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Introdução 
A utilização de metodologias de baixo custo tem 
atraído grande interesse na análise de poluentes 
ambientais. Neste contexto, o desenvolvimento de 
biossensores empregando-se extratos brutos de 
vegetais no lugar de enzimas purificadas oferece 
boas possibilidades, devido a grande disponibilidade 
de material biológico vegetal no Brasil associado à 
alta concentração enzimática e boa estabilidade. 
Além disso, os biossensores são mais simples de 
serem utilizados, apresentam alta sensibilidade, 
disponibilidade de se tornarem descartáveis e 
amplamente seletivos para fenóis. Uma das 
ferramentas mais recentes que tem sido propostas 
para a imobilização efetiva de biomoléculas em 
biossensores, se refere ao uso de microesferas 
magnéticas, como suporte para o material 
biológico1. Esferas magnéticas respondem a 
aplicação de um campo magnético e possuem a 
vantagem de se re-dispersarem quando este campo 
é removido. Assim, a biomolécula pode ser 
imobilizada nestas partículas magnéticas e 
posteriormente serem incorporadas ao material que 
formará a superfície sensora, permitindo que 
somente as enzimas fortemente ligadas às esferas 
sejam utilizadas na construção de biossensores. 
Neste contexto, este trabalho tem o objetivo de 
desenvolver um biossensor eletroquímico de pasta 
de carbono a base de peroxidase previamente 
imobilizada em esferas magnéticas de Fe2O3, para a 
determinação de compostos fenólicos em amostras 
de águas contaminadas. 

Resultados e Discussão 
Os biossensores foram construídos utilizando-se 

peroxidase extraída da polpa de abobrinhas 
(Cucurbita pepo). Antes da enzima ser incorporada 
às pastas de carbono, foram imobilizadas em 
esferas magnéticas de Fe2O3 por simples adsorção 
física, em tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,0, 
durante 30 min. O uso dessas esferas pode ser uma 
alternativa atrativa quando o objetivo é a 
miniaturização do sistema.  

A Figura 1 apresenta os voltamogramas cíclicos 
obtidos para biossensores preparados com as 
esferas magnéticas e sem a utilização destas 
partículas. 
 
 
 
 

Figura 1.  Voltamogramas cíclicos obtidos para o biossensor 
com imobilização enzimática via esferas magnéticas e sem as 
esferas magnéticas em solução tampão fosfato pH 7,0 contendo  
10 mmol L-1 de peróxido de hidrogênio e 3,6 mmol L-1 de 
guaiacol. Velocidade de varredura: 50 mV s-1 e faixa de 
potencial: -100 a 300 mV.  
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Analisando a Figura 1 é possível observar que o 
biossensor apenas em solução tampão não exibe 
resposta voltamétrica. Após adição de guaiacol 
(linha vermelha), verificam-se os picos de corrente 
característicos para um composto fenólico. Porém, o 
biossensor construído com esferas magnéticas 
(linha azul), apresenta um aumento no sinal 
eletroquímico, nas mesmas condições 
experimentais. Estudos envolvendo a otimização do 
sistema e posterior aplicação do dispositivo em 
águas contaminadas também foram realizados.  

Conclusões 
Os biossensores enzimáticos de pasta de carbono 
construídos com esferas magnéticas apresentam 
um incremento na resposta voltamétrica. Após 
aplicação do dispositivo, observou-se um limite de 
detecção baixo quando comparado com outros 
encontrados na literatura. O uso das partículas 
magnéticas é promissor quando se deseja a 
utilização de sistemas miniaturizados.  
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