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RESUMO

Esta tese apresenta o desenvolvimento de metodologias analiticas em sistemas de solução

em fluxo com detecção amperométrica e espectrofotométrica explorando a utilização de tecidos

vegetais como fonte enzimática para a biocatálise de reações. Desempenhos satisfatórios foram

obtidos com a utilização do mesocarpo fibroso do coco (Cocus nucifera, L.) e com a casca e/ou

polpa de flutos da palmeira leque (Latania sp), fontes de polifenol oxidase.

Uma metodologia, simples e rápida, para a determinação dos parâmetros bioquímicos da

polifenoloxidase foi desenvolvida ao longo do presente trabalho com a enzima naturalmente imo-

bilizada no tecido do coco, pela eliminaçãodas etapas de extração e de purificação e associando-

se análise em fluxo e espectrofotometria. Parâmetros cinéticos importantes como o efeito do pH, a

constante de Michaelis-Menten (Km),a velocidade máxima (Vmax),a energia de ativação (Ea) e os

parâmetros térmicos (valores D, z e QlO)foram determinados utilizando como substrato o catecol.

A atividade relativajunto a diferentes substratos e o efeito de inibidores foram também avaliados.

Aplicações envolvendo estes tecidos vegetais em reatores empacotados (associados com

FIA) ou incorporados em eletrodos de pasta de carbono (medidas realizadas em batelada) para a

determinação de produtos fenólicos como catecol, fenol e dopamina, inibidores da atividade en-

zimática como o sulfito, bem como para a quantificação do conteúdo de água, demonstram a sua

versatilidade.Os produtos fenólicosforam quantificadoscom boa sensibilidade(na faixade ~mol L-I)

pela redução amperométrica das respectivas quinonas, produzidas pela oxidação enzimática. Apli-

cações com amostras reais, dentre as quais água de rio e resíduos de uma fábrica de papel pu-

deram ser implementadas.

A determinação do conteúdo de água em meio aquo-restrito explorou a estimulação, pela

água, da atividade catalitica da polifenoI oxidase naturalmente imobilizada no mesocarpo fibroso

do coco na presença de catecol. Esta propriedade foi uti1i7.adapara a determinação rápida e repro-

dutível do conteúdo de água em amostras comerciais de álcool, utilizando acetonitrila como carre-

gador.
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A quantificação de sulfito baseou-se no seu efeito inibidor sobre a polifenol oridase natu-

ralmente imobilizada em relação à catálise oxidativa do catecol. Diversos mterferentes comumente

presentes em amostras de vinho foram também investigados.

Durante este trabalho, foi desenvolvidauma simples e interessante maneira de conservar o

mesocarpo fibroso do coco como fonte de polifenol oxidase naturalmente imobilizada. O tecido

desta ftuta foi desidratado e moído. O pó deste tecido, estocado a mais de dois anos à temperatura

ambiente, ainda apresenta boa atividade enzimática.
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ABSTRACT

The development of analytieal methodologies exploring plant tissues as enzymatie source

for biocatalysis of many reactions is presented in this thesis. Amperometry and spectrophotometry

was associated with flow ana1ysisfor ana1ytiealpurposes and for bioehemical eharaeterization of

natura1lyimmobilizedpolyphenol oxidase. Good performance was aehieved with tissues !Tomthe

fiuits oftwo palm trees: the fibrous mesoearp of green coconut fiuits, Cocus nucifera, L., and the

skin and the pulp of green ftuits !TomLatania sp. Both tissues are very effective in the biotrans-

formation of o-diphenols to the eorresponding o-quinones.

A simple, fast, and new methodology for the determination of the biochemieal parameters

of the poyphenol oxidase natura1lyimmobitizedon the fibrous tissue was developed (eliminating

the extraction and purifieation of enzymes) by association of flow injection ana1ysisand spectro-

photometry. For eoeonut tissue, einetie parameters like pH effect, Miehaelis-Menten eonstant (Km)

and maximurn rate (Vmar),activation energy (Ea) and therma1parameters (D, z and QI0values) on

eateehol biotransformation were determined. Also the response for several substrates as too for

various inhibitors was explored.

Amperometrie quantifieation of phenolie eompounds was made using the vegetal tissue in

form of paeked reactors (associated with FIA) or incorporated in carbon paste electrodes

(measurements in batch). Very good response for catechol, phenol and dopamine was registered

for this compounds, with very high sensitivity(lJIDolL-I range). Applicabilityto real samplesas for

river water and for a paper plant waste water was verified.

The same amperometry-FIA system was employed for enzymology in non-aqueous me-

diurn. The activity of the polyphenol oxidase contained in coconut tissues are strongly dependent

. ofwater. The strategy involves the stimulation by the content ofwater on the biocata1ytieactivity

of the enzyme in the presenee of catechol substrate. This strategy was used for the determination

of water content in alcohol samples, in mediumof dry acetonitrile.

The inhibitionof the enzymatie activity produced by many compounds ean be explored for

an indirect quantificationof the inhibitor. A flow injection amperometrie procedure was developed
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for the determination of sulphite ion based in its inhibitory effect on the activity of polyphenol oxi-

dose on the oxidation of catechol. The effect on the bioreactor performance of potential interfer-

ents commonly present in wine samples were also investigated.

During this work, it was developed a simple and interesting way to preserve coconut tis-

sue. The mesocarp of this ftuit can be dried and grounded. These tissues still with very good ac-

tivity after more than two years in "shelf temperature".
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GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOSE ABREVIAÇÕES

A -ampêre

cal -caloria

D- tempo de redução decimalou tempo para reduzir de 10vezes,em unidade de tempo

DI e D2 -valores de D correspondentes às temperaturas TI e T2

DIECA - dietil-ditiocarbamato de sódio

DOPA -dihidroxi fenilalanina

EII -Energia de ativação de uma reação

EIS -eletrodo íon seletivo

EPC -eletrodo(s) de pasta de carbono

EPCBM -eletrodo(s) de pasta de carbono biologicamente modificado(s)

EPCQM -eletrodo(s) de pasta de carbono quimicamente modificado(s)

FIA -Análise por injeção em t1uxo

I -corrente

Km- constante de Michaelis-Menten

log P - coeficiente de partição em um sistema bifásico

MFC -mesocarpo fibroso do coco

NADH -forma reduzida do NAD (Nicotinamida Adenina Dinucleotídio)

POD -peroxidose

PPO -poli/moi oxidose

- (lIo -quociente entre as velocidades de reação entre duas temperaturas (uma temperatura

100C mais baixa e a outra 100C mais alta)

r -coeficiente de correlação

R -constante dos gases
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S -substrato

STF -solução tampão fosfato

v -volt

v/v -volume/volume

Vis -visível

~ v~- velocidademáxima

Vo- velocidade inicial

z -intervalo de temperatura que ocasiona uma variação de 10 vezes na velocidade de uma

transformação

t
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Enzim8~ são proteínas altamente ~ capazesde favoreceras reaçõesquímicas

com extraordinária eficiência catalítica e elevado grau de especificidade por seus substratos. As

peculiaridades deste comportamento tomam as enzimas reagentes de vital importância na natureza

e de extensa aplicação prática na análise química.

A primeira utilização de enzimas como reagentes de rotina foi reali7ada por Setter em

1951. Desde então, sua utilidade como reagente analítico, não tem encontrado limite. O desen-

volvimento de instrumentação e a crescente pesquisa neste âmbito têm possibilitado a solução de

problemas analíticos em áreas tão diversas como a biotecnologia, meio ambiente, diagnósticos

clínicos e no controle de processos químicos.

Alguns fatores têm contribuído para novas aplicações no uso de enzimas dentre as quais,

podem ser destacadas, o melhor conhecimento de suas propriedades, a obtenção de sistemas en-

zimáticos com maior resistência à degradação e maior capacidade de catalisar as reações desejadas

e, mais recentemente, o planejamento (com o auxílio de sistemas computadorizados) e a constru-

ção de novas enzimas têm desempenhado papel marcante neste campo.

Os biossensores associam tais aspectos com os conhecimentos gerados em áreas como

química, fisica, biologia, tecnologia de membranas e microeletrônica. Um biossensor é constituído

por um componente bioquímico (que converte o analito em uma nova substância ou modifica al-

guma propriedade fisica) e o fisico, capaz de relacionar a concentração do analito em um sinal

eletrônico, ótico ou similar, mensurável. Tal associação tem sido explorada, principalmente, de

duas maneiras distintas: (1) na forma de eletrodos enzimáticos, onde a enzima encontra-se em ín-

timo contato com o eletrodo (imobilizada em sua superficie ou fazendo parte do material do ele-

trodo) e (2) na forma de reatores enzimáticos onde a enzima encontra-se imobilizada

(naturalmente ou não) em um reator posicionado nas proximidades ao transrlutor, geralmente as-

sociado a um sistema em fluxo.

A técnica de análise por injeção em fluxo (FIA), nos últimos anos, tem incorporado o uso

. de enzimas como ferramenta analítica para a determinação de numerosos compostos. Esta associ-

ação apresenta algumas propriedades ímpares advindas da seletividadeproporcionada pelos bioca-

talisadores e as vantagens inerentes dos sistemaspor injeção em fluxo, dentre as quais destacam-se

rapidez, economia de reagentes e melhor reprodutibilidade.
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Os sensores biocatalíticos que utilizam tecidos vegetais e que envolvem oxidases estão,

particularmente, relacionados com transdutores eletroquímicos onde uma etapa de transferência de

elétrons participa do ciclo natural da enzima redox. Estes materiais biocatalíticos oferecem uma

alternativa para os biossensores baseados em enzimas isoladas ou de células microbianas. Em ca-

sos favoráveis, os sensores baseados em enzimas naturalmente imobilizadas, por se encontrarem

em seu ambiente natural, mostram propriedades analíticas advindas da considerável estabilização

da atividade enzimática, baixo custo, simplicidadede construção e redução dos requerimentos de

cofatores. Acrescente-se o aumento de sensibilidadee seletividade quando combinados com siste-

mas em fluxo.

O controle ambiental de poluentes orgânicos, tais como os compostos fenólicos em efluen-

tes de águas residuais, tem proporcionado o desenvolvimento de técnicas analíticas rápidas, sensí-

veis e seletivas. Fenóis podem ser determinados amperometricamente mediante oxidação eletro-

química direta. Entretanto, esta técnica, devido a utilização de potenciais anódicos elevados, pro-

picia inúmeras reações interferentes, aumento de corrente residual e de ruído, além do rápido en-

venenamento do eletrodo. Para contornar estes obstáculos, tem-se demonstrado, experimental-

mente, que os biossensores baseados em enzimas (polifenoloxidase -PPO, lacase, peroxidase) e

integrados com transdutores amperométricos podem ser empregados na determinação destes

compostos. Estes biossensores operam em potenciais próximos de 0,0 V (vs Ag/AgCI)

onde são menos susceptíveis às reações interferentes. Eletrodos biologicamente modificados com

estas enzimas, isoladas e purificadas, ou com tecidos vegetais que as contenham, têm sido usados

para a detecção de catecol e compostos relacionados.

Neste trabalho, novos biossensores tissulares para catecol são propostos. Pela primeira

vez, o mesocarpo fibroso do coco (Cocus nucifera, L.) - MFC, fonte natural e rica de PPO, foi

utilizado, em um reator empacotado, objetivando monitorar compostos fenólicos. A PPO do

coco catalisa a oxidação do catecol a o-quinona, como produto primário. Esta o-quinona pode

ser monitorada eletroquimicamente em um sistema em fluxo e a resposta amperométrica relacio-

. nada quantitativamente à concentração de catecol. Diversos aspectos foram estudados dentre os

quais a otimização dos parâmetros experimentais incluindo a configuração do bioreator e da célula

amperoniétrica. Um extenso estudo de interferentes, estabilidade e a aplicabilidadedeste sensor foi

realizado para mostrar limitações e outras possibilidadesde utilização deste material tissular.

Uma outra alternativa para a determinação de compostos fenólicos é a utilização dos teci-
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dos das ftutas de uma palmeira (Latania sp), conhecida como palmeira-leque. Estas ftutas contêm

elevado conteúdo de PPO e foram exploradas amperometricamente de duas maneiras: em eletro-

dos de pasta de carbono e em reatores empacotados associados com FIA Experimentos em bate-

lada mostraram boa sensibilidade,boa estabilidade e um amplo intervalo de linearidade. A sensibi-

lidade obtida é rara para este tipo de sensor.

A caracterizaçãobioquímicada PPO naturalmenteimobilizadano MFC foi rP.ali73daassocian-

do-se fluxo contínuo e espectrofotometria.O procedimentoproposto neste trabaJhoconstitui-se em

uma nova maneira, simplese rápida, para o monitoramentocontínuo da atividadede enzimas natural-

mente imobilizadas,eliminandoetapas inconvenientesda purificaçãoe obtendo-se resultados mais re-

presentativostendo em vistaque as enzimasencontram-seno seu ambientenatural,não havendo altera-

ções típicas sofiidas quando do seu isolamentoe purificação.Parâmetros como pH ótimo, estabilidade

ténnica, perda de atividadecom a temperatura,energiade ativaçãoe QJOforam calculadosutilizando-se

como substratoo catecol.A influênciade substratosfenólicosnas atividadesmonofenolasee cateco/n-

se da PPO presentesnessetecidobemcomo a sua seletividadeforamtambémexplorados.

O uso de biocatalisadorescapazes de serem também empregados em solventesaquo-restritos

representa uma outra oportunidadepara ser desenvolvidacom os biossensoresamperométricos. Os

esforços correntemente realizadossão, provavelmente,justificadospelas vantagensadvindasda possi-

bilidadeda análisede compostosque são insolúveisou parcialmentesolúveisem água mas solúveisem

solventesnão-aquosos. Biocatálisena fase orgânica possui, além do monitoramentode substratos hi-

drofóbicos,vantagens tais como, a eliminaçãoda contaminaçãomicrobiana,a redução de reações se-

cundárias,o aumento da termoestabilidadee a facilidadede imobilizaçãode enzimasbaseada na inso-

lubili73çãodestas em solventesorgânicos.

Várias enzimas têm demonstradoatividade em solventesaquo-restritos. Dentre estas, a PPO

tem revelado a sua versatilidadecomo biocatalisadorem meio não-aquoso. Desta maneira, um novo

sensor para quantificaro conteúdo de umidadefoi desenvolvidoutilizandotambémo MFC. A estraté-

gia envolveua estimulação,pela água, da atividadebiocata1íticada PPO, imobilizadanaturalmente, na

presençade catecol como substrato.Assim,modificaçõesno conteúdo de água induziua bioconversão

do catecol a o-quinona, que foi detectada,amperometricamente,em baixos potenciais.Esta proprieda-

de foi exploradapara a determin~çãorápidae reprodutíveldo conteúdo de água em álcool, em meio de

acetonitrila,em fluxo. Este novo sensor tissularpode ser uma alternativaatraente para a quantificação

do conteúdo de água, facilitandoas operaçõesno controlede qualidadee no monitoramentode proces-
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80S.

A atividadeda PPO de algumasfontes é diminuídapor um considerávelnúmerode substâncias

tais como agentes complexantes,agentes redutores, íons morgânicose substratos fenóJicosanálogos.

Assim, PPO naturalmenteimobilizadano MFC, pode ser empregada para a detecção de suJfito,subs-

tância amplamenteutil17.adapelas mdústriasfàrmacêuticase de alimentos para prevenir oxidações e

crescimentode microrganismos.O métodobaseia-sena diminuiçãodo sIDalde COITenteobtido quando

da oxidaçãodo catecol pela PPO na presença.de quantidadescrescentesde sulfito.

Nas seções seguintes,os desempenhosde reatores empacotados e de eletrodosde pasta de car-

bono com a polifenol oxidase naturalmenteimobilizadano mesocarpo fibroso do coco e na cas-

ca/polpa de ftutos da palmeira-leque, serão discutidos em maiores detalhes.
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1 Cinética Enzimática

As proteínas que, especificamente e com muita eficiência, catalisam as reações químicas

nos sistemas biológicos são chamadas de enzimas. Elas possuem eficiência catalítica extraordiná-

ria, em geral, muito maior que aquela dos catalisadores sintéticos; possuem um alto grau de es-

peci:ficidadepor seus substratos, aceleram reações químicas específicas e, ainda, funcionam em

soluções aquosas' ou aquo-restritas em condições de temperatura ambiente e de pH próximo à

neutralidade, minimizandoas modificações dos compostos durante a análise.

Devido a sua elevada sensibilidade e especificidade, as enzimas tornaram-se importantes

ferramentas práticas na medicina, nas indústrias química, farmacêutica, de alimentos e na agricul-

tura. Estas caracteristicas são também de grande utilidade na análise química para a determinação

de substratos, ativadores, inibidores e na sua própria quantificação em materiais biológicos.

o uso rotineiro de enzimas em análisestem alcançado maior proeminência nas últimas duas

décadas, devido a sua maior disponibilidade em estado de pureza adequado a preços razoáveis e

ao seu emprego em sistemas analíticos convenientes. O advento de instrumentação apropriada e

de novas técnicas analíticas, associadas às caracteristicas inerentes das enzimas, tornaram as análi-

ses enzimáticas fáceis, rápidas, reprodutíveis e melhor aproveitadas.

En7.imastêm sido utiti7.adascom propósitos analíticos de duas maneiras:

(a) medindo-se a conversão total de um composto (substrato) a um determinado produto

em um intervalo de tempo curto, usande-se uma quantidade em excesso de enzima. A concentra-

ção do substrato pode ser calculada através do produto formado ou do substrato que não rea-

giu (método do equilíbrioi e

(b) através da medida da velocidade da reação (método cinético)1,2.

No método 12,a velocidade inicial é determinada através da formação do produto ou con-

sumo do substrato. Esta velocidade pode ser relacionada ao parâmetro sob estudo: a concentração

de enzima, do substrato, do inibidor ou do ativador. As concentrações destes reagentes juntamente

. com o pH, a temperatura e o sistema tamponante influenciam a velocidade das reações catalisadas

por enzimas. Assim, estes parâmetros devem ser controlados, especialmente no método cinético,

para que os resultados sejam precisos. Para que as medidas de velocidade sejam proporcionais à

concentração do substrato, do ativador ou do inibidor, a reação catalisada por enzima deverá ser

de primeira ou pseudo-primeira ordem com relação à-espécie em estudo. Nestes casos, a velocida-
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de de reação é proporcional à concentração de somente um reagente. Exemplos de reações de

pseudo Ia ordem são a hidrólise de um éster em solução aquosa onde a água, como solvente, está

presente em excesso em uma concentração virtualmente constante ou quando um reàgente é con-

tinuamente regenerado.

A especificidadede uma enzima é determinada pela sua capacidade de combinar-se estere-

oespecificamente com um composto (substrato) e catalisar a conversão deste a um produto. Isto

pode ser descrito por

kz .E +S -
kz

k2
ES . E + P (1)..

k2

onde, E é a enzima, S é o substrato, ES é o complexo não covalente (o complexo de Michaelis-

Menten) e P é o produto da reação.

A enzima, neste caso, não se modifica dúrante a reação; kz,k2,kz e k2 são constantes es-

pecíficas para as reações indicadas. Freqüentemente, k2 é zero e pode ser ignorada na reação, es-

pecialmente quando as velocidades iniciaissão empregadas. As velocidades de formação e dissoci-

ação do complexo não covalente -ES (equação 1) são descritas pelas equações (2) e (3), respecti-

vamente quando as seguintes definições e suposições são assumidas:

[Eo] -concentração total de enzima; [E] - concentração da enzima livre; [So] - concentra-

ção total de substrato (supõe-seque tal concentraçãoé muito superiora [Eo];assim, assume-se

que [51 = [So]no início das medidas); [E51 - concentração do complexo não covalente; [P] - con-
centração de produto - = O;valor zero para k2 e comportamento Michaelis-Menten (definido a

seguir)para todo o sistemaenzimático.

