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Introdução 

Proteínas de cobre participam de inúmeros 

processos biológicos, onde desempenham funções 

variadas, que incluem: transporte de oxigênio 

molecular, transporte de elétrons, absorção, 

transporte e armazenamento do cobre, oxidação de 

substratos, como aminas, fenóis e carboidratos; 

além de ação antioxidante contra radicais livres.1 

Recentemente, estudamos a imobilização de 

complexos de cobre(II) contendo ligantes 

tridentados do tipo base de Schiff (CuL, onde L= (4-

imidazolil)etileno-2-amino-1-etilpiridina) em 

membrana Nafion sobre a superfície de um 

eletrodo de carbono vítreo, para construção de um 

sensor biomimético de enzimas multinucleares de 

cobre(II).2 Estudos de otimização deste sistema 

frente à variação do pH, potencial aplicado, variação 

no ligante ao redor do íon de cobre(II), variação da 

espessura de Nafion, variação da quantidade de 

complexo de cobre(II) frente à detecção do peróxido 

de hidrogênio e oxigênio molecular, estabilidade 

operacional e limite detecção foram realizados.3,4 

Logo, um dos desafios deste trabalho foi estudar a 

imobilização deste complexo de cobre(II) em 

matrizes de micro/nanotubos de L-difenilalanina 

(MNTs-FF), objetivando o aumento da sensibilidade 

e estabilidade do sistema biomimético estudado 

anteriormente.4 

Resultados e Discussão 

A caracterização do filme híbrido CV/CuL/MNTs-

FF/Nafion foi realizada por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). A facilidade de dispersão dos 
MNTs-FF e do complexo de cobre(II) na matriz 
polimérica pode ser atribuída à interação hidrofóbica 
entre os MNTs-FF e a parte hidrofóbica do polímero 

Nafion, bem como à interação eletrostática entre 

os grupos sulfonato da membrana Nafion com o 

complexo de cobre(II). 
Os voltamogramas mostraram que a magnitude das 
correntes dos picos, atribuídos ao par redox 

CuIIL/CuIL, para o eletrodo CuL/MNTs-FF/Nafion foi 

muito maior em relação ao eletrodo na ausência de 
MNTs-FF, indicando uma maior facilidade de 
transferência eletrônica na superfície do eletrodo, 
mantendo-se a mesma quantidade de cobre(II) em 
ambos os casos. Além disso, na presença de H2O2 

em solução verifica-se uma corrente maior de 
redução para o filme contendo MNTs-FF, com 
menor potencial de redução, favorecendo a 
atividade eletrocatalítica (Figura 1). 
A constante de velocidade do processo 
eletroquímico (k´ME) foi determinada por voltametria 
com eletrodo de disco-anel rotatório, utilizando a 
equação de Koutecky-Levich, sendo igual a 6,62 x 
10-4 cm s-1 e 7,69 x 10-3 cm s-1 para os eletrodos 

CV/CuL/Nafion e CV/CuL/MNTs-FF/Nafion, 

respectivamente, confirmando a maior facilidade de 
transferência eletrônica na presença dos MNTs-FF. 
Os mesmos estudos realizados para o H2O2 foram 
feitos para o O2 e apresentaram por Cottrell um valor 
de n igual a 4,02 e 4,06 elétrons, para os 
respectivos eletrodos modificados. 
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Figura 1. Medidas de eletrodo de disco rotatório na redução de 

H2O2 a 25 rpm e 10 mV s-1 em solução tampão fosfato pH 9,0. 

Conclusões 

Neste trabalho estudou-se a imobilização de um 

sistema biomimético de metaloproteínas de cobre(II) 

em MNTs-FF, no desenvolvimento de novos 

eletrocatalisadores para H2O2 e O2. Os resultados 

são promissores e indicam uma influência positiva 

dos MNTs-FF. 
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