sulfato de cádmio (CdSO4.8H2O), cloreto de cobalto hexahidratado 

(CoCl2.6H2O), nitrato de cromo nonohidratado (Cr(NO3)3.9H2O), cloreto cuproso 

(CuCl), sulfato de cobre (CuSO4), cloreto de mercúrio (HgCl2), nitrato de magnésio 

hexahidratado (Mg(NO3)2.6H2O), cloreto de níquel (NiCl2), nitrato de chumbo 

(Pb(NO3)3), cloreto de estrôncio (SrCl2), cloreto de estanho (SnCl2) e cloreto férrico 
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(FeCl3) todos foram adquiridos da (Vetec e Sigma-Aldrich) e utilizados sem purificação 

prévia. Todas as experiências foram realizadas em água deionizada. As análises UV-Vis 

foram realizadas num espectrofotômetro modelo Ocean Optics YSB – 650 Tide Spectro-

photomete utilizando cubetas de quartzo de 1 cm de comprimento, pertencente ao 

laboratório LENA no instituto de química da UFRN. Para realizar a centrifugação da 

dispersão coloidal foi utilizado a micro centrífuga refrigerada NOVATECNICA modelo 

NT 805, também pertencente ao laboratório LENA.A análise por espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier por reflectância total atenuada (FTIR -ATR) 

foi realizada em um instrumento Brucker Vertex 70, com resolução de 4,0 cm-1 na faixa 

situada entre 400 a 400 cm-1, pertencente ao LAMMEN na escola de ciência e tecnologia 

da UFRN. As análises das imagens das NPs foram realizada por microscopia eletrônica 

de transmissão e obtidas em um microscópio JEOL JEM-1011 operando no modo de 

transmissão a 100 kV, pertencente ao laboratório de catálise biomimética (LabBio) 

localizada no departamento de química da UFSC.  

 

4.3.2 Preparação das soluções 

Para a síntese das AgNPs foram preparadas previamente soluções estoques de AA 

1 mmol.L-1, rutina 1mmol.L-1, NaOH 1 mol.L-1 e AgNO3 100 mmol.L-1. Todas as 

soluções foram preparadas em água ultrapura, com exceção da rutina que foi preparada 

na proporção de 80% de água ultrapura e 20% de álcool etílico, uma vez que a 

solubilidade da rutina em água é baixa necessitando de um solvente de polaridade menor. 

As soluções estoque dos cátions foram todas preparadas na concentração de 5 mmol.L-1. 

 

4.3.3 Preparação das AgNPs-RUT 

Em tubos Falcons esterilizado foi adicionado 500 µL de rutina (0,1 – 0,5 mmol.L-1), 10 

µL de AgNO3 (1 mmol.L-1) e NaOH (1 mol.L-1) em que o volume foi completado com 

3990 µL com água ultrapura para volume final de 5 mL. Todos os experimentos 

ocorreram em temperatura ambiente (25 ºC). A figura 4.3 exibe a ordem de adição de 

cada reagente. Na tabela 4.1 estão descritas as condições utilizadas para um volume final 

de 5 mL. As concentrações de NaOH e nitrato de prata foram iguais para todas as medidas. 
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Tabela 4.1 - Condições para a síntese de AgNPs funcionalizadas com rutina em diferentes 

concentrações molares. 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Ordem de adição dos reagentes para obtenção das AgNPs -RUT  

 
Fonte: Autora, 2019 

 

4.3.4 Preparação das AgNPs-RUT em presença de ácido ascórbico 

O método utilizado para a síntese da AgNPs procedeu de forma similar ao relatado 

anteriormente, mudando apenas pela adição de AA no meio atuando como agente redutor. 

Sendo assim, foi adicionado 500 µL de AA (1 mmol.L-1) e 3440 µL de água ultrapura 

para o volume final de 5 mL. Também foi avaliado a ordem de adição dos reagentes em 

que consistiu em três condições como mostrado nas figuras 4.4–6. Para cada adição, os 

reagentes foram adicionados primeiramente em um béquer, agitados até gerar uma 

solução homogênea, e então transferido para o tubo Falcon. Na tabela 4.2 estão descritas 
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as condições utilizadas para um volume final de 5 mL. As concentrações de NaOH e 

nitrato de prata foram iguais para todas as medidas. 

Tabela 4.2 – Condições para a síntese de AgNPs funcionalizadas com rutina em diferentes 

concentrações molares e ácido ascórbico. 

 

 

 

Figura 4.4 – Primeira condição da ordem de adição dos reagentes para obtenção das AgNPs -

RUT+AA 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Figura 4.5 – Segunda condição da ordem de adição dos reagentes para obtenção das AgNPs -

RUT+AA 
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Fonte: Autora, 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Terceira condição da ordem de adição dos reagentes para obtenção das AgNPs -

RUT+AA 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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4.3.5 Controle do pH 

Também foi verificado a influência do pH na estabilização das AgNPs. O ajuste 

ocorreu gotejando HCl 1M na dispersão coloidal, sendo a mudança do pH monitorada 

com o auxílio de um pHmetro. O processo foi realizado para as nanopartículas 

sintetizadas com e sem o AA no meio reacional. 

 

4.3.6 Uso de AgNPs-RUT na detecção de Fe3+ (ensaios colorimétricos) 

No estudo colorimétrico, foi utilizada AgNPs-RUT+AA como uma possível 

sonda colorimétrica para a detecção de diferentes metais, em que a condição 3 foi 

utilizada para a síntese da prata coloidal, isto é, as NPs foram preparada a partir da adição 

de 60 µL de AgNO3 (100 mM) e 3 mL de Rutina (1 mM) a um tubo falcon e em um 

béquer foi adicionado 3 mL de AA (1mM) e 3 mL de NaOH (1 M), na qual foram 

adicionados ao tubo contendo a prata e o flavonoide rutina, completando o volume final 

de 30 mL com água deionizada. A concentração final de todos os cátions foi de 0,03 

mmol.L-1, em que foi preparado uma solução estoque de 5x10-3 M de cada cátion, sendo 

assim, para cada 1 mL de AgNPs foi adicionado 6µL do cátion. Todos os testes foram 

realizados utilizando 2 mL de NPs para 12 µL do cátion. O estudo foi realizado com os 

seguintes cátions: Al3+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu+, Cu2+ Hg2+, Mg2+, Na+, Ni2+, Pb2+, 

Sr2+, Sn2+, Fe3+. Todas as leituras foram realizadas após 40 min da adição do cátion. 

Também foi realizado um teste colorimétrico em que foi empregado diferentes 

concentrações de cloreto férrico na presença da AgNPs-RUT+AA no intuito de verificar 

a influência desse cátion na estabilização da nanopartícula, as concentrações utilizadas 

foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 µmol.L-1.  