A velocidade de formação de ES é

elES

dí= kl [E] [Sol
(2)

enquanto a velocidade de dissociação de ES é

-elES
-=k_1 [ES] +k2 [ES]

dt

No equih'brio,quando dES I dt = -dESldt,

(3)

kl [E] [Sol= k.1 [ES] + k2 [ES] = (k.1+ k2) [ES] (4)

A concentração da enzirna livre [E] não pode ser medida experimentalmente, mas pode ser
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relacionada com a [Eo] utilizando-se a equação da conservação da massa:

(E] = (Eo]- (ES] (5)

Substituindo-se a equação (5) na equação (4) obter-se-~

ko {(EoJ- (ES]) [SoJ= kl (EoJ [SoJ -kl [ESJ [SoJ = (ILI + kz) [ESJ (6)

o reaITanjoda equação resultará,

kl (Eo] ISo]= (k.1 + kz) (ES] + kl (ESJ [SoJ= (ESJ {ILI+ kz + kl [SoJ} (7)

Evidenciando-se [ES],

[ES]= kl[Eo][So]
k-l + k2+ kl(SoJ

Dividindo-se o numerador e o denominador por kI, obtém-se,

(8)

[ES] = [Eo][SoJ
k-l + k2

kl + [SoJ

(9)

Na equação (9) encontram-se no denominador várias constantes de velocidade. Estas são

definidas como km.Assim,

k-l + k2
km=

kl

Esta constante km,é chamada de constante de Michaelis- Menten. A substituição da equa-

ção (10) na equação (9), resulta em

(10)

(ES] = (LUSo]
km+ (So]

Como dito anteriormente, geralmente, a concentração do complexo não covaIente -ES não

pode ser determinada experimentalmente. Assim, a sua concentração é inferida pela equação da

velocidade de formação do produto:

(11)

dP =k2[ESJ = Vodt (12)

onde Voé a velocidade observada nas condições iniciais.Por combinação das equações (11) e (12)

obtém-se,

kz [Eo][So]
Vo=

km + (So]-
(13)
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Assim, a velocidade máxima, Vmar,é obtida quando todos os sítios ativos da enzima estão

combinadoscomo substrato.Destamaneira,[So] = [ES].Nestas condições,

k2 [ES] = k2 [Eo] = Vmo: (14)

e

Vmax[S]
V =

o k.. + [[S]]

Para uma determinada [.E],a velocidade inicial (vo) aumenta com a [S], até que se atinja a

Vmar.Quando os valores medidos de Vosão traçados contra os valores correspondentes de [S],

comumente obtém-se um gráfico hiperbólico caracteristico (Figura 1) mostrando que, em baixos

valores[5],a Voda reaçãoé diretamenteproporcionalà [5] (cinéticade }a ordem)e paravaloresmaio-

res de [51,a velocidadese aproximaassintoticamentede Vmar, onde toda a enzimaestá na forma com-

plexada/saturada (cinética de' ordem zero). Assim, Vmar é a velocidade de fonnação máxima do produto

quando a enzimaestá saturada com o substrato e k",a concentraçãode substrato [51necessária para

que Vo= 0,5 Vmar.k",é independenteda [8] e da [E] porém é afetada pela natureza específicado subs-

trato e enzima,do p~ datempeniturae por inibidores.Vmaré independenteda concentraçãodo substra-

to mas é influenciadapela natureza específicado substrato, pela concentração de enzima, pelo pH e

temperatura, e por certos tipos de inibidores.

(15)

Vmáx-----------------------I
~

--
~

;.

-
Oe
=..

Km [S] / mmol L-I

Figura 1. Efeito da concentração de substrato na velocidade inicial de uma reação catalisada por
enzima.
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A equação (15) pode ser transformada algebricamente em formas que são mais úteis na

determinação prática de kme Vmax.A anamorfose mais empregada é o método de Lineweaver-Burk

(também chamado de gráfico duplo-recíproco). Este método utiliza o fato de que o inverso da

equação de uma hipérbole retangular é a equação de uma linha reta. Tomando-se o inverso da

equação de Michaelis, obtet-se-á a seguinte equação:

1 km 1-= +-
Vo VmaxlS] Vmax

(16)

onde o intercepto no eixo das abcissas é igual a -li k",e o intercepto no. eixo das coordenadas é

igual a l/V max (Figura2).

I"
"'"

.-.
I::.-
::

Inclinação = .lfm-v.max

"""1,
.......
~

~'-

1

Vmãx

[~](~LL-l)

Figura 2. Gráfico duplo-recíproco ou de Lineweaver-Burk.

1.1 Tempo de Reação

o conceito de velocidade inicial implica que as velocidades das reações enzimáticas são

determinadas no tempo zero. Experimentalmente isto é impossível. A maioria dos métodos enzi-

máticos adicionam a enzima como último reagente e empregam técnicas de homogeneização nor-

mais para atingir, o mais rápido possível, o equih'brio.da reação. O tempo de reação para a forma-
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ção do produto ou a utilização do substrato é, muitas vezes, superior a 10 s. Assim, o tempo mí-

nimo de reação desejávelpara a obtenção de Voseria de 2 -3 mine na grandemaioriadoscasosde

2 - 10 mino Alguns sistemas automáticos permitem o estudo do início e do curso de várias reações

catalisadas por enzima de forma tão detalhada que a formação e o destino de intennediários de

transição podem ser seguidos. Além disto, há a minimização de perdas por desnaturação e de

contaminação por microrganismos que podem degradar ou inserir no sistema outras enzimas.

1.2 Efeitos do pB Sobre a Ionização do SítioAtivo

A concentração de Ir afeta a velocidade de reação de inúmeras maneiras. O processo ca-

talítico usualmente requer que a enzima tenha os grupos ionizáveis do sítio ativo disponíveis para

interação com o substrato. Valores baixos ou elevados de pH podem causar a desnaturação das

enzimas, visto que a estrutura cataliticamenteativa da molécula protéica depende do caráter iônico

dos aminoácidos laterais. O pH no qual se tem máxima atividade enzimáticaé diferente para distin-

tas enzimas e, fteqüentemente, reflete a [It] do ambiente onde a enzimafoi obtida. Deve-se enfa-

tizar que o pH ótimo é, muitas vezes, um parâmetro operacional dependente da natureza do subs-

trato, tampão, tempo de reação, temperatura, natureza do cofator, entre outros. No uso de enzi-

mas para análise não é necessário que a reação seja realizada no pH ótimo. Entretanto, é essencial

que o pH, durante a reação, seja mantido constante e empregado sempre nas diversas determina-

ções. Neste pH, a enzima deve ser razoavelmente estável e deve permitir uma velocidade de rea-

ção compatível ao sistema enzimático sob análise.

1.3 Efeito da Temperatura

A velocidade das reações catalisadas por enzimas são influenciadaspela temperatura e dois

fatos se contrapõem. Primeiro, com o aumento da temperatura, um patamar máximo na velocidade

é alcançado devido ao número de moléculas que ganham energia suficiente para ultrapassar a bar-

reira energética e formar os produtos da reação e segundo, a elevação dessa temperatura, acarreta

a diminuição da velocidade de reação devido a desnaturação da enzima.

Mesmo quando as concentrações dos reagentes são mantidas fixas, uma reação se realiza

. com diferentes velocidades a distintas temperaturas. Isto significaque a magnitude da constante de

velocidade depende da temperatura. A relação entre o valor da constante de velocidade e a tempe-

ratura absoluta é definidapela equação de Arrhenius,

k = A e-E. I RT (17)
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onde, k = constante de velocidade,T = temperaturaem ~ R = constante dos gases, A é uma

constante e Ea é uma segunda constante denominada "energia de ativação" da reação. A Ea é um

obstáculo energético bastante real para a reação e cuja magnitude certamente determina a veloci-

dade da reação.

A equação (17) pode ser também escrita sob forma logaritmica como

Ea

Ink = InA- RT
(18)

ou

E 1
logk=logA- a *-

2,303R T

que mostra que o logaritmo da constante de velocidade é proporcional ao inverso da temperatura

(19)

absoluta. Estas são as equações da linha reta obtidas ao traçar-se log k contra 1 / T. A inclinação

destalinhaé iguala - E" (Figura 3); como 2,303 R é igual a 4,576 cal mor1 grau-Io valor da Ea
2,303R

pode ser detenninado a partir do gráfico de Anhenius como sendo igual a -(mcIinaçio x 4,576) caImor1.

In K

R
In k

1rr

-
Figura 3. Determinação da energia de ativação de uma reação traçando-se ln k contra 1 / T (K).
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A equação de Arrhenius mostra a grande sensibilidadeda velocidade de uma reação à vari-

ações de temperatura, pois, como a relação entre k e T é exponencial, uma pequena variação no

valor de T provoca uma grande variação no valor de k e, portanto, uma grande variação na veloci-

dade de reação. Do mesmo modo, a relação exponencial entre k e Ea explica porque uma variação

aparentemente pequena da energia de ativação de uma reação refletir-se-á em uma grande altera-

ção de sua velocidade. A relação é tal que uma ligeira diminuição de Ea provoca um considerável

aumento no valor de k.

Muitas reações catalisadas por enzimas possuem Ea entre 6 000 e 12 000 cal morl. Isto,

em termos práticos, significaque a velocidade de reação aumentará de 1,41 a 2,0 vezes por cada

incremento de 100C na temperatura. Entretanto, esta relação só é mantida para um intervalo limi-

tado, pois as enzimas em altas temperaturas são desnaturadas ocorrendo uma depleção da concen-

tração efetiva do biocatalisador. Desta maneira, a velocidade de uma reação de inativação pode

aumentar 100 vezes com um incremento de 100C na temperatura. Por esta razão, as reações cata-

lisadas por enzimas, para propósitos analíticos, devem ser restritas ao intervalo de temperatura

onde a enzima é estável.

Outros parâmetros térmicos podem ser utilizados para demonstrar a influência da tempera-

tura sobre a atividade enzimática tendo em vista que, nas reações enzimáticas, a velocidade de

conversão é proporcional à concentração dos reagentes podendo ser descrita matematicamente da

mesma maneira que uma reação química unimolecularou bimolecular de primeira ordem.

Assim,

-dC =kC
dt

(20)

ou

dC =kdt
C (21)

onde, C = concentração do reagente decomposto, k fator de proporcionalidade, -dC / di veloci-

dade na qual a concentração diminui.

Integrando a equação (21) entre limites, concentração C] no tempo t] e concentração C2

no tempo t2, tem-se:
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-
J C2dC =kJhdt

Cl C tI
(22)

- loc:~ - (-loCi) =k(tz - h) (23)

então

k = 10 C1 -10 C2 = 2,363Iog Cl
b - tt b - tt C2

(24)

Esta última equação pode ser modificada para dar

k = 2,3031og Co
t C

(25)

ou

t = 2,3631og Co
k C

(26)

onde Co= concentração inicialdo reagente e C = concentração após um certo intervalo de tempo t

de reação.

Para a inativação-de enzimas pelo calor um tratamento similar pode ser aplicado. Assim,

descrever-se-á a seguir as curvas de inativação térmica que relacionam o log do tempo de inativa-

ção em função da temperatura e definir-se-á os parâmetros que serão utilizados.

o primeiro destes parâmetros é o valor D ou valor de redução decimal que se define como

o tempo necessário para inativar, a uma temperatura constante, 90% da atividade enzimática ori-

ginal ou, dito de maneira diferente, é o tempo requerido para a curva atravessar um ciclo logarit-

mo3. Para a curva de atividade enzimática após tratamento térmico (Figura 4), a representa ativi-

dade máxima da enzima sem que a mesma softa desnaturação a uma determinada temperatura

(comparável a Co na equação 26) e b representa a atividade enzimática remanescente (comparável -

a C na mesma equação) após um tempo t de aquecimento. Então:

t = 2,30310g a
k b

(27)

Se este tempo é representado por D (tempo de redução decimal ou tempo para reduzir de

10 vezes a atividade da enzima), a inclinação desta ~a pode ser expressa como
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Ioga -10gb 1=-
D D

(28)

Substituindo na equação geral de uma linha reta obtém-se,

1
Ioga-10gb =-tD

ou

(29)

a
t = D(Joga- 10gb)= Dlog-b

(30)

em que t = tempo de aquecimento,D = tempo necessário para diminuir em 90 % a atividade

enzimática em um sistema isotérmico, a = atividade enzimática inicial, b = atividade enzimática

remanescente após um tempo t de aquecimento.

~
U..
~

~~
~..
N
:z
~
~-
Q
~
Q..>..
~
~

10.

102

10'

100

TEMPO

Figura 4. Atividade remanescente de uma enzima em função do tempo de aquecimento, à tempe-
ratura constante.

Comparando as equações (25) ou (26) com a equação (30), toma-se óbvio que

D = 2~O3
k (31)
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Outro parâmetro relacionado com a resistência da enzima à temperatura é o valor "z". O

valor z representa o intervalo de temperatura que ocasiona uma variação de ]Ovezes na velocida-

de de uma transformação. O valor z pode ser calculado utilizando os valores de D obtidos em

diferentes temperaturas versus a temperatura em que a reação se verificou (Figura 5). Consideran-

do qualquer parte desta curva, a inclinaçãopode ser expressa como se segue:

logD2 - logDl =.!. (32)
z z

- e esta equação geral pode ser convenientemente escrita como se segue

1
logD2 -logDl = -(Tl- T2)Z

(33)

onde, D2 = valorD correspondenteà temperaturaT2 e o temponecessáriopara inibirou destruir

90 % da atividade da enzima quando exposta à temperatura T2 e DI =valorD correspondenteà

temperatura TI e o tempo requerido para inibir ou destruir 90 % da atividade da enzima quando

exposta à temperatura TI. As temperaturas TI e T2 normalmente são expressadas em graus

Fahrenheit.

100

10Q
c:=
O
..J
-<
>

1.0

0.1 220 230 240 250 260 270

T ( C'F)

Figura 5. Resistência relativa de uma enzima em diferentes temperaturas.
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Outra forma de representar a intluência da temperatura sobre a velocidade de reação é o

valor QJOque corresponde ao quociente entre as velocidades de reação ao modificar a tempe-

ratura em 100 C:

QI0 = ValorT (34)

Na maior parte dos processos químicos o valor de QJOsitua-se no intervalo de 2 - 3. Este

valor pode ser relacionado com a equação de Arrhenius da seguinte maneira:

QI0 = elOEa/RT (35)

Em condições adequadas, a Ea é independente da temperatura enquanto QlOvaria com

esta. A equação (35) comprova a assertiva realizada na fl. 15 acerca da duplicação da velocidade

de uma reação e do aumento de 100 vezes na velocidade de uma reação de inativação quando do

incremento de Hf C.

1.4. Efeito da Força Iônica

A presença de vários sais pode afetar a velocidade de reação através do deslocamento do

equih'briode formação do complexo ativado ou pelas eventuais combinações com os reagentes. O

primeiro é chamado efeito salino de primeira classe e pode ser calculado através da equação:

logk = logko + Z4+ ZBp+ (kA + kB- k*)p (36)

onde, k = constante de velocidade de reação; ko = constante de velocidade na ausência de

substâncias estranhas;ZA,ZB= carga dos íonsA e B; fi = força iônica;kA,kB,k* = coeficientes

empíricos de A, B e do complexo ativado, respectivamente.

O efeito salino de segunda classe se deve à diminuição da concentração efetiva de um dos

reagentes devido a formação de íon complexo, de precipitado, ou ao deslocamento do equih'brio

iônico de um ácido ou base fraca envolvido na catálise.

1.5 Efeito de Ativadores

Ativadores são substâncias (cofatores) empregadas para ativar ou aumentar a eficiência de

conversão da enzima. Os cofatores podem ser orgânicos (piridoxal fosfato ou NAD+)ou inorgâni-

co (Zn2+,Mi+, Cu2j. Algumas enzimas têm sua atividade reduzida na ausência de certos compos-

tos (a-amilase na ausência de íons cloreto). A atividàde de enzimas alostéricas pode ser aumenta-
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da pela ligação de outros compostos (que não é o substrato), em diferentes locais do sítio ativo da

enzima. Assim, sempre que a velocidade de uma reação enzimática é aumentada de uma maneira

reprodutível por adição de um composto, a extensão deste incremento pode ser psada na determi-

nação da concentração deste composto (ativador). O princípio desta determinação é demonstrado

abaixo:

kci S
E + ativador ~ ~ E * ativador ~ ~ E * ativador * S ~ E * ativador + P (37)

onde kd é a constante de dissociação para o complexo E*Ativador.

1.6 Efeito de Inibidores

Um inibidor é qualquer composto que, quando adicionado a um sistema enzimático, dimi-

nui a velocidade de reação. As inibições de enzimas podem ser de dois tipos: reversíveis e irrever-

síveis. Inibidores reversíveis se ligam às enzimas através de ligações não covalentes. A diluição do

complexo enzima-imbidor resulta na dissociação da ligação reversível e recuperação da atividade

enzimática. Imbidores irreversíveis reagem com uma enzima de modo tal que a diálise subseqüente

não restaura sua atividade catalítica. Alguns inibidores irreversíveis atuam formando ligações cova-

lentes com grupos específicos de enzimas.

1.6.1 Inibição Reversível

Três grupos de inibidores reversíveis podem ser distinguidos por seus efeitos caracte-

rísticos sobre a enzima e esta distinção pode ser realizada com o auxílio do gráfico dos valo-

res de 1 / Voversus 1 / [8]. Estes grupos são:

a) Inibidores competitivos: alteram sua inclinação mas não mudam seu in-

tercepto no eixo 11 Vo.

b) Inibidores não-competitivos: alteram tanto sua inclinação quanto o inter-

cepto no eixo 11 Vo.

c) Inibidores incompetitivos (ou aparentemente competitivos): alteram seu

. intercepto no eixo Vomas não sua inclinação.

1.6.1.1 Inibição Competitiva

Este tipo de inibição ocorre quando o inibidor concorre com o substrato pelo sítio ativo da

enzima e, em geral, a reação não ocorre enquanto o inibidor estiver ligado à enzima. Durante o

tempo em que o inibidor ocupa o sítio ativo, a enzima não pode converter o substrato em produ-
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tos. Os inibidores competitivos são, quase sempre, compostos cujas estruturas moleculares lem-

bram a do substrato e combinam-se com a enzima para formar um complexo enzima-inibidor. O

incremento da concentração do substrato diminui a probabilidade de se ligar uma molécula do

inibidor com a enzima e assim, a reação apresentará um Vmaxnormal. Entretanto, o valor aparente

de kmestará aumentado na presença do inibidor.

1.6.1.2 Inibição Não Competitiva

Inibição não competitiva OCOITequando o inibidor e o substrato se ligam em sítios ativos

diferentes da enzima. O inibidor não competitivo pode se ligar tanto com a enzima livre como com

o complexo ES, não permitindo assim que a reação OCOITa.Neste tipo de inibiçãotem-se a diminu-

ição da Vmax da reação e não OCOITe,geralmente, nenhuma interferência no valor de kmda reação

enzimática.

1.6.1.3 Inibição Incompetitiva (ou Aparentemente Competitiva)

Um inibidor incompetitivo também se liga a um sítio da enzima diferente daquele que se

liga o substrato. Entretanto, um inibidor incompetitivo ligar-se-á apenas ao complexo ES (o inibi-

dor não competitivo liga-se tanto à enzima quanto ao complexo ES).

