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Resumo: No presente estudo, o perfil eletroquímico da HbGp foi avaliado através do sistema 

(ECV/Nafion®/HbGp) usado uma célula convencional equipada com três eletrodos conectados a um potenciostato 

modelo μ-Autolab (Type III, Methrom) e controlados por computador, por meio do software NOVA 1.10. Os 

resultados indicaram que o processo redox foi rápido, de natureza quase-reversível e governado por difusão das 

moléculas na interface eletrodo/solução, tampão fosfato e pH 7,0. O processo voltamétrico foi associado aos 

fenômenos de oxidação e redução dos átomos de ferro presente nas 144 cadeias globínicas da HbGp. Após a 

otimização dos parâmetros que influenciam o sinal eletroquímico da voltametria de onda quadrada (frequência de 

150 Hz, amplitude de 30 mV e incremento de 2 mV), foi possível detectar o H2O2 com boa sensibilidade e 

seletividade, variando a concentração do analito de 7,94 × 10-6 a 3,84 × 10-5 mol L-1), com coeficiente de correlação 

de 0,9954. Assim, com base nos resultados é possível o desenvolvimento de um biossensor para o peróxido de 

hidrogênio, utilizando a hemoglobina extracelular gigante Glossoscolex paulistus como elemento de 

biorreconhecimento, visando a posterior aplicação para a detecção e quantificação do H2O2 em amostra sintética 

e real de leite comercial. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os biossensores são pequenos dispositivos que utilizam reações biológicas para a 

detecção de analitos-alvo 1. Sua obtenção advém da imobilização das biomoléculas na 

superfície de transdutores com o emprego de diferentes técnicas, sendo adsorção física 

(interações do tipo iônica e polar e ligação de hidrogênio), ligação cruzada (reticulação), 

oclusão ou aprisionamento, ligação covalente e covalente cruzada, encapsulamento e 

microencapsulamento as mais comuns 2. 

O funcionamento de um biossensor, de uma forma geral, envolve a especificidade e alta 

sensibilidade do componente biológico com o substrato de interesse. Em seguida, variações de 

um ou mais parâmetros físico-químicos são gerados como produto desta interação entre a 

molécula biológica e o substrato, produzindo íons, elétrons, calor, luz, variação de massa, 

fluorescência ou gases, que são convertidos em um sinal elétrico quantificável e processável 

pelo uso de um transdutor adequado 3. 

Nos últimos anos houve uma grande expansão nos estudos relacionados à utilização de 

biossensores para o desenvolvimento de métodos analíticos baratos, simples e de rápida análise, 

uma vez que estes apresentam grande sensibilidade e alta especificidade (seletividade) 

permitindo o monitoramento de processos bioquímicos específicos 4. Com isso, aumentou-se o 

interesse em estudar as hemoglobinas extracelulares gigantes, devido à sua alta estabilidade 

oligomérica, resistência à oxidação, alta cooperatividade e afinidade para ligar oxigênio, assim 

como o potencial apresentado por estes sistemas em aplicações biomédicas como substituto 

sanguíneo 5,6,7
. 



A macroproteína em estudo, hemoglobina extracelular de Glossoscolex paulistus, é 

extraída de uma minhoca endêmica das cidades de Rio Claro e Piracicaba, no interior de São 

Paulo 8,9. Apresenta uma massa molecular de 3,6 MDa 10 e uma disposição organizada 

envolvendo 144 cadeias polipeptídicas com grupo heme e 36 cadeias polipeptídicas sem grupos 

heme, denominadas de cadeias Linker 11. A presença do grupo heme na estrutura oligomérica 

da HbGp torna esta macromolécula eletroativa, bem como as propriedades intrínsecas deste 

sistema, tais como, alta estabilidade oligomérica em condições de stress, ampla variação de pH 

e temperatura e alta concentração de sais, que viabilizam sua aplicação como biossensor. Além 

disso, um estudo recente mostrou que a HbGp possui expressiva atividade para peroxidase na 

presença do guaiacol e, portanto, catalisa a redução do peróxido de hidrogênio 12.  

O presente projeto propõe o estudo eletroquímico da hemoglobina extracelular gigante 

Glossoscolex paulistus, e o potencial desta macromolécula como elemento de 

biorreconhecimento para o desenvolvimento de um biossensor para o peróxido de hidrogênio. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Determinação por voltametria cíclica 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados em uma célula convencional equipada 

com três eletrodos: o eletrodo de trabalho que apresentará a HbGp como elemento de 

biorreconhecimento, imobilizada na superfície de um transdutor, um eletrodo de platina como 

eletrodo auxiliar e um eletrodo do tipo Ag/AgCl/Cl-
sat como referência. O conjunto de eletrodos 

foram conectados a um potenciostato modelo μ-Autolab (Type III, Methrom) e controlados por 

computador, por meio do software NOVA 1.10.  

Processos de imobilização 

Eletrodo de carbono vítreo ECV/HbGp: 

Na primeira etapa utilizou-se um suporte universal com garra para imobilização do 

eletrodo de carbono vítreo dentro da capela, com a área eletroativa direcionada para cima (Esta 

etapa foi utilizada para todas as imobilizações). Em seguida adicionou-se uma gota da HbGp 

sobre o eletrodo, cobrindo toda área superficial do carbono, esperou-se por 20 minutos para 

secar e realizar a leitura com tampão fosfato pH 7. 