 

4.3.7 Espectroscopia de UV-vis 

As amostras contendo as nanopartículas na ausência e presença dos cátions 

metálicos, conforme o item anterior, foram analisadas por espectroscopia UV-vis. Todos 

os espectros foram coletados na região de 200 nm a 800 nm com o uso de uma cubeta de 

quartzo de 1 cm de caminho óptico. Quando necessário, foi utilizado um fator de diluição 
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para que a banda permanecesse dentro da faixa de linearidade do equipamento. O branco 

utilizado para todas as amostras foi a água ultrapura. 

 

4.3.8 Espectroscopia de infravermelho  

A AgNPs–RUT+AA foram centrifugadas sob uma temperatura de 20ºC durante 

15 min a 12000 RPM e posteriormente secas em uma chapa de aquecimento sob uma 

temperatura de 30ºC durante 3 h. Posteriormente, as NPs e a RUT foram analisada por 

espectroscopia FTIR -ATR. Todos os espectros foram obtidos numa faixa de 400 – 4000 

cm-1 numa resolução de 4 cm-1, com 16 números de scans.   

 

4.3.9 Análise de TEM 

A aquisição das imagens foi obtida em um microscópio JEOL JEM-1011 

operando em no modo transmissão a 100 kV. O preparo das amostras foi realizado 

adicionando-se gotas de 4 µL da suspensão de AgNPs em um grid de cobre coberto com 

formvar®. Após a aquisição das imagens, um mínimo de 100 nanopartículas foi medido 

com o software ImageJ®. Tamanho médio e distribuição de tamanho das partículas foram 

determinadas por um ajuste gaussiano utilizando-se o software OriginPro® 2016. 

 

 

4.3.10 Aquisição das imagens 

As imagens das mesmas amostras medidas por espectroscopia UV-Vis também 

foram capturadas usando um smartphone, modelo SAMSUNG J5 PRO. As mesmas 

cubetas analisadas pelo espectrômetro foram colocadas em uma superfície branca com 

fundo branco e as fotos foram tiradas com o smartphone em posição estatística de 15 cm 

de distância entre a câmera e a cubeta, evitando possíveis borrões. Além disso, imagens 

em branco (imagens de cubetas cheias com água deionizada) também foram gravadas 

para evitar interferências de luz ambiente e usadas para obter a absorbância RGB. Os 

espectros e imagens foram adquiridos imediatamente após a preparação das amostras. 

Depois de adquirir as imagens de amostra no formato .JPEG, elas foram carregadas em 

um computador pessoal para extrair a região de interesse (ROI) composta por um 
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quadrado de 50×50 pixels. Este procedimento foi feito usando o software GIMP 2.8.18 

(GNU). Em segundo lugar, as imagens foram filtradas usando o algoritmo de filtragem 

mediana de tempo constante moderno da Perreault para remoção de ruído speckle com as 

estatísticas R versão 3.6.0 platform1 e EBImage package2 (bioconductor.org) versão 

4.26. A etapa de processamento de imagens consistiu em extrair os canais RGB das 

imagens digitais e calcular a média dos respectivos valores. Finalmente, a absorbância 

colorimétrica para cada canal RGB foi calculada seguindo a Lei de Beer Lambert. Rotinas 

de Regressão Linear Múltipla (MLR) e Regressão de Segunda Ordem foram 

implementadas em R com 60 imagens de padrões Fe3+ de 1 a 8 μM para comparar a sonda 

cromogênica de ferro (III) observada e modelo teórico. O tratamento das imagens foi 

obtida pela colaboração do Prof. Dr. Edgar Perin Moraes, na qual faz parte do corpo 

docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

4.4.1 Estudo das condições para a síntese da AgNPs-RUT 

No presente trabalho a rutina foi utilizada incialmente como redutor e estabilizante 

a fim de realizar um estudo da capacidade desse flavonoide exibir essas duas funções 

concomitantemente. Em geral, utiliza-se estabilizante em excesso para garantir a 

formação e estabilização das NPs, sendo assim, foi utilizado diferentes concentração de 

rutina para verificar a melhor condição de reação. A reação foi analisada por 

espectrofotometria UV-vis durante 24 h, sendo as medidas monitoradas no tempo inicial 

(figura 4.7a), ou seja, após a adição dos reagentes, com 2 h de reação (figura 4.7b), e após 

24 h da adição dos reagentes (figura 4.7c). Para análises no UV-vis foi necessário realizar 

uma diluição a fim de evitar problemas de saturação de sinal. 

Os resultados obtidos por UV-vis sugerem a formação das AgNPs, uma vez que 

podemos observar o surgimento de uma banda de absorção de comprimento de onda 

máximo em 396 nm. Este valor é condizente com o esperado para bandas de ressonância 

plasmônica de superfície (fenômeno que envolve a excitação coletiva de elétrons em um 

metal), sendo influência pelo seu tamanho e forma. Também foi realizado a captura de 

imagens, nas quais condiz com os perfis espectrais, como mostrado na figura 4.7d. Dentre 

às concentrações de RUT analisadas, 0,1 mM foi a que apresentou uma única banda 
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próxima a 396 nm, sendo então definida como a melhor condição para a obtenção das 

AgNPs-RUT. Todavia, as nanopartículas funcionalizadas com rutina não se mantiveram 

estáveis por um longo tempo, visto que após 2 h de reação ocorreu um alargamento da 

banda sendo essa deslocada para 350 nm. Apesar de haver relatos na literatura utilizando 

a rutina como estabilizador ou redutor, não há nenhum trabalho fazendo menção de seu 

uso individual para as duas funções. De acordo com o presente estudo, por mais que as 

NPS tenham sido formadas, a rutina não se mostrou eficaz para estabilizar o meio por um 

longo tempo, uma condição para que isso ocorra é o fato do flavonoide não está 100% 

disponível para atuar como estabilizante, tendo assim seu efeito reduzido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4.7 – (a) Espectro do UV-vis para diferentes concentrações de rutina de imediato a 

adição dos reagentes, (b) com 2 h de reação e (c) com 24 h. (d) fotos das soluções obtidas dos 

ensaios I–V. 
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4.4.2 Estudo das condições para a síntese da AgNPs-RUT+AA 

As análises iniciais envolvendo a formação das AgNPs-RUT sugerem a 

necessidade de um agente redutor adicional no meio. Neste contexto, optou-se pelo AA 

por ser atóxico, e comercialmente disponível a preços módicos. Posto isto, foi realizado 

inicialmente um estudo acerca da ordem de adição dos reagentes variando as 

concentrações de rutina no meio reacional (tabela 4.1). As três condições foram 

monitoradas por UV-vis e os resultados dos espectros estão ilustrado nas figuras 4.8 – 10.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3 - Ordem de adição dos reagentes para obtenção das NPs de prata 

funcionalizada com rutina e ácido ascórbico. 
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Figuras 4.8 – Primeira condição: (a) espectro do UV-vis para diferentes concentrações de rutina 

de imediato a adição dos reagentes e (b) com 2 h de reação. 

 

Figuras 4.9 – Segunda condição: (a) espectro do UV-vis para diferentes concentrações de rutina 

de imediato a adição dos reagentes e (b) com 2 h de reação. 

