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Introdução 

Dentre os inúmeros compostos bioativos, as saponinas apresentam alto potencial em relação a atividades 

biológicas, tais como ação: antioxidante, anti-inflamatória, expectorante, antimicrobiana além de outras atividades 

terapêuticas (BORGES et al.; 2013). Apresentam também propriedades de um surfactante de origem natural o que 

explica sua ampla utilização no desenvolvimento de fármacos, podendo ampliar a sua capacidade de aplicação 

explorando seu caráter bioativo e/ou surfactante (KREGIEL et al.; 2017). Em meio a diversidade de saponinas pode-se 

destacar a extraída da planta Glycyrrihiza glabra, popularmente conhecida como alcaçuz ou madeira doce, espécie de 

erva nativa do mediterrâneo e da Ásia, pertencente à família Fabaceae, muito utilizada por seu sabor e potencial 

medicinal em aplicações farmacêuticas e características bioativas (OLIVEIRA et al.; 2020). Diante da 

multifuncionalidade da saponina glicirrizina é interessante estudar seu comportamento eletroquímico, ainda pouco 

divulgado no meio acadêmico, uma vez que, estudos recentes principalmente em áreas envolvendo à ação 

farmacológica da saponina em combate a células cancerígenas indicam ocorrer por ação antioxidante, é conhecido 

que o ataque as células danificadas se dar por oxidação, em que células não malignas são menos sensíveis em relação 

as células malignas. (YAN et al.; 2015). 

No entanto, em todo estudo eletroquímico em que se focaliza a investigação de um analito é necessária uma 

matriz para suportá-lo, diante dessa questão, os materiais carbonosos apresentam-se como uma excelente matriz 

suporte, além de possuírem propriedades eletrônicas  significativa, são quimicamente inertes, não provocando reações 

que interfiram o foco da pesquisa que consiste no estudo do processo redox da saponina glicirrizina. A matriz apenas 

imobiliza o analito em sua superfície por adsorção física (XU et al.; 2018). Estudos eletroquímicos recentes, comprovam 

que o óxido de grafeno (OG) tem se mostrado uma excelente matriz nas pesquisas em áreas de biotecnológicas, pois 

apresenta propriedades eletrônicas bem definidas e significativas, além de demonstrar boa estabilidade quando 

associada à elementos bioativos (ZHIYONG et al.; 2019). 

Em associação aos estudos relacionados à saponina, existem os eletrodos quimicamente modificados (EQMs) 

(COBELO et al.; 2017). Estudos de grande importância tecnológica envolvendo os EQMs vêm ocorrendo tendo por 

objetivo controlar a natureza físico-química da interface eletrodo-solução, uma vez que a modificação da superfície 

desse eletrodo possibilita o controle de reatividade e/ou seletividade, proporcionando uma vasta possibilidade de 

aplicações nos mais variados estudos eletroquímicos (RANDELO et al.; 2018). Nesses estudos, o analito de interesse 

interage na interface do eletrodo, resultando na transferência de elétrons, mas se a transferência não ocorre, é possível 

realizar uma nova modificação na superfície do EQM, para que o analito possa interagir com o agente modificante 

(SOLTANIA et al.; 2017). 
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É importante frisar que no meio da comunidade cientifica, há uma busca para melhorar os fármacos existentes 

aplicados em patologias clínicas envolvendo doenças de surgimentos comuns, diante desse cenário a saponina 

glicirrizina desempenha uma importante função, sendo utilizada na formulação de uma infinidade de fármacos, que são 

utilizadas para combater, desde uma simples alergia até tratamentos de câncer em estado de metástase (HEMRAJ et 

al.; 2013). Logo o conhecimento do comportamento eletroquímico da saponina quando associada a um nano 

transmissor, como os nanomateriais carbonosos, abre portas para a compreensão e manipulação de como esse 

produto bioativo pode estimular o organismo a produzir anticorpos e degradar às células danificadas (RANDELO et al.; 

2018). 

