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                                                                    RESUMO 

      O glicerol é um constituinte químico natural de muitos gêneros alimentícios e 

sendo, também, utilizado como aditivo alimentar, pertencente à classe dos 

espessantes, estabilizadores, gelificantes e emulsionantes;  atualmente é utilizado 

em sucos de fruta, vinho, óleo vegetal, cerveja, tabaco, mel, entre outros. O glicerol  

contribui para a viscosidade e para o sabor adocicado de bebidas tais como o vinho, 

rum, sangria, suco de uva, com um efeito favorável ao sabor.  A concentração de 

glicerol nessas bebidas varia de 1 até 10 g L-1. Possíveis variações desse valor pode 

indicar uma alteração durante a produção dessas bebidas, podendo afetar a 

qualidade do produto final. Assim, o glicerol representa um importante parâmetro de 

controle de qualidade de bebidas comerciais.Além disso o glicerol é de grande 

importãncia  pois alguns produtores adicionam glicerol fraudulentamente em busca 

de um produto final com sabor apurado. Os métodos oficiais recomendados para a 

análise glicerol são as cromatografias a líquido, a gás e métodos gravimétricos, que 

são demorados e/ou relativamente caros para análises de rotina. No presente 

trabalho, um método baseado no ensaio enzimático com GK, G3PO com detecção 

amperométrica foi estudado para determinar a concentração de glicerol em amostras 

de bebidas comerciais, com uma célula de tipo eléctrodo de Clark oxigênio. O 

método mostrou-se confiável apresentando limites de detecção e quantificação de 

1,1 e 3,3 µmol L-1  respectivamente. 

Palavras Chave: Glicerol, bebidas comerciais, célula de Clark, métodos 

enzimáticos.                                 
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ABSTRACT 

       Glycerol is a natural chemical constituent of many and is also used as a food 

additive, whic belongs to the class of thickeners, stabilizers, gelling agents and 

emulsifiers, is currently used in fruit juice, wine, vegetable oil, beer, tobacco and 

honey, among others. Glycerol  contributes to the viscosity and the sweet taste of 

beverages such as wine, soft driks, grape juice, sugar cane liquor and with a 

favorable effect on the flavor. The glycerol concentration in these drinks varies from 

1 to 10 g L-1. Possible variations of this value may indicate a change in the 

production of such beverages may affect the quality of the final product. Thus, 

glycerol is an important parameter for the  quality control of commercial beverages. 

Furthermore, the glycerol content is also of interest for detecting the possible 

adulteration of wine and other beverages with added glycerol. The official methods 

for determining glycerol recommended involving gas and liquid chromatography, and 

gravimetric methods which are time-consuming, tedious and expensive to use for 

routine analysis. In the present work, a method based on enzymatic assay with GK, 

G3PO with amperometric detection was studied to determine the glycerol 

concentration in different samples of commercial beverages with an oxygen 

electrode type Clark cell. The method was reliable presenting limits of detection and 

quantification of 1.1 and 3.3 mmol L-1respectively. 

Keywords: Glycerol, commercial beverages, Clark cell, enzymatic methods 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 A identificação de contaminações acidentais, tanto quanto intencionais 

(adulterações)  em bebidas comerciais é de interesse cresceste para as indústrias 

e, sobretudo, para os consumidores [1]. 

 Durante a produção de bebidas são adicionadas substâncias classificadas 

como aditivos alimentares, cujo objetivo principal é de modificar as características 

físicas, químicas, biológicas ou sensoriais do alimento.      

 O glicerol é um aditivo alimentar muito utilizado em bebidas em função de 

suas propriedades como espessante, estabilizador, gelificante, emulsificador e 

umectante [2]. Este possui implicações sensoriais positivas em diversas bebidas 

como vinho, sangria, cachaça, refrigerantes, contribuindo para a viscosidade, 

suavidade e no sabor adocicado destas bebidas [3-4]. 

 Em bebidas alcoólicas fermentadas, o glicerol é gerado como produto 

secundário durante a fermentação, etapa na qual o carboidrato presente no mosto é 

metabolizado pelas leveduras, onde geralmente utiliza-se a Saccharomyces 

cerevisiae. A quantidade de glicerol formado durante o processo de fermentação é 

de cerca de 1:10 a 1:15 do álcool formado, com a concentração final variando de 1 

a 10 g L-1 [5]. 

 Possíveis variações deste valor podem indicar alguma alteração durante o 

processo tecnológico como a deterioração da matéria prima, temperatura de 

fermentação, concentração de SO2 no meio, pH e até possíveis contaminações por 

microorganismos causando danos a qualidade do produto final [6]. Com isso algum 

produtores acabam adicionando fraudulentamente um excesso de glicerol a fim de 

mascarar problemas durante a produção de bebidas. 
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Assim o glicerol representa um importante parâmetro no controle de 

qualidade de bebidas.  

Os métodos oficiais recomendados para a análise glicerol em bebidas são as 

cromatografias a líquido (Method 972.10) e a gás (Method 968.09), e a gravimetria 

(Method 920.61), métodos demorados e relativamente caros para análises de 

rotina, daí a necessidade de desenvolver um procedimento analítico alternativo que 

seja confiável, de fácil manuseio e também de baixo custo para tal determinação.              

Métodos enzimáticos que combinam a seletividade de enzimas envolvidas, 

quer em solução ou imobilizadas, com diferentes sistemas de detecção, têm sido 

extensivamente aplicados  para a quantificação de glicerol em diferentes matrizes 

análise clínica, produtos alimentares e processos biotecnológicos [7-8]. 

 

2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – BEBIDAS COMERCIAIS 

 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a  indústria de 

bebidas pode ser classificada em dois grupos principais [9]: 

I - bebida não-alcoólica: é a bebida com graduação alcoólica até meio por 

cento em volume, a vinte graus Celsius, de álcool etílico potável. Onde incluem-se: 

a) bebida não fermentada não-alcoólica; 

b) bebida fermentada não-alcoólica. 
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II - bebida alcoólica: é a bebida com graduação alcoólica acima de meio por 

cento em volume até cinqüenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius 

onde incluem-se: 

a) bebida alcoólica fermentada: é a bebida alcoólica obtida por processo de 

fermentação alcoólica; 

b) bebida alcoólica destilada: é a bebida alcoólica obtida por processo de 

fermento-destilação, pelo rebaixamento do teor alcoólico de destilado alcoólico simples, 

pelo rebaixamento do teor alcoólico do álcool etílico potável de origem agrícola ou pela 

padronização da própria bebida alcoólica destilada; 

       c) bebida alcoólica retificada: é a bebida alcoólica obtida por processo de 

retificação do destilado alcoólico, pelo rebaixamento do teor alcoólico do álcool 

etílico potável de origem agrícola ou pela padronização da própria bebida alcoólica 

retificada; 

d) bebida alcoólica por mistura: é a bebida alcoólica obtida pela mistura de 

destilado alcoólico simples de origem agrícola, álcool etílico potável de origem 

agrícola e bebida alcoólica, separadas ou em conjunto, com outra bebida não-

alcoólica, ingrediente não-alcoólico ou sua mistura. 

 

 Segundo Rosa et al. 2006, a indústria brasileira de bebidas é de  

considerável importância para a economia nacional em virtude do sucessivo  

aumento  no consumo destes produtos ao longo dos anos e  também pelo  aumento 

de investimentos nesse setor e apoio crescente do Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES) ao setor de bebidas em geral [10].  
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 De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias da 

Alimentação (ABIA), o setor de bebidas vem apresentando expansão dos índices de 

consumo maior do que a média de crescimento do País, aumentando assim a sua 

participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) nacional para 7,5% em 2011, 

sendo superior mesmo ao desempenho de alguns outros segmentos do setor de 

alimentação como descrito na Tabela 1. 

 Estima-se que o consumo médio de alimentos líquidos de uma pessoa seja 

em torno de 730 litros por ano. Considerando-se que, no Brasil, o total de consumo 

por pessoa por categoria de bebida (café, refrigerantes, cerveja, água envasada, 

chá, bebidas alcoólicas, sucos e outras) é de cerca de 246 litros por ano. 

                 Tabela 1 -  Consumo de bebidas de 2005 – 2010  

 

       Fonte: Relatório setorial ABIR [48]. 

              O processo produtivo dessa indústria envolve a fabricação do produto 

básico, o engarrafamento e a distribuição, além do fornecimento de matérias-primas 

e embalagens.  
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       Como o Brasil está em uma localização estratégica e possui grandes reservas 

de matéria-prima que no caso a principal é a água, como descrito na Tabela 2, 

passou a ser referência estratégica para grandes empresas. 