 

Os resultados obtidos via espectroscopia UV-vis expõem que as condições 1 e 2 

são inviáveis para a formação de AgNPs. Incialmente podemos verificar a formação de 

uma banda alargada em torno de 300 a 400 nm (figura 4.8a e 4.9a), mas com 2 h de reação 

é evidente a formação de um pico em torno de 350 nm, descaracterizando a formação das 
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nanopartículas de prata estáveis (figura 4.8b e 4.9b). Por outro lado, a condição 03 

apresentou o melhor resultado para a aquisição de dispersões coloidais estáveis, em 

especial para a concentração de 0,1 mM de rutina, a qual exibiu uma banda de absorção 

em 396 nm (figura 4.10a-c), característica de AgNPs, mesmo após as 24 h de reação 

(figura 4.10c). Em geral, os estabilizantes se encontram em excesso no meio reacional no 

intuito de garantir a formação de AgNPs estáveis, entretanto, o excesso de rutina resultou 

na rápida desestabilização do material. Uma possível explicação para o ocorrido pode 

estar associado ao efeito estérico mais pronunciado quando utilizadas altas concentrações 

do estabilizante, impedindo assim a sua adsorção sobre a superfície das nanopartículas 

induzindo a coalescência. Deste modo, os resultados aqui obtidos foram satisfatórios para 

obtenção de AgNPs, na qual foi utilizado reagentes de fácil acesso e de baixo custo, além 

disso, a obtenção das nanopartículas ocorre de imediato a adição dos reagentes (figura 

4.10a), otimizando assim, seu tempo de aquisição. Os espectros obtidos condizem com 

as fotos exibidas na figura 4.10d, mostrando maior absorbância a cada incremento de 

rutina na solução. Diante dos resultados obtidos, tomou-se a condição 3 para formação 

das AgNPs-RUT+AA (figura 4.10) para execução dos estudos envolvendo detecção de 

cátions. Nesta condição a equivalência molar é de 1:2:1 para estabilizante-nitrato de prata-

agente redutor.  
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Figura 4.10 - (a) Espectro do UV-vis para diferentes concentrações de rutina de 

imediato a adição dos reagentes, (b) com 2 h de reação e (c) com 24 h. (d) fotos das soluções 

obtidas dos ensaios I–V. 

 

 

4.4.4 Influência do pH na obtenção das AgNPs 

O pH é um dos fatores a ser considerado na síntese de NPs colidais, visto que, em 

geral, NPs estabilizadas por moléculas pequenas devem possuir carga (geralmente 

negativa) de forma a evitar assim a aproximação das partículas, e, consequentemente, sua 

agregação [47,48]. Diante disso, foi analisado a influência do pH sobre a estabilização 

das AgNPs-RUT+AA. O ajuste do pH foi monitorado por um pHmetro e após a cada 

ajuste foi realizado a leitura no espectrofotômetro UV-vis, os espectros estão ilustrados 

na figura 4.11. Como pode ser observado nos espectros do UV-vis, as AgNPs são 

fortemente dependentes do pH, uma vez que houve um deslocamento significativo na 

banda de absorção no UV-vis indicando a agregação das nanopartículas. Portanto, para 

evitar agregação das AgNPs-RUT+AA, se faz necessário um meio fortemente básico (pH 

12,5). 
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Figura 4.11 – Espectros UV-vis da AgNPs-RUT+AA para diferentes valores de pH. O ajuste 

foi realizado com HCl 1M. 
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4.4.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão das AgNPs-RUT+AA 

A caracterização das nanopartículas de prata foi realizada a partir das imagens 

obtidas por TEM (figura 4.12). De acordo com os resultados obtidos, as AgNPs-RUT + 

AA são consideravelmente pequenas, com diâmetro médio de 4,1 nm. Contudo, a amostra 

é relativamente polidispersa, sendo a distribuição de tamanho superior ao da própria 

partícula, ± 4,7 nm. Entretanto, as NPs exibiram apenas uma população apesar de sua 

híbrida nanoestrutura. Ademais, a prata coloidal apresentou formato esférico, o que 

condiz com a banda de absorção máxima em 396 nm no espectro UV-vis. 
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Figura 4.12 – Imagem TEM dos AgNPs-RUT+AA sintetizados. A inserção mostra o 

histograma do tamanho das nanopartículas 

 

 

4.4.5 Aplicação das AgNPs-RUT+AA como sensor para metais 

NPs de prata tem sido largamente utilizada como sonda colorimétrica para a 

detecção de diferentes analitos, especialmente pela possibilidade de apresentarem 

diferentes colorações em função do tamanho e forma, podendo tais mudanças serem 

analisadas com base na banda de ressonância plasmônica de superfície. Posto isto, 

analisamos aqui a sua possível capacidade das AgNPs-RUT+AA executarem o papel de 

sensor para um ou mais cátions, em solução aquosa. A figura 4.13a-b apresenta a análise 

inicial para a interação das NPs obtidas com diferentes cátions metálicos. 
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Figura 4.13 – (a) Espectro de absorbância do UV-vis das AgNPs-RUT+AA quando adicionado 

diferentes cátions (Al3+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu+, Cu2+ Hg2+, Mg2+, Na+, Ni2+, Pb2+, Sr2+, Sn2+, 

Fe3+) com concentração final de 30 µmol.L-1. (b) mudança colorimétrica da solução coloidal 

para Fe3+. 

 

As análises colorimétricas de espectroscopia UV-vis indicaram que a suspensão 

coloidal original sofre mudanças significativas quando na adição de Fe3+ ao meio 

reacional. É notório o deslocamento da banda de 396 para 350 nm resultado este 

promovido pela agregação das nanopartículas de prata quando na presença de Fe3+. A 

mudança de coloração é rápida e seletiva, como apresentando nas figuras 4.14. O tempo 

de resposta é em torno de 10 min além dessa mudança ser detectável visualmente, 

originando assim, um sensor colorimétrico para Fe3+. O tempo de resposta é um fator 

significativo para caracterizar a qualidade de um sensor, em que a busca por sensores que 

exibam um curto tempo de detecção é primordial para o reconhecimento do analito em 

campo, pois em geral se faz necessário obter uma resposta imediata e precisa no intuito 

de solucionar e/ou remediar a situação no âmbito do ocorrido.  

Figura 4.14 – Decaimento da banda das AgNPs-RUT+AA na presença de Fe3+ no intervalo de 

1 h. 
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Uns dos fatores que também influenciam na determinação da qualidade de um 

bom sensor é a seletividade, etapa esta fundamental para validação do método. Em vista 

disso, foi avaliada a influência de diferentes cátions quando adicionado ao sistema 

AgNPs-RUT+AA e Fe3+ a fim de verificar a ocorrência de uma variação significativa da 

absorbância (figura 4.15). Os resultados aqui obtidos foram bastante satisfatórios, sendo 

possível confirmar uma apreciável seletividade do método para detecção de Fe3+, visto 

que as variações nas absorbâncias foram relativamente pequenas, quando na presença de 

um segundo cátion metálico, de forma a não influenciar na detecção da espécie alvo. 