Portanto, o presente trabalho visa estudar a interação da saponina glicirrizina com óxido de grafeno, 

majoritariamente sob o ponto de vista eletroquímico, com o intuito de se obter um material híbrido formado pela 

saponina glicirrizina e o nanomaterial carbonoso para o uso no desenvolvimento de eletrodos quimicamente 

modificados para o potencial uso eletroanalítico, como por exemplo, no desenvolvimento de biossensores. Além disso, 

devido a relevância dos processos de óxido-redução no mecanismo de ação antitumoral das saponinas, a 

caracterização eletroquímica da mesma pode ajudar a aumentar o conhecimento sobre seu uso. 

Metodologia. 
 
Para compreender a auto-associação e a interação molecular entre o biossurfactante saponina glicirrizina (SAP) com 

o óxido de carbono (OG), foi primeiramente estudado o comportamento eletroquímico do OG na superfície do eletrodo 

quimicamente modificado (EQM) em diferentes concentrações e velocidade de varredura, a fim de verificar se o OG 

satisfaria as condições necessárias para ser uma matriz suporte para estudos eletroanalíticos. O equipamento utilizado 

para essa primeira análise foi o potenciostato de modelo micro-auto Lab III, conectado a uma célula eletroquímica e 

um computador operacional para aquisição de dados. Otimizou-se o sistema eletroquímico conhecendo as melhores 

condições de operação tanto do OG como da SAP na superfície do eletrodo. O primeiro EQM de estudo possuiu apenas 

OG e grafite, denominado eletrodo de pasta de carbono modificado com OG (EPC/OG) e o segundo apenas com grafite 

e SAP, nomeado como eletrodo de pasta de carbono modificado com saponina glicirrizina (EPC/SAP). Após ajustados 

todos os parâmetros foi elaborado o eletrodo final contendo saponina glicirrizina adsorvido no óxido de grafeno, de 

nome: eletrodo de pasta de carbono associado com OG e SAP (EPC/OG_SAP), tal estudo se deu sob um ponto de 

vista físico-químico e eletroanalítico com o intuito de se obter uma melhor compreensão das interações moleculares 

envolvidas na interface eletrodo solução. 

Resultados e Discussão 
 

Inicialmente elaborou-se o EQM a base de pasta de carbono com a matriz OG. O estudo da concentração de 

resposta do óxido de grafeno pode ser analisado pela Fig. 1.  Observa-se, que o voltamograma (1) corresponde ao 

EQM contendo somente grafite (EPC), não apresentou nenhuma resposta de oxirredução, resultado já esperado uma 

vez que apenas o grafite isolado na superfície do EQM não apresentada processo redox, sendo adotado como o branco 

ou referencial. Em seguida, adicionando OG nota-se mudança na corrente de pico, como também nos potenciais, sendo 

a separação de picos de aproximadamente 100 mV s-1 para o voltamograma (2) e 150 mV s-1 para o voltamograma (3), 

ambos os voltamogramas representando os EQM’s de pasta de carbono associados com óxido de grafeno (EPC/OG) 

a respectivamente 8% e 10% de concentração em relação ao valor inicial da massa de grafite. Valores observados que 

evidenciam baixa resistência do sistema ao processo de transferência de elétrons.  
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Figura 1. Estudo da concentração do óxido de grafeno, em velocidade de varredura do potencial 20 mV s-1, variando-

se de 8% a 10% a partir da massa inicial de pasta de carbono. Experimento conduzido em solução de KCl a 0,5 mol L-

1. 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

A Fig. 2 representa a interação dos compostos: grafite, óxido de grafeno e saponina glicirrizina, ambos os 

voltamogramas realizados a uma taxa de varredura de 20 mV/s, eletrólito KCl e pH 6. Observa-se uma diferença 

significativa de corrente do voltamograma (2) para os voltamogramas  (3) e (4), essa diferença é resultado da adição 

do óxido de grafeno e o saponina glicirrizina ao sistema EQM, uma vez que o óxido de grafeno é composto por lâminas 

atômica de grafite com átomos de carbono 𝑠𝑝3 ligados à vários grupos oxigenados (TIPPEL et al.; 2017; YANG et al.; 

2017). Esses grupos possibilitaram a imobilização da SAP em sua superfície, já que os compostos biossurfactantes 

são substâncias anfipáticas, com uma porção hidrofóbica de natureza apolar e outra porção hidrofílica de natureza 

polar. (ALMEIDA, 2013; MAHESWARI et al.; 2020). 
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Figura 2. Estudo da interação da saponina glicirrizina (SAP) com grafite e óxido de grafeno (OG). Experimento 

conduzido em solução de KCl a 0,5 mol L-1, pH 6. 