1.6.2 Inibidores Irreversíveis

Inibidores iITeversíveissão aqueles que se combinam com um ou mais grupos funcionais

namolécula da enzima e que são essenciaispara a sua atividade. A reação entre enzima e inibidor é

progressiva, realizando-se a uma velocidade definida pela constante de velocidade desta reação de

ligação iITeversível.

2 Reações Enzimáticas Dependentes do Oxigênio

A redução seqüencial do oxigênio (02) por um, dois ou quatro elétrons e a formação de

espécies ativadas do oxigênio (H202) são catalisadas pelas oridases. Ao contrário das origenases

que catalisam a incorporação de um ou dois átomos de O2 nas moléculas orgânicas (AH2) com a

simultânea quebra de uma dupla ligação carbono-carbono (reações 38, 39), as oridases produzem

a abstração de elétrons do substrato (AH2) sem a adição de Ú2 em AH2, atuando o Ú2 molecu1ar

como aceptor de elétrons (reação 40).
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(38)

(39)

(40)

As enJ':imassão necessárias para catalisar as oxidações biológicas, visto que o oxigênio,

apesar de sua eletronegatividade (na tabela periódica encontra-se próximo ao flúor e, na diagonal,

ao cloro), é pouco reativo frente aos compostos orgânicos. A lenta velocidade de oxigenação dos

compostos orgânicos comparada com a da cloração é devida à alta energia de ativação necessária

para ativar o estado triplete do O2, em que se encontra normalmente. Neste estado, os dois elé-

trons desemparelhados têm spins paralelos, de tal forma que as restrições de spin dificultam a re-

dução da molécula de ~. A presença de dois elétrons desemparelhados na molécula dé O2 se deve

a existência de somente seis elétrons de valência em cada átomo de oxigênio, com a necessidade

de que um elétron se coloque nos orbitais de igual energia 2p7t. As restrições de spin advindas do

estado fundamental do O2podem ser superadas por uma das três formas seguintes: a) por adição

de elétrons, de um em um; b) por coordenação com metais de transição e c) pelo deslocamento de

um dos elétrons desemparelhados (21t*)a um orbital de maior energia com inversão do spin para

produzir o oxigênio singlete.

o oxigênio singlete não é um radical livre mas sim uma espécie altamente eletrofilica com

dois orbitaismolecularesvazios que pode reagir fuciJmentecom gropos de densidadeeletrônica alta,

como por exemplo,as ligaçõesduplaspresentesnos carotenóidese nos ácidosgraxos insaturados.

A redução univalente do oxigênio triplete origina a formação do ânion radical superóxido,

o ânion peróxido e subseqüentemente a dois ânions óxidos da água:

~ + e- ~ ~_. + e- ~ 0./- + e- ~ 202- (41)

radicalsuperóxido ânionperóxido ânionsóxidos

Na Tabela I estão indicados os potenciais redox para a formação das distintas espécies re-

. duzidas do oxigênio. Devido a seus elétrons extras, as espécies reduzidas do oxigênio podem atuar

também, teoricamente, como redutoras. Por exemplo, o radical superóxido reduz o ferricitocromo

c, o nitroazul d~ tetrazólio ou o tetranitrometano. Por outro lado, esse radical é também um pode-

roso agente oxidante capaz de oxidar ascorbato, VÍtaQJinaE, fenóis e suJfito.

AlI + < ) AOOH

AH + 02 ) AOH
<

AH2 + '1202 ) A + H20
<E

2.1 A Reatividade do Oxigênio
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TABELA L Potenciais redox para a redução do oxigênio.

Muitas enzimas implicadas na transferência de elétrons ao oxigênio ou aos peróxidos são

metaloenzimas que podem conter um único e bem definido centro ativo ou múltiplos centros re-

dox. A função como cofator dos metais presentes nessas en7.imasestá baseada em suas proprieda-

des redox, na sua capacidade de doar elétrons para formar inúmeras ligações metal-oxigênio e em

sua capacidade de formar quelatos. As metaloenzimas que contêm ferro ou cobre atu~ quase

que exclusivamente~por transferência de um único elétron devido ao número limitado de estados

de valência estáveis destes metais. As que possuem molibdênio, provavelmente as que contêm

manganês e as flavinas dependentes~podem permitir a transferência de dois elétrons. As enzimas~

como a xantina oxidase, que têm múltiplos centros redox ativos com molibdênio, flavinas e dois

grupos Fe-S, requerem seis elétrons para a redução completa mesmo que possam existir estados

intermediários de oxidação durante a acepção e a doação de elétrons pela enzima.

o acúmulo de informações proveniente de estudos espectroscópicos5 de metaloenzimas

purificadas~complexos enzima-substrato e enzima-inibidor e de compostos modelos, associados

com a cristalografia de raios X tem permitido esclarecer, a nível molecular, o mecanismo pelo qual

as enzimas purificadas transferem os elétrons. Na Tabela fi estão indicados alguns exemplos da

distribuição de metais de transição nas oxidoredutases.

2.2 Polifenol Oxidase (pPO)

Po/ifen%xidase (pPO) é ubíqua na natureza e pode ser encontrada em inúmeras flutas e

hortaliças. A atividade primária desta enzima está associada ao escurecimento enzimático e na

. geração de "tIavors" desagradáveis em produtos hortifiutícolas enlatados ou congelados. Como

resultado, uma quantidade considerável de dados tem sido acumulada sobre suas propriedades

catalíticas e moleculares como também do papel que exerce no ciclo de vida das plantas e na tec-

nologia de alimentos.

O2 + e O2* Eo = -O45 V

(h* + e- H2Ü2 Eo= + O98 V

H2Ü2 + W + e H2Ü2 + HO. Eo=+O,38 V

HO. + -w + e- H20 Eo=+233 V

Fonte: George4.
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TABELA n. Metais como componentes do centro ativo deoridases e oxigenases.

2.2.1 Sinonímia

o nome trivial "polifenol oxidase" tem sido aplicado imensamente na literatura para deno-

tar duas diferentes en7:ima.~.Ambas estão registradas no Enzyme Nomenclature6 sob o número

1.14.18.1. com o nome sistemático de monofenol, dihidroxifenilalanina: oxigênio óxido redutase.

Entretanto, elas são diferentes com respeito à especificidade de substrato. Uma delas oxida com-

postos fenólicos com grupos Off na posição orlo ou vicinais (3,4,5-trihidroxi). É também capaz

de agir sobre os monofenóis convertendo-os em o-dibidroxifenóis. Alguns nomes triviais dessa

enzima - tirosinase, cresolase, catecol oxidase, fenolase, o-difenol oxidase - ainda são utilizadas

na literatura e se referem ao principal substrato onde elas atuam. A outra enzima, a lacase, oxida

uma grande variedade de substrato incluindo monofenóis, trifenóis e ácido ascórbico como tam-

bém o- ep-difenóis.

. 2.2.2 Ocorrência

Como dito anteriormente, a PPO está amplamente distnouída na natureza. Em adição a sua

ocorrência genera1i7adaem plantas, ela pode ser encontrada em microrganismos, especialmente

em fungos e também em alguns órgãos animais. O conteúdo de PPO de diferentes plantas varia

extensamente com a espécie ou cultivar.

GRUPO! EXEMPLOS DE ENZIMAS,
ATOMOS

Grupos Peroxidose Catalase Citocromo oxidose Sulfito oxidose
Hemo Fe

Átomos de Lipoxigenase Prostaglandina ci- Superóxido dismutase
Fe elo oxigenase

Átomos de Superóxido dismu- Polifenoloxidase Ascorbato oxidase, Citocromo oxi-
Cu tase binuelear com Lacase dase binuelear

Zn com Fe

Átomos de Superóxido dismu-
Mn tase

Átomos de Xantino oxidase Sulfito oxidase AIdeído oxidase Nitrogenase
Mo

Átomos de Glutationaperoxi-
Se dase
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A localização da enzima nas células da planta (em cloroplastos, em frações subcelulares,

mitocôndrias), depende da espécie, da idade e da maturidade. A sua distribuição, em diferentes

partes das ftutas e hortaliças, pode ser consideravelmente distinta, variando com o desenvolvimen-

to da planta. O conteúdo de PPO pode ser, tamb~ consideravelmente afetado pelas condições

de crescimento impostas às plantas7,8.

2.2.3 Bioquímica da PPO

2.2.3.1 As Reações Catalisadas

PPO é uma enzima que contém cobre e catalisa duas reações inteiramente diferentes:

(a) a hidroxilação de monofenóis aos correspondentes o-dihidroxifenóis e (b) a oxidação de

o-dihidroxifenóis a o-quinonas. As reações requerem oxigênio molecular.

Preparações enzimáticas de diferentes fontes vegetais podem possuir essas duas atividades

em proporções distintal. As relações de atividadesoxidante / hidroxilantevariam de 1 - 10 até> 40.

Estas variações se devem,provavelmente,a modificaçõesverificadasduranteo isolamento-ea purifica-

ção ou a tratamentos por métodos físicos. A atividade de hidroxilação pode, muitas vezes, ser

totalmente perdida.

A reação de hidroxilação em um substrato monofenólico inicia-se após um período de

inércia que pode ser reduzido ou inteiramente eliminado por pequenas quantidades de 0-

dihidroxifenóis ou agentes redutores. Este período de indução não é verificado em homogenatos

de ftutas e hortaliças onde o-dihidroxifenóis estão sempre presentes.

Uma característica interessante da PPO é a sua parcial inativação durante a reação. Este

fenômeno é atribuido a ação das quinonas produzidas que se ligam covalentemente com a enzima

nas proximidades do sítio ativo10.

A quantidade do grupo prostético da enzima é de quatro átomos de Cu por molécula da

PPO de cogumelos e um átomo por molécula na PPO de ViciaIOOa11,12.A hidroxilação requer Cu

. na forma cuprosa que é fornecido na etapa de desidrogenação. Isto poderia explicar a eliminação

do período de indução por o-dihidroxifenóis ou agentes redutores. A remoção, total ou parcial, do

cobre leva à inativação ou à redução de atividade da enzima que pode ser restaurada por adição de

íons cúpricos9.
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2.2.3.2 Substratos

Frutas e hortaliças contêm uma grande variedade de compostos fenólicos. Entretanto, so-

mente alguns destes compostos são substratos da PPO. Os substratos naturais mais importantes da

PPO são as catequinas, ésteres do ácido cinâmico (ácido clorogênico, ácido cafeico), 3,4-dihi-

droxi fenilalanina(DOPA) e a tirosina.

L-DOPA é o produto da hidroxilação da tirosina quando catalisada pela PPO. Tirosina,

sendo um fenol e ao mesmo tempo um aminoácido constituinte de proteínas é encontrado, prati-

camente, em quase todos os tecidos vegetais. Entretanto, PPO de algumas fontes (ex., maçãs)

pode hidroxilar o p-cresol, não atuar sobre tirosina e oxidar DOPA13.

o sítio de substituição de mono- e dihidroxifenóisé um fator importante do ponto de vista

de atacabilidade da PPO. Monofenóis são hidroxilados somente se eles têm um grupo

CH2- p-substituído e os 3,4-dihidroxifenóis p-substituídos são melhor oxidados que os 2,3-

dihidroxifenóis14.Substituintes na posição 3 (3-metil catecol, ácido 2,3-dihidroxi benzóico, ácido

2,3-dihidroxifenil sulfOnico) provocam uma diminuição na afinidade da enzima pelo substrato,

provavelmente devido a efeitos estéricos. A presença de um grupo doador de elétrons na posição

4 (como no ácido clorogênico, 4-metil catecol) aumenta a reatividade do substrato enquanto um

grupo que retira elétrons (como no 4-nitro catecol, ácido 3,4-dibidroxi benzóico, 3,4-dihidroxi

benzaldeído) reduzem-na1s. A natureza dos p-substituintes também afeta a velocidade de oxida-

ção16.Destes resultados pode-se concluir que a velocidade de oxidação é governada por um está-

gio eletrofilico e que o fenol, provavelmente, é oxidado na sua forma ceto1S.16.

Com relação à especificidade, a PPO de tecidos animais é relativamente específica para a

tirosina e DOPA17,enquanto as enzimas de plantas superiores e füngicas atuam em inúmeros

substratos mono- e o-difenólicos. Geralmente, o substrato mais adequado para a PPO é um com-

posto fenólico que não se encontra no tecido vegetal de sua origem. Alguns substratos fenólicos

da PPO de várias fontes estão registrados na literatura e são mostrados na Tabela ill.

A afinidade da PPO por um dado substrato varia dentro de certos limites, mesmo se iso-

. en7.imasda mesma origem são consideradas. Estas diferenças podem ser devidas, em grande parte,

a fatores estéricos associados à diferenças na estrutura protéica. De acordo com alguns autores25

nenhuma relação deve ser encontrada entre os valores de k",e Vmaxobtidos de substratos diferentes

com uma dada preparação de PPO. Normalmente, a ~dade da PPO pelos substratos fenólicos é

relativamente baixa. Desta maneira, o k", é alto, usualmente em tomo de 1 mmol. Entretanto, há
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registros de afinidades elevadas de PPO de algumas fontes vegetais (tubérculos de batata, algodão

e banana), com um excepcional k",da PPO de Papaver somniferum igual a 1 ~mol. Valores de km

para os substratosfenólicosmaiscomunsde algumasfontesvegetaissão mostrados na Tabela IV.

TABELA m. Principais substratos da polifenol oxidase de algumas fontes vegetais.

Ameixa

Substratos (em ordem decrescente)

4-metil catecol, dopamina, catecol, pirogalol

Ácido clorogênico, catequina, ácido cafeico, catecol,
DOPA

ReferênciaFonte

Abacate 18

19

Banana Dopamina

Cogumelo Catecol, DOPA, dopamina

Cenoura branca DOPA, catecol, tirosina

Pêra Ácido clorogênico, catecol, catequina

Maçã (cloroplastos) 4-metil catecol, ácido clorogênico,
epicatequina, ácido cafeico

DOPA,

20

21

22

23

24

2.2.4 pH ótimo de Atividade

o pH ótimo de atividade da PPO varia com: (a) a fonte da enzima; (b) com o substra-

to; (c) o tipo de tampão e (d) com a sua pureza, em um intervalo de pH relativamente amplo

(geralmente, entre pH 4,0 e 7,0)39.lsoenzimas podem ter também distintos pH ótimos. Prepara-

ções enzimáticas obtidas da mesma fluta ou hortaliça em estágios de maturidade diferentes podem

diferir com relação ao pH ótimo. Além do substrato, o pH ótimo pode ser distinto entre os gêne-

ros e cultivares, como se mostra na Tabela V. A variabilidade de dados observada nesta tabela

deve-se, provavelmente a uma purificação insuficienteda enzima.

2.2.5 Temperatura ótima de Atividade

A temperatura ótima de atividade da PPO depende essencialmente dos mesmos fatores

relacionados com o pH ótimo. A atividade da PPO de pêssegos (var. Redhaven) aumenta de 3° até

3~ C e declinaem temperaturassuperioresa 45°C. A 3° C a atividade diminuiu 500,10em relação ao

valor máximo. Em damascos a enzima alcançou um máximo de atividade a 25° C48,em bananas a

3~ C49.A energia de ativação da reação catalisada pela PPO de banana, quando calculadaa partir
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da dependênciade atividadecom a temperatura,foi de 18,6kJ mor1(aproximadamente4,5 kcal morl),

tendo catecol como substrato. De quatro cultivaresde uva, a temperatura ótima situou-seentre 25° -

30° C e 1(JJ - IS° C, respectivarnente29,36.

Em maçãs da variedade Jonathan e Starking, máxima atividade da PPO sobre ácido cloro-

gênico foi obtida em 30° C e 25° C, respectivamente. Com batatas, a PPO tem um máximo de

atividade a 22° C com catecol como substrato; c°l!l pirogalol, um aumento linear na atividade

foi verificada entre 15° e 35° C48.

TABELA IV. Valores de k",dapolifenol oxidase para vários substratos de fontes distintas.

Substrato k.(mmol. L-I) Fonte da Enzima Referência
,

Acido clorogênico 1,66 Maçã (cloroplasto) 26

16,1 Pêra (Bartlett) 27

1,20 Damasco 28

2,50 Uva 29

0,01 Batata (casca) 25

1,40 Batata (tubérculo) 30

0,22 Cogumelo 31

Ácido cafeico 0,63 Maçã (cloroplasto) 26

0,50 Damasco 28

5,50 Uva 29

2,10 Batata (tubérculo) 30

Catecol 4,60 Maçã (Red Delicious fiesh) 32
20,9 Pêra (Bartlett) 27
120 Pêssego (Fay Elberta) 33

29,0 Pêssego (Redhaven) 34
15,0 Pêssego (Halford) 35

2,40 Damasco 28

3,06 Uva 29
67 Uva (Concorde) 36
13 Ameixa 19

0,11 Batata (casca) 25

4,80 Batata (tubérculo) 30
1,68 Berinjela 37
4 Berinjela 38
22 Cogumelo 31
8 Pêra (Bartlett) 27

4- metil catecol 1,40 Damasco 28

L-DOPA 11,8 Batata (tubérculo) 30
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2.2.6 Estabilidade Térmica

PPO não é uma enzima termo-estável. Exposições curtas, do tecido vegetal ou em solução,

em temperaturas entre 7fr -9(f C são, em muitos casos, suficientespara a destruição, parcial ou

total, de sua atividade catalítica. Exposições abaixo de zero podem também afetar sua atividade.

A termo-tolerância de PPO depende, principalmente,da fonte da enzima e do pH. Quando

PPO encontra-se nos tecidos vegetais, naturalmente imobilizada,o tamanho da partícula, além dos

fatores já mencionados, pode influenciarconsideravelmente a eficiênciade sua inativação térmica.

A PPO de maçã é completamente inativada, em pH 5,0, em temperaturas acima de 700 C.

Sua meia-vida nesta temperatura é de 12 min e a atividade é completamente destruída a 800C. O

. valor D para purê de maçã a 750C foi de 0,24 min e o valor z de 100C50,51.

Entre as flutas com caroço, a PPO de pêssegospossui a menor termo-estabilidadeen-

quanto a de ameixasé a mais termo-resistente.Os valoresz da PPO variaramde 8,50a 150C e

inativaçãoinstantânea(cercade 6 s) foi conseguidaem 89,50a 1100C.

TABELA V. pH ótimos de atividade de polifenol oridases de algumas fontes vegetais.

Fonte pH ótimo Observações Referência

Abacate 5,3 -6,7 4 metil catecol, DOPA 40

Banana 6,0 -7,0 fonnas ativasdiferentes 41

Berinjela 5,0 -5,2 catecol 38

6,8 catecol 37

Batata 5,8 catecol 42

Batata doce 6,1 - 7,0 frações enzimáticas diferentes 43

Cogumelo 5,5 -7,0 catecol 44

6,0 -7,0 p-cresol 44

Manga 6,5 - 7,0 flutas frescase irradiadas 45,46

Pêra 6,2 varoBartlett 47

Pêssego 5,9 -7,2 varodiferentes; catecol 33,34,35

Uva 6,2 - 7,0 ácido clorogênico; catecol; catequina, 29

pirogalol
5,9 - 6,3 36
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PPO foi encontrada, por muitos autores, tendo mais termo-estabilidade em suco do que na

polpa de uma dada :fiuta52 enquanto outros observaram o contrário53. Em geral, o cultivar e a lo-

calidade do cultivo das frutas podem influenciar a estabilidade térmica54 assim como diferentes

formas moleculares de PPO da mesma fonte podem possuir termoestabilidades distintas.