Figura 4.15 - Variação da intensidade do pico de absorção da AgNPs-RUT+AA na presença de 

Fe3+ e um segundo cátion (30 µmol.L-1) (Al3+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu+, Cu2+ Hg2+, Mg2+, Na+, 

Ni2+, Pb2+, Sr2+, Sn2+). 
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4.4.6 Desempenho Analítico  

Com o intuito de avaliar o desempenho analítico do dispositivo proposto, 

construiu-se uma curva de calibração para Fe3+ usando diferentes concentração do metal. 

A faixa de concentração utilizada foi de 0 a 10 µmol.L-1, como representado na figura 

4.16. 

Como pode ser observado na Figura 4.16a, o ensaio colorimétrico apresentou uma 

coloração proporcional a concentração de Fe3+, que foi visível a olho nu. Ao observarmos 

a Figura 4.16b, percebe-se que a intensidade de cor da solução foi drasticamente reduzida 

com os níveis de Fe3+ numa faixa de concentração de 0 a 10 µmol.L-1. Uma boa relação 

linear foi obtida, com coeficiente de determinação (R2) igual a 0,986 e um coeficiente de 

correlação (R) igual a -0,993. Ou seja, quando a concentração do Fe3+ é aumentada, o 

valor da absorbância referente à banda de ressonância de plasmon é reduzida, mostrando 

assim a correlação inversamente proporcional das duas variáveis. A equação da reta 

obtida foi y = -0,11826[Fe3+] + 1,51741. 

Os valores de LD e LQ obtidos para Fe3+ foram de 0,017 e 0,056 µmol.L-1, 

respectivamente. O limite de detecção foi estimado com base na relação entre três vezes 

o desvio padrão do branco e o coeficiente angular da curva analítica. É importante 

ressaltar que o valor de LD obtido neste trabalho é menor do que os valores reportados 

na literatura, envolvendo análise colorimétrica de Fe3+ com base no uso de nanopartículas 

de prata [1,49,50]. 

Figura 4.16 – (a) Curva de calibração para detecção de Fe3+ a partir da agregação das NPs de 

prata. (b) Mudança de cor da solução coloidal de acordo com o aumento da concentração de 

Fe3+. 
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4.4.7 Proposta mecanística 

Foi realizada a caracterização do sistema final nanoestrutura após a adição de Fe3+ 

por microscopia eletrônica de transmissão (figura 4.17). Os resultados indicam que ocorre 

uma a agregação da prata coloidal, com partículas apresentando agora diâmetro médio de 

14,7 ± 8,9 nm, em uma única população. Apesar do crescimento expressivo das 

nanopartículas de prata, o seu formato continuou predominantemente esférico. Portanto, 

os dados TEM confirmam a capacidade das AgNPs-RUT+AA atuarem como dispositivo 

colorimétrico para a detecção de ferro III com base na agregação das partículas, visto que 

a solução incialmente é amarela e ligeiramente se torna marrom frente a adição do cátion. 

Figura 4.17 – Imagem por TEM após adição de Fe3+ (30µmol.L-1) na solução coloidal. 
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De acordo com a literatura, o efeito estabilizador da rutina para a síntese de 

nanopartículas de prata decorre do grupo 5-hidroxicromen-4-ona, sendo este capaz de 

adsorver a superfície do coloide impedindo a agregação das partículas em virtude do 

efeito estérico promovido pela rutina aniônica (grupos catecóis desprotonados) [51]. 

Deste modo, os espectros do IV (figura 4.18) obtidos condiz com os dados relatados na 

literatura, na qual podemos verificar um alargamento da banda referente ao estiramento 

C = O (1670 cm-1) quando o flavonol está coordenado com a prata coloidal, a rutina sem 

estar coordenada apresenta uma banda fina para o estiramento C = O em 1655 cm-1. Logo, 

podemos concluir que o grupo 4-ceto da rutina está envolvido na estabilização das NPs. 

Também podemos verificar a ausência de picos característicos do estiramento da ligação 

O–H (3650 e 3600 cm-1) quando na presença da prata no sistema coloidal, confirmando 

a desprotonação dos grupos fenólicos e dos álcoois.   Contudo, o ferro irá induzir a 

formação de um complexo de coordenação com o grupo catecol presente no flavonoide, 

na qual requer ao menos dois equivalentes do catecol aniônico em virtude da 

estequiometria da reação. Este processo resultará na aproximação das AgNPs-RUT+AA, 
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fazendo, inclusive, com que sítios metálicos (Ag0) fiquem mais próximos, induzindo ao 

aumento do diâmetro das NPs. Estas propostas estão de acordo com os resultados 

observados por meio de análises colorimétricas a olho nu e por espectroscopia UV-vis. O 

mecanismo proposto para influência do Fe3+ nas AgNPs-RUT+AA é apresentado no 

esquema 4.1 

Figura 4.18 – Espectro de infravermelho da rutina e da AgNPs-RUT+AA 

 

 

 

 

Esquema 4.1 – Proposta mecanística para agregação das AgNPs-RUT+AA antes e após 

adição do Fe3+. 
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4.4.8 Determinação de Fe3+ por imagem 

 O uso de imagem tem sido amplamente utilizado como uma ferramenta analítica 

com a função de detectar de diferentes analitos de forma simples, com curto tempo de 

resposta e de baixo custo. Deste modo, foi realizado a Regressão Linear Múltipla (RLM) 

para averiguar a capacidade das AgNPs-RUT+AA de atuar como sonda para detectar Fe3+ 

em amostras padrões. Na figura 4.19 é mostrado a curva de calibração em que foi obtida 

a partir dos valores baseados em RBG de absorbância da cor versus as concentrações de 

ferro (III), após a interação com a prata coloidal. A partir dos dados adquiridos, obtemos 

R2 de 0,9806, na qual os dados foram extraídos das imagens que foram filtradas e 

inseridas na equação descrita pela lei de Beer-Lambert, observando assim um 

comportamento linear entre a resposta prevista e as concentrações medidas. Os 
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coeficientes de regressão do modelo de calibração (usando os canais R, G e B 

simultaneamente) obtidos pelo método RLM são mostrados na equação 1: 

[Fe3+] = 44.5R - 4.9G - 16.4B + 5.1 (1) 

onde [Fe3+] é a variável dependente (ferro previsto), 5.1 é o intercepto (β0), 44.5, -4.9 e -

16.4 são os coeficientes de regressão das variáveis independentes (canais R, G e B, 

respectivamente). Também foi realizado a regressão de segunda ordem, em que foi 

aplicada ao conjunto de dados no intuito de melhor o R2, sendo inseridos na equação 2: 

[Fe3+] = 14.4R + 30.7G - 23.4B - 398RG - 348RB - 0.8BG - 978R2  + 695G2 + 26.9B2 

+ 4.5       (2) 

obtendo agora um coeficiente de correlação igual 0,9955. Portanto, o método aqui 

proposto mostrou-se eficaz para a determinação de Fe3+ de forma simples, rápida e com 

preços módicos. 

