
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

Sensor eletroquímico baseado em MWCNTs modificados com 
metalopolímero para a detecção amperométrica de L-cisteína. 

Ronaldo A. Timm(PQ)a,b*, Cátia C. Corrêa(PG)a,b, Murilo Santhiago(PG)a,b, Sergio A. V. 
Jannuzzi(PG)a, André Luiz Barboza Formiga(PQ)a, Lauro Tatsuo Kubota(PQ)a,b 
a Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas,UNICAMP, CP 6154, 13083-970 Campinas, SP. 
b Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica, UNICAMP, CP 6154, 13083-970 Campinas, SP. 
* Email: ratimm@iqm.unicamp.br (R. A. Timm) 
Palavras Chave: MWCNTs, metalopolímeros, L-cisteína, sensores, Poli(4-vinilpiridina) 

Introdução 
O maior problema a ser ultrapassado para a 
determinação eletroquímica de L-cisteína (Cys) é o 
sobrepotencial elevado exigido nos eletrodos 
convencionais. Oxidação a potenciais altamente 
positivos leva a formação de óxido na superfície do 
eletrodo e reduz significativamente a seletividade 
da detecção. Este trabalho descreve, pela primeira 
vez, a modificação de eletrodo de carbono vítreo 
com um material híbrido formado pela adsorção em 
MWCNTs do metalopolímero [Fe(CN)5(P4VP)10], o 
qual mostrou ser uma boa alternativa para 
contornar esse problema. 

Resultados e Discussão 
Obtenção do metalopolímero: em 5 mL de solução 
contendo 380 mmol L-1 de P4VP adiciona-se 
alíquota de 1,5 mL de solução aquosa de 
Na3[Fe(CN)5(NH3)]•3H2O a 122 mmol L-1, agita-se 
durante 2 h. Obtenção da dispersão com MWCNTs: 
sonica-se 2 mL da solução descrita acima e 0,3 mg 
de MWCNTs por 2h, ver Esquema 1.1,2,3 
O material não precisa ser ativado por processo de 
ciclo redox; ver Figura 1; e o par redox reversível 
(FeIII/FeII) foi formado em relativamente baixo 
sobrepotencial na presença de Cys; ver Figura 2. 

 
Esquema 1: Representação dos componentes e da 

sequência de etapas para obtenção do material usado. 

Por meio de cronoamperometria foi possível 
calcular a constante da reação química entre a Cys 
e o material híbrido (kobs = 8,95x103 L mol-1 s-1) e o 
valor do coeficiente de difusão de Cys (D =  
1,51x10-5 cm2 s-1). O eletrodo modificado mostrou 
uma ampla faixa de resposta linear com uma 
sensibilidade de 0,996 nA L nmol-1 e um tempo de 
resposta de 0,1 s. 

 
Figura 1: Voltamogramas cíclicos de GCE / MWCNTs / 
[Fe(CN)5(P4VP)10] em várias taxas de varredura, obtidos 
em PBS 0,1 M a pH 7,0. (Inset) Gráfico de IP vs ν, 
regressão linear, respectivamente: Ipa = 1,49+0,04X (R = 
0,994) e Ipc = -1,61-0.03X (R = 0,996). 

 
Figura 2: Voltamogramas cíclicos obtidos em PBS 0,1 M 
a pH 7,0, na ausência (linha cheia) e na presença de 1,5 
mmol L-1 Cys (linha tracejada) a 5 mV s-1 para (A) GCE 
nu, (B) GCE/MWCNTs/P4VP e (C) do GCE/MWCNTs/[Fe 
(CN)5(P4VP)10], respectivamente. 

Conclusões 
Os resultados mostram que o material estudado é 
uma alternativa para a determinação eletroquímica 
de L-cisteína (Cys) em menor sobrepotencial. 
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