Estudos sobre inativação térmica da PPO de bananarevelaramuma cinética de desnatura-

ção de primeira ordem no intervalo de 42° a 80°C. Abaixo de 42° C a enzimafoi muito estávelem

pH 6,0; uma hora de exposiçãonesta temperatura acarretou apenasa perda de 8% de suaativida-

de. No intervalo de 42° a 72° C, a energia de ativação da reação de inativação foi de 77 kJ morl

(18,4 kcal morl) e no intervalo de 72° a 80° C, 355 kJ morl (85 kcal morl). Os valores de QlOe as

modificações de entropia foram também muito mais elevados no último intervalo, mostrando que

modificações acentuadas na estrutura da proteína (da enzima) ocorrem somente acima de 70°C.

Dados termodinâmicos foram similares no intervalo de pH de 5,0 a 8,049.Completa inativação da

PPO de bananapode seratingida pela exposição a 80° C por 15 mino

2.2.7 Ativadores

Detergentes aniônicos (ex., dodecil sulfato de sódio) são capazes de reativar PPO de pre-

paraçõesmitocondriaisde cascasde maçãsapós inativaçãopor polivinilpirrolidona(pvp)41além

de também ativarem a PPO latente de preparações parcialmente purificadas ou cruas obtidas de

diversos cultivares de abacate55.Uréia também ativa as formas latentes de PPO de vagens, aumen-

tando especialmentea sua ação sobre os monofenóis.A adiçãode íon CU2+aumentaa atividade

en7.imáticada PPO de rabanete enquanto tratamento similar não tem nenhum efeito sobre a PPO

de batata56,S7.

Apesar da ausência de trabalhos sistemáticos sobre ativação de PPO de diferente fontes,

uma possível explicação para ativação da PPO por estes compostos seria a associação ou a disso-

ciação de proteína envolvidano processo58.A forma ativa da PPO parece ser um oligômero de um

monômero enzimático contendo cobre e o papel do ativador seria promover a enzima a um grau

de polimerização essencial para atividade biológica. O efeito dos substratos e/ou adição do íon

. prostético devem sermelhor compreendidos.

A atividade en7.imática pode ser induzida também por outros fatores, tais como elementos

traços de fertilizantes, agentes promotores do amadureciment059 ou tratamentos fisicos como a

radiação ionizante60. Nestes casos, a ativação não t~ sido comprovada, visto que o efeito pode

estar associado ao incremento da síntese de proteína enzimática na planta; eliminação de um inibi-
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dor natural (ex., por complexação com o íon metálico do grupo prostético); modificações na es-

trutura do substrato ou na permeabilidade da parede celular. Os diferentes fatores estimulantes

nem sempre são conhecidos e algumas vezes não são raceis de serem distinguidos.

2.2.8 Inibidores

2.2.8.1 Inibidores que Atuam Primariamente Sobre a Enzima

Como a PPO é uma metaloproteína (cobre é o grupo prostético), ela pode ser inibida por

agentes complexanteslquelantes tais como cianeto, monóxido de carbono, dietil-ditiocarbamato de

sódio (DIECA), mercaptobenzotiazol, dimercaptopropanol, azida sódica, EDTA, ou metil xantato

de potássio. Alguns destes. reagem também com as quinonas formadas. O ácido ascórbico pode

também atuar diretamente sobre a enzima quelando o seu grupo prostético. Diferenças podem ser

encontradas na ação desses inibidores sobre a PPO dependendo de sua origem (de cloroplastos, de

mitocôndrias ou da fração solúvel).

Ácido benzóico e alguns ácidos cinâmicos são os mais competitivos inibidores da enzima.

Estes compostos são capazes de inibir a PPO competindo com o substrato pelo mesmo sítio ativo

da enzima. Uma inibição do tipo não competitiva é verificada entre estas substâncias e o O2. O

cianeto, por sua vez, mostra um comportamento inverso: concorre com o oxigênio pelo grupo

prostético da enzima e inibe a PPO por inibição do tipo não competitiva. Isto pode ser interpreta-

do como o resultado da existência de dois sítios distintos de ligação do substrato na molécula en-

zimática, um dos quais possui uma alta afinidade por compostos aromáticos, incluindo substratos

fenólicos, enquanto o outro, que provavelmente contém o cobre, pode se ligar com agentes com-

plexantes e oxigêni061.Inibição do tipo competitiva por ambos os substratos pode ser conseguida

com o 2,3-naftalendiol e diacetil.

Inibição por haletos tem sido demonstrada para PPO de várias fontes. A inibição é pH-de-

pendente e pode ser causada pela formação de um complexo entre o íon haleto e o cobre, o qual é

estabilizado em meio ácido.

Outros inibidoresque atuam na enzima:moléculaspequenas de peptídeos que intera-

gem com o cobre; polímeros solúveis tais como polivinilpirrolidonaque atuam como inibidor

competitivo; tioglicolato que reage com a enzima e com os substratos da PPO da cana de

açúcar; o 2,3-naftalendiol,inibidorcompetitivoespecmcoda PPO e quenão atua sobrea lacase,
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tornando possível a distinção entre elas.

2.2.8.2 Compostos que Reagem com os Produtos da Reação ou Substratos

Estes podem ser divididos em dois grupos: (1) agentes redutores que atuam sobre as qui-

nonas formadas reduzindo-as aos o-dihidroxi fenóis que as originaram. Alguns compostos deste

grupo são: ácido ascórbico, S<h, sulfito de sódio, metabissulfito de potássio, 2-mercaptoetanol, 2-

mercaptobenzotiazol, tioglicolato; (2) substâncias como cisteína, glutationa, ácido benzeno sul-

fõnico, DIECA, etil xantato de sódio são, entre outras, capazes de se ligarem com as quinonas

formando compostos estáveis, sem cor. Os compostos que contêm grupos -SH podem também

reagir com o cobre.

3 Biossensores

A especificidade inerente das moléculas biológicas e a sua associação com transdutores

adequados são fteqüentemente exploradas para o desenvolvimento de biossensores analíticos. As

técnicas analíticas convencionais, apesar de precisas, possuem a desvantagem como alto custo e a

necessidade de pessoas treinadas. Os biossensores, devido a sua especificidade, baixo custo, facili-

dade de manipulação e sinal contínuo em tempo real, podem apresentar vantagens em muitos ca-

sos. Neste ítem, o desenvolvimento histórico, os princípios, a evolução dos vários tipos de senso-

res biológicos, suas exigências, aplicações potenciais e suas vantagens serão apresentados. Ênfase

será dada aos biossensores de tecidos vegetal, com enzimasnaturalmente imobilizadas.

3.1 Considerações Iniciais

Um dos mais importantes problemas em Química Analítica é o desenvolvimento de méto-

dos sensíveis e seletivos que possam ser utilizados para solucionar questões associadas com os

eventos biológicos. O uso de enzimas, anticorpos e receptores (em preparações ou em materiais

que as contenham) para solucionar estes problemas analíticos tem propiciado uma nova faceta

nesta área -a dos métodos analíticos sem uso de reagentes químicos.

Os recentes avanços em biotecnologia (maior conhecimento das biomoléculas e suas in-

terações) e nas áreas da eletrônica e dos detectores (o aperfeiçoamento de elementos transdutores)

têm acelerado o desenvolvimento de dispositivos analíticos capazes de proporcionar informação

seletiva, rápida e direta, acerca da composição química de uma dada matriz. Destes dispositivos,

os mais utilizados são os sensores (bio)químicos, denominados de biossensores.
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3.2 Desenvolvimento Histórico

Quando Sorensen62,em 1900, propôs o conceito de pH, não imaginava que, com base

neste parâmetro, os primeiros sensores poderiam ser desenvolvidos para a detenninação potenci-

ométrica da [H1 em amostras biológicas.

o desenvolvimento de sensores (bio)químicos, nos primeiros estágios, esteve associado à

eleu-oquímicae por esta razão a contnouição de Heyrovsky63foi extremamente importante pela

aplicação de técnicas polarográficas para medir o oxigênio em fluidos biológicos. O desenvolvi-

mento do primeiro microeletrodo de oxigênio por Davies e Brink Jr.64,em 1942, foi um marco nos

estudos de biossensores. Free e Free65abriram um caminho para a simplificação do procedimento

analítico quando utilizaram tiras-teste descartáveis com enzimas. Entretanto, os reagentes não

podiam ser reutilizados. Somente com Clark Jr.66,em 1956, eletrodos revestidos com uma mem-

brana sensível ao O2 foram empregados como biossensores no diagnóstico clínico e no controle

ambienta!.

Os estudos de Clark Ir.66para a quantificação indireta de glicose no sangue, utilizando um

eletrodo de oxigênio para a medida do O2consumido na reação com glicose oxidase, pode ser

considerado como o primeiro biossensor devido a combinação direta de um receptor biologica-

mente ativo e um dispositivo eletrônico.

A oclusão da glicose oxidase em um gel de poliacrilamida proporcionou a estabilidade

operacionaI da enzima e simplificoua operação do sensor67.Este estudo abriu as portas para o

desenvolvimento de uma série de eletrodos enzimáticos e analisadores bioquímicos desenvolvidos

desde os anos 70. Em 1975, Janata68projetou um imunoeletrodo e, em 1983, Lowe e Goldfinch69

usaram, pela primeira vez, indicadores ópticos em um sensor enzimático. É importante salientar,

também, o desenvolvimento concomitante nos campos da microeletrônica e das estratégias de

imobilização que possibilitaram e propiciam a fabricação de sensores confiáveis e seletivos para a

monitorização de parâmetros químicos e biológicos em diferentes tipos de matrizes.

3.3 Estrutura de um Biossensor

O sensor (bio)químico é um dispositivo que pode detectar ou responder às substâncias

químicas contidas nas imediações do sensor mediante interaçães específicas com um biocompo-

nente sensível que se encontra em íntimo contato com um transdutor fisico. O componente bioló-

gico translada o reconhecimento molecular específica do analito alterando um parâmetro fisico ou

químico facilmente mensurável. Esta modificação é sentida por um transdutor que gera um sinal
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elétrico para um processador de sinal eletrônico. Uma ilustração esquemática dos princípios ope-

racionais de um biossensor é mostrada na Figura 6.
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Figura 6. Princípios operacionais de um biossensor eletroquímico, onde: . substrato; o reagente
(ex.: O2);..0enzima;4 mediadorreduzido;...mediador oxidado;O produto.

Basicamente, há dois tipos de biossensores que diferem no modo de geração do sinal. Pri-

meiro, os sensores de bioafinidade que utilizam o evento da ligação para detectar substâncias. Esta

ligação modifica a conformação da biomolécula acarretando alterações na carga elétrica, espessu-

ra, temperatura ou parâmetros ópticos (cor ou tluorescência). Estes biossensores são denominados

de imunossensores. O segundo tipo é o biossensor enzimático I metabólico. Neste, o reconheci-

mento do substrato pelos receptores imobilizados é seguido imediatamente da conversão química

ao correspondente produto. Na maioria dos casos, o analito é quantificado pelo aparecimento do

produto gerado ou pelo desaparecimento de sinal em sua presença. A utilização de um ou a com-

binação desses princípios em um sensor para o monitoramento de :frações vitais de organismos

vivos constitui um bioprobe (bioensaio). Exemplos de biossensores, imunossensores e bioprobes

podem ser encontrados na Figura 7.
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Imunossensores

1. eletrodo de pB
2. sensor de álc:ool
3. sensor qualidade carne
4. sensor AIOS

S. sensor de glic:ose
6. pB sanguíneo (ISFET)
7. sensor pressão sanguínea

Figura 7. Diferentes classes.de sensores químicos e suas interrelações

3.3.1 Transdutores Biológicos

Os transdutores biológicos>biocomponentes ou receptores conferem ao biossensor seleti-

vidade ou especificidade>estando envolvidos no rápido reconhecimento e detecção de moléculas

específicas ou reações químicas. Enzimas, proteínas>organelas>tecidos, ácidos nucléicos, antíge-

nos ou anticorpos> como também células íntegras de bactérias, fungos, plantas ou animais podem

constituir o sistema de reconhecimento biológico.

Estes elementos podem estar protegidos por uma membrana permeável a certas moléculas

do ambiente ou estar imobilizadas, em um suporte sólido, de várias maneiras. Adsorção física,

oclusão em um gelou polímero, ligação covalente com um carreador e ligações cruzadas com

proteínas são técnicas utilizadas no desenvolvimento de um biossensor. A matriz de imobilização

pode funcionar simplesmente como um suporte ou pode também estar relacionada com a media-

ção do mecanismo de transdução do sinal.

A adsorção física do biocomponente está baseada nas forças atrativas de van der Waals. É

o mais antigo e o mais simples método de imobilização. A oclusão do biocomponente em matrizes

de géis, polímeros, pastas ou tintas aumentam consideravelmente a estabilidade. Entretanto, para

melhorar o desempenho de um biossensor, o transdutor biológico e o suporte sólido devem dispor

de grupos funcionais capazes de fonnarem essencialmente ligações covalentes para resultar em
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maior precisão e exatidão pela eliminação de variações dentre e entre a análise.

A caracteristica mais importante a respeito do biocatalisador, além da habilidade de detec-

tar um composto específico, é seu papel na transferência do impulso energético proporcional à

substância que necessita ser quantificada. Assim, o receptor deve estar próximo ou em íntimo

contato com um sistema de transdução adequado.

3.3.2 Transdutores Físicos

o transdutorfisico-o interpretador do biossensor - é um dispositivo elétrico que converte

os impulsos energéticos da reação biocatalítica em sinais que podem ser eletronicamente amplifi-

cados, armazenados e revelados. Modificações no pH, concentração iônica, emissão de luz, pro-

dução de oxigênio, gás carbônico ou peróxido de hidrogênio da reação, condutividade ou modifi-

cação na temperatura podem ser monitorados por potenciometria, amperometria, termorregistra-

dores, equipamentos optoeletrônicos, transistores de efeito de campo ou outros.

Os transdutores mais fteqüentemente utilizados são os elétricos, os ópticos e os térmicos

mas transdutores piezelétricos e de ondas acústicas de superficie podem também ser empregados.

A natureza da superficie do sensor, sua capacidade de medir em tempo real e a possibilidade de ser

reutilizado são parâmetros distintos em cada método. Similarmente, as vantagens dos vários mé-

todos são ditadas pela sua aplicabilidadenas indústrias e laboratórios, quando comparadas com as

tecnologias e produtos disponíveisno mercado.

De maneira geral, no emprego de um transdutor devem ser consideradas as seguintes ca-

racteristicas7o: a) alta especificidade ao analito de interesse e resposta no intervalo de concen-

tração apropriado; b) tempo de resposta, moderadamente rápido (entre 1 e 60 s) é desejável;

c) acessível à miniaturização; d) compensação interna dos efeitos adversos de fatores ambientais

(ex., temperatura) e e) confiabilidadee adequação para aplicação prática.

Os transdutores mais empregados comercialmente estão baseados em métodos eletroquí-

micos e os que utilizam enzimas constituem os chamados biossensores potenciométricos e biosen-

sores amperométricos.

3.3.2.1 Biosensores Potenciométricos

Os sensores potenciométricos determinam o potencial entre dois eletrodos um dos quais é

sensível ao íon de interesse (eletrodo de trabalho) e outro que mantém o potencial, altamente está-

vel e constante (o eletrodo de referência). Este potencial, geralmente, é proporcional ao logaritmo
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da concentração do anaIito ou atividade seguindo a bem conhecida equação de Nernst:

E = EO 0,0952-
F

ina.
z I

(42)

onde E é o potencial produzido no eletrodo, EO corresponde ao potencial padrão produzido no

eletrodo (incorpora diversos parâmetros, dentre os quais os potenciais de junção e do eletrodo de

referência), z é o número de elétrons transferidos entre o analitoe o eletrodo, F é a constante de

Faraday (96 485 C) e tlié a atividade ou concentração de um íon definidacomo:

3j=fj .Cj (43)

em que/; é o coeficiente de atividade (modifica-se em função da resistência iônica de acordo com

a equação de Debye-Hückel) e c; é a concentração molar do íon.

Os dispositivos potenciométricos mais comuns são os eletrodos de pH e os eletrodos sele-

tivos sensíveis a inúmeros íons (1', r, 82-,CN, NH.), têm sido empregados, com êxito, juntamen-

te com inúmeras enzimas (glucose oxidase, peroxidase, urease, catalase). Entretanto, estas asso-

ciações devem ser usadas com restrições, visto que interferências podem ser encontradas tanto no

eletrodoíon seletivo-EIS como em compostos oxidáveis que podem estar presentes na amostra,

alterando assim o equih'briode oxidação do analito. Os EIS são particularmente Í1teisdevido a sua

notável seletividade alcançada pela moldagem no eletrodo de uma membrana permeável ao gás

(polipropileno, Teflon ou membranas à base de silicone,dentre outras).

Um interesante exemplo de um biossensor potenciométrico é o eletrodo enzimático sensí-

vel à gás (Figura 8) no qual a enzima imobilizadaé aplicada sobre um eletrodo de vidro convenci-

onal. Entre estes tem-se uma fina camada de solução de bicarbonato de sódio (sensor de CÜz) ou

cloreto de amônia (sensor de NH3). Quando o eletrodo é exposto à solução do substrato a ser

analisado a reação enzimática produz CO2 (descarboxilases) ou NH3 (deaminases) como pro-

duto. O gás gerado difunde-se, dissolvendo-se na solução interna do eletrodo, modificando o pH e

aumentando a resposta potenciométrica do sistema. Respostas lineares são geralmente observadas

. no intervalo de 10 JlD101a 0,1 moI L-\ com um tempo de resposta variando de 1 a 10 minoInfe-

lizmente, o tempo de recuperação da linha base é da mesma ordem de magnitude, o que diminui a

praticidade de uso desse tipo de sensor. Interferências podem resultar de espécies dissolvidas na

amostra. Esses sensores têm sido utilizados para a análise de muitos compostos biológicos e são,

particularmente, úteis na preparação de eletrodos enzimáticos para aminoácidos71.
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Figura 8. Sensor potencioinétricosensívelà gás: a) eletrodo de vidro (sensívelà variações de
pH); b) soluçãointerna;c) corpo do eletrodo;d) anelde borracha("O-ring");e) mem-
brana pemeávelà gás; f) camadade enzima;g) membranade diálise.

Eletrodos íons-seletivos têm sido usados como detetores alternativos nos testes de ELISA

(enzyme-likedimmunosorbentassays)72. Umimunossensorbaseadonesseprincípioe desenvolvido

por Fonong e Rechnitz73é mostrado na Figura 9. Os imunossensores oferecem uma excepcional

sensibilidade e se constituem em um vasto campo para o desenvolvimento de novos biossensores.

3.3.2.2 Biossensores Amperométricos

Os biossensores amperométricos monitoram o fluxo de corrente em um potencial fixo,

previamente selecionado, originado na oxidação. ou redução de um composto eletroativo, en-

tre o eletrodo de trabalho e ode referência. Para compensar a queda no potencial provocada

pela corrente que passa através da solução ou quando se opera em meios de baixa condutividade

(soluções hidroalcoólicas, solventes orgânicos), um sistema de três eletrodos é essencial. Estes

biossensores exibem resposta linear versus concentração do substrato (dentro de certos limites) e a

corrente registrada é uma medida direta da velocidade de reação eletroquímica (i.é., a velocidade

- de redução ou de oxidação no eletrodo).