           

Tabela 2 - Participação da água na composição de bebidas  

Bebidas  Água (%/100 ml) Bebidas Água (%/100 ml) 

Cervejas 90 - 92 Leites 87 - 90 

Refrigerantes 85 - 90 Aguardentes de cana 50 - 65 

Sucos  82 - 98 Sidras 90 - 95 

Vinhos 75 - 90 Vodcas 65 - 75 

Rum 65 - 68 Chás  95 - 100 

 

 Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes (ABIR) 

revelam que o mercado de bebidas teve um aumento considerável principalmente 

no que diz respeito ao consumo de refrigerantes que apresentou um maior 

desenvolvimento, deixando o consumo de bebidas alcoólicas em 2° lugar,sendo o 

mercado mais desenvolvido do seguimento nos últimos anos. 

 As indústrias de alimentos e bebidas constituem-se hoje em um dos mais 

importantes setores da atividade econômica brasileira, chegando a um faturamento 

de R$ 383,4 bilhões em 2011. As exportações alcançaram US$ 44,8 bilhões e as 

importações US$ 5,9 bilhões neste mesmo ano. As exportações brasileiras de 

produtos do agronegócio, de alimentos e bebidas cresceram 28,98% em 2011 em 

relação ao ano anterior, chegando a US$ 76,9 bilhões. Com esse resultado, o Brasil 

conquistou o terceiro lugar no ranking mundial dos maiores exportadores destes 

produtos, segundo dados do GTIS (Global Trade International System) [43-44].  

 Segundo a Associação brasileira de exportadores e importadores de 

alimentos e bebidas (ABBA), para os próximos anos são esperados aumentos 

expressivos nos índices deste setor, visto que diversos projetos vem sido criados 
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visando ampliar ainda mais a visibilidade e reconhecimento dos produtos brasileiros  

no exterior como por exemplo um projeto intitulado Brazilian Flavors que prevê um 

grande investimento no setor em 2014 [44]. 

 

2.2 – ADITIVOS ALIMENTARES EM BEBIDAS COMERCIAIS 

 

 Segundo a ANVISA, o termo aditivo alimentar refere-se a qualquer 

ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem o propósito de nutrir, 

com o objetivo de modificar suas características físicas, químicas, biológicas ou 

sensoriais, durante a fabricação, processamento, tratamento, embalagem, 

acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação do alimento. Esta 

definição não inclui os contaminantes ou as substâncias nutritivas que sejam 

incorporadas ao alimento para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais 

[9]. 

 Antes de serem liberados para consumo, os aditivos alimentares são 

avaliados individualmente quanto a sua necessidade tecnológica, segurança e 

dependendo da natureza do aditivo, sua aprovação e incorporação à legislação 

específica de alimentos poderão ocorrer com restrição de uso, ou seja, serão 

estabelecidos limites máximos ou de tolerância. 

 Em 2001 foi publicado o regulamento técnico que aprova o uso de aditivos 

alimentares, estabelecendo suas funções e seus limites máximos [9]. Estes podem 

ser classificados de acordo com a sua origem, podendo  ser de origem natural ou 

sintéticos. São classificados também de acordo com a função que exercem sob um 

produto de acordo com a Tabela 3 baixo: 
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Tabela 3 – Classificação dos aditivos quanto a função que exercem  

 

Classe Funcional Definição  Exemplo 

Acidulante 
Aumenta a acidez e/ou confere um sabor ácido aos 

alimentos 
Ácido cítrico 

Agente de firmeza 
Torna ou mantém os tecidos de frutas e hortaliças firmes 

ou crocantes 
Gluconato de cálcio 

Agente de massa 
Aumenta o volume de um alimento sem aumentar 

significativamente seu valor energético 
Polidextrose 

Antiespumante Previne ou reduz a formação de espuma Alginato de cálcio 

Antiumectante 
Reduz a tendência dos componentes dos alimentos de se 

aglomerarem uns aos outros 
Carbonato de cálcio 

Antioxidante 
Retarda o aparecimento de alterações oxidativas no 

alimento 
Ácido ascórbico 

Aromatizante Confere ou reforça o aroma e/ou sabor de um alimento Acetato de amila 

Corante Proporciona cor ao alimento Tartrazina 

Conservante 
Impede ou retarda modificações causadas por 

microrganismos ou enzimas 
Ácido acético 

Edulcorante Confere sabor adocicado aos alimentos Aspartame 

Espessante Aumenta a viscosidade de um alimento Glicerol 

Estabilizante 
torna possível a manutenção de uma  dispersão uniforme 

de duas ou mais substâncias imiscíveis 
Citrato dissódico 

Espumante 
Possibilita a formação ou a manutenção de uma dispersão 

uniforme 
Metiletilcelulose 

Emulsificante 
Possibilita a formação ou a manutenção de uma dispersão 

uniforme de duas fases imiscíveis 
Sorbitol 

Flavorizante Ressalta ou realça o sabor/aroma de um alimento 
Glutamato 

monossódico 

Fermento químico Libera gás aumentando o volume da massa Ácido Glucônico 

Glaceante Confere uma aparência brilhante Ácido esteárico 

Gelificante Confere textura através da formação de um gel  Alginato de cálcio 

Melhorador de farinha Melhora a qualidade tecnológica da farinha Lactato de cálcio 

Regulador de acidez Altera ou controla a acidez ou alcalinidade dos alimentos Bicarbonato de sódio 

Sequestrante Forma complexos químicos com íons metálicos Ácido cítrico 

Umectante Protege os alimentos da perda de umidade Glicerol 

 

Fonte: Adaptado, Anvisa (2011)  [9]   

       O uso dos aditivos deve ser limitado a alimentos específicos, em condições 

específicas e ao menor nível para alcançar o efeito desejado em concentrações tais 
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que sua ingestão diária não supere os valores de ingesta diária aceitável (IDA) 

recomendados.  

 O uso de aditivos em alimentos é proibido quando:  

1) Houver evidências ou suspeita de que o mesmo não é seguro para consumo 

humano; 

2) Servir para encobrir falhas no processamento e ou manipulação do alimento; 

3) Encobrir alteração ou adulteração da matéria-prima ou do produto já 

elaborado.  

4) Induzir o consumidor a erro, engano ou confusão;  

5) Interferir sensível e desfavoravelmente no valor nutritivo do alimento. 

    

 A segurança de uso dos aditivos alimentares é primordial, o que torna 

necessário o constante aperfeiçoamento das ações de controle de qualidade nas 

indústrias de alimentos e bebidas visando proteger a saúde da população.  

 

 2.3 – GLICEROL 

   

 O glicerol ou 1,2,3-propanotriol, Figura 1, é um poliálcool de peso molecular 

92,09 g mol-1, ponto de fusão de 18,17ºC e ponto de ebulição 290ºC. Sendo, 

portanto, um líquido a temperatura ambiente; higroscópico, viscoso, inodoro e de 

sabor adocicado. 
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Figura 1 –  Estrutura da molécula do glicerol 

 

 A Tabela 4 abaixo mostra algumas propriedades fisico-quimicas do glicerol 

puro. 

Tabela 4 –  Propriedades fisico-quimicas do glicerol  

 

            Fonte: Arruda, et al. 2007 [42] 

  

       Seu nome origina-se da palavra grega glykis, que significa doce. Ele foi isolado 

pela primeira vez em 1779, pelo químico sueco Carl Whilhelm Scheele por meio do 

aquecimento de PbO (chamado de litargírio, do grego lithárgyros) misturado ao óleo 

de oliva com posterior extração utilizando água. Sendo o glicerol batizado por ele 

como “o doce princípio das gorduras’’ [5]. 
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 O glicerol está presente em todos os animais e vegetais como constituinte de 

óleos e gorduras (triacilglicerídeos). Este tem seu uso muito difundido em diversas 

aplicações sendo utilizado nas indústrias de cosméticos, fármacos, resinas, 

alimentos, bebidas, explosivos, tecidos, papéis e tintas. 

 É importante ressaltar que o termo glicerol aplica-se geralmente ao composto 

puro, ou seja ao 1,2,3-propanotriol, enquanto o termo glicerina aplica-se aos 

produtos comerciais que contêm 95%, ou mais, de glicerol em sua composição [45]. 

 Setores industriais vinculados ao segmentos alimentícios, farmacêuticos  

cosméticos e na produção de ésteres são os principais mercados consumidores do 

glicerol e dos seus derivados, cuja projeção de consumo e aplicações mais 

importantes podem ser consideradas com base na Figura 2 abaixo: 

 

 

Figura 2 – Principais aplicações do glicerol 

Fonte: Adaptado: NAE, 2005)[11]. 