Figura 4.19 - Curva de calibração para análise de Fe3+ mostrando a concentração 

prevista de Ferro (RGB) vs Ferro (III) (1 a 8 μM). 

 

 

4.5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho demonstrou a possibilidade de utilizar dispositivos 

colorimétrico com base na utilização de nanopartículas de prata funcionalizada com o 

produto natural rutina para a detecção colorimétrica de Fe3+ em solução aquosa, quando 
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na presença de AA. Mecanisticamente, observa-se que a adição de Fe3+ ao sistema 

AgNPs-RUT+AA leva a um aumento das NPs (de 4,7 nm para 14,7 nm), 

concomitantemente à agregação das partículas. No método, o AA possui um papel crucial 

na detecção seletiva de Fe3+, por duas possíveis razões: i) manter o sítio catecólico da 

rutina preservado de processos oxidativos; ii) atuar como agente quelante de outros 

cátions, evitando que estes interajam com as NPs funcionalizadas com RUT. A faixa para 

detecção de Fe3+ se mostrou interessantemente baixa (1-10 μM), com boa linearidade 

entre a concentração do referido metal e a diminuição da banda em torno de 400 nm. O 

método apresentou valores de LD e LQ de 0,017 e 0,103 µmol.L-1, respectivamente, 

valores estes menores que os relatados na literatura para sistemas similares. Ademais, o 

método apresentou resultados satisfatório em relação aos parâmetros seletividade, 

sensibilidade, tempo de resposta e custo benefício, proporcionando assim sua possível 

aplicação em campo. 
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CAPITULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante da necessidade de desenvolver metodologias analíticas simples e de baixo 

custo para a detecção e quantificação de diferentes analitos em meio aquoso, neste 

trabalho foi proposto sensores colorimétricos baseados em sistemas enzimáticos e 

nanoestruturados visando a análise de vitamina C e Fe3+, respectivamente  

O primeiro método proposto aqui baseou-se na interferência do AA nos ensaios 

clínicos comumente empregados para quantificação de glicose em plasma sanguíneo. 

Mecanisticamente, o AA inibe a formação do corante quinonaimina, uma vez que este 

reage com peróxido de hidrogênio (gerado a partir da oxidação da glicose pela enzima 

glicose oxidase), na presença de enzima peroxidase. Foi obtida uma linearidade entre as 

concentrações de AA e de quinonaimina no meio reacional, permitindo assim análises 

quantitativas utilizando espectroscopia UV-vis e análise de imagens. O método foi 

validado a partir da análise de amostras reais de comprimidos efervescentes de vitamina 

C. 

A segunda parte do trabalho relatou o potencial de NPs de prata funcionalizadas 

com o produto natural rutina para detecção de Fe3+ em meio aquoso, quando em presença 

de AA.. Mecanisticamente, o Fe3+ induz ao aumento e agregação das AgNps-RUT, 

refletindo em mudanças nas propriedades ópticas do sistema. Foi obtida uma relação 

linear entre a quantidade de Fe3+ e a diminuição da intensidade da banda de ressonância 

plasmônica de superfície Os LD e LQ se mostraram inferiores ao relatados na literatura 

para sistemas baseados em NPs de prata. 

Acredita-se que o presente trabalho veio a contribuir para o desenvolvimento de 

sensores cromogênicos para analitos de interesse através de metodologias rápidas, de 

baixo custo (tanto para reagentes quando para instrumentação), reprodutíveis, com 

importantes seletividades e sensibilidades. 
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The use of digital image analysis as an analytical tool is a reality nowadays, and the use of 
smartphones stands out due to its high accessibility and practicality. Ascorbic acid (AA) is a natural 
and essential vitamin available as a supplement as a result of its use in preventing and treating several 
pathologies. This paper reports a simple, fast and low cost method using smartphone image analysis 
for quantification of AA based on its interfering effect in the enzymatic colorimetric detection of 
glucose. Commercial vitamin C tablets were used as prediction set for AA quantification, showing 
very satisfactory results (relative errors < 4%), where no statistical difference at a 95% confidence 
level was observed between the AA content estimated by the imaging method and the labeled 
reference values. As advantages, this method does not use expensive reagents neither laborious 
procedures to carry out the analysis.

Keywords: ascorbic acid, glucose analysis interfering, enzymatic colorimetric method, image 
analysis

Introduction

The development of new analytical methodologies 
based on digital imaging has been attracting considerable 
attention in the last decade due to its low cost, simplicity, 
non-destructive aspect and speed of analysis. Common 
digital image capturing devices such as cameras, webcams, 
scanners, and smartphones are used to register images 
from colorimetric reactions, in which the intensity of the 
developed color is directly proportional to the analyte 
concentration. To demonstrate these features, several papers 
involving colorimetric detection have been published such 
as for the quantification of synthetic dyes;1 monitoring 
of organic reactions;1,2 evaluation of food quality;3 
characterization of drug authenticity;4 and determination 
of biochemical parameters.5-9 Among several devices 
applied in image-based analytical methodologies, the use 
of smartphones has emerged as a notable tool due to the 
massive amount of users all over the world, easy image 
acquisition and high accessibility for data transmission.4-8

Ascorbic acid (AA) is a natural water-soluble vitamin 
widespread in nature that plays a crucial role in biological 
processes and metabolism,10 AA is a common constituent 

of the human diet and commercialized as a supplement 
(vitamin C) in high levels, since its ingestion is strongly 
suggested for prevention and treatment of several 
pathologies.

Several approaches have been reported in an attempt 
to determine AA levels in different matrices, such as the 
high-performance liquid chromatography (HPLC) and ultra 
performance liquid chromatography (UPLC) methods, 
electrochemical measurements, as well as molecular 
spectroscopy such as UV-Vis and fluorescence.11-18 
These methods can be very attractive in terms of limit of 
detection (LOD) and quantification (LOQ), which can 
include values around 0.3 and 1.0 μg dL-1, respectively, 
making analysis of samples containing very low 
concentrations levels possible.11-15 However, they present 
some considerable drawbacks, such as the dependence 
on sophisticated instruments; time-consuming analysis; 
need for expensive reagents in high volumes; and have 
laborious procedures. In addition to these reported methods 
for quantification of AA, there are some commercially 
available assays, usually based in enzymatic reagents 
presented in very specific medium, involving colorimetric/
fluorometric spectroscopies, and although they allow 
quantification in low levels, they are very expensive, which 
may limit their use for some routine applications.
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The advantages of the recent methods based in image 
analysis consist in overcoming at least some of these 
drawbacks. In the literature, there are only a few works 
which have reported the quantification of AA in solution 
by image analysis.17-20 In fact, these methods are very 
interesting since they involve modern aspects of chemistry, 
such as nanoparticle formations and click reactions. On the 
other hand, some drawbacks remain such as the need for 
expensive reagents, laborious procedures and being time-
consuming. Also, the limits of quantification are not as low 
as conventional analysis; however, this does not exclude the 
relevance of the method since some fruits and commercial 
supplements are composed of high levels of AA.