A quantidade de corrente I mede a velocidade de reação eletroquímica, como descrita pela

lei de Faraday (equação 44):
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1= zFdn
dt

(44)

onde dnldt é a velocidade de oxidação ou de redução (em moI s-l).
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Figura 9. Exemplo de imunossensor potenciométrico. O produto da enzima imobilizada pelo IgG
é detectado pelo eletrodo Íon-seletivo.Na presença de anti-IgG, a atividadeenzimáticade-
cresce, ocorrendo uma variaçãono potencialproporcionalà concentraçãodo antígeno.

Nos eletrodos enzimáticos, um dos reagentes ou um dos produtos da reação enzimática

deve ser eletroativo e a variação da concentração desta espécie junto à superficie do sensor é

monitorada. A otimização desses biossensores envolve estabilidade, fundo de corrente baixo e

cinética de transferência de elétrons rápida.

Eletrodos de platina são, geralmente, usados como sensores base na combinação com bio-

catalisadores, devido às suas respostas catalíticas na medida da oxidação do peróxido de hidrogê-

nio e redução de oxigênio. Atualmente, são populares os eletrodos de carbono, modificados ou

não (carbono vítreo, pirolítico e outras fonnas de carbono). A modificação da estrutura da super-

ficie do eletrodo por reagentes químicos apropriados pode acelerar a velocidade de reação eletro-

química, prevenir envenenamento da superficie e diminuir as interferências da reação, além de

propiciar um maior controle da etapa de imobilizaçãe da enzima.
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Muitas enzimas envolvidas nas reações de oxidação e redução contêm centros eletroativos

(hemina, flavina) envolvidos por uma camada de proteína, que impede uma eficiente transferência

-deelétrons aos eletrodos. Para minimizaresse problema, tem-se introduzido os mediadores redox

(fenoxazina, ferricianeto, benzoquinona, ferroceno e seus derivados, tetratiafulvaleno (TTF), te-

tracianoquinodimetano (TCNQ), poliviologeno, cloranil, azul de Meldola, entre outros) que po-

dem ser incorporados em eletrodos enzimáticos ou em imunossensores71.Um mediador, para ser

efiCiente,deve apresentar as seguintes características: (1) ser insensível ao pH e ao oxigênio; (2)

interagir rapidamente com o sítio da enzima e ter comportamento eletroq~co rápido e (3) ser

de fãcil imobilização. Na Figura 10 ilustram-se as várias maneiras de transferência de elétrons de

mediadores para o eletrodo.

MP

(a)

ET )oc:
Sr

(b) ET ~c:
Sr

Figura 10. Diferentes maneiras de transferência de eletrons de mediadores para a superficie do
eletrodo: a) via mediador solúvel; b) via mediador imobilizado onde: M, mediador;
ET, eletrodode trabalho;S, substrato;MP, membranapermeável.Os índicesQ e I re-
ferem-se às formas oxidadas e reduzidas, respectivamente.

3.4 Evolução dos Eletrodos Enzimáticos

Basicamente, três classes distintas de eletrodos enzimáticos amperométricos podem ser re-

conhecidos, dependendo do grau de integração dos componentes (Figura 11)74.

Os sensores de primeira geração são baseados em uma solução concentrada de enzima

mantida em uma câmara de reação por uma membrana fina em frente do eletrodo indicador. Este

sistema foi descrito por Clark Ir. e Lyons75e, posteriormente, melhorado por oclusão em gel e

imobilização das enzimas na própria membrana.
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Figura 11. Diferentes gerações durante a evolução de eletrodos enzimáticos amperométricos. A)
Primeira geração; B) Segunda geração; C) Terceira geração, onde: a) Membrana per-
meável; b) Enzima (região onde OCOITea bioconversão; c) Transdutor; d) Sistema ele-
trônico .

Na segunda geração de sensores, há uma adsorção fisica direta ou fixação covalente do re-

ceptor na superficie do transdutor eliminando assim, a camada de membrana inativa. Exemplos de

sensoresde segundageração incluemos sistemasdesenvolvidospor Blaedel e Jenkins76 e por

Durliat e Comtat77para a determinação de lactato e glicose, respectivamente.

Os sensores de terceira geração são caracterizados pela comunicação elétrica direta entre

os centros redox das enzimas e a superficie do eletrodo. Esta configuração se constitui em um

eletrodo enzimático sem mediador. Este sensor, do tipo "biochip", permite considerável miniaturi-

zação do dispositivo sensível como é exemplificado pelo sensor descrito por Briggs78.Relativa-

mente, pouco sucesso com estes biossensores tem sido registrado, devido às dificuldades inerentes

relacionadas com as estruturas complexas das proteinas. Entretanto, deve ser ressaltado que se

trata de um campo recentemente iniciado. Adicionalmente, essa classe de eletrodos enzimáticos é

dificil de identificar na literatura visto que a natureza exata do mecanismo do eletrodo fteqüente-

mente não está bem definida (i.é, se a enzima é oxidada por transferência direta de elétrons do

eletrodo, se é um processo mediado ou se simplesmente detecta o peróxido de hidrogênio). Atu-

almente, predomina a utilização de sensores de segut].dageração.
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Apesar de, até o momento, apenas um pequeno grupo de biossensores estar comercialmen-

te disponível, uma enorme gama destes transdutores têm sido preparados e testados por inúmeros

pesquisadores. Teoricamente, é possível idealizar biossensores para qualquer molécula orgânica

capaz de interagir com espécies biológicas. Os mais comuns e bem-sucedidos sensores são os sis-

temas baseados em biocatalisadores (enzimáticos).

3.5 Sensores Enzimáticos

Os biossensores eletroquímicos baseados em enzimasisoladas, células íntegras de microrganismos,

anticorpos, antígenos e de tecidos vegetais e animais permitem a quantificação de inúmeras sub-

stâncias, incluindo aminoácidos, gases, cofatores, aminas, amidas, ácidos carboxílicos, antibióti-

cos, carboidratos assimiláveis, açúcares e amidos, álcoois e fenóis, vitaminas, mutágenos e íons

inorgânicos. Estas aplicações dos biossensores estão resumidas na Tabela VI.

3.5.1 Biossensores Tissulares

Os sensores de tecidos vegetais (folhas novas, extremidades de raízes, flores de árvores

fiutíferas, sementes, ftutas, hortaliças, inflorescências, tubérculos) em conjunção com elementos

eletroquímicos formam um sensor biocatalitico de baixo custo, de fãcil construção e que, geral-

mente, não requer cofatoresso.

Do ponto de vista histórico, biossensores tissulares foram introduzidos após o desenvol-

vimento de biossensores baseados em enzimas isoladas e de células microbianas. O emprego de

um tecido de mamífero como uma camada biocatalítica foi demonstrado pela primeira vez por

Rechnitz, em 197881.Neste caso, um fino pedaço de figado bovino e uma alíquota da enzima ure-

ase foram co-imobilizados na superficie de um eletrodo sensível ao gás amoníaco. Desta maneira,

este sistema abriu as portas para o desenvolvimento de inúmeros biossensores tissulares. Na Tabe-

la vn são apresentados alguns dos biossensores tissulares registrados na literatura nos últimos

CInCO anos.

No início da utilização de tecidos vegetais e animais como materiais biocataliticos estes

eram mantidos na superfície de um eletrodo íon seletivo ou de um eletrodo sensível à gas. Facil-

mente preparados pelo simples corte de seções finas de tecidos em um ambiente não estéril, os

sensores tissulares tinham mostrado substancial simplificaçãoem relação a oUtros eletrodos seleti-

vos em termos de estabilidade mecânica, facilidade de preparação, simplicidade, sensibilidade,

baixo custo e vida útil relativamente extensa. Além-disto, estes eletrodos, geralmente, possuiam

maior atividade biocatalítica quando comparados com outros sensores que usam microrganismos,
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mitocôndrias ou ~nzimas isoladas. Adicionalmente, a utilização de tecidos de seções diferen-

tes da mesma fonte animal ou vegetal eram capazes de detectar diversos substratos por conte-

rem múltiplos sistemas enzimáticos. Entretanto, apesar dessas vantagens, estes sistemas apresen-

tam desvantagens marcantes como: (1) pequena seletividadea um dado substrato visto que o ma-

terial biocatalítico contém numerosas enzimas e pode manter múltiplas vias metabólicas e (2)

ocasionalmente, há um aumento do número de interferentes devido ao maior número de enzimas,

vias metabólicas, cofatores e a própria estrutura de imobilização natural da enzima, fatores estes

que, por outro lado, promovem maiores estabilidade e vida útil a este sistema analítico.

Tabela VL Aplicações de biossensores amperométricos e potenciométricos na indústria química

CLASSE DE COMPOSTOS.
Acidos orgânicos elou seus sais

Álcoois, fenóis

Aminoácidos

Aminas, amidas, heterocíclicos da adenosina

Carboidratos

Cofatores

Complexos variados

Enzimas

Gases

Fonte:Ho e Rechnitz79.

ANALITO

Acetato, formato, malato, gluconato, isocitrato,
lactato, oxalato, piruvato, succinato, ácido nitriloa-
cético, ascorbato

Acetaldeído, bilirrubina, catecol, colesterol, éteres
do colesterol, etanol, glicerol, ésteres do glicerol,
metanol, fenol

Alanina, arginina, asparagina, ácido aspártico, cis-
téina, glutamina, ácido glutâmico, glutationa, histi-
dina, leucina, lisina, metionina, N-acetilmetionina,
fenilalanina, sarcosina, serina, tirosina, triptofano,
valiDa

Aminopirina, anilina, aminas aromáticas, acetilcoli-
na, fosfatidilcolina, colina, creatina, guanidina, gua-
nosina, penicilina, espermina, creatinina, ácido 00-
co, uréia, xantina, hipoxantina

Amigdalina, galactose, fiutose, glicose, glicose-6-
fosfato, lactose, maltose, sacarose, amido

AMP (adenosina monofosfato), ATP (adenosinatri-
fosfato), H2(h, NADPH (piridina nucleotídeos)

Antibióticos, substâncias assimiláveis, substâncias
voláteis, vitaminas, peptídeos, demanda biológica
do oxigênio, mutágenos

Peroxidase, a-ami/ase, glicoami/ase, colinesterase,
pulu/anase

NH3, H2,Ca., S(h, NO, Ü2,CO, CÜ2



TABELA VII. Biossensores baseados em tecidos vegetais.

Substrato Material Biocatalftico

Dopamina Banana,batata,maçã

Flavanóides Banana,batata,maçã

Organofosforados Batata
Ácidocarbâmico Batata

Uréia Feijão(Jackbean)

Fenóis Cogumelo
Piruvato Grãode milho

Peróxidode hidrogênio Aspargo
Colma Raiz forte

Pectina Cascade laranja

Ácidoglicólico Espinafre

Enzima

Polifenol oxidase

Polifenol oxidase

Fosfatase ácida

Fosfafase ácida

Urease

Polifenol oxidase

Piruvato descarboxilase

Referência
83

82

88

88

91

89

84

90

103

92

93

Peroxidase

Peroxidase

Pectinesterase

Glicolato oxidasee
Peroxidase

Fenóis, dopamina

Dopamina

Cadaverina, putrescina

Cogumelo

Maçã em pó

Ervilhas, lentilhas

Polifenol oxidase

Polifenoloxidase

Amino oxidase / Anidrase
carbônica

94

95

85

43



Cont. Tabela VII.

Raiz e pecíolode batata p-glucoronidase

Banana,cogumelo Polifenoloxidase

Batata Polifenoloxidase

Sorgo Oxalatooxidase

Batata Polifenoloxidase

Pós de batata, banana,cogumeloPolifenoloxidase
e maçãa

Pós de batata, banana,cogumeloPolifenoloxidase
e maçã

Ácido benzóico, tiou- Cogumelo
réia, dietilditiocarbama-
mato

Glucoronídeos

Bifenil-2-2' diol

86

87

96

97

98

99

Catecol

Ácido oxálico

Atrazina

Dopamina

Dopamina 100

Polifenol oxidase 101

Peróxido de hidrogênio Nabo Peroxidase 102

a. náfion.

44
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Há algumas vantagens em se utilizar os biossensores baseados em tecidos vegetais quando

comparados aos de tecidos animais:dispoml>ilidadede plantas~ simplicidadena construçãode

eletrodos e de bioreatores~ custo mais reduzido na sua preparação~ e uma imensa aplicabilidade

quando acoplados com enzimas isoladas para formar os chamados sensores ln'bridos.

Todos os biossensores tissulares estão sujeitos à degradação microbiana. Ass~ devem ser

estocados adequadamente em uma solução de agentes antimicrobianos para assegurar sua vida

útil. Materiais bacteriostáticos fteqüentemente utilizados são: solução de timerasol 0,01 %, azida

sódica0~02% ou diacetatode clorohexidinaa 0~OO2 %. Apesar de efetivos na prevenção do cres-

cimento microbiano, estes devem ser empregados com cautela visto que estes gentes químicos

pod~ se usados por longo tempo~inibir a atividade enzimática causando assim a perda da inte-

gridade do sensor. Adição de glicerol na solução de estocagem ajuda a manter a atividade bioca-

talítica e a estabilidade das enzimas no tecido. Tecidos congelados podem reter sua atividade bio-

catalítica por alguns meses quando armazenados apropriadamente.

A estabilidade da atividade biocatalítica depende não somente de certos cofatores presen-

tes mas também do pH da solução tamponante. Modificações de pH (não controláveis) que podem

ocorrer na superficie do eletrodo~ possivelmente~devido a intermediários enzimáticos gerados~

podem causar interferências no eletrodo. A adição de inibidores específicos, como fenilalaninaou

fosfato de glicerol, ajudam a regular estas mudanças imprevistas de pH. O uso de soluções com

adequada capacidade tamponante, geralmente~é suficiente para manter o pH ótimo necessário

para maximizar a atividade do eletrodo.

Os tempos de resposta e de recuperação de um biossensor tissular dependem de alguns

fatores. Estes incluem: tipos de tecidos~conteúdo celular~via metabóli~ COfatores~disponibilida-

de da enzim~ espessura do tecido~ substrato~velocidade de difusão do produto~ tipo de reator

enzimático e método de detecção~ entre outros. Alguns tecidos podem conter mais material de

suporte~ mais tecido conectivo ou mais partes fibrosas do que outros; conseqüentemente, suas

porosidades variarão consideravelmente. Isto pode explicar as diferenças nas velocidades de difu-

. são através das membranas celulares (animais), paredes celulares (plantas) e espaços intra- e ex-

tracelulares.

3.5.1.1 Mecanismo de Resposta dos Biossensores Tissulares

As enzimas encontram-se no interior das cél1!lasdos tecidos vegetais e animais e é razoá-

vel supor que as moléculas do substrato devem ser transportadas, para ficarem em íntimo contato
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com as moléculas da camada biocatalítica. Assim, a deternrinação do mecanismo de transporte do

substrato até a enzima imobilizada e do produto gerado para o eletrodo é importante do ponto de

vista de utilização de materiais tissulares como reagentes analíticos.

Os modelos existentes para descrever as interações entre substrato e enzima ainda são os

propostos por Arnold e RechnitzI04.A Figura 12 mostra os vários modelos esquematicamente.

O modelo I representa a situação em que as célulasda superficieexterna do tecido completa-

mente destruído liberama enzimana super:ficiedo eletrodo. Com o envelhecimentodo eletrodo ocorre

a difusãode fragmentoscelularespara fora da superficiedo eletrodo que expÕeuma camada nova de

célulasricas em en7imas.Este modelo eliminaas complicaçõesda entrada de substrato no interior das

células.A velocidadede liberaçãoda enzimadeve ser constante,consistentecom a boa reprodutibilida-

de dos biossensoresbaseadosem tecidos e deve ser lenta para assegurarquantidade suficientede enzi-

ma por um tempo de vidaútilprolongado.

Figura 12. Representação esquemática dos modelos propostos para a interação substrato-
enzima.o, substrato;E, enzimae tp,transportedeproteína.

O modelo TIrepresenta o caso onde as célulasimobHi7J:1das,rompidas suficientemente,permi-

tem uma difusãolivre de moléculasde substratoe produto dentro e fora das célulasdo tecido, mas não

tão completamenteque a erizimapossa se difundirfora do eletrodo. Aqui pode ocorrer a formação de

canaisnas membranasmaisexternas dos tecidos ocasionadadurante a construção do eletrodo devido a

lavagemcom água da camadatissularou ao descongelamentopréviodo tecido.

Os modelos fi e IV representam os casos onde as células de tecidos imobilizados pennanecem
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intactas no interior da cél. junto à superfície do eletrodo. O modelo m requer uma proteína específi-

ca para auxiliar no transporte do substrato através da membrana celular. O modelo IV, além desta pro-

teína de transporte, requer uma fonte de energia dentro da célula do tecido para ajudar no processo de

transporte. A necessídade de uma fonte de energia torna este modelo pouco provável porque a viabili-

dade de células neste sistema é duvidosa.

3.5.1.2 Biossensores Baseados em Folhas

Muitas folhas possuem uma estrutura de multicamada contendo um revestimento externo

ceroso (cutícula) e uma camada esponjosa entre o endocarpo e o mesocarpo. A cutícula é de natu-

reza hidrofóbica, porém permite a troca de gases através de pequenas aberturas na superficie co-

nhecidas como estômatos.

Um biossensor baseado em folhas de pepino, sem cutícula, que possui atividade de

l-cisterna dissulfidrase, foi proposto por Smit e RechnitzI05.Este material biocatalítico foi fixado

em eletrodos de membrana sensível a NH3 para a determinação de cisteína. Folhas de alface pul-

verizadas, ricas em peroxidase, foram colocadas sobre uma membrana de tetlon e fixada por uma

membrana de acetato de celulose sobre um eletrodo sensível a Ü2 e utilizadas por Fang et al.I06

para detecção de peróxido de hidrogênio.

3.5.1.3 Biossensores Baseados em mores

Os tecidos das flores oferecem propriedades atraentes como materiais biocatalíticos na

construção de biossensores. As fragrâncias produzidas pelas flores indicam um alto nívelloca1iza-

do de atividade metabólica resultando em produtos voláteis que podem ser compatíveis com ele-

trodos sensíveis a gases. Tais processos metabólicos são suficientementerápidos, sensíveis e sele-

tivos entre diferentes espécies ou componentes estruturais das flores que podem ser usados no

desenvolvimento de biossensores.

Ucbiyama e RechnitzI07,utilizaram pétalas de flores de magnólia (Magnolia grandiflora)

para a construção de um biossensor visando a determinação de l-glutamina e l-asparagina. Após

removida a parte hidrofóbica externa, discos de 12 mm e 0,1 - 0,4 mm de espessura foram utiliza-

dos diretamente na superficiede um sensor sensívela gás amoníaco.

3.5.1.4 Biossensores Baseados em Bulbos e Intlorescências

Os sulfóxidos de s-alquil-l-cisteína, ativados pela alinase, são os precursores dos compos-

tos responsáveis pelo "flavor" de bulbos dos gêneros Allium (cebola, alho) e Brassica (repolho,
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couve-flor, brocoli). A reação catalisada por essa enzima é a seguinte:

s-alquil-l-cisteína . alinase,
ácido sulf'enico + NH3 + ácido pirúvico (45)

A amonia produzida, quando a enzima está em contato com o substrato via ruptura da pa-

rede celular, é facilmente monitorada com um eletrodo sensívelà amônia. Esta reaçãoenzimática é

muito rápida e este biossensor pode ser utilizado para detecção de sulfóxidos.