 

 Até 1949 todo o glicerol produzido no mundo era proveniente da indústria do 

sabão, depois surgiu a glicerina sintética obtida a partir do propeno como descrito 

na Figura 3: 
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            Figura 3 - Síntese industrial do glicerol a partir  do propeno 

 

 A etapa inicial é a cloração a alta temperatura, envolvendo radicais livres 

como intermediários, para formar o cloreto de alila. Este é então reagido com ácido 

hipocloroso (água sanitária) dando um produto de adição à dupla (haloidrina). Por 

fim, o tratamento da haloidrina com excesso de base leva ao glicerol. Esta rota 

chegou a suprir  25% da capacidade de produção dos Estados Unidos da América e 

12,5% da capacidade de produção mundial [42].    

 Até que, em meados da década passada, quando o biodiesel começou a ser 

produzido em larga escala por muitos países, houve uma explosão na produção de 

glicerol. Visto que este é um co-produto da produção do biodiesel que ocorre por 

meio de uma reação de transesterificação, onde óleos e gorduras na presença de 

um álcool, geralmente metanol ou etanol e com o uso de um catalisador geralmente 

NaOH ou KOH como descrito na Figura 4:  
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Figura 4 –  Reação de transesterificação 

 

 Atualmente são estudadas diferentes utilidades para o glicerol como sua 

utilização  na alimentação animal, na geração de energia pela sua combustão e na 

formação de blendas com fibras e polímeros. Além de muitas outras aplicações 

como intermediário na síntese de diversos produtos como  ácido acrílico, ácido 

alílico e gás de síntese [45].  

 O glicerol é amplamente encontrado em bebidas como constituinte natural e 

também muito utilizado como aditivo em função de suas propriedades 

estabilizantes, antioxidantes, amaciantes, emulsificantes e umectantes sendo 

identificado pelo código E422 pelo Sistema Internacional de Numeração de Aditivos 

Alimentares (INS), é reconhecido como substância atóxica, permitida como aditivo 

em alimentos, e também considerada como substância “GRAS” (Generally 

Regraded as Safe) pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos. 

 No Brasil, seu uso em produtos alimentícios é assegurado pela Resolução de 

nº 386, de 5 de Agosto de 1999 [9]. 

 Estudos apontam que a presença de glicerol contribui na viscosidade e 

suavidade das bebidas e ainda apresenta um efeito favorável sobre o paladar 

destas [3-4], sendo formado majoritariamente durante fermentação, etapa na qual 
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um carboidrato presente no meio é metabolizado pelas leveduras, onde geralmente 

utiliza-se a levedura Saccharomyces cerevisiae [12].  

        As leveduras são microrganismos facultativos, capazes de realizar respiração 

ou fermentação de acordo com as condições do meio. Durante o processo 

fermentativo, onde as leveduras são expostas a diversas condições de stress como 

temperatura elevada, pH, alta concentração de açúcares e acúmulo de etanol no 

meio. Tais condições alteram a dinâmica biológica das leveduras em nível genético, 

protéico e metabólico, desregulando suas funções celulares [13]. 

 Lima, et al. 2001 apud Camili, 2010, relataram que a  formação de glicerol, o 

mais abundante dos compostos orgânicos secundários da fermentação, está 

acoplada à manutenção do equilíbrio redox celular, o qual é alterado quando da 

forma de ácidos orgânicos, biomassa e da presença de sulfito no mosto. A 

formação de glicerol também está relacionada a uma resposta ao estresse 

osmótico, quando há concentrações elevadas de açúcares ou de sais no mosto 

[14]. 

 O glicerol é produzido a partir da dihidroxiacetona fosfato (DHAP) em um 

processo de duas etapas. Na primeira a DHAP é reduzida a glicerol-3-fosfato em 

uma reação catalisada pela enzima glicerol-3-fosfato desidrogenase, 

subsequentemente a glicerol-3-fosfatase desfosforila o intermediário resultante 

dando origem ao glicerol como descrito na Figura 5 abaixo: 
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Figura 5 -  Produção de glicerol durante a fermentação alcoólica. 

  

 Durante a fermentação  alcoólica, além de etanol subprodutos, tais como, 

glicerol, ácidos orgânicos, ésteres, alcoois superiores, ácido pirúvico, succcinco 

sendo o glicerol o mais importante do ponto de vista quantitativo [12].  

 Segundo Ribéreau-Gayon et al., uma relação glicerol/etanol susperior a 10-

11% constitui uma indicação quase certa da adição fraudulenta de glicerol estas 

bebidas fermentadas [5]. 

Possíveis variações deste valor podem indicar, ainda, alguma alteração 

durante o processo tecnológico como a deterioração da matéria prima, temperatura 

de fermentação, concentração de SO2 no meio, pH e até possíveis contaminações 

por microorganismos causando danos a qualidade do produto final [6].  

A possibilidade de monitorar o glicerol produzido durante a fermentação 

alcoólica permitiria detectar e impedir indesejadas alterações metabólicas que 

afetam a qualidade do produto final e ainda identificar possíveis adições 

fraudulentas deste composto visando encobrir falhas no processamento ou na 

manipulação de bebidas obtendo-se um produto de melhor qualidade. Tal prática 

vem sendo fiscalizada em muitos países, por exemplo países pertencentes a União 

Européia onde foi criada  um comissão de regulamentos e um projeto intitulado 

“Glycerol Projec”  foi criado visando desenvolver possíveis métodos para detectar a 

adição de glicerina sintética ou natural em alimentos e bebidas [2]. 



 

    

 

15 
 

 Assim, o glicerol se tornou um importante parâmetro para o controle de 

qualidade de bebidas exigindo metodologias rápidas, sensíveis, confiáveis e baixo 

custo para análises de rotina.   

 

2.4 – DETERMINAÇÃO DE GLICEROL 

 

    

 Com o aumento na produção do glicerol e sua aplicação em diferentes 

segmentos há uma necessidade do desenvolvimento de novas metodologias para a 

quantificação deste analito. Na literatura são descritos diversos métodos para a 

quantificação do glicerol para diferentes aplicações como em análises clínicas [15-

16], controle de qualidade do biodiesel [17-18], monitoramento de processos 

biotecnológicos [19-20], análises de bebidas comerciais [21-22].    

 Os métodos oficiais recomendados para a análise glicerol em bebidas são as 

cromatografias a líquido (Method 972.10) e a gás (Method 968.09), e a gravimetria 

(Method 920.61) que são demorados e relativamente caros para análises de rotina, 

com isso diversos métodos alternativos vêm sendo estudados [23]. 

 Metodos enzimáticos que combinam a seletividade de enzimas com 

diferentes sistemas de detecção vem sido extensivamente estudados para a 

quantificação de glicerol. 

 Em 1995, Cañizares & Luque de Castro, descreveram um sensor 

espectrofluorimétrico  para a determinação de glicerol em vinhos, baseado  na 

reação entre o glicerol e o NAD+ catalisada pela enzima glicerol desidrogenase 

(GDH) imobilizada com vidro de porosidade controlada (CPG), onde o produto da 

coenzima reduzida, NADH, foi monitorado espectrofluorimetricamente através de 
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uma célula de fluxo empacotada em um suporte sólido. Apresentando um limite de 

detecção de 0,1 µg mL-1 [6]. 

 Outro método foi descrito por Kiba e colaboradores para a quantificação de 

glicerol em vinhos utilizando-se injeção de fluxo, monitorando a reação do glicerol 

com as enzimas GDH e NADH oxidase co-imobilizadas em álcool polivinilico. O 

produto formado, o peróxido de hidrogênio, reagiria, então com o luminol na 

presença de hexacianoferrato (III), reação esta monitorada por quimioluminescência 

apresentando um limite de detecção de 6,4 ng mL-1  [24]. 

 Prodromids, et al. 1996 descreveram um método para análise de glicerol em 

bebidas alcoólicas utilizando-se um reator de leito empacotado com a enzima GDH 

imobilizada em diversos suportes. O NADH gerado foi analisado 

amperometricamente por injeção em fluxo um eletrodo de grafite onde foi observado 

um limite de detecção de 0,5 µg mL-1 [25]. 

         Em 1998, Compagnone, et al.  desenvolveu  um biosensor para a análise de 

glicerol durante a fermentação alcoólica utilizando as enzimas gliceroquinase e a 

glicerol-3-fosfato oxidase com detecção amperométrica utilizando um eletrodo de 

platina modificado. O limite de detecção obtido foi de 46 ng mL-1 [19] 

 Outro método para análise de vinhos foi publicado por Segundo & Rangel 

2002 utilizando a enzima GDH imobilizada com aminopropil, o NADH formado foi 

analisado por espectrofotometria com um sistema de análise por  injeção sequencial 

(SIA) onde foi obtido um limite de detecção de 8 µg mL-1  [26]. 