 

 
Fonte: Dados de pesquisa. 
 
 

Em estudos eletroquímicos envolvendo a presença de compostos bioativos, é interessante avaliar a capacidade 

diferencial (𝐶𝑑) do EQM através de experimentos de voltametria cíclica, medindo-se a corrente (I) em função da 

velocidade de varredura (𝑣), dado pela equação 1 (NAHUZ et al.; 2000; HAJISHENGALLIS et al.; 2016). 

 

𝐶𝑑 =
𝐼

𝑣
             Eq. [1] 

 

Com base nas informações obtidas pela Tabela 1 em que observa-se, um aumento da capacidade diferencial 

conforme adiciona-se elementos eletroativos ao sistema EQM, encontrando-se valor 𝐶𝑑 de 0,0705 (𝐴. 𝑠. 𝑉−1)  para o 

EPC e  0,2816 (𝐴. 𝑠. 𝑉−1)  para o EPC/OG_SAP. Ocorre um aumento de corrente de mais de 0,2 vezes em relação ao 

referencial, valor que estão associados a processos redox reversíveis (ou nernstianos) de trabalhos anteriores similares 

(NAHUZ et al.; 2000). 

 

Tabela 1. Valores da capacidade diferencial em diferentes eletrodos. Experimento conduzido em solução de KCl a 0,5 

mol L-1, pH 6. 

EQM’s 𝑪𝒅 (𝑨. 𝒔. 𝑽−𝟏) 

EPC 0,0705 

EPC/OG 0,1125 
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EPC/SAP 0,1724 

EPC/OG_SAP 0,2816 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   

Assim, conforme  é adicionado saponina glicirrizina ao sistema ocorre um expressivo ganho de corrente e de 

definição de sinal, esse fenômeno é devido a interação do composto bioativo com o óxido de grafeno, pois os EQM’s 

desenvolvidos separadamente, voltamogramas 2 e 3, apresentam bons processos redox, mas muito menos intenso do 

que quando o SAP  encontrou-se associado ao EQM, com ganhos de sinal de mais de 2,1 vezes em relação saponina 

glicirrizina, e 1,7 vezes em relação ao óxido de grafeno. 

 

Portanto, a adição de saponina glicirrizina  na superfície do eletrodo proporcionou aumento de corrente que  foi 

facilmente notável, uma vez que a adição da SAP ao sistema aumentou de uma forma significativa a transferência de 

elétrons, como pode ser visto pelo voltamograma (4), ou seja, partindo-se de corrente de pico anódica de 

aproximadamente 4 𝑖𝑎/µ𝐴 até 6 𝑖𝑎/µ𝐴. Interação proveniente da porção hidrofóbica do saponina glicirrizina e a parte 

de natureza hidrofílica do óxido de grafeno.   

 

Considerações Finais 

 

O óxido de grafeno utilizado como matriz para os estudos eletroanalíticos da saponina glicirrizina se mostrou 

estável, permitindo a associação por adsorção física da saponina em sua estrutura, não permitindo que ocorresse 

lixiviação dos componentes do eletrodo de trabalho para o meio eletrolítico. Após exaustivos testes de tentativa e erro 

foi encontrado a concentração de resposta de 10% para o óxido de grafeno e 9% para a saponina glicirrizina a partir 

da massa inicial do grafite. Quando foi realizado à associação do óxido de grafeno, mais, saponina glicirrizina, pode-se 

observar através de ensaios eletroquímicos um aumento do processo redox sem deformar os voltamogramas gerados 

ou desestabilizar o sistema, cujo testes demonstraram através do aumento da velocidade de varredura, uma razão da 

corrente de pico anódico pelo catódico próximo a 1, valor que indica reversibilidade do sistema, constatando o que foi 

notável nas análises, o aceleramento da transferência de elétrons sem perda de sinal ou aumento de ruído. 

 

Portanto, os objetivos preliminares foram alcançados, que consistiu em conhecer o comportamento de 

oxirredução da saponina glicirrizina na superfície do eletrodo quimicamente modificado, servindo de suporte para 

análises em diferentes técnicas futuras. 

. 
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