3.5.1.5 Biossensores Baseados em Tubérculos I Raízes

Tecidos de beterraba, que possuem atividade da enzima tirosinase, foram empregados por

Schubert et al.108,para a determinação de tirosina. Fatias com espessura de 100 J.UIlforam acopla-

das a um eletrodo de oxigênio com uma membrana de diálise e presa por um anel de borracha. As

características desse sensor foram estabilidade à temperatura ambiente, vida útil de oito dias, tem-

po de resposta de 5 - 10 min e um intervalo de linearidade de 0,03 -0,9 mmol L-I.

3.5.1.6 Biossensores Baseados em Sementes e Grãos

Um sensor de piruvato foi desenvolvido por He e Rechnitz84utilizando a região central do

grão de milho, rico empiruvato descarboxi/ase, como camada biocatalítica. O sensor foi fabricado

confinando uma solução indicadora fluorescente (3,6,8-trisulfonato de l-hidroxipireno, NaHC03,

NaCI e glicerol) em um recipiente de vidro coberto com uma membrana consistindo do material

biocatalítico "sanduichado" entre uma membrana permeável ao gás e uma membrana de diálise,

mais externa. O sensor exibiu linearidade no intervalo de 0,05 - 1,5 mmol L-I, com tempo de res-

posta de 6 -12 min e uma vida útil de sete dias quando usado diariamente.

Fernandes et al.97,desenvolveram um reator enzimático com sementes de sorgo acoplado

com um eletrodo sensívela C<h para a quantificação de ácido oxálico. Este sensor foi estável du-

rante 200 determinações com um tempo de resposta em tomo de um minuto.

3.5.1.7 Biossensores Baseados em Frutas

Há interessantes sistemas biocatalíticos encontrados em flutas. Sidwell e Rechnitzl09aco-

. pIaram um pedaço da polpa de banana (0,25 -1,0 mm de espessura) em um eletrodo de oxigênio

(célula de Clark:)com uma membrana de diálise e obtiveram um biossensor que pode quantificar o

neurotransmissor dopamina. O consumo de oxigênio nesta reação produz um sinal (via eletrodo de

oxigênio), proporcional à concentração de dopamina presente.

WIjesuriyaet al.110utilizaram tecido de uva Thompson (Vitis vinifera) como fonte de cata-
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lase para detecção de peróxido de hidrogênio. Uma fatia (0,5 mm) do tecido foi acoplada a um

eletrodo de oxigênio fixa por um rede de nylon e um anel de borracha. O sensor obtido era estável

em uma amplo intervalo de pH (5,5 - 8,5), com tempo de resposta de um minuto e vida útil com-

patível com o de eletrodos de catalase comercial imobilizada.

Horie e Rechni~, desenvolveramum biossensor amperométrico para detecção de pectina

fixando um pedaço de casca de laranja, fonte de pectinesterase, junto a um eletrodo de pasta de

carbono contendo álcool oridase. Da degradação da pectina pela pectinesterase há produção de

metanol, que é detectado pelo eletrodo de pasta de carbono contendo álcooloxidase.

Pós obtidos de batata, maçã, banana e cogumelo foram misturados com álcool polivinilico

e espalhados em uma membrana de policarbonato. O biofilmeobtido após desidratado, foi coloca-

do sobre um eletrodo sensível ao oxigênio e coberto com outra membrana de policarbonato. Os

biossensores obtidos possuiam limites de detecção de cerca de 0,5 Ilmol L-I para a dopamina, alta

estabilidade e reprodutt"ilidadeIoo.Para aumentar a seletividade à dopamina estes eletrodos foram

revestidos, posteriormente, com nafio~. Estes novos biossensores mostraram maiores estabili-

dade, reprodutibilidade e vida útil quando comparados com os biossensores de tecidos não trata-

dos e tirosinase isolada.

4. Características Operacionais e Limitações dos Biossensores

4.1 Tempo de Resposta

As aplicações analíticas dos biossensores são baseadas, geralmente, nas condições de equi-

hõrio entre o '1luxo do produto e refluxo" de material que chegam à superficie do eletrodo. Gráfi-

cos logarítmicos ou lineares para eletrodos potenciométricos e amperométricos, respectivamente,

proporcionam uma relação analítica adequada para a quantificação do substrato. Entretanto, o

comportamento de equih'briode tais biossensores pode ser afetado de inúmeras maneiras dentre as

quaisa construção-do eletrodo,configuraçãodo reator enzimático,como tambémda cinéticade

. reação no material tissuIar e a composição da solução teste.

As propriedades dinâmicas dos biossensores são de considerável importância analítica.

Tempos de resposta dos biossensores baseados em tecidos vegetais normalmente se encontram no

intervalode -1 - 10 min (em certos casos até mais) dependendo do tipo de eletrodo utilizado

(potenciométrico ou amperométrico), espessura e massa do tecido, pH da solução tamponante,
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permeabilidade tissular, temperatura, configuração do reator, agitação, velocidade de fluxo e me-

canismos de difusão. Tipicamente, tempos de resposta menores são obtidos em concentrações

mais baixas de analito.

4.2 Vida Útil dos Biossensores Tissulares

A vida útil dos biossensores tissulares é primariamente governada pela instabilidade do te-

cido utilizado. Esta instabilidade é afetada pelos métodos de imobilizaçãodo biocatalisador, pH da

solução, condições de estocagem e presença ou ausência de ativadores. A vida útil destes biossen-

sores pode ser inferior a um dia ou, dependendo das condições particulares do material biocatalíti-

co utilizado, ser superior a mais de 30 dias.

Biossensores de tecidos vegetais, geralmente, possuem boa seletividade, especialmente se

o substrato a ser determinado é o nutriente principal ou um metabólito funcional do material tissu-

lar empregado. As condições de pH ótimo, presença de cofatores e de estabilidade, normalmente,

favorecem este material biocalítico para a construção de sensores visto que as enzimas encontram-

se imobilizadas em seu ambiente natural.

4.3 Técnicas de Imobilização

Os dois métodos mais fteqüentemente empregados na imobilizaçãode enzimas são (1) a li-

gação cruzada empregando um reagente bifuncional em um suporte inerte e (2) a retenção fisica

da enzima em uma membrana apropriada. O primeiro método, onde há formação de ligações in-

termolecu1ares entre a enzima e o suporte, normalmente, não é requerido no caso de tecidos de

plantas, visto que os agentes biocatalíticos encqntram-se em uma matriz otimizada pela evolução.

Biossensores de tecido, usualmente, são fabricados pela retenção fisica do material biológico na

extremidade do eletrodo usando-se uma membrana. Esta membrana deve permitir a difusão do

substrato nas cam~dasbiocatalíticas do tecido vegetal sem deixar que o biocatalisador se afaste da

superficie do eletrodo. Normalmente, pode-se empregar uma membrana de diálise à base de celo-

fane ou dependendo do tamanho das partículas do material tissular, uma rede de nylon de 150 f.1II1

de porosidade é suficiente.

4.4 Características Desejáveis de um Biossensor

Há um consenso generalizado sobre as propriedades desejáveis de um sensor (bio)químico.

Em adição às características principais de todos os métodos analíticos, tais como eficiência, preci-

são, sensibilidade e seletividade, é necessário que os biossensores tenham algumas propriedades
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ta como material para o novo tipo de eletrodo112.

Atualmente,a pasta de carbono é uma misturade dois componentes:o pó de carbono

(grafite)comum líquidoorgânico,o Iigantel13.Os tiposde pó e os compostosligantesconmmente
usadosnestasmisturassãomostradosnas TabelasIX e X.

TABELA IX. Pós de carbono (grafite) usados na preparação de pastas de carbono.

CadDIo(GnJlR) Tamanho daPartícula (Média) Fonte Comercial
1l2!!L
10-20Acheson G-38

UCP-I-M

RW-A(B)

CR-5

Graphon

Sigradur G
Fonte: Kalcher et al1l4.

NationalCarbon Company (V.S.A)

1

5 - 10

5

25

1- 12

UnitedCarbonProduct (V.S.A)

~ Werlce(R.F.A)

TeslaLankskroun(RCheca)

Não encontrada-

HTW Reitingen (RF.A)

TABELA X. Compostos usados como ligantes em pastas de carbono.

Tipo de Li,ante
Hidrocarbonetos Alif'aticos

Mistura de Hidrocarbonetos

Compostos Aromáticos

Hidrocarbonetos Halogenados
(alifãticos, aromáticos)

Silicones

Ésteres de Ácidos Orgânicos
Fonte: Kalcher et alo114.

Substância

Hexano,octano, decano, d~, hexadecano,esqualeno

Nujol, Uvasol

Benzeno,naftaleno,fenantreno,trimetilbenzeno,éter difenílico

Tetracloreto de carbono, tribrometo de carbono, derivados
polifluoretados

MS, MSO, Lukoil

Fosfato de tricresil, ftalato de dioctil

o tamanho das partículas do pó de grafite varia entre 5 e 25 JlID.Partículas grandes produ-

zem uma textura grosseira e desfavorecem as propriedades mecânicas e eletroquímicas. Partículas

muito pequenas ('ex., 0,2 !J.m)são adequadas para a fabricação de microeletrodos de pasta de

carbono. As propriedades requeridas do pó de gr~te na elaboração das pastas de carbono são:

uniformidade do tamanho de partícula, alta pureza química e baixa capacidade de adsorção de
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oxigênio e de impurezas eletroativas. Materiais tais como negro de fumo, CaIVãovegetal ou pro-

dutos similaresnão são adequados para a preparação de pastas.

o segundo componente da pasta de carbono é o ligante. Esta substância deve ser eletroi-

nativa e quimicamente inerte, imiscívelcom as soluções do analito, pouco volátil e livre de impu-

rezas.

A relação entre o ligante e pó de grafite usualmente varia de 0,3 - 0,5 mL por grama de

carbono (pastas ccsecas")e 0,5 -0,9 mL por grama de carbono (pastas "úmidas,,)115,116.

A superficie de um EPC possui características únicas com regiões condutoras (carbono) e

isolantes (líquido orgânico). As dimensões destas regiões são variáveis e dependem da relação pó

de grafite e ligante. Geralmente, os EPC de composição comum exibem uma superficie revestida,

praticamente, por um microfilme de líquido ligante. A relação pó de grafite e ligante determina,

também, as propriedades fisicase químicas além do comportamento eletroquímico.

Os EPC têm sido utilizados para determinações analíticas desde 1963117.Estes eletrodos,

não modificados, são fteqüentemente empregados em análisespor ccstripping"após deposição dos

analitos como metais ou como óxidos insolúveis. Pré-concentração de algumas espécies inorgâni-

cas, como heteropoliácido de molibdênioe silício, para a determinação de silício, é também possí-

vel por adsorção 118.Os EPC são detetores amperométricos apropriados para análise em fluxo,

mas são empregados principalmentecomo sensores em sua forma modificada.

Os primeiros trabalhos relatando a utilização de um terceiro componente na pasta de car-

bono datam de 1964 e 1965119,12°.Estes trabalhos pioneiros contnõuíram enormemente para o

aparecimento dos chamados CCeletrodosde pasta de carbono quimicamente modificado~'

(EPCQM) na década de 70. A introdução de um novo constituinte na pasta afeta significativa-

mente o comportamento eletroquímico do novo material do eletrodo propiciando seletividade e

sensibilidade.

A primeira modificação química da pasta de carbono foi realizada por Cheek e Nelson121

. pela introdução de grupos funcionais complexantes na superficie do pó de carbono para a pré-

concentração de prata. Outro método de modificação foi escolhido por Yao e Mushal22. Estes

autores dissolveram um modificador no ligante para imobilização das espécies eletroativas. A am-

pla aplicação dos EPCQM' foi proporcionad~ por Ravichadran e Baldwinl23que propuseram a

mistura direta do modificador com a pasta cOio uma maneira conveniente para a modificação.
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Desta man~ os EPCQM passaram a ser usidos para detenninações voltamétricas diretas ou

como detectores amperométricos em sistemas d<isoluções em fluxo 'ou em batelada. Recentemen-

te, estas modificações estão sendo realizadas cqm enzimas ou, como neste trabalho, com tecidosI
vegetais pulverizados onde as enzimas encontram-se em seu habitat natural com todos os estabili-

I
zadores e ativadores necessários. Estes novos eletrodos são denominados de "eletrodos de pasta

de carbono biologicamente modificado~' (EPC~M).

I

Os biossensores amperométricos baseados na incorporação de entidades biológicas em

matrizes de pastas de carbono possuem grande 'íersatilidade advinda da coimobilização da enzima,

seu mediador ou cofator, bem como outras enzimas e estabilizadores presentes no mesmo sistema.
I

Tempos de resposta curtos são propiciados devido a ausência de membranas e da estreita proximidade

dos sítios biocataJíticose o pó de grafite. Toda a pasb funciona como uma fonte da atividade biocatalítica e

novas "biosuperficies"podem ser fàciJmenteobtidas lpelarenovação de uma das extremidades do sensor. O

&to de que muitas enzBnasretêm suas atividadesIlOrmor de um ambiente hidrófobo não é surpresa consi-
derando que há atividade en7.imáticaem meios 0Igânic0s124-128.A bioespecificidadeinerente destes disp0siti-

vos elimina>emmuitoscasos,a necessidadede~ cromatográficas demoradas, tomando-os atrativos

para obtenção de respostas rápidas quando associadqs com sistemasde soluções em fluxo.

Inúmerosexemplosdesta~ são cit1dos na Jiterntura.Brem1enet al129descreveram um de-

tetor "sem reagenttf' para glicose baseado na co-imobilizaçãoda g/icose dehidrogenase, NAD+ e fenoxazinaI

como mediador.Outros EPCBM foram~ para o monitoramentoon-tinede peróxidos13O,fe-
nóis131,etano1132,aminoácidos133.Em adição a estes detetores, é possível também a incorporação de tecidos

de plantas em matrizes de pasta de carlxmo oijetivJoo..se a obtenção de detetores biocataJíticosl34,135.

I
Materiais vegetais ricos em peroxidases, polifenoloxidases e tirosinase tomaram-se

populares na construção de eletrodos de pa~ta de carbono. Inúmeros exemplos de EPCBM

com tecidos vegetais são citados na litera~ra e incluem: banana (pPO)134,136,137,cogumelo

(tiro8inaseiJ.36.138, raiz forte (POD)l3O,I35,139,beterraJ?a (oxalato oxidase)l«), abobrinha (meorbato oxidosei4\

abacaxi (POD)I42,~ (pPOi43, rúaJIa (PODji44,semente de tomate (álcool dehidrogenose)145,ervilha

(diomino oxidasei46, mamão (papaína)147,espinaik (ácido cinâmico hidroIose, caJecol oxidase, g/icoIato

oxidosel~8.~,aveia(poliaminooxidase,POD)l5I. I
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6. Biocatálise em Meios Aquo-Restritos

Na última déca~ os conceitos relativos Jreações enzimáticas mudaram drasticamente. A

constataçâo de que certas enzimas apresentam atiWidadecatalítica em meio orgânico data do início

do século, mas foi a partir dos anos 80 que as macromoléculas biológicas passaram a ser vasta-I

mente utili7:1dasem outros meios que não o aquoso. Dentre as numerosas aplicações de reações

enzimáticas em meio orgânico destacam-se a s~tese de produtos de interesse nas áreas clínica,

nutricional, ambiental, industrial e biotecnológicá. Paralelamente, a utilização de biossensores em

meio aquo-restrito tem proporcionado o desenv9lvimento de novos dispositivos analíticos toman-

do possível trabalhar em meios até então inexplorados para a análise de espécies hidrofóbicas. A
I

seguir serão apresentados vários aspectos de importância no controle da atividade enzimática em

solventes orgânicos, bem como diversas aplicaçães analíticas envolvendo reações enzimáticas em

meio não aquoso.

6.1 Reações Enzimáticas em Meio Não Aquos,p

A catálise enzimática em meio orgânico possui uma enorme potencialidade para aplicaçõesI

em síntese orgânica, na indústria e particularmente, na (bio)analítica.
I

Apesar do reconhecimento desses beneficios, o número de trabalhos onde enzimas têm
I

sido utilizadas para propósitos analíticos em meio não-aquoso é, ain~ bastante limitado, quando

comparado com a profusão de monografias re&tivas a sensores em meio aquoso. As principais

razões listadas por Braco152que podem justifiCfU"esse desequilíbrio no uso de meios aquosos e

não-aquosos em métodos analíticos mediados por enzimas são: a) o comportamento de inúmeras

enzimas em ambientes aquo-restritos ainda ~ece inexplorado; b) muitas amostras reais são

aquosas ou encontram-se em meio aquoso, o q~e implica, muitas vezes, ou numa partição inefici-

ente ou no acréscimo de uma etapa no proces~ para a extração do analito de interesse na fase

orgânica; c) os fundamentos da enzimologia em meios não-aquosos foram estabelecidos muito

recentemente; d) o uso de solventes orgânicosIpode, muitas vezes, colocar em risco a saúde do

analista (por serem tóxicos, inflamáveis e/ou Jxplosivos) além de poderem acarretar problemas

. ambientais.

Algumas pesquisas têm demonstrado ~ vantagens da biocatálise em meios aquo-restritos,

oferecendo uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento de novas tecnologias e de biossenso-

res na determinação de importantes analitos (inklúveis em água) e de matrizes de amostras hidro-

fóbicas. Na Tabela XI são apresentadas as prin~ipaisvantagens da realização de reações enzimáti-
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cas nesses meIOS.

A introdução de biossensores eletroqumncos, em meios não-aquosos, tem encontrado va-

riadasaplicaçõesno processamentoindustriale I~ testes de controlede qualidade.Quandoutili-

zados em sistemas de análise por injeção em fluxo, propriedades tais como velocidade, portabili-

dade e simplicidadede análise são conseguidas. Neste contexto, o desenvolvimento de novos bios-

sensores amperométricos em meios não-aquosos deve ser explorado em profundidade por quími-

cos, bioquímicos e engenheiros.