 Katrlík et al. 2006  propuseram dois biosensores amperométricos baseados   

dois sistemas enzimáticos, um contendo as enzimas glicerol 

desidrogenase/diaforase (GDH/DP), e outro contendo as enzimas 

gliceroquinase/glicerol-3-fosfato oxidase /peroxidase (GK/G3PO/HRP) imobilizadas 
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no pré-polímero PCS (policarbamoyl sulfonato), utilizando o ferricianeto como 

mediador, os produtos foram monitorados amperométricamente com um eletrodo de 

carbono vítreo modificado sendo analisados tanto por injeção em fluxo (FIA) quanto 

em batelada [20]. 

 Em 2008 Gamella et al. publicaram um trabalho analisandos estes mesmos  

sistemas enzimáticos para a construção de biosensores amperométricos utilizando 

como mediador tetratiofulvaleno (TTF). As reações de oxi-redução do TTF foram 

utilizadas para monitorar as reações enzimáticas envolvidas utilizando-se um 

eletrodo de ouro modificado. Os limites de detecção obtidos para os sistemas de 

duas e três enzimas foram 37 e 28 ng mL-1, respectivamente [27]. 

 Goriushkina et al. 2010 descreveram um biosensor amperométrico utilizando 

a enzima glicerol oxidase (GO) que reage com o glicerol na presença de um cofator 

FAD, reação esta que foi monitorada utilizando-se um eletrodo impresso de Pt 

obtendo-se um limite de detecção de 4,6 µg mL-1 [28]. 

 Em 2012, Monosik et al. publicaram um estudo realizado sobre a produção 

de dois biosensores amperométricos utilizando-se um sistema contendo diversas 

enzimas ,glicerol quinase/creatina quinase/creatinase/sarcosina oxidase/peroxidase  

(GK/CK/CRE/SAOX/HRP), imobilizadas em quitosana. Os biosensores foram 

desenvolvidos utilizando ferrocianeto com mediador eletroquímico, investigando a 

utilização de dois sistemas de detecção, um utilizando um eletrodo planar de 

ouro(GPE)  e outro utilizando um eletrodo nanocompósito com multicamadas de 

carbono (NCE), os limites de detecção obtidos para os biosensores foram 

respectivamente 0,18 e 0,21 µg mL-1  [29]. 

 Um sistema enzimático contendo as enzimas gliceroquinase/glicerol-3-fosfato 

oxidase/peroxidase (GK/GPO/HRP) foi descrito na literatura para a análise de 
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glicerol em diferentes matrizes como tabaco [30]; biodiesel [18] e produtos 

fermentados [27], bem como em análises clínicas [15-16]. As reações enzimáticas 

envolvidas neste método estão descritas na Figura 6. 

 Na presença de adenosina trifosfato (ATP) e da enzima gliceroquinase (GK) 

o glicerol é convertido em glicerol-3-fosfato em uma reação de fosforilação, 

posteriormente em uma etapa de oxidação na presença de oxigênio em solução o 

glicerol-3-fosfato é convertido em peróxido de hidrogênio, reação esta que consome 

oxigênio. Na ultima etapa o peróxido de hidrogênio na presença da enzima 

peroxidase, da 4-aminoantipirina e de um aceptor de oxigênio (4-clorofenol) há a 

formação de um composto colorido conhecido como quinonimina.     

 

Figura 6 – Reações envolvidas no biosensor estudado 
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 O oxigênio consumido na reação 2 é proporcional a concentração inicial de 

glicerol e pode ser monitorado utilizando-se um eletrodo amperométrico de oxigênio 

conhecido como célula de Clark. 

          A quinonimina apresenta em seu espectro de absorvância x comprimento de 

onda(Figura 7) uma absorção máxima em 500 nm , assim a formação deste 

composto é proporcional a concentração de glicerol no meio pode ser monitorada 

espectrométricamente. 

                    

              Figura 7 : Espectro de absorção da quinonimina 

                              Fonte: Luetkmeyer, T. 2010 

 

2.5 – CÉLULA DE CLARK 

 

 A célula de Clark, também conhecida como eletrodo amperométrico de 

oxigênio, recebe este nome em homenagem a seu criador Leland C. Clark (1918 – 

2005). Clark é considerado o “pai dos biosensores”, os sensores desenvolvidos por 

ele são amplamente utilizados em diversos tipos de análises. Dentre elas destaca-

se a determinação de glicose que é de grande importância para diabéticos de todo 

o mundo [31]. 
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 A célula de Clark consiste de uma base contendo dois eletrodos: um disco 

central de platina (catodo), de pequeno diâmetro (usualmente 2 mm) e um anel de 

prata (anodo) que funciona como eletrodo de referência, com uma área superficial 

de aproximadamente dez vezes em relação ao eletrodo de trabalho, imersos numa 

solução de cloreto de potássio (KCl) saturado 3 mol L-1.  

 Uma fina membrana isolante de teflon, geralmente com 12,7 μm de 

espessura, permeável ao oxigênio. Esta  membrana é segura à base por um 

pequeno anel de borracha (o’ring), membrana esta  que consiste da  principal 

vantagem deste eletrodo em relação aos outros tipos de sensores eletroquímicos.     

Esta separa os eletrodos do ambiente reacional evitando problemas de 

contaminação da solução ou mesmo a passivação dos eletrodos, eventos possíveis 

quando os eletrodos ficam em contato com a solução teste. 

 A base é conectada a câmara na qual será colocada a solução em análise. 

Esta câmara é vedada do meio externo a fim de impedir que o oxigênio do ar 

interfira nos resultados obtidos. Há apenas uma pequena abertura para que o analito 

seja adicionado com uma seringa como descrito na Figura 7 [32]. 
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Figura 8 - Célula de Clark 

 

 O princípio de funcionamento da célula de Clark se dá da seguinte maneira: o 

eletrodo de platina é polarizado catodicamente em relação ao eletrodo de prata. Ao 

atravessar a membrana de teflon o oxigênio atinge a superfície da platina, onde 

ocorre a redução do oxigênio na presença de água como descrito na reação abaixo: 

 

O2 + 2H2O + 4e-
 4OH- 

 

 Ao mesmo tempo ocorre uma reação de oxidação no anodo (eletrodo de 

prata), onde a prata é oxidada como na reação abaixo: 

 

                                            4Ag + 4Cl-
 4AgCl + 4e- 
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 Assim, o processo global eletroquímico que ocorre em um eletrodo de 

oxigênio é o seguinte: 

 

                              4Ag + O2 + 2H2O + 4Cl-
 4AgCl + 4OH- 

 

Varrendo o potencial do eletrodo de platina no sentido catódico, o oxigênio 

dissolvido na solução é reduzido sobre a sua superfície. Como mostrado na Figura 

9, quando o potencial aplicado aumenta, a corrente gerada também aumenta até 

alcançar um patamar e depois volta a aumentar. Neste patamar de corrente, a 

velocidade da reação é limitada pela difusão do oxigênio sobre a superfície do 

catodo. Quando um potencial do patamar é fixado, -0,7 V, por exemplo, a corrente 

gerada é linearmente proporcional à concentração do oxigênio dissolvido, permitindo 

assim a sua quantificação [32-47]. 

 

Figura 9 -  Curva de corrente versus potencial de polarização e (b) curva de 

calibração. 
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 Para manter um gradiente estável de oxigênio sobre a membrana uma 

agitação em torno de 500 a 600 rpm deve ser mantida com o auxílio de um agitador 

magnético.  
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3 – OBJETIVOS 

 

 Este trabalho tem como objetivo o estudo e a aplicação de uma metodologia 

eletroenzimática com detecção amperométrica utilizando-se a célula de Clark para a 

determinação de glicerol em bebidas comerciais.  Objetiva-se, ainda, uma validação 

parcial do método. 
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4 – METODOLOGIA 

 

4.1 – ANÁLISE ELETROENZIMÀTICA DE AMOSTRAS DE BEBIDAS COMERCIAIS. 

      

 Todas as medidas amperométricas foram realizadas utilizando a célula de 

Clark da marca Rank Brothers® e um potenciostato Autolab PGSTAT100 da marca 

Ecochemie® com um amplificador de corrente controlado pelo software GPES® 4.8 a 

fim de quantificar o oxigênio consumido.  