Therefore, in this paper we present a new method 
based on digital images acquired with a smartphone for 
determining AA in aqueous solution. For this purpose, we 
take advantage of the effect that AA causes in the analysis 
of glucose through the gold standard spectroscopic-based 
enzymatic colorimetric method (ECM).21 More specifically, 
AA acts on suppressing the formation of quinoneimine 
dye (essential for UV-Vis analysis), which induces lower 
color intensity of a glucose solution as the concentration 
of AA increases. The results suggest that it is possible 
to apply the method herein described in the preliminary 
analysis of commercial vitamin C. Although the drawback 
originated by the presence of AA in samples subjected 
to glucose analysis has been known for decades, to the 
best of our knowledge, herein we report the first time that 
this interference effect was measured and associated to 
quantitative purposes.

Experimental

Reagents and instrumentation

L-Ascorbic acid and D-glucose were both acquired 
from Sigma-Aldrich and used without further purification. 
Glucose mono reagent (color reagent) kit was acquired from 
Bioclin (Bioclin Quibasa, Brazil) and stored as instructed 
by the manufacturer. This color reagent is composed of a 
buffer (pH 7.0); phenol (10 mmol L-1); 4-aminoantipyrine 
(0.3 mmol L-1); sodium azide (7.7 mmol L-1); glucose oxidase 
(> 10.000 UI); and peroxidase (> 700 UI). All experiments 
were carried out in deionized water. Commercial vitamin C 
tablets were purchased in drugstores. A Hemoquímica 
model HM0064D water-bath was used in the experiments. 
UV-Vis analyses were carried out in an Evolution 60S 
model Thermo Scientific spectrophotometer using 1 cm 
length quartz cuvettes. All images were acquired by using 
a Sony Xperia C2304 smartphone with camera resolution 
of 8 megapixels.

Samples

The calibration set was built from five calibration 
samples in triplicate containing 10.0 mg L-1 of glucose and 
different amounts of AA (6.0, 7.0, 8.0, 9.0 and 10.0 mg L-1). 
All solutions were prepared in deionized water, which is very 
important since AA undergoes oxidation in the presence of 
metal, such as copper. On the other hand, in the absence 
of any catalyst (such as copper or hydrogen peroxide), 
the presence of dissolved oxygen is usually insignificant 
in the oxidation of AA.22 All solutions were prepared just 
before use. Analysis of vitamin C in commercial tablets 
(brands A-C) was performed by dissolving their content 
in water until concentration of 8.0 mg L-1.

UV-Vis spectroscopy

UV-Vis analysis was performed as a reference method 
for the quantification of AA through image analysis. 
UV-Vis spectra were acquired for the calibration samples 
by adding 20 μL of the solutions containing D-glucose 
(10.0 mg L-1) and L-ascorbic acid (varying from 6.0 to 
10.0 mg L-1) to 2 mL of the color reagent after heating at 
37 °C for 10 min. The blank was the color reagent for all 
cases. Changes in the absorbance were analyzed at 508 nm 
of the UV-Vis spectra.

Image acquisition

The images from the same samples measured by UV-Vis 
spectroscopy were also captured by using a smartphone. 
The same cuvettes analyzed by the spectrometer were 
placed onto a white surface with a white background 
and the pictures were taken with the smartphone held at 
a statistic position of 19.5 cm from the bucket, avoiding 
blurriness. In addition, blank images (images of cuvettes 
filled with deionized water) were also recorded in order 
to avoid ambient lighting interference and further used to 
obtain the RGB (red-green-blue) absorbance. The spectra 
and images were acquired immediately after the samples 
were prepared. This experimental setup is illustrated in 
Figure 1a.

After acquiring the sample images in .JPEG format with 
96 × 96 dpi resolution, they were loaded into a personal 
computer to extract the region of interest (ROI) composed 
of a square of 10 × 10 pixels (Figure 1b). This procedure 
was done using GIMP 2.0 software.23

Digital image analysis

The ROI of the images (Figure 1b) were processed 
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using MATLAB R2014a environment (Math Works, USA) 
through the calculation of the RGB-resolved absorbance as 
the analytical signal univariately related to the concentration 
of AA, according to equation 1:24

 (1)

where, Ak is the RGB-resolved absorbance for a given 
color channel k (red, green or blue); Ik is the intensity for 
a given color channel k; and I0,k is the intensity of blank for 
a given color channel k. The intensity value is calculated 
as the mean for its related color channel.

Statistical evaluation

In this study, the performance of the calibration model 
was evaluated by comparing the AA predicted values by 
the imaging method with the AA measured values. This 
was made by calculating the statistic RMSEC (root mean 
square error of calibration), relative standard-deviation 
(RSD), bias (average difference between predicted and 
measured values), relative error, accuracy, R (correlation 
coefficient), R2 (coefficient of determination), limit of 
detection (LOD) and limit of quantification (LOQ). 
Additionally, the Student’s t-test was performed to find any 
significant difference in the results of RGB prediction and 
AA measurements. The LOD and LOQ were calculated 
as follows:

 (2)

 (3)

where, Sy/x is the residual standard deviation; A is the slope 
of the univariate calibration curve; h0 is the leverage for the 
blank sample; and I is the number of calibration samples. 
The leverage for the blank sample h0 can be estimated as:25

 (4)

where, –ccal is the mean calibration concentration and ci is 
each of the calibration concentration values.

Results and Discussion

In the ECM method for quantification of glucose, 
the referred carbohydrate (as (α+β)-D-glucopyranose) 
is oxidized to δ-gluconolactone by molecular oxygen in 
the presence of enzyme glucose oxidase. Sequentially, 
hydrogen peroxide, which is also generated in this first 
stage, induces oxidative condensation of 4-aminoantipyrine 
and phenol by the action of enzyme peroxidase to afford 
a quinoneimine dye (Figure 2a).21 Since both glucose 
oxidation and synthetic dye formation in the ECM are 
based on oxidative processes, it is possible to assume 
that AA can compete with the substrates present in 
the reaction media and be previously oxidized to the 
dye formation to afford dehydroascorbic acid (DHA, 
Figure 2a, inset). Colors of the solutions containing 
available enzymatic reagent with a specified amount of 
glucose (10.0 mg L-1) will become less intense as the 
concentration of AA increases in the solution, and this 
effect may be followed by both UV-Vis spectroscopy and 
image analysis (Figure 2b).

Figure 1. (a) Illustration of experimental setup for image acquisition; 
(b) example of region of interest (ROI) cropped from a sample image of AA.

Figure 2. (a) Reactions involved in the formation of quinoneimine 
from initial oxidation of glucose and subsequent condensation of 
4-aminoantipyrine and phenol. Inset: oxidation of AA into dehydroascorbic 
acid in the reaction media; (b) changes in UV-Vis spectra (320-650 nm) and 
color intensity of the solutions of colorimetric reagent containing 20 μL 
of glucose solution (10.0 mg L-1) in 2 mL of color reagent upon addition 
of AA: (i) 0 mg L-1; (ii) 5.0 mg L-1; (iii) 10.0 mg L-1.