Tabela XI. Vantagens da realização da bioca~se em meios aquo-restritos.
IJII

SOL VENTES ORGANICOS

-catálise eficiente pode ser alcançada com substratos pouco solúveisem água (não pola-
res); estas modificações induzidas pelo solvente na eficiência enzimática ou especificidade
de substrato pode, potencialmente, aumentar o limite de detecção por modificações aparen-
tes na constante de Michaelis-Menten

- reações indesejáveisbem como inibição do substrato ou do produto podem ser reduzi-
das

- a estabilidade ténnica das enzimas é aumentada acarretando a ampliação do intervalo
operacional da temperatura e a sua vida útil II

- a imobilização é fteqüentemente desnecessária porque enzimas são insolúveis nestes
meiOS I

- se a imobilização é desejada, a adsorção da enzima em superficies não porosas é satis-
fmó~ I

- a contaminação microbiana é eliminada
-a recuperação e a reutilização da enzima ficam mais tãceis

FASE GASOSA

-imobilização não é necessária ou muito simplificadavisto que o biocatalisador encon-
tra-se em fase sólida. Reatores em batelada oUIcontínuos podem ser usados e a recuperação
do biocatalisador é bastante facilitada

- a adição de solventes é evitada e a prod\fção de produtos secundários e, assim, muito
limitada facilitando a separação e a purificação durante o processamento podendo, portan-
to, melhorara produtividade I

- a transferência de massa na fase gasosa é fteqüentemente mais eficiente do que em
solução. Assim, as reações são menos afetad~ por problemas difusionais

- produtos voláteis, tóxicos ou inibidorespodem ser removidos continuamente

FLUIDOS SUPERCRÍTICOS (FSC)

- reaçõesde síntesenas quaisa águaé umprodutoindesejávelpodemser evitadas
-as solubilidades dos materiais hidrofóbicos são relativamente incrementadas

- a termoestabilidade das biomoléculas em1fSC é superior do que em água
-o solventepodeser prontamentereciclado -
- reações bioquímicas e separações podemIser integradas em uma única etapa
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6.2 Fatores que Controlam a Atividade Enzimática em Solventes Orgânicos

6.2.1 Água

As propriedadessolventesda água resultalI}das forças atrativasfortes (as pontes de hidrogênio)

que existem entre as suas moléculas.A molécula de água e seus produtos de ionização, We OH-,

influenciamprofundamentea estru~ a "automo~tagem"e as propriedadesdas enzimas.As biomolé-

culas polares dissolvem-sefacilmentena água (hi~ofilicas) porque elaspodem substituiras interações

moleculareságua-água, energeticamentefavoráveis,por interaçõesdo tipo pontes de hidrogênioe ele-

trostáticas, aindamais favoráveis,no sistemaáguali-soluto.A variaçãoda entalpia(MI) pela dissolução

desses solutos é, geralmente, pequena. Diferentemente, moléculas não-polares interferem com as

interações água-água e são muito pouco solúveis na mesma água (hidrofóbicas). Estas moléculas

não-polares tendem, quando em solução aquos~ a agregarem-se de forma a minimizar os efeitos

energeticamente desfavoráveis provocados pela sua presença. Biomoléculas como as enzimag são

anfipáticas, possuindo regiões superficiais polares (ou carregadas) e não-polares. Em um ambien-

te aquoso, estas duas regiões da molécula experimentam tendências conflitantes; a região hidrofili-

ca interage favoravelmente.com a água enquantb a região hidrofóbica tem a tendência de evitar o

contato com a água (Figura l3a). Assim, os resíduos de aminoácidos hidrofóbicos das enzimas
II

agregam-se para apresentar a menor área hidrofóbica possívelà água-(ficamconfinad~ 110interiorda

moléaJJa protéica) e as regiões polares são arrar!iadas ~ maximizar as interações com o solvente aquoso (FIgUm

13b).

a-(v)

BA c

Figura 13. Etapas de formação de micelas: (A) Representação da extremidade hidrofilica (a) e da

região hidrofóbica (b), envolta por ~camadade moléculas de água altamente ordenadas
de uma biomolécula; (B) Ordenaçao das moléculas com conseqüente diminuição do
número de moléculas de água; (C) FOrqlação da micela com eliminação de água das
proximidades da região hidrofóbicaJ.
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enzima é fundamental para a atividade catalític~1em meio não aquoso. A explicação mais prová-
i

vel para isso advém do fato da água aumentar ~[mobilidade e a flexibilidade dos sítios ativos e,

concomitantemente, a polarização da estrutura p~ftéica.

Quando a água é substituída por um SOl~'

r

'ente orgânico, alterações na conformação nativa

da enzima podem ocorrer tanto na estrutura terd'ária como nas mais proeminentes estruturas se-I

cundárias (a a-hélice e a conformação fJ)acarret~do, desta maneira, a sua desestabilização. Com

o objetivo de assegurar uma confonnação e4átiCa cataliticamente ativa em meio orgânico, a
molécula da enzima deve ter uma camada de hidratação definida, separando o solvente do contato

com a snperficie da proteína e contribnindo parair anmento da sna flexibilidade interna.

Numerosas discussões e trabalhosl53-155tim sido dedicados para determinar a quantidade
adequada de água para a atividade enzimática ery meio orgânico. Zaks e Klibanov154examinaram

três modelos de enzimas -polifenoloxidase, álc~bl desidrogenase e álcool oxidase - em solventes

de hidrofobicidades e conteúdos de água diferettes. Eles mostraram que a atividade enzimática
estava relacionada à quantidade de água ligada ~proteína e não à concentração de água nos sol-

ventes orgânicos. A água ligada àquelas enznnt em solventes orgânicos não formaria nma ca-
mada de água verdadeira mas, de preferência, m}spoucos "c1usters",provavelmente, em tomo de

regiões carregadas e polares da superfície enzim~tica. -

A quantidade de água necessária para cJálise depende das características de cada enzima.

Lipases são altamente ativas quando poucas moi,

..

,óculas de água estão associadas com a molécula

protéicaI56-158.Subtilisina e a-quimotripsina ne~Fssitammenos de 50 moléculas de água por mo-
lécula de enzima para exibir sua atividade mí~maI54. Álcool oxidase, álcool dehidrogenase e

polifenoloxidase, entretanto, são unicamente atiras quando nm elevado número de moléculas de
água estão ligadas com a molécula de enzimaforntandouma monocamada159.

E
. d

. 11. ,. . b
.

xlste um consenso e que as enzlmas s,ãomaiS termoestavelS em meIOScom aIXOcon-

teúdo de água do que em soluções aquosas. r+ pode ser explicado pelo anmento da rigidez e
pelos processos covalentes envolvidos na inativlçãO irreversível, tais como deamidação, hidrólise

de peptídeos e decomposição da cistina, que n~cessitam de água. Estes processos são extrema-

mente lentos em meios de baixa concentração d~ água. O aumento da termoestabilidade tem sido

mostrado para lipase do pãocreas de s~~os160, a-quimotrlpsinal54, ribonuclease, a-. .. I. . 161 . . 162
quzmotnpsma, lSOZlma e tlrosmase. I

Embora a presença de água ligada seja +a condição necessária para a retenção da ativi-,
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dade catalítica e estabilidade em meios não-aqudsos, alguns estudos têm demonstrado que as en-

zimas eritrocupreínal63,xantina oxidasel64,lipJle pancreática165e subtilisina166retêm sua ativi-

dade catalítica em solventes orgânicos verdad~lramente anidros (dimetilsulfóxido, formamida,

piridina ou dimetilformamida). Os mecanismos ~oleculares que protegem a conformação dessas

enzimas e as suas propriedades catalíticas ness~f solventes orgânicos ainda permanecem obscu-

ros. I

Além dessas propriedades naturais, a m1dificação química pode reduzir a quantidade de
água requerida por uma enzima tomando-a, dest* maneira, mais hidrofóbical67.

6.2.2 Solvente

As modificações no sistema biocatalítiCqlsomente afetarão o biocatalisador quando estas
ocorrerem nas proximidades moleculares da enzima. Quando se dissolve um solvente orgânico

imiscível em água (sistema bifásico líqUidO-líquidO)a concentração do solvente é variável e de-

pende de sua solubilidade em água. Isto significJ que o biocatalisador, nesses sistemas, não expe-

rimenta uma concentração do solvente que exqbda a solubilidade deste na fase aquosa. Dessa

maneira, o biocatalisador estará exposto na intertace do sistema líquido-líquido o qual poderá ser

nocivo para ele168.

Para solventes miscíveis não há limite de solubilidade do solvente na fase aquosa e qual-

quer concentração deste pode ser obtida nestes, sistemas. Tem sido mostrado que há um valor

limite para a concentração do solvente orgânicq onde se inicia a inativaçãoI69,170.Tem sido de-

monstrado quantitativamente, que solventes n~b polares não são suficientemente solúveis em
' al - 1

. .
d . .1 - 171

agua para cançar a concentraçao ImIte e matIraçao .

Os efeitos do solvente sobre a velocidade;lldereação da catálise enzimática em sistemas de
uma ou duas fases podem ser diretos ou indireto$I72.Os efeitos indiretos compreendem a partição

de reagentes e de produtos, a alteração do equilí~riOquímico e mais a transferência de massa em

sistemas de duas fases. Os efeitos diretos são rdoonsáveis pela redução da atividade e pela inati-

vação (desestabilização) da enzima através de ~ois mecanismos: primeiramente, pela interação

solvente-enzima que altera a conformação nativ~ da enzima devido a penetração do solvente no

âmago hidrófobo da proteína provocando a qu~~ra das ligações de hidrogênio e das interações

hidrofóbicas. Uma exceção, seria a estabilizaçãollconformacionaladquirida pela enzima em meios

não-aquosos, através do "efeito gaiola". Neste ]caso, as moléculas das enzimas, no interior da

proteína, estariam firmemente espremidas pelaslmoléculas ao seu redor173à semelhança das en-
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zimas imobilizadas.

Outra maneira na qual os solventes afetam a atividade é por interação direta com a água

essencial em tomo da molécula enzimática. Solventes altamente polares são capazes de absorver

água avidamente e retirar a camada de hidratação da enzima, provocando a perda das proprieda-

des catalíticas por inativação ou desnaturação. Reciprocamente, os solventes hidrofóbicos por

serem menos capazes de arrastar "para fora" ou deformar a camada de hidratação podem apenas

afetar parcialmente a atividade catalítica.

É importante frisar que há exceções notáveis. A xantina oxidasel64, a lipase pancreática

suína165e a subtilisina166mantêm suas propriedades catalíticas tanto em solventes orgânicos

como em meio aquoso. Uma possível explicação para este fato é que essas enzimas são capazes

de reter sua camada de hidratação tão fortemente que mesmo solventes hidrofílicos não conse-

guem retirar a água.

Muitas maneiras diferentes têm sido descritas na literatura para quantificar a hidrofobici-

dadel74.Os mais importantes indicadores de hidrofobicidade são: o parâmetro de solubilidade de

Hildebrand, o solvatocromismode corante,a constantedielétrica, o momento dipolar e o logaritmo

do coeficiente de partição (log P).

Laane et al.175discutiram amplamente esses parâmetros e concluíram que o log P apre-

sentava a melhor correlação com a atividade enzimática. Desta maneira, o log P, definido como o

logaritmo do coeficiente de partição em um sistema bifásico padrão (octanol/água), foi introduzi-

do como uma medida quantitativa da polaridade do solvente. Geralmente, a atividade enzimática

é baixa em solventes relativamente hidrofílicos, que apresentam log P < 2, é moderada em sol-

ventes tendo log P entre 2 e 4 e é alta em solventes apoIares, onde log P >4.

Outro fator a ser considerado para a seleção do solvente é a solubilidade do substrato e do

produto no meio176.Por ex., açúcares são solúveis apenas em solventes hidrofílicos (miscíveis

com a água) tais como piridina (log P = 0,71) ou dimetilformamida (log P = -1,0). O uso de sol-

ventes imiscíveis com a água é inviável para a catálise enzimática, pois não ocorre nenhuma in-

teração entre o açúcar insolúvel e a enzima também insolúvel. De modo similar, compatibilidade

dos produtos da reação enzimática com o solvente é crucial. Produtos polares tendem a permane-

cer na camada de água em tomo da enzima e isto causará inibição ou reações secundárias

indesejáveis. Esta situação foi encontrada na catálise de fenóis pela polifenoloxidase em

hexanol77 (log P = 3,50) e na oxidação do álcool benzílico pela álcool oxidase, também em he-
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xano178.No primeiro caso, os produtos polares gerados (o-quinonas) são insolúveis em hexano e

rapidamente se polimerizam no ambiente aquoso próximo a enzima, provocando a sua inativação.

Em um solvente mais polar como o clorofórmio (log P = 2,0), os produtos se distribuem por todo o

solvente e não inativam a enzima.

Apesar da ampla utilização do log P como parâmetro de hidrofobicidade algumas discre-

pâncias têm sido relatadas179,lS0.Assim, outras propriedades do solvente como (a) constante die-

létricalSl ; (b) a solubilidade molar da água em um solventelS2; (c) a associação de parâme-

tros: log P, a constante de solubilidade de Hildebrand (õ) e ligações por pontes de hidrogênio1S2e

(d) combinação de hidrofobicidade, capacidade de solvatação e geometria molecularlS3têm sido

utilizadas. Desta maneira, pode-se concluir que ainda não há um parâmetro quantitativo confiável

que possa refletir as múltiplas interações entre enzima-solvente orgânico que permita predizer,

com sucesso, a atividade biocatalítica ótima em meio não-aquoso. É possível que estudos futuros,

envolvendo um grande número de proteínas de natureza diferentes, possam introduzir parâme-

tro(s) que possibilite(m) a otimização das concentrações limites dos solventes orgânicos que rete-

nham e/ou maximizem a atividade e a estabilidade do biocatalisador em sistemas bifásicos.

6.2.3 pH e Alteração da Especificidade Enzimática

Entre as questões intrigantes referentes a ação das enzimas em solventes não-aquosos en-

contra-se o pH. Todas as reações enzimáticas em água são fortemente dependentes do pH visto

que o estado de ionização da enzima é essencial para a catálise. Desde que protonação e despro-

tonação da enzima raramente ocorrem de maneira perceptível em um meio orgânico, é levantada

a questão de como a enzima reconhece o pH em solventes orgânicos anidros? A resposta é um

tanto inusitada: a enzima "recorda-se" do pH da última solução aquosa a que foi exposta e isto

tem sido chamado de "memória de pH,,165,lS4.A nível molecular, os grupos ionogênicos da molé-

cula enzimática adquirem uma certo grau de ionização na solução aquosa a um dado pH - e a

atividade enzimática correspondente a este pH - que é mantido sem modificação nos solventes

orgânicos como também no estado sólido.

Desta maneira, a capacidade tamponante do microambiente aquoso deve ser controlada e

algumas substâncias como hidrocloreto de triisoctilamina e ácido trifenil acético (sal sódico) têm

sido adicionadas às soluções aquosas que vão ser liofilizadas ou introduzidas na fase orgânica. A

perda da "memória de pH" na hidratação pode ser atribuída a redistribuição de cargas na superfi-

cie da proteína.
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mais parâmetros envolvidos no processo. O aumento da estabilidade térmica das enzimas propor-

cionada pelos solventes orgânicos é uma vantagem importante do ponto de vista operacional da

enzima, ampliando o intervalo de temperatura onde ocorre um dado processo químico de interes-

se.

6.3 Aplicações Analíticas de Enzimas em Meios Não-Aquosos

o principal impulso da química industrial moderna é a busca incessante de maior especi-

ficidade nos processos bioquímicos. A falta de seletividade resulta em aumento de custos advindo

dos processos de separação, purificação e tratamento de resíduos. Por outro lado, o conhecimento

de que enzimas são específicas e podem funcionar vigorosamente em sistemas anidros ou com

baixo conteúdo de água, tem proporcionado variadas transformações de importância biotecnoló-

gica. Klibanov187,188,Dordick189e Tanaka e Kawamoto190têm revisado as inúmeras aplicações da

enzimologia em meios não aquosos em síntese orgânica, lipólise e em métodos analíticos.

Aplicações e vantagens de dispositivos bioanalíticos baseados em enzimas (biossensores

enzimáticos) que funcionam em fase não-aquosa têm sido demonstradas solucionando diversos

problemas analíticos de indústrias de alimentos, de bebidas, farmacêuticas, petroquímicas, militar

e de cosméticos, além do seu emprego na agricultura e nos diagnósticos clínicos.

Antes dessa exploração, somente uns poucos sensores enzimáticos operavam em meios

não aquosos. As enzimas eram mantidas em um compartimento aquoso separadas do meio orgâ-

nico por uma membrana permeável seletiva. Um exemplo desse tipo de sensor foi idealizado pela

Phillips Petroleum para a determinação do conteúdo de álcool na gasolina191.Ele consistia de um

eletrodo de oxigênio onde a álcool oxidase se encontrava imobilizada na extremidade e mantida

adequadamente hidratada por uma membrana externa semi-permeável. O álcool no meio aquoso

poderia atravessar essa membrana e na camada onde se encontrava a enzima hidratada era bioca-

taliticamente oxidado. A diminuição concomitante da concentração de oxigênio era medida am-

perometricamente. Em outros casos, a solubilidade do analito insolúvel em água era aumentada

com o auxílio de detergentes. Isso, normalmente, acarretava em perda de sensibilidade do sensor

tanto pela insolubilidade do analito em água como devido ao próprio detergente. Entretanto, se a

enzima era capaz de funcionar em uma fase predominantemente orgânica, então analitos de baixa

solubilidade em água poderiam estar em altas concentrações para a bioanálise. Independente des-

sa característica- aumento de solubilidade- os biossensores em fase orgânica podem oferecer

outras vantagens que são mostradas na Tabela XII.
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6.3.1 Eletrodos Enzimáticos de Fase Orgânica

Nos últimos oito anos, uma considerável atenção tem sido dada à pesquisa e ao desenvol-

vimento de biocatalisadores de fase orgânica para serem utilizados em síntese, no processamento

industrial e, particularmente, como ferramenta analítica nos testes de controle de qualidade. Estes

biossensores podem ser usados para a detecção, direta e específica, de analitos hidrofóbicos de

uma variedade de amostras complexas que se tomam acessíveis ao microambiente enzimático

devido ao meio orgânico.

Muitos dos recentes avanços nesta área têm sido obtidos utilizando-se técnicas de detec-

ção eletroquímica que se expandiram durante as décadas de 60 e 70 usando eletrodos convencio-

nais e solventes tais como dimetilformamida, acetonitrila, carbonato de propileno e dimetilsulfó-

xido. Estes solventes possuem algumas características importantes: constantes dielétricas baixas,

a capacidade de solubilizar analitos orgânicos e alguns compostos inorgânicos, resistência à oxi-

dação e à redução (ampliando a faixa de potencial de trabalho) e, geralmente, boas características

de estocagem. Uma abordagem sobre eletroquímica em fase orgânica pode ser encontrada em

Saini et al.191,

Com o desenvolvimento da tecnologia dos biossensores, outras técnicas de transdução,

além da eletroquímica, têm sido exploradas. Parâmetros tais como oxigênio, gás carbônico, peró-

xido de hidrogênio e pH são comumente detectados nas reações biocatalíticas. Para esses e outros

parâmetros, uma ampla variedade de métodos e ou sensores espectrofotométricos (absorbância,

reflectância, fluorescência, fosforescência e quimiolbioluminescência), calorimétricos, piezelétri-

cos e de sensores não catalíticos, são exeqüíveis. Dessa maneira, a expansão da tecnologia de

biossensores pode permitir o aumento potencial de suas aplicações em fase orgânica e seu uso

certamente beneficiará áreas tais como a tecnologia de alimentos, diagnóstico clínico e o controle

de contaminação de águas. Muito tem que ser realizado para o desenvolvimento desses novos

biossensores para adequá-Ios a outros métodos de análise que não os eletroquímicos. Recente-

mente, Díaz-Garcia e Valencia-GonzálezI94, revisaram o emprego de sensores ópticos em meio

não-aquosos, ao passo que Connor et al.195deram principal ênfase aos sensores eletroquímicos. A

Tabela XIII reúne os principais transdutores desenvolvidos ao longo dos últimos anos e as cor-

respondentes aplicações realizadas em meio orgânico.
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Tabela XIII. Tipos possíveis de biossensores em meio orgânico e seus transdutores.

Base Tipo Aplicação Referência

Eletroquímica

Amperométricos:

Fenol e derivados
Colesterol
Peróxido

200.201.203
204

205,206
Potenciométricos:

Detecção da síntese de éster 207
Calorimétrico

Termistores:

Reações da lipase e da peroxidase
Reações da glucose oxidase e catalase
Imunosensor

208
209
210

Óticos

Uso de cromógenos com enzimas:

Análise de colesterol
Sensoriamento de temperatura
Análise de gases tóxicos

162
211
212

Apesar do amplo emprego de enzÍmas isoladas como componente biológico, preparações

de células íntegras de microrganismos e de fontes vegetais e animais têm sido também propostas

como elementos biocatalíticos dos biossensores. Tais materiais simplesmente mantêm a enzima

de interesse em seu ambiente natural resultando em uma estabilização da atividade enzimática

desejada, sem sacrificar, em muitos casos, a sua seletividade. Diversos exemplos de aplicações

recentes dos eletrodos enzimáticos em fase orgânica estão listados na Tabela XIV.