 Foi utilizado um kit enzimático da marca Laborlab®  disponível no mercado 

para análise de triglicerídeos no sangue. A sua escolha foi devido à sua praticidade, 

uma vez que já possui em sua composição as enzimas necessárias para as reações 

enzimáticas.     

 Este kit enzimático é comercializado contendo tampão pH = 7, 50 mmol L-1 ; 

4-clorofenol, 4 mmol L-1, ATP 2 mmol L-1, Mg2+ 15 mmol L-1 , GK >0,4 KU/L, 

peroxidase > 2KU/L, lipase > 4 KU/L, 4-aminoantipirina 0,5 mmol L-1, GPO > 1,5 

mmol L-1. 

 Foram preparadas soluções padrão  de glicerol em água/etanol 1:1, 

utilizando-se glicerol da marca Merck® (Darmstadt, Alemanha).   

 Para a determinação de glicerol em amostras de bebidas comerciais foi 

construída uma curva de calibração adicionando-se 100 µL de padrões de glicerol 

em concentrações finais variando entre 3,95 e 63,1 µmol L-1. A concentração de 

oxigênio foi monitorada utilizando-se a célula eletroquímica de Clark aplicando-se 

um potencial de -0,7V entre os eletrodos. 

 A limpeza dos eletrodos e a troca da membrana eram realizadas após 70 

análises, em média, ou quando o sinal gerado apresentava ruído. Os eletrodos eram 
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polidos com alumina  de 0,1 μm e, posteriormente, lavados água destilada até que 

as superfícies dos eletrodos estivessem espelhadas. 

 Polidos os eletrodos, a célula foi lavada com água destilada até que toda a 

alumina fosse removida. Em seguida, uma solução saturada de cloreto de potássio 

(KCl) era adicionada, de modo que toda a superfície dos eletrodos fosse coberta. 

Com o auxílio de uma pinça, um pedaço de papel de seda com tamanho suficiente 

para cobrir os eletrodos era colocado acima destes. A utilização do papel de seda 

tinha o objetivo de retirar o excesso da solução e de garantir que os eletrodos 

estivessem sempre em contato com o eletrólito. 

As amostras de bebidas comerciais foram analisadas sendo adicionadas 

alíquotas de 30 µL ao compartimento superior contendo 3 mL do kit enzimático 

comercial. Foram analisadas: duas amostras de sucos de uva (Brasil), uma amostra 

de cachaça (Brasil),  quatro amostras de vinho tinto (Chile, Argentina, Portugal e 

França), uma amostra de refrigerante de uva (Brasil), uma amostra de refrigerante 

de cola (Brasil) e uma amostra de refrigerante de cola na versão zero (Brasil). As 

amostras foram adicionadas diretamente ao meio reacional, exceto as amostras de 

vinho que necessitaram de uma diluição 1:10 do volume inicial.  

 

4.2 –  ANÁLISE ESPECTROFOTOMÉTRICA DE AMOSTRAS DE BEBIDAS 

COMERCIAIS. 

    

 Todas as análises espectrofotmométricas foram realizadas utilizando-se um 

espectrofotômetro UV-VIS Perkin Elmer Inc®. (Waltham, MA,EUA). Foi utilizado um 

kit enzimático da marca Laborlab contendo as enzimas necessárias. 
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 Para a determinação de glicerol em amostras de bebidas comerciais foi 

construída uma curva de calibração adicionando-se 10 µL de padrões de glicerol em 

uma cubeta de quartzo contendo 1 mL do kit enzimático obtendo-se concentrações 

finais variando entre 3,56 e 57,0 µmol L-1 As amostras de bebidas comerciais foram 

analisadas adicionando-se 10 µL de amostra em 1 mL do kit enzimático. As 

amostras foram adicionadas diretamente ao meio reacional, exceto as amostras de 

vinho que necessitaram de uma diluição de 1:50.  

 

4.3 – VALIDAÇÂO PARCIAL DA METODOLOGIA ELETROENZIMÁTICA 

         

4.3.1 – AVALIAÇÃO DA LINEARIDADE DA CURVA DE CALIBRAÇÂO 

 

            A linearidade do método foi avaliada por meio da construção de uma curva 

analítica, na qual cada concentração foi analisada em triplicata da mesma solução .                 

            A partir da construção dessa curva, os coeficientes angular e linear são 

obtidos ajustando-se os dados ao modelo de regressão linear e são utilizados para 

realização dos cálculos que determinam a quantidade de glicerol presente na 

amostra como descrito na equação abaixo [35-36]: 

                                        Y = aX + b                  Equação1 

Na qual: 

 

Y = valor da variável aleatória ou dependente (resposta); 

X = valor da variável controlada ou independente  

b = parâmetro do modelo de regressão linear que representa o intercepto da reta; 

a = parâmetro do modelo de regressão linear que representa a declividade da reta; 
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 Da curva também pode-se obter o coeficiente de correlação linear (r) que 

segundo a ANVISA o critério mínimo aceitável é r = 0,99 [38]. 

 A curva de calibração foi obtida adicionando-se a 3 mL do kit enzimático 100 

µL de padrões de glicerol obtendo-se as seguintes concentrações finais: 3,94; 7,89; 

15,8; 23,7; 31,6; 63,1 µmol L-1 que foram analisadas em triplicata. 

 

4.3.2 – CÁLCULO DOS LIMITES DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO. 

          

 Os dados fornecidos pela curva de calibração permitem o cálculo do limite de 

detecção (LD) e do limite de quantificação (LQ). Para calcular o LD foi utilizado o 

critério da inclinação da reta [37]: 

                             3 /LD A           Equação 2    

     

                             3LQ LD                      Equação 3    

   

 

 

Onde: 

 

LD = limite de detecção do método; 

LQ = limite de quantificação do método; 

 = desvio padrão das leituras do branco; 

A = inclinação da reta. 
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4.3.3 – AVALIAÇÃO DA EXATIDÂO DO MÉTODO 

 

 A exatidão do método foi avaliada pelo ensaio de recuperação do método 

utilizando-se amostras de cachaça (Brasil) ‘’fortificadas’’ com quantidades 

conhecidas de glicerol. Foram analisadas amostras com 0,0020, 0,0040, 0,0060, 

0,0080, 0,01%(v/v) de glicerol. 

 A recuperação foi avaliada em função da curva de calibração onde a reta 

determinada por regressão linear permite a comparação  do resultado obtido com o 

esperado como descrito na equação abaixo [39]: 

 

valor obtido
Recuperação(%) = x100

valor real
                            Equação 4 

                                                

 

 

4.3.4 – AVALIAÇÃO DA HOMOCEDASTICIDADE DO MÉTODO 

     

 A homocedasticidade foi avaliada a partir do teste de Cochran  e pelo gráfico 

de resíduos, que possibilitam verificar esta condição, e então, obter curvas de 

calibração que apresentem comportamento homocedástico. O procedimento para o 

teste de Cochran é descrito abaixo [37-41]: 

 

1. Calcula-se a soma de todas as variâncias: 

                                        

2
n

j

i l

S


                                  Equação 5 
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2. Obtém-se o coeficiente de Cochran realizando a razão entre a maior variância e a 

soma das variâncias:  

                                   

2

2

Max

n

i

i l

S
calculado

S

C






                Equação 6  

    

3. Compara-se o valor CCalculado com um par de valores críticos (C tabelado): 

CCrítico = C% (n;): (C 1% (n;), C5% (n;)) (APÊNDICE A) 

Onde C tabelado varia em função do número de concentrações da curva de calibração 

e do número de replicatas. 

Quando: 
 

calc tabC C   O método é Homocedástico  

cal tabC C   O método é Heterocedástico 

Caso seja constatado a heterocedasticidade (heterogeneidade da variância), 

é necessário transformar o método em homocedástico a partir de um artifício 

matemático. Neste caso, é preciso realizar uma transformação ponderada da reta, 

para sua utilização [56]. 

Para a análise de resíduos foi proposto o modelo linear,  utilizando-se o 

modelo usual de regressão para obtenção dos valores previstos e, 

conseqüentemente, dos resíduos, é necessário analisar a suposição de normalidade 

dos resíduos, observando a existência de dados discrepantes e a homogeneidade 

de variância. 



 

    

 

31 
 

Resíduo é definido como : 

 

                  e = Y-y                                   Equação 7 

Onde: 

Y = Valor medido; 

y = Valor ajustado pela reta 

 

 O método pode ser considerado como livre de tendências, se os valores do 

desvio dos resíduos plotados versus a concentração apresentarem randomicamente 

uma distribuição normal ao eixo zero, desta forma pode-se considerar com arranjo 

ideal. 