Coutinho et al. 2503Vol. 28, No. 12, 2017

Calibration set using standard ascorbic acid

Since the gold standard ECM for determination of 
glucose is based in UV-Vis spectroscopy measurements, 
we started our studies by evaluating the changes in the 
UV-Vis spectra of the enzymatic color reagent after adding 
different amounts of AA (6.0-10.0 mg L-1) in solutions 
containing 10.0 mg L-1 of glucose. A calibration curve 
(y = −0.0310x + 0.336) was found with an R2 equal 
to 0.998 (Figure 3a) for UV-Vis data, presenting an 
RMSEC of 0.06 mg L-1 and a relative error for calibration 
of 0.76%. After UV-Vis measurements, the images 
captured with the smartphone were analyzed and the 
same trend was observed using this method, where the 
G-B (green-blue) resolved absorbance values were used 
to build the calibration curve (y = −0.00526x + 0.0560) 
with an R2 equal to 0.972 (Figure 3b). The G-B resolved 
absorbance represents the region between 546.1 and 
435.8 nm, covering the region of the absorption band for 
AA chromogen (λmax = 508 nm). The RMSEC found using 
the image method was equal to 0.24 mg L-1 and a relative 
error for calibration of 2.91% was found.

Although the UV-Vis method presented better 
sensitivity and smaller error, the relative error found in the 
calibration set using the image method was significantly 
small (< 3%), indicating good accuracy using the synthetic 
samples. The linearity of the curves were also evaluated 
according to the statistical F test.25,26 For both techniques, 
the calculated F values (0.050 and 0.164 for UV-Vis and 
image method, respectively) were smaller than the critical 
F value (6.39, α = 0.05) for a confidence level of 95%, 
proving the linearity of the calibration curves. In addition, 
the low values of bias found for both methods indicate 
absence of systematic error. The figures of merit for the 
methods using both UV-Vis and image-based approaches 
are shown in Table 1.

Image analysis applied to commercial vitamin C tablets

After confirming a linear trend found as a consequence of 
AA in the formation of quinoneimine dye, we then aimed to 
validate this methodology. Firstly, an external validation test 
was performed using three synthetic samples with 7.5 mg L-1 
of ascorbic acid. Validation response of 7.7 ± 0.1 mg L-1 
(relative error of 2.67%) and 7.5 ± 0.3 mg L-1 (relative 
error of 0.04%) was found for UV-Vis and image method, 
respectively. These results confirmed the ability of the 
proposed method using images to predict test samples with 
low error. Thereafter, commercial effervescent vitamin C 
samples (brands A-C) were analyzed in order to evaluate 
the proposed method in real environment. The nominal and 
predicted AA concentrations for these commercial samples 
are shown in Table 2.

As shown in Table 2, the nominal and predicted 
concentrations of AA in commercial vitamin C samples 
were very similar using the imaging method, with relative 
errors smaller than 4%. These relative errors were a little 
higher than using UV-Vis spectroscopy, which could be 
caused due to ambient lighting interference during image 
acquisition although most of this effect was corrected 

Figure 3. Effect of AA (6.0-10.0 mg L-1) in the formation of quinoneimine chromophore resulting from the reaction of 20 μL of glucose solution (10.0 mg L-1) 
in 2 mL of color reagent: (a) calibration curve obtained from UV-Vis data; (b) calibration curve using image data, where Abs(G) is the resolved absorbance 
for G channel and Abs(B) is the resolved absorbance for B channel. Vertical bars represent the standard deviation obtained in a triplicate of each point.

Table 1. Figures of merit for the calibration set based on UV-Vis 
spectroscopy and image method

Figure of merit UV-Vis method Image method

RMSEC / (mg L-1) 0.06 0.24

Bias / (mg L-1) 0.002 −0.006

Relative error / % 0.76 2.91

R 0.999 0.986

R2 0.998 0.972

Sensitivity 0.0310 0.00526

RMSEC: root mean square error of calibration; R: correlation coefficient; 
R2: coefficient of determination.
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during absorbance calculation. A Student’s t-test was 
applied to the samples’ triplicate and the calculated 
t-value is also shown in Table 2. All calculated t-values 
for imaging method were smaller than the critical t-value 
(4.3, p-value = 0.975), therefore showing no statistical 
difference at a 95% confidence level between the predicted 
concentrations of AA calculated by the imaging method 
and the nominal concentrations for the three brands 
analyzed.

The precision of imaging method was evaluated by 
relative standard deviation (RSD). For brands A, B and 
C the RSD were equal to 6.1, 7.4 and 7.2%, respectively. 
Using UV-Vis spectroscopy, the RSD were smaller due 
to its better sensitivity: 3.7% (brand A), 2.5% (brand B), 
and 2.5% (brand C). Although the RSD is higher in 
imaging method, the values obtained (< 10%) seems to 
be adequate to this type of analysis, since the speed and 
portability of this technique competes with its sensitivity. 
The accuracy of imaging method was evaluated by its 
recovery. Recovery ranging from 96.2-108.7% was found 
for brand A; 93.7-108.7% for brand B; and 96.2-111.2% 
for brand C. Using UV-Vis spectroscopy, the recoveries 
range were shorter: 96.2-103.7% (brand A); 97.5-102.5% 
(brand B); 96.2-101.2% (brand C). These recovery values 
are close to 100%, proving the capability of both curves to 
predicted concentrations of AA with low error.

The limit of detection (LOD) and quantification (LOQ) 
were estimated for the image method using the modern 
IUPAC recommendation,25 and they were equal to 0.055 
and 0.166 mg L-1, respectively. Using UV-Vis spectroscopy, 
the LOD and LOQ values were equal to 0.045 and 
0.138 mg L-1, respectively. Although the LOD and LOQ 
values calculated for the image method are slightly elevated, 
they do not affect the analysis of commercial vitamin C 
samples, since its content in solution is much higher. The 
AA content calculated by the image method in commercial 
vitamin C samples is summarized in Table 3.

In literature, there are only a few works reporting the 
quantification of AA from digital image analysis, however, 
these methodologies are mainly based on the use of noble 
metal-based nanoparticles and click chemistry reactions, 
which require specific and expensive reagents, in addition 
to relatively laborious and time-consuming procedures.17-20 
In this context, we can attest that the results herein are very 
interesting due to three main facts: (i) we have worked with 
both standard and real commercial samples of AA, with 
the latter being a more complex chemical composition; 
(ii) we made use of commercially available and very low 
cost reagent ($15.00USD/250 mL); (iii) our analyses were 
performed using a very portable image acquisition device 
(smartphone); and (iv) the method requires little handling 
and only about fifteen minutes to be completed.