No sistema ECV/Nafion® adicionou-se uma gota do nafion® sobre o eletrodo, cobrindo 

toda área superficial do carbono, esperou-se por 20 minutos para secar e realizar a leitura com 

tampão fosfato pH 7. Por fim, no sistema ECV/Nafion®/HbGp adicionou-se uma gota do 

nafion® sobre o eletrodo, até que toda superfície de carbono estivesse coberta, esperou-se por 

20 minutos para secar, após a secagem adicionou-se uma gota da HbGp e esperou-se mais 20 

minutos para secagem e depois realizou-se a leitura. Entre cada imobilização realizou-se a 

limpeza do eletrodo lixando na forma de 8 por 5 vezes, para retirar excesso dos agentes 

modificadores. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Eletroatividade do ECV/Nafion®/HbGp 

Nos eletrodos ECV, ECV/HbGp e ECV/Nafion®, não foram observados picos que 

caracterizam os processos redox que ocorrem na superfície dos eletrodos. No entanto, para o 

eletrodo modificado, ECV/Nafion®/HbGp, foi registrada uma resposta eletroquímica varrendo 

o potencial entre -0,6 à +0,5 V, cujo o processo eletroquímico foi caracterizado por dois picos 

bem definidos (par redox, Figura 1), sugerindo que o polímero Nafion® como o agente 

imobilizador da proteína na superfície do eletrodo viabiliza a eletroatividade da biomolécula. 



O processo anódico (pico A) e catódico (Pico B) estão centrados em + 0,018 V e -0,297 

V (vs Ag/AgCl/Cl-
sat) respectivamente, com uma diferença de potencial entre os picos (ΔEp) 

de 315 mV, conforme ilustrado na Figura 1. 

Estes picos referem-se exclusivamente a transferência de elétrons entre a HbGp e o 

carbono vítreo, através da oxidação e redução dos átomos de ferro presente nas 144 cadeias 

globinas da HbGp, caracterizando que os processos redox da proteína ocorrem por um 

mecanismo envolvendo um elétron para cada processo de oxidação e redução registrado, como 

mostrado abaixo. 

O pico A (Figura 1) mostra a oxidação do átomo de Ferro de acordo com a equação 1. 

                 Fe+2  +  é          Fe+3                                Equação 1 

Enquanto o pico B caracteriza a Redução do átomo de Ferro de acordo a equação 2. 

                 Fe+3    Fe+2    +    é                                  Equação 2 

A Figura 1 mostra que não há diminuição da corrente de pico nos pares redox após 20 

varreduras consecutivas em 100 mV s-1 sugerindo que o transporte de massa da HbGp ocorre 

por difusão, não havendo qualquer adsorção da proteína na superfície do eletrodo. A varredura 

da velocidade na faixa de 10 a 500 mV s-1 foi realizada para verificar o processo de transferência 

de carga da HbGp. Os dados mostram que a intensidade nos valores de Ip, tanto para o processo 

anódico quanto catódico, aumentam de forma proporcional tendo os valores de Epa variando e 

Epc aproximadamente constantes, sugerindo que o processo redox da HbGp sobre ECV é 

totalmente reversível. 
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Figura 1: Voltamograma cíclico do eletrodo ECV/Nafion®/HbGp, em meio de solução tampão fosfato 

(pH = 7), após 20 varreduras consecutivas de potencial a 100 mV s-1. 

Fonte: Próprio Autor 

Na medida que se aumenta a velocidade de varredura, também ocorre o aumento 

gradativo de Ep1/2 paralelamente, diminuindo a seletividade do procedimento para detectar o 

analito na presença de possíveis interferentes eletroativos na faixa de potencial estudada. Os 

parâmetros otimizados como melhor resposta e construção da curva analítica são mostrados na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Valores Otimizados dos parâmetros da Voltametria de Onda Quadrada. 

Parâmetros Valores Otimizados 

Frequência 150 Hz 

Amplitude 30 mV 

Incremento 2 mV 

Fonte: Próprio Autor 



A curva analítica para a determinação do analito foi construída por intermédio das 

condições voltamétricas otimizadas com o ECV (f = 150 s-1, a = 30 mV e ΔEs = 3 mV), nas 

concentrações de 2 x 10-6 à 26 x 10-6 mol L-1 e coeficiente de correlação (r) de 0,9892, sugerindo 

que o método proposto é representativo para estimar a concentração do analito presente na 

célula eletroquímica. 

4. CONCLUSÃO 

Utilizando as melhores condições operacionais (solução tampão fosfato; pH = 7,0) e 

voltamétricas (f = 150 Hz, a = 30 mV, ΔEs = 3 mV) analisou-se o comportamento eletroquímico 

da HbGp sobre o eletrodo de Carbono Vítreo por voltametria cíclica e voltametria de onda 

quadrada. A realização de apenas uma curva analítica impossibilitou a determinação dos limites 

de detecção e quantificação, o desvio padrão relativo das medidas em escala percentual (%RSD) 

e os ensaios de recuperação do analito. Entretanto esta técnica mostrou-se satisfatória e 

promissora para catalisar a redução do peróxido de hidrogênio, pela atividade peroxidase da 

HbGp. 
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