                                           

4.3.5 – AVALIAÇÃO DA PRECISÃO DO MÉTODO 

 

 A precisão em validação de métodos é considerada em três níveis diferentes: 

repetitividade, precisão intermediária, reprodutibilidade [37]. 

 A precisão foi avaliada construindo-se curvas de calibração com 

concentrações finais variando de 3,95 a 63,2 µmol L-1  . As curvas foram comparadas 

de acordo com o seguinte procedimento [38-41]: 

 

a) Cálculo da variância agrupada Sep
2  para cada curva de calibração de acordo 

com as equações abaixo: 

                           

2

2 1

( )

2

n

i I

i
p

Y Y

Se
n









                               Equação 8                              
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n
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i i ii

X X Y Y
Y Y Y Y

X X



 


 
   




 


    Equação 9 

 

 

Onde: 

  

 

Xi = concentração do padrão 

X = média das concentrações 

Yi = corrente 

Y = média das correntes 

n = n° de leituras 

 

 

b) Aplicação do teste F entre as variâncias agrupadas das retas como descrito 

na equação abaixo: 

 

                                        

                                         

2

1

2

2

S
F

S


                                    Equação 10 

Se1
2 – menor variância 

Se2
2 – maior variância 

 

 

1) c) Se a hipótese não for rejeitada (Fcal < Fcrit), as variâncias são iguais, então 

calcula-se tcalc e compara-se com tcrit para (n1+n2–4) graus de liberdade a um nível 

de significância de 5%. Se tcrit > tcalc as inclinações das curvas são iguais . 
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O tcalc pode ser calculado de acordo com a equação abaixo: 

 

11 12

11 12

2 2

( )
calc

b b

b b
t

S S





          Equação 11 

Onde, 

 

11 12

2 2
2 21 2

2 2

1 2

1 1

 e 

( ) ( )

e e
b bn n

i i

i i

S S
S S

X X X X
 

 

  
      Equação 12 

 

 

b11 – coeficiente angular da equação da reta 1 

b12 – coeficiente angular da equação da reta 2 

 

c) Se a hipótese for rejeitada (Fcalc > Fcrit), então 2 2

1 2p pSe Se , calcula-se t’ através 

da equação abaixo: 

 

11

11

2 2

1 2 2

2 2

2

´
b b

b b

t S t S
t

tS S





      Equação 13 

 

t1 = ttab para n1 -1 graus de liberdade, t2 = ttab para n2 -1 graus de liberdade 

 

d) Se n1 = n2, calcula-se tcalc e compara-se com t’. Se tcalc > t’, as inclinações das 

retas são diferentes. 

 As Tabelas de teste F e t são apresentadas nos APÊNDICES B e C, 

respectivamente. 

 

 

4.3.6 – TESTE DE GRUBBS 

 

 

            O Teste de Grubbs é utilizado para rejeição de resultados nas replicatas 

para cada ponto da curva, na qual valores aberrantes são descartados e não são 

usados nas análises estatísticas [38]. 
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              i m

calc

X X
G

S


            Equação 14         

                                                                           
Onde: 

Xi = valor suspeito 

Xm = média 

S = desvio padrão 

O valor de Gcalculado é comparado com valores críticos, tabelados para 95 % 

de significância (APÊNDICE C). Se Gcalculado > Gcrítico, o valor suspeito é rejeitado. 

Todas as medidas foram submetidas ao teste de Grubbs. 

 

4.3.7 – TESTE T STUDENT PARA COMPARAÇÂO ENTRE MÉDIAS DE 

DUAS AMOSTRAS COM DESVIO PADRÂO DIFERENTES: 

 

 

                      Equação 15 

 

Onde: 

X1 = Média dos valores obtidos para a amostra 1  

X2 = Média dos valores obtidos para a amostra 2 

S1
2 = Variância da amostra 1 

S2
2 = Variância da amostra 2 

n1 =Número de medidas da amostra 1 

n2 = Número de medidas da amostra 2 
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 O valor de tc  calculado é comparado com os valores críticos tabelados para 

99% de significância. 

 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 

5.1 – MÈTODO ESPECTROFOTOMÈTRICO 

       

 Para avaliar alguns parâmetros da metodologia eletroenzimática, utilizou-se a  

técnica espectrofotmétrica como metologia de investigação.  A espectrofotometria foi 

escolhida por ser uma técnica muito conhecida e amplamente utilizada nas 

determinações de materiais biológicos e análises físico-químicas.  

 As análises feitas por esta técnica foram realizadas adicionando-se alíquotas 

das amostras em estudo a uma cubeta de quartzo contendo o kit enzimático. As 

reações envolvidas estão descritas nas reações 1, 2 e 3 abaixo: 

 

Glicerol + ATP GK  G-3-P + ADP                                                        Reação 1 

G-3-P + O2 GPO  DAP + H2O2                                                              Reação 2 

H2O2 + 4-AAP + 4-Clorofenol  Peroxidase  Quinonimina + H2O                Reação 3 
                          
 

 Onde se pode observar na reação 1, a conversão do glicerol á glicerol-3-

fosfato, este é então convertido a peróxido de hidrogênio na reação 2 e por último o 

peróxido de hidrogênio na presença da peroxidase, da 4-aminopiridina e de um 

aceptor de oxigênio o 4-clorofenol ocorre a formação de um composto colorido 

denominado quinonimina que possui a estrutura descrita na Figura 10: 
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                                         Figura 10 - Estrutura da quinonimina 

 

 Este composto formado pode ser quantificado por espectrofotometria na 

região do visível pois este possui uma absorvância máxima em aproximadamente  

500 nm.                                                      

 Como a concentração deste composto formado proporcional a concentração 

do glicerol inicial este pode ser quantificado de modo indireto. De acordo com as 

reações descritas anteriormente, quanto maior for a concentração de glicerol 

presente na amostra, maior é a intensidade da coloração do composto obtido.   

 

5.2 – MÉTODO ELETROENZIMÁTICO 

 

          A Figura 11 apresenta a curva amperométrica obtida para uma dada 

concentração de glicerol adicionado à célula de Clark. Pode-se observar o 

comportamento cinético da reação enzimática com o glicerol pelo gráfico de 

corrente em função do tempo. 
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                    Figura 11 – Curva amperométrica célula de Clark adicionando-se 

100µL de um padrão de glicerol(63,1µmolL-1)  em 3 mL de kit enzimático aplicando-

se um potencial de -0,7V entre os eletrodos. 

 

 Nesta curva é possível observar a formação de um primeiro patamar de 

corrente que corresponde a concentração de oxigênio dissolvido na solução contida 

na câmara reacional. Em 150 segundos quando a curva estava estabilizada foi 

adicionado um padrão de glicerol em etanol-água 1:1 o que ocasionou uma variação 

na corrente observada devido ao consumo de glicerol pela reação enzimática até a 

formação de um segundo patamar em aproximadamante 300 segundos onde todo o 

glicerol havia sido consumido e a curva manteve-se constante até o final da análise 

(600 s). Com isso as análises posteriores foram realizadas em 300 s.  A diferença 

de corrente (Δi) obtida fornece a concentração de oxigênio consumida 

enzimaticamente que, consequentemente, é equivalente à concentração de glicerol 

presente na amostra, visto que a relação estequiométrica entre glicerol e oxigênio 

Adição de glicerol 

Δi 
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na reação é de 1:1. Dessa forma, quanto maior for a concentração de glicerol 

presente na amostra, maior será a diferença de corrente obtida e, por sua vez, mais 

intensa será a coloração observada como mostra a Figura 12 abaixo: 

 

 

Figura 12 - Célula de Clark contendo o kit enzimático antes (A) e após (B) adição do 

glicerol 

 

 

5.3 – VALIDAÇÂO PARCIAL DA METODOLOGIA 

5.3.1 – AVALIAÇÃO DA LINEARIDADE DO MÉTODO 

 

 Linearidade é a habilidade de um método analítico em produzir resultados que 

sejam proporcionais à concentração do analito em amostras, em uma dada faixa de 

concentração, tornando-se possível relacionar a resposta do equipamento à 

concentração. A quantificação requer que se conheça a dependência entre a 

resposta medida e a concentração do analito. Esta pode ser obtida por meio da 

construção de uma curva de calibração.   A curva de calibração concentração de 

glicerol de concentração versus diferença de corrente é determinada por meio de 
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curvas amperométricas obtidas para diferentes concentrações de glicerol em 

etanol:água 1:1. As curvas correspondentes a essas concentrações podem ser 

vistas na Figura 13. 