Table 2. Nominal and predicted concentrations for UV-Vis and imaging method. Average relative error in percentage and t-value calculated by Student’s 
t-test are shown

Method
Brand

A B C

UV-Vis

Nominal concentration / (mg L-1) 8.0 8.0 8.0

Predicted concentration / (mg L-1) 8.0 ± 0.3 8.0 ± 0.2 7.9 ± 0.2

Relative error / % 0.01 0.04 1.25

t-Value 0.01 0.03 −0.87

Imaging

Nominal concentration / (mg L-1) 8.0 8.0 8.0

Predicted concentration / (mg L-1) 8.2 ± 0.5 8.1 ± 0.6 8.3 ± 0.6

Relative error / % 2.50 1.25 3.75

t-Value 0.69 0.29 0.87

Table 3. Reference and predicted mass content of AA using UV-Vis spectroscopy and image method for samples of brand A, B, and C

Brand Reference labeled 
content of ascorbic acid

Predicted content 
by UV-Vis

Relative error by 
UV-Vis / %

Predicted content 
by image

Relative error 
by image / %

A 1.0 g 1.0 ± 0.04 g 0.01 1.0 ± 0.1 g 2.50

B 500 mg 500 ± 12 mg 0.04 506 ± 37 mg 1.20

C 1.0 g 1.0 ± 0.03 g 1.25 1.0 ± 0.1 g 3.75
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Conclusions

We have reported herein a new methodology for 
determining AA in solution based on the analysis of 
digital images obtained with a smartphone. The principle 
of this proposed strategy is based on a lower quantity 
of chromophore quinoneimine (resulting from the ECM 
approach for determining glucose) being formed as the 
AA concentration in media is increased. One of the main 
goals of this work was to explore a well established adverse 
effect for the analysis of glucose and successfully apply 
to the quantitative analysis of AA in aqueous media, 
especially from samples of vitamin C supplement in 
tablets. An image analysis approach was investigated in 
order to predict concentrations of AA in aqueous solution 
and the results found were very satisfactory for both 
calibration (standard AA) and prediction (commercial 
vitamin C supplements) sets. Therefore, this method can 
be highlighted due to its short analysis time, low cost, high 
availability of enzymatic colorimetric color reagent, and 
the simplicity and portability of the instrumentation being 
utilized (a smartphone). Furthermore, this new approach 
may contribute to the development and consolidation of a 
new field for chemical analysis, which includes quantitative 
evaluation of a broad spectrum of chemical analytes based 
on the use of mobile phones and image analysis.
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Silver nanoparticles anchored with rutin as a chromogenic probe 
for the selective detection of Fe3+ ions in aqueous medium 
Mayra S. Coutinho, a Eloah Latocheski,b  Jannyely M. Neri,a Ana C. O. Neves,a Josiel B. Domingos,b 
Lívia N. Cavalcanti,a, Luiz H. S. Gasparotto,a, Edgar P. Moraes,a and Fabrício G. Menezes*c

The development of nanoprobes for selective detection of metal ions in solution has attracted great attention due the role 
of these analytes in several fields.. This paper reports the synthesis of silver nanoparticles anchored with flavonoid rutin in 
the presence of ascorbic acid and their use as a chromogenic probe for the selective detection of Fe3+ ions in aqueous 
solution. The results were based on naked-eye, UV-Vis and TEM studies. Limits of detection and quantification were found 
to be 17 nmol L-1 and 56 nmol L-1, respectively. Sensing ability is proposed to proceed via an aggregation mechanism. A 
practical approach using image analysis for quantification of Fe3+ is also described.  

Metal ions are key species in nature due to their essential 
functions in living organisms.1,2 On the other hand, heavy 
metals as well as essential metals in abnormal levels are toxic.2 
Iron is one of the most abundant metals on earth. In addition to 
popular use in industry, construction, and a lot of equipment, 
iron when in ion form is essential to the human body and active 
in biological processes. Fe3+ is particularly associated to oxygen 
transport in blood and for mitochondrial respiratory chain, 
however, high levels of this cation may be associated to 
important pathologies.3,4 The detection of metal ions in 
aqueous solution is traditionally performed by methods 
including atomic absorption spectrometry,5 electrochemical 
measurements,6,7 and inductively coupled plasma techniques,8 
among others. However, these techniques have important 
drawbacks, notably the need for sophisticated instrumentation, 
as well as time-consuming and laborious procedures. To 
overcome this issue, the development of chromogenic 
chemosensors for the selective detection of metal-targets has 
attracted great attention, especially due to the possibility of 
fast, sensitive and non-expensive analysis.9,10 In the last decade, 
nanoscaled materials have been reported as selective probes 
for metal ions, including Fe3+.11-16

Silver nanoparticles (AgNPs) are of particular interest 
because of the affordable price of starting materials, size and 
morphological control, possibility of functionalization based on 
organic molecules adsorbed to metal surface, and their optical 
properties associated with surface plasmon resonance (SPR) 
which enable simple naked-eye, UV-Vis spectroscopy and digital 
image analysis. Furthermore, applications of AgNPs are also 
biotechnologically relevant due to the possibility of green 

synthetic protocols, including the use of plant extracts and 
other natural sources,17,18 and glycerol,19 among others. 
Flavonoids are secondary metabolites which are naturally found 
in fruits and other vegetables with relevant roles due to their 
nutritional, pharmaceutical and medicinal properties.20 Because 
of their privileged structural features, flavonoids are interesting 
to be employed in the synthesis of AgNPs.18 Rutin (RU) consist 
in a privileged sugar-based flavonoid potentially applied in the 
synthesis of AgNPs. However, free RU or other flavonoids are 
usually employed as reducing agents in the synthesis of AgNPs, 
requiring a concomitant action of a stabilizer such as 
polyvinylpyrrolidone (PVP);18 or used as crude plant extract 
component.21,22

This paper reports the use of AgNPs anchored with RU (RU-
AgNPs) as a chromogenic probe for Fe3+ in aqueous medium in 
the presence of ascorbic acid (AA). Sensing ability of RU-AgNPs 
for the selective detection of Fe3+ toward other metal cations 
was investigated by naked-eye and UV-Vis spectroscopy 
analysis. These data and transmission electronic microscopy 
(TEM) results allowed a mechanistic proposal for interactions of 
functionalized NPs and Fe3+. Furthermore, a practical approach 
based on correlation of images of solutions obtained with a 
conventional smartphone and chemometrics was employed for 
quantification of Fe3+ in aqueous medium.

First, the effect on reagent combination was investigated in 
the synthesis of RU-AgNPs. Concentration of RU ranged from 
0.1 to 0.5 mmol L-1, while concentrations of other components 
were fixed at 0.2 mmol L-1 AgNO3, 0.1 mmol L-1 AA and 0.1 M 
NaOH. Water was used as solvent in all cases. Narrower surface 
plasmon resonance (SPR) bands were obtained from adding a 
solution of AA and NaOH to a solution containing RU and AgNO3 
(Fig. 1a) against the addition of RU, AA, and NaOH to AgNO3 
solution (Fig. S1a – supporting information), or the addition of 
RU and NaOH to a solution of AA and AgNO3 (Fig. S1b). RU-
AgNPs obtained from the condition presented in Fig. 1a are 
small (4.1 nm average diameter) and considerably polydisperse 
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