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Introdução 

As biocélulas a combustível são consideradas 

uma tecnologia alternativa na produção de energia 

limpa. Esse dispositivo consiste de dois eletrodos: 

um ânodo, onde um combustível é oxidado e um 

cátodo, onde ocorre a redução, por exemplo, de 

oxigênio. Uma alternativa na construção desse 

dispositivo é o uso da enzima álcool desidrogenase 

(ADH) na oxidação de etanol, na presença de β-

nicotinamida adenina dinucleotídeo monoidrato 

(NAD
+
), para utilização em reações anódicas 

[1]
. 

Este trabalho visou avaliar a incorporação da 

enzima ADH sobre uma matriz polimérica derivada 

de ácido 3-hidroxifenilacético (3-HFA), depositada 

sobre eletrodos de grafite, por meio do 

monitoramento eletroquímico do pico de redução do 

cofator NAD
+
. 

Resultados e Discussão 

Filmes poliméricos derivados de poli(3-HFA) 

foram eletrodepositados sobre eletrodos de grafite, 

em solução aquosa de HClO4, com 100 ciclos de 

potencial entre -0.7 e +1,2 V, utilizando platina e 

Ag/AgCl (KCl 3,0 mol.L
-1

) como eletrodos auxiliar e 

de referência, respectivamente. Todos os 

experimentos foram realizados utilizando 

potenciostato 760C da CHI Instuments. 

A imobilização foi realizada por adsorção física, 

gotejando solução da ADH juntamente com o seu 

cofator NAD
+
 sobre o eletrodo modificado. O 

sistema foi mantido a temperatura ambiente por 2h. 

A figura 1 mostra voltamogramas de pulso 

diferencial de eletrodos de grafite modificados com 

poli(3-HFA), para monitoramento da redução do 

cofator NAD
+
, em presença ou ausência de ADH. 

Observou-se que a enzima ADH não sofre redução 

entre -0,7V e -1,4V (Fig. 1a), sendo o NAD
+ 

reduzido 

em -1,06V (Fig. 1c). Na presença da enzima ADH, o 

potencial de redução do NAD
+
 apresenta um 

deslocamento para potenciais mais catódicos (-

1,08V, Fig. 1d) devido a presença da enzima, que 

ocasiona um aumento da resistência à transferência 

de carga, sendo também observado um aumento da 

área do pico de redução, indicando maior 

concentração de NAD
+
 no eletrodo modificado. Em 

presença de ADH e etanol (Fig. 1b), o potencial de 

pico de redução do NAD
+
 se mantém (-1,08V), mas 

observa-se uma diminuição relevante (36%) no valor 

de carga, em relação a redução deste co-fator 

apenas em presença da enzima (Fig. 1d), indicando 

a ocorrência de reação química entre a enzima/co-

fator e o substrato, a qual compete com a reação de 

redução eletroquímica do NAD
+
. 
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Figura 1: Voltamogramas de pulso diferencial de 
eletrodo de grafite modificado com poli(3-HFA), 
(linha de base corrigida), contendo: enzima (a) 
enzima/NAD

+
/etanol (b), NAD

+ 
(c) e enzima/NAD

+ 

(d), em tampão fosfato, pH 7,3. Modulação de 
amplitude: 0,05mV. Intervalo de pulso: 0,2 s; 5 mVs

-1 

Conclusões 

O monitoramento do cofator NAD
+
 indica que a 

enzima ADH foi imobilizada sobre os eletrodos de 
grafite modificados com poli(3-HFA) mantendo a 
atividade enzimática sobre plataforma modificada 
com poli(3-HFA). Estes resultados são promissores 
para a utilização destes eletrodos modificados no 
desenvolvimento de biocélulas a combustível. 
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