0 50 100 150 200 250 300 350
-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6


I/

 
A

tempo/ s

 3,95 mol L
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 7,89 mol L
-1

 15,8 mol L
-1

 23,7 mol L
-1

 31,6 mol L
-1

 63,2 mol L
-1

 

Figura 13 –  Curvas de corrente versus tempo com a adição de padrões de glicerol  

        

 A curva de calibração de variação de corrente versus concentração de 

glicerol juntamente com os parâmetro calculados pelo modelo de regressão linear 

podem ser observados na Figura 14. Onde é possível observar que a curva 

apresentou uma boa linearidade com um coeficiente de correlação R = 0,99749 , 

superior ao valor mínimo aceitável pela ANVISA que é de 0,99. 
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                  Figura 14 – Curva de calibração método eletroenzimático 

 

5.3.2 – CÁLCULO DOS LIMITES DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÂO 

  

 Limite de detecção pode ser definido como a menor quantidade de analito 

presente na amostra, que pode ser detectada, mas não necessariamente 

quantificada, independentemente do ruído. Também pode ser definido como a 

menor concentração de analito que proporciona um sinal no instrumento 

significamente diferente da leitura do branco. Já o limite de quantificação é definido 

como sendo a menor quantidade de analito presente na amostra, que pode ser 

determinada com exatidão e precisão aceitáveis 

 Utilizando-se o critério de inclinação da reta o limite de detecção calculado foi 

de 0,61 µmol L-1  e o limite de quantificação foi de 1,83 µmol L-1.        

Experimentalmente os limites de detecção e quantificação obtidos foram 1,1 e 3,3 

µmol L-1  respectivamente. A Tabela 15 mostra a comparação entre os valores 

obtidos neste trabalho e outras metodologias reportadas na literatura. 
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   Tabela 5 – Metodos reportados na literatura para a determinação de glicerol em 

bebidas comerciais. 

    

       Onde podemos observar que o limite de detecção e a faixa de linearidade 

obtidos neste trabalho são semelhantes aos obtidos por Compagnone et al. e 

Gamella et al. [19-27]. Contudo é importante ressaltar que método proposto por 

Gamella et al. utiliza-se de um mediador redox o que não é necessário no método 

proposto neste trabalho. O método proposto por Compagnone et al. baseia-se na 

detecção amperométrica da oxidação do H2O2 ( produto da reação enzimática) 

utilizando um eletrodo de platina, o que necessita de um potencial relativamente alto 

(+650 mV vs Ag/AgCl ) o que implica na interferência de outras espécies eletroativas 

o que representa uma desvantagem significante na utilização deste método. 

      

5.3.3 – AVALIAÇÂO DA EXATIDÂO DO MÉTODO  

  

 A exatidão, definida como a concordância entre o valor real do analito na 

amostra e o estimado pelo processo analítico. O ensaio de recuperação constitui o 

método mais utilizado para validação de processos analíticos. A recuperação está 

diretamente relacionada com a exatidão, pois reflete a quantidade de determinado 
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analito, recuperado no processo em relação à quantidade real presente na amostra. 

A exatidão é expressa como erro sistemático percentual, inerente ao processo. 

 O erro sistemático ocorre pela perda do analito devido à baixa recuperação da 

extração, medidas volumétricas imprecisas ou substâncias interferentes na amostra, 

entre outros. O estudo da recuperação consiste na "fortificação" da amostra, ou seja, 

na adição de soluções com diferentes concentrações do analito de interesse seguida 

pela determinação da concentração do analito adicionado. Análises preliminares 

apontaram que a amostra de cachaça (Brasil) apresentava uma concentração de 

glicerol abaixo do limite de detecção, com isso esta amostra foi escolhida para ser 

fortificada com soluções padrão de glicerol obtendo-se 5 concentrações entre 0,0020  

e 0,01%(v/v)  os resultados obtidos estão na Tabela 5 . 

                    Tabela 6 - Resultados do ensaio de recuperação do método  

[Glicerol] %(m/m) 
[Glicerol] (%m/m) 

Medida 
Média Recuperação(%) 

0,002 

0,0019 

0,00190 ± 0,00008 95 
0,0018 

0,002 

0,0019 

0,004 

0,0039 

0,00380 ± 0,00012 95 
0,0037 

0,0039 

0,0037 

0,006 

0,0059 

0,0058 ± 0,0001 97 
0,0057 

0,0058 

0,0057 

0,008 

0,0078 

0,00780 ± 0,00008  98 
0,0078 

0,0077 

0,0079 

0,01 

0,0097 

0,0097 ± 0,0001 97 
0,0096 

0,0096 

0,0098 
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 A média de recuperação do método foi de (96±1)% e todos os valores 

mostraram-se dentro dos valores críticos aceitáveis de acordo com a concentração 

do analito, valores estes sugeridos pelo manual da AOAC estão no apêndice C. 

  

5.3.4 – AVALIAÇÂO DA HOMOCEDASTICIDADE DO MÉTODO. 

     

 A curva de calibração foi submetida ao teste de Cochran e o valor obtido foi 

(0,329) foi menor que o valor tabelado (0,684), indicando variações homogêneas da 

resposta com a alteração da concentração do analito. 

 A Figura 15 mostra um gráfico de resíduos obtido a partir das diferenças entre 

os valores calculados a partir dos valores previstos pela equação da reta da curva 

de calibração e os valores obtidos experimentalmente. 

 

Figura 15 – Gráfico de resíduos obtido a partir da curva de  
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 Com o gráfico de resíduos é possível observar um resíduo máximo de 

aproximadamente 4 nA, que corresponde ao sinal analitico de uma concentração de 

0,35 µmol L-1, abaixo do limite de detecção do método, o que sugere que o método é 

homocedástico, concomitantemente com os resultados obtidos pelo teste de 

Cochran, ainda foi possível observar que o método mostrou-se livre de tendências 

visto que os valores dos resíduos apresentaram aleatoriamente uma distribuição 

normal ao eixo zero. 

 

5.3.5 – AVALIAÇÂO DA PRECISÃO DO MÉTODO 

  

 A precisão intermediária expressa variações dentro do mesmo laboratório 

como, por exemplo, variação entre dias. A reprodutibilidade é conceito de precisão 

entre laboratórios, ou seja, o mesmo método em diferentes laboratórios. 

 São recomendadas pelo menos 5 investigações em diferentes laboratórios 

que  devido à pouca disponibilidade de laboratórios eletroanalíticos, este parâmetro 

não pode ser avaliado. A fim de verificar a precisão intermediária do método, foram 

construídas, sob as mesmas condições de operação, duas curvas de calibração em 

um mesmo dia e duas curvas de calibração em dias diferentes. 

 As Figuras 16 e 17 abaixo correspondem a curvas de calibração construídas 

em um mesmo dia e em dias diferentes respectivamente. 
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           Figura 16 – Curvas de calibração obtidas em um mesmo dia                         
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  (C)                                                                      (D) 

              Figura 17 – Curvas de calibração obtidas em dias diferentes 

 

-Comparação das curvas na mesmas condições no mesmo dia: 

Tabela 7 – Dados para a análise de precisão intermediária da curva 1(A). 

X Y1 Y2 Y3 

3,95E-06 7,32E-09 7,94E-09 7,56E-09 

7,89E-06 1,16E-08 1,04E-08 1,09E-08 

1,58E-05 2,20E-08 2,01E-08 2,10E-08 

3,16E-05 3,14E-08 3,36E-08 3,25E-08 

6,32E-05 6,71E-08 6,59E-08 6,50E-08 
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Tabela 8 – Dados para a análise de precisão intermediária da curva 2(B). 

 

X Y1 Y2 Y3 

3,95E-06 7,32E-09 7,94E-09 7,58E-09 

7,89E-06 1,16E-08 1,04E-08 1,01E-08 

1,58E-05 2,20E-08 2,01E-08 2,11E-08 

3,16E-05 3,14E-08 3,36E-08 3,21E-08 

6,32E-05 6,71E-08 6,59E-08 6,60E-08 

 

      Os resultados obtidos com estes dados estão nas Tabelas 8 e 9 abaixo:  

 

       

     Tabela 9 - Resultados da curva 1(A)       Tabela 10 - Resultados da curva 2(B) 

CURVA 1  CURVA2 

Se1
2 = 1,09E-17  Se2

2 =  1,21E-17 

n1 =  5  n2 =  5 

A1 = 9,7552E-04  A2 =  9,7357E-04 

B1 =  3,7328E-09  B2 =  4,05E-09 

Xm =  2,45E-05  Xm = 2,45E-05 

(Xi-Xm)2 = 2,32E-09  (Xi-Xm)2 = 3,32E-09 

S2
b11 = 5,22E-09  S2

b12 =    4,68E-09 

 

 

 

De onde foram obtidas pelas Equações 8,9,10,11,12: 

 

 

Fcalc = 1,12     <     Fcrit =  6,39 
 

tcalc = 0,024    <   tcrit  = 0,718 

 
São estatisticamente iguais com 95% de confiança. 

