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Introdução 

A literatura reporta dois métodos pelos quais a 
transferência direta de elétrons da enzima glicose 
oxidase (GOx) pode ser mais facilmente observada, 
primeiramente pela deglicosilação da GOx1, que 
corresponde a retirada de glicanos de sua estrutura, 
ou ainda pela modificação dos eletrodos. O eletrodo 
de carbono vítreo (ECV) é comumente utilizado para 
analisar essa transferência de elétrons1. No entanto, 
no presente trabalho propõe-se a utilização de fibras 
flexíveis de carbono (FFC) para a imobilização da 
GOx a fim de detectar de forma mais definida o 
processo redox do cofator enzimático (FAD).  

Resultados e Discussão 

A figura 1 apresenta o voltamograma cíclico da GOx 
em ECV. Observou-se um processo de oxidação 
discreto em -0,2 V referente ao cofator enzimático 
(FAD). Assim, com o intuito de obter uma melhor 
definição dos processos redox da GOx foi proposta 
a utilização de FFC ao invés do ECV. As FFC foram 
tratadas em ácido sulfúrico (1,0 mol L-1) e KMnO4 a 
fim de ativar a superfície eletródica do carbono. A 
imobilização da GOx foi realizada pela imersão das 
FFC na solução da enzima (10 g L-1 em tampão 
fosfato de sódio pH 7,02) durante 24 horas a 4 ºC. 
Em seguida, foi adicionado náfion 5% sobre a FFC-
GOx. A figura 2 corresponde a voltametria cíclica do 
bioeletrodo FFC-GOx-náfion em tampão fosfato de 
sódio pH 7,02. Observa-se um processo de 
oxidação e um de redução em -0,5 e -0,55 V, 
respectivamente. Estes processos são 
característicos da transferência direta de elétrons do 
cofator FAD para a superfície eletródica2. 
Comparando os dois eletrodos, notou-se que os 
processos referentes ao FAD são mais definidos 
quando utilizada as FFC. 
Outro objetivo desse trabalho é melhorar a 
transferência direta de elétrons entre o cofator 
enzimático da GOx e a superfície do eletrodo. Para 
tanto, uma rota química de deglicosilação da GOx, 
processo que diminui o tamanho da enzima, 
diminuindo a distância entre o eletrodo e o FAD, 
está sendo proposta em nosso grupo. 
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Figura 1. Voltamogramas Cíclicos do eletrodo de carbono 
vítreo (ECV) (linha preta) e do ECV-GOx  (linha vermelha) 
Velocidade de Varredura: 100 mV s-1. Eletrólito PBS pH 
7,50. Área do eletrodo: 0,196 cm2.  
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Figura 2. Voltamogramas Cíclicos da fibra de carbono 
flexível (FFC) (linha preta) e FFC-GOx-náfion (linha 
vermelha). Velocidade de Varredura: 100 mV s-1. Eletrólito 
PBS pH 7,02. Área da fibra 0,6 cm2.  

Conclusões 

Observou-se uma transferência direta de elétrons 
entre o FAD da GOx nativa e a superfície da FFC, 
sendo que os processos redox do cofator da enzima 
imobilizada na FFC foram mais pronunciados 
quando comparados ao ECV. 
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