 

 

 

-Comparação entre curvas obtidas nas mesmas condições em dias diferentes. 
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Tabela 11 – Dados para a análise de precisão intermediária da curva 1(C). 

X Y1 Y2 Y3 

3,95E-06 7,32E-09 7,94E-09 7,56E-09 

7,89E-06 1,16E-08 1,04E-08 1,09E-08 

1,58E-05 2,20E-08 2,01E-08 2,10E-08 

3,16E-05 3,14E-08 3,36E-08 3,25E-08 

6,32E-05 6,71E-08 6,59E-08 6,50E-08 

 

 

Tabela 12 – Dados para a análise de precisão intermediária da curva 2(D). 

 

X Y1 Y2 Y3 

3,95E-06 7,32E-09 7,64E-09 7,32E-09 

7,89E-06 1,16E-08 1,04E-08 1,15E-08 

1,58E-05 2,20E-08 2,01E-08 2,10E-08 

3,16E-05 3,14E-08 3,36E-08 3,13E-08 

6,32E-05 6,71E-08 6,59E-08 6,65E-08 

 

 

 

 Os resultados obtidos com estes dados estão nas Tabelas 11 e 12 abaixo:  

 

 

Tabela 13 – Resultados da curva 1(A)         Tabela 14 – Resultados da curva 1(C)       

 

CURVA 1   CURVA2 

Se1
2 = 1,09E-17  Se2

2 =  1,30E-17 

n1 =  5  n2 =  5 

A1 = 9,7552E-04  A2 =  9,8277E-04 

B1 =  3,7328E-09  B2 =  3,58E-09 

Xm =  2,45E-05  Xm = 2,45E-05 

(Xi-Xm)2 = 2,32E-09  (Xi-Xm)2 = 3,32E-09 

S2
b11 = 5,22E-09  S2

b12 =    5,60E-09 
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Fcalc = 1,19    <     Fcrit =  6,39 
 

tcalc = -0,071   <   tcrit  = 0,718 
 

 
            São estatisticamente iguais com 95% de confiança. 

 

  

        Comparando-se as  duas curvas de calibração construídas com o mesmo lote 

de kit enzimático e no mesmo dia, verificou-se que as mesmas são estatisticamente 

iguais. Ao comparar duas curvas de calibração construídas com o mesmo lote de kit 

enzimático, mas em dois dias diferentes, também se verificou que são 

estatisticamente iguais. Portanto conclui-se que a precisão intermediária mostra-se 

adequada, sendo o método considerado preciso. 

 

5.3.6 – ANÁLISE DE AMOSTRAS DE BEBIDAS COMERCIAIS 

 

 Com base nos resultados obtidos foram então analidas amostras comerciais 

de difrentes bebidas. Estas foram analisadas pelo método proposto 

(eletroenzimático) e o método colorimétrico foi utilizado como método de 

comparação. Todas as analises realizadas foram submetidas ao teste de Grubbs, 

onde os valores rejeitados pelo teste foram rejeitados e não utilizados nas análises 

estatisticas. As médias das análises obtidas foram comparadas utilizando o teste t 

student. Os resultados obtidos são mostrados nas Tabelas 13 , 14  e 15. 
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Tabela 15 – Análise de amostras de bebidas comerciais pelo método 

eletroenzimático 

 CÉLULA DE CLARK 

AMOSTRAS Glicerol %(m/m) Média Desvio Padão 

Refrigerante Uva 

0,0122 

0,0105 0,0017 
0,0108 

0,0082 

0,0106 

Refrigerante de Cola 

0,0017 

0,0022 0,0004 
0,0021 

0,0024 

0,0025 

Refrigerante de Cola Zero 

0,0058 

0,0052 0,0009 
0,004 

0,0051 

0,0060 

Suco de Uva 1 

0,0189 

0,0207 0,0014 
0,0206 

0,0213 

0,0221 

Suco de Uva 2 

0,0153 

0,0158 0,0011 
0,0165 

0,0170 

0,0145 

Vinho 1 

0,5676 

0,5533 0,0426 
0,4915 

0,5649 

0,5890 

Vinho 2 

0,5659 

0,5156 0,0591 
0,5623 

0,4899 

0,4441 

Vinho 3 

0,5609 

0,5957 0,0265 
0,5917 

0,6071 

0,6232 

Vinho 4 

0,5029 

0,5083 0,0269 
0,474 

0,5190 

0,5374 
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Tabela 16 – Análise de amostras de bebidas comerciais pelo método colorimétrico 

 

 ESPECTROFOTÔMETRO 

AMOSTRAS Glicerol %(m/m) Média Desvio Padão 

Refrigerante Uva 

0,0083 

0,0084 0,0001 
0,0083 

0,0085 

0,0084 

Refrigerante de Cola 

0,0033 

0,0031 0,0005 
0,0034 

0,0024 

0,0034 

Refrigerante de Cola Zero 

0,0034 

0,0033 0,0001 
0,0033 

0,0034 

0,0033 

Suco de Uva 1 

0,0088 

0,0091 0,0003 
0,0090 

0,0094 

0,0090 

Suco de Uva 2 

0,0055 

0,0054 0,0002 
0,0054 

0,0055 

0,0051 

Vinho 1 

0,5044 

0,5055 0,0096 
0,5130 

0,5123 

0,4923 

Vinho 2 

0,4363 

0,4397 0,0066 
0,4478 

0,4421 

0,4327 

Vinho 3 

0,6016 

0,5877 0,0097 
0,5857 

0,5793 

0,5841 

Vinho 4 

0,5356 

0,5364 0,0150 
0,5356 

0,5555 

0,5189 

 

  

       Os resultados de tcalc foram então comparados com os valores criticos obtidos 

pela tabela t student com 95% de confiançã(Apêndice C). Os valores calculados 

estão na Tabela 15 abaixo:   
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Tabela 17 – Valores de tcalc para as amostras 

 

AMOSTRAS tcalc AMOSTRAS tcalc AMOSTRAS tcalc 

Refrigerante Uva 2,5 Suco de Uva 1 16,9 Vinho 2 2,55 

Refrigerante de Cola 3,14 Suco de Uva 2 18,2 Vinho 3 0,57 

Refrigerante de Cola 
Zero 

4,14 Vinho 1 2,19 Vinho 4 2,65 

 

 

 

 O tcrit para o nível de confiança de 99% foi de 4,54. Portanto, para valores de  

tcalc < tcrit a hipótese é aceita, logo as médias são estatisticamente iguais para os 

dois métodos. Isto foi observado para todas as amostras de refrigerante e de vinho 

tinto.    

 Porém para as amostras de suco de uva a hipótese foi rejeitada, isto pode ser 

atribuído a alguma interferência no método colorimétrico, visto que estas amostras 

possuiam uma coloração intensa. 
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6 -  CONCLUSÕES 

 

 

 As análises espectrofotométricas foram de grande utilidade pois foram 

utilizadas como método de comparação garantindo a validade dos resultados 

obtidos para as análises feitas pelo método eletroenzimático.  

 O método enzimático com detecção amperométrica na célula de Clark 

mostrou-se linear, apresentando comportamento homocedástico e valores de limites 

de detecção e quantificação calculados de 0,61 e 1,83 µmol L-1 respectivamente em 

uma faixa linear de 3,95 a 63,2 µmol L-1 . 

 Os resultados obtidos da recuperação do método mostraram que este é exato 

visto que a média de recuperação foi de 96%, e preciso com relação às análises 

para glicerol visto que análises em dias diferentes não acarretaram diferenças 

significativas nos resultados obtidos. 

 O método proposto mostrou-se prático, pois não há a necessidade de um 

pré-tratamento da amostra antes da análise. 

 Os estudos realizados neste trabalho mostraram que o método proposto é 

promissor para a determinação de glicerol em bebidas comerciais visto que os 

resultados mostraram-se confiáveis e a metodologia bem mais simples, rápida e de 

menor custo para análise de rotina quando comparado aos métodos oficiais 

recomendados. 
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APÊNDICE A – VALORES CRÍTICOS PARA O TESTE DE COCHRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

60 
 

APÊNDICE B – VALORES CRÍTICOS DE F PARA GRAU DE CONFIANÇA DE 95% 
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       APÊNDICE C – VALORES CRITICOS PARA O TESTE T STUDENT 
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