Uma outra aplicação dos biossensores baseia-se na possibilidade do uso de mediadores

insolúveis em solventes orgânicos (podem ser co-imobilizados com a enzima por adsorção) ob-

ten-do-se os chamados sensores "sem reagentes". Schubert et al.197,exploraram a oxidação do íon

hexacianoferrato(II) pelo peróxido de hidrogênio na presença de peroxidase em vários solventes

orgânicos. A forma oxidada desse íon era novamente reduzida em eletrodo de grafite em potenci-

al próximo de zero permitindo assim a quantificação de peróxido de hidrogênio. Recentemente,

Stancik et a1.214desenvolveram um biossensor baseado em um eletrodo de Clark acoplado a uma

camada biocatalítica contendo tirosinase. Derivados da tiouréia foram detectados em hexano e o

método mostrou-se altamente sensível com limites de detecção no intervalo de 13 - 181

nrnol.L-1, dependendo da estrutura do composto inibidor.



TABELA XIV. Exemplos de aplicações recentes de eletrodos enzimáticosque operam em fase orgânica.

Enzima Solvente Analito Detetor Limite de Detecçãoa Referência

J>eroxidase Dioxano Peróxidodehidrogênio Eletrododecarbono 10 )97

Etanol

Acetonitrila

Acetonitrila

7'il'Osillase Etanol

Acetonitrila

Vários

Glucose oxidase Acetonitrila

Peróxidos orgânicos Microeletrodo de carbono

Peróxido de hidrogênio Eletrodo de carbonob

Sulfetos orgânicos Eletrodo de platina

Fenóis

Fenóis

FenÓis

Glicose

Microeletrodo de carbono

Eletrodo de carbono"

Eletrodo de oxigêrnio

Eletrodo de carbono vítreo

0,0003

205

206

207

0,7

0,0001

0,0002

205

206

208,209

210

Eletrodo de grafite 0,03

Eletrodo de carbono vítreoc -

Eletrodo de oxigênio

Eletrodo de carbono vítreo

136

211

212

0,0006 213

a. Limite de Detecção (mmol.L-I); b. enzima oclllída em membranas de poliéster slllfônico; c. pasta de carbono.

0\-J

Polifelloloxidase Clorofórmio Fenóis

Acetonitrila Conteúdo de água

Co/esfera/ oxidase Hexano / Colesterol
clorofórmio

Lacase Álcoois Hidroquinona
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Há numerosas oportunidades do emprego de biossensores em fase orgânica em sistemas

de análise em fluxo. Recentemente, em uma revisão, Wang215discutiu as vantagens de tal meto-

dologia. Em tais sistemas, além dos beneficios já mencionados da enzimologia em meio não-

aquoso, há rapidez na análise de amostras complexas sem a necessidade de pré-tratamentos, tor-

nando-os atrativos para testes de controle de qualidade e de processos industriais. Algumas apli-

cações recentes desses biossensores.podem ser encontradas baseadas, principalmente, no uso de
.
d d h

"
d (p l i.r; I

.
d

' I I d h .
d

"
d )

130216-219
OXI ases e e I rogenases o ijeno OXI ases, a coo e I rogenases e perOXI ases' .

6.3.2 Análises em Bateladas

Diversos pesquisadoresl53,203realizaram determinações em bateladas onde a enzima era

diretamente introduzida em um meio não-aquoso e o produto formado monitorado pelo apareci-

mento de cor. Kazandjian et al.153utilizaram colesterol oxidase agregada com peroxidase (ambas

as enzimas adsorvidas em superficies de vidro poroso) comp-anisidina como substrato cromogêni-

co em diferentes solventes orgânicos, visando a análise de colesterol. Boeriu et al.2°3

dispersaram, homogeneamente, aperoxidase e o cromóforo em misturas de parafina solidificável

de ponto de fusão adequado como um protótipo de um sensor aplicável a materiais alimentares e

farmacêuticos termo-sensíveis. Com o aumento da temperatura, alterava-se a fase do meio, dimi-

nuindo as barreiras difusionais, facilitando assim a catálise enzimática. Como resultado ocorria

modificação de cor, que era monitorizada visualmente.

6.3.3 Reatores Enzimáticos que Operam em Sistemas Analíticos em Fluxo

Braco et alo22°,foram os primeiros a realizar uma avaliação sistemática das possibilidades

de implementação de sistemas analíticos em fluxo empregando solventes orgânicos. Esses auto-

res adaptaram, para condições em fluxo, a análise para colesterol. Neste trabalho, a viabilidade de

utilização de um reator bienzimático imobilizado não covalentemente para determinações em

fluxo em meio anidro (tolueno) com detecção espectrofotométrica foi demonstrada, com a vanta-

gem de apresentar ainda um notável melhoramento em relação ao sistema em batelada. Com esse

sistema, os autores obtiveram respostas lineares de 1 x 10-6até 1,8 x 10-4 moI L-1 de colesterol,

com uma freqüência analítica de 60 amostras por hora. Em adição, tais reatores puderam ser utili-

zados por até 4 meses, período muito superior ao alcançado em meio aquoso.

Outro sistema em fluxo, útil para a determinação de colesterol em alimentos (limite de

detecção de 5 X10-5moI L-I) foi idealizado por Valencia-González e Diaz-Garcia221.Esse sistema
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consiste de materiais bioativos - colesterol oxidase e peroxidase - co-imobilizados sobre vidro

poroso, em associação com wna resina aniônica carregada com material fluorescente, sensível à

oxigênio. A quantificação de colesterol neste caso foi obtida de forma indireta, via diminuição de

fluorescência, provocada pelo consumo de oxigênio, quando da reação enzimática:

Colesterol + O2 ~ 4-colesten-3-ona + H202 (46)

o peróxido de hidrogênio gerado é consumido, concomitantemente, objetivando prevenir

a inativação da colesterol oxidase e favorecer a reação anterior.

A utilização de sensores enzimáticos em fluxo, apesar de altamente vantajosa requer, no

caso das enzimas liofilizadas, sua fixação na superfície ou no interior do eletrodo. No caso dos

tecidos vegetais utilizados neste estudo, a enzima já se encontra naturalmente imobilizada, po-

dendo ser adequadamente explorada, como será visto nas próximas seções.
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IH. MATERIAIS E MÉTODOS



71

1 Fontes Vegetais da Enzima

Ao longo deste trabalho, foram utilizadas duas fontes vegetais de PPO naturalmente imo-

bilizadas:

(a) cocos (Cocus nucifera, L.), no estágio verde, obtidos em postos de venda de frutas na

cidade de São Paulo-SP, Brasil, e estocados em temperatura de refrigeração (4° C). O mesocarpo,

o tecido fibroso do coco, foi picado com uma faca inox sobre uma placa de vidro e parte de sua

umidade era extraída por expressão em papel absorvente. Na construção de bioreatores o tecido

continha 33 % :!:5 % de água. Nos experimentos para a determinação do conteúdo de água em

meio aquo-restrito, o material tissular utilizado nos bioreatores possuía, após processo de desi-

dratação descrito a seguir, 6 %:!:2 % de água. A determinação de umidade destes tecidos foi rea-

lizada por gravimetria (110° C, até peso constante).

(b) as frutas da palmeira leque (Latania sp) foram coletadas na cidade do Guarujá - SP e

no campus universitário da Universidade de São Paulo - SP, sendo estocadas em temperaturas de

refrigeração antes do uso. A polpa e a casca destas frutas, no estágio verde, eram picadas utili-

zando procedimento semelhante ao do MPC. Os ensaios com tecidos desidratados (ver texto),

foram mantidos à temperatura ambiente dentro de frascos de vidro e usados para a preparação de

eletrodos de pasta de carbono (EPC). Este material foi utilizado, durante seis meses, na constru-

ção de bioreatores e de EPC biologicamente modificados (EPCBM) e continua com atividade

enzimática após mais de dois anos de prateleira.

2 Soluções e Reagentes

Todas as substâncias químicas utilizadas apresentavam grau analítico. Catecol,

fenol, resorcinol, ácido gálico, ácido cafeico, l-tiro sina, dopamina, cafeína, dl-DOP A,

4-acetilamidofenol, ácido benzóico, l-ácido ascórbico, l-cisteína, l-cistina, cianeto de potás-

sio, p-benzoquinona, ácido c1orogênico, frutose, glicose, sacarose, ácido bórico, ácido cítrico,

ácido tartárico, ácido fumárico, ácido acético e hidroquinona foram adquiridos da Sigma Chemi-

cals. Ácido 3-hidroxibenzóico, o-, m- e p-fenilenodiamina, O-, m- e p-cresol, l-nitroso-2-

naftol, 4-fenilfenol e l-naftol foram obtidos da Aldrich. Ácido cinâmico, EDTA (sal sódico),

fosfato monossódico, fosfato dipotássico, c1oretode sódio, nitrato de cádmio, nitrato de mercúrio,

nitrato de zinco, tiouréia, dodecil sulfato de sódio, azida sódica, hidróxido de sódio, acetonitrila,
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ácido clorídrico, sul fito de sódio, cloreto de benzalconio e tirosinase foram obtidos da Merck e

pirogalol da Riedel. Todas as soluções foram preparadas, utilizando água filtrada, destilada e dei-

onizada obtida através de sistema de purificação comercial Nanopure (18 MQ). O eletrólito de

suporte utilizado foi uma solução de tampão fosfato - STF, 50 mmol L-I,pH 6,0 (com os tecidos

do coco)ou pH 5,7 (polpa/cascada palmeira-leque).

3 Avaliação dos Parâmetros Cinéticos e Térmicos da PPO Naturalmente Imobilizada no

Mesocarpo Fibroso do Coco

3.1 Análise em Fluxo Contínuo com Detecção Espectrofotométrica

Para avaliar os parâmetros de atividade, bioquímicos, de termorresistência e de Arrhenius

da PPO naturalmente imobilizada no MFC, foi desenvolvido um sistema em fluxo contínuo com

detecção espectrofotométrica. Na Figura 14 é apresentado um diagrama esquemático deste siste-

ma. O arranjo consistiu de um becker de 200 mL, o reator, colocado no interior de uma caixa de

termostatização, ambos sobre um agitador magnético. No centro do becker foi posicionado um

cilindro de plástico cuja extremidade inferior foi colocada uma rede de nylon fixada com um 0-

ring, como mostrado no detalhe. Esta rede tinha a finalidade de reter o material particulado. Um

segundo filtro, constituído de um cilindro com lã de vidro, foi empregado para evitar a passagem

de pequenas partículas do MFC em suspensão. Uma bomba peristáltica Ismatec, modelo 7331-10

foi usada para impulsionar a mistura através de condutos de silicone e de polietileno (extensão

1,60 m x 0,8 mm) até o detetor, um espectrofotometro Hitachi Instruments, modelo U-2001

UVNis e o retomo da solução para o reator. Uma célula espectrofotométrica foi adaptada para

este sistema. Em uma cobertura de borracha inseriram-se uma tubulação de entrada que ia até o

fundo e uma de saída, 1,3 cm acima, para diminuir o volume morto e minimizar a dispersão. Os

experimentos foram realizados em temperatura controlada usando um banho termostático Forma

Temp Jr - Forma Scientific. A vazão utilizada foi de 5,6 mL min-l.

3.2 Limpeza do Sistema

Para evitar interferências na resposta analítica entre os diferentes experimentos, todo o

sistema era lavado. Inicialmente, eram circulados 35 ml de etanol por cinco minutos. A seguir, 25

ml de água deionizada eram mantidos em fluxo durante três minutos e, finalmente, 15ml de solu-
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Figura 14. Diagramaesquemáticodo sistemade soluçõesem fluxo contínuocom detecçãoespectrofotométrica.(a) agitadormagnético;(b) solução
tampãofosfato,substrato,mesocarpofibrosodo coco;(c) cilindroplástico;(d) caixatermostatizadora;(e) condutoparaa célula;(f) filtro;(g)
bomba peristáltica;(h) conduto para a célula; (i) espectrofotômetro;G) conduto da célula para o reator, (k) registrador;(1) célula
espectrofotométrica;(m)coberturade bOlTacha;(n) soluçãona célulaespectrofotométrica;(o) tubulaçãoentradacélulaespectrofotométrica;(P)
tubulaçãosaídacélulaespectrofotométrica;(q)O-ring;(r) telade nylon;(s) suporteparaprendero cilindroplásticonapartecentraldo reator.
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ção tampão fosfato 50 mmo}L-I pH 6,0 (STF) eram bombeados em todo o conjunto por dois mi-

nutos. Este procedimento foi adotado para eliminar os produtos de polimerização (solúveis em

etanol) que se depositavam no interior do tubo e na célula espectrofotométrica.

3.3 Espectro de Absorção Molecular Uv-VISíveldos Produtos da Oxidação do Catecol

Os espectros de absorção dos produtos da oxidação do catecol catalisada enzirnaticarnente

em diferentes intervalos de tempo (Oa 30 min) foram obtidos e registrados em um espectrofoto-

metro Hitachi (modelo U2001 UVMS), utilizando-se uma solução padrão (SP) contendo

25 mmol L-I de catecol, 0,2 g de MFC em 100 mL de STF, à temperatura de 250 C. O compri-

mento de onda caracteristico de produtos quinóides foi utilizado em todos os outros experimen-

tos.

3.4 Efeito do pH na Atividade da PPO

A atividade da PPO em função do pH foi determinada espectrofotometricarnente

utilizando-se a SP em valores de pH no intervalo de 4,0 a 8,0 obtidos empregando solu-

ções de NaOH 1 moI L-I ou HCll moI L-I. O pH ótimo, determinado nesta etapa, foi utilizado

em todos os _outrosexperimentos.

3.5 Efeito da Temperatura na Atividade da PPO

A estabilidade ténnica da PPO foi detenninada usando-se a SP em temperaturas que varia-

ram de 2~ a 800C. Esta solução era aquecida até a temperatura teste. Após atingir esta condição

o tecido era adicionado. A atividade da PPO era medida como descrito anteriormente.

3.6 Determinação da Atividade da PPO

A atividade da PPO foi detenninada medindo-se espectrofotometricamente o aumento

da absorbância a 404,5 nrn a 250 :t 20 C em uma mistura de reação que continha 25 mmol de

catecol em 100 mL de STF e uma quantidade variável do MFC (0,05 a 0,6 g). A velocidade de

reação foi determinada tornando-se os coeficientes de regressão das curvas de atividade. Urna

unidade de atividade da PPO foi definida como a quantidade de MFC que provocava uma modifi-

cação de 0,001 unidade de absorbância por minuto a 404,5 nm por grama de mesocarpo fibroso

do coco na mistura de reação.
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3.7 Efeito da Concentração de Substrato

A constante de Michaelis-Menten (k",) e a velocidade máxima (Vmax)foram determina-

das espectrofotometricamente utilizando-se catecol como substrato em várias concentrações

(5 a 50 mmol) e concentração fixa de:MFC (0,2 g), em condições ótimas de pH, tempera-

tura e força iônica. As constantes (km e Vmax)foram calculadas a partir dos coeficientes

angulares e de regressão das velocidades iniciais das curvas obtidas em função da concen-

tração de substrato de acordo com o método de Lineweaver-Burk.

3.8 Especificidadeda PPO a Alguns Substratos

Alguns compostos mono-, di- e polihidroxifenóisforam usados para a determinação de es-

pecificidade da PPO. Os substratos empregados foram adicionados a uma mistura de reação pa-

drão (0,2 g de :MFCem 100 ml de STP) para proporcionar uma concentração final de 25 mmol e

seguiu-se procedimento espectrofotométrico anteriormente descrito.

3.9 Efeitos de Inibidores na Atividade da PPO

Os efeitos de inibidores na atividade da PPO foram determinados usando como substrato

25 mmolL-Ide catecol com uma quantidadefixa de tecido (0,2 g) em l00mL de STF na presença de

várias concentraçõesde inibidores.Medidasespectrofotométricasforam empregadascomo previamen-

te citadas. Para alguns inibidores, a reação enzimática foi caracterizada por um período de indu-

ção. Nestes casos, as atividades foram calculadas a partir da velocidade de modificação na absor-

bância imediatamente posterior a esse período. Os resultados foram expressos como % de inibição

da reação en7.Ímãticacom o substrato catecol.

4 Determinação de Catecol e Outros Compostos Fenólicos, Conteúdo de Água e Sulfito

4.1 Análise por Injeção em Fluxo com Detecção Amperométrica

Um sistema de soluçãesem fluxo contendo um bioreator empacotado inserido entre uma

. válvula injetora de amostra e uma célula eletroquímica do tipo ''wall-jet'' foi usado em todos os

experimentos. A Figura 15 apresenta, em detalhes, o bioreator e a célula eletroquímica. O sistema

completo incluium potenciostato EG&G PAR (modelo 400 EC) em conexão com um registrador

x-t Linseis (modelo X-T L6512B), uma bomba peristáltica Ismatec(modelo 7331-10) e uma vál-

vula injetora Rheodyne (modelo 5020), com um "loop" para a injeção de 100 J1Lde amostra. O
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eletrodo de referência de AgiAgClsat,o eletrodo auxiliar de platina e o eletrodo de trabalho de

carbono vítreo (diâmetro de 3 mm) inseriam-se na célula através de orificios efetuados na cobertu-

ra de Teflon@.

4.2 Reatores Empacotados

Partículas muito finas do MFC ou da polpa / casca dos flutos da palmeira leque eram in-

troduzidas no interior de um cilindro de vidro (3 cm x 3 mm). Nas extremidades deste reator,

foram colocadas lã de vidro, com a finalidade de reter o tecido vegetal no interior do reator, evi-

tando o entupimento da tubulação.

Na determinação do conteúdo de água, as partículas do MFC, obtidas como descrito ante-

riormente, foram submetidas a uma desidratação prévia, da seguinte maneira: aprmcimadamente,

1,0 g de MFC era colocado em érlenmeyer e lavado, sob agitação, no mínimo três vezes, com

acetonitrila (30 mL) e filtrado em papel de filtro comum. O material obtido era colocado nova-

mente em 30 mL deste mesmo solvente e submetido a evaporação em dessecador e à vácuo. A

preparação do reator empacotado seguia a metodologia usual.

4.3 Procedimentos

Uma vazão de 2,8 mL min-1foi usada em todos os experimentos (exceção dos estudos de

inibição dos íons sulfito, 3,5 mL min-1).A o-quinona produzida a partir do catecol foi eletroquimi-

camente monitorada por amperometria em um potencial aplicado de -0,1 V vs Ag / AgClsat,à tem-

peratura ambiente ( 23°C 1:2° C). O posicionamento do reator, muito próximo ao da célula ampe-

rométrica, foi importante para 1111n1m17.ara dispersão do analito e consequentemente o alargamento

do pico. A distância entre o reator e o detector era de cerca de 5 em, apenas, 1111n1m17.andoa dis-

persão.

Na maioria dos métodos desenvolvidos foi utili7.adacomo fluído carregador STP, pH 6,0

(experimentos com o MFC) ou 5,7 (experimentos com Latania sp). Exceções nas determinações

do conteúdo de água, onde o eletrólito de suporte foi uma solução de cloreto de benzalcônio

50 mmol.L-1, em meio de acetonitrila.

4.4 Experimentos em Batelada

Estes experimentos foram realizados em um analisador polarográfico (EG&G, modelo

264) conectado a um registrador x-y (EG&G modelo RE 0089) ou x-t (Linseis modelo 6512B).

Na preparação dos EPCBM, a polpa "in natura", a polpa desidratada e a casca das flutas da pal-
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meira leque, foram picadas com faca inox e, quando necessário, moídas. Os EPCBM foram prepa-

rados misturando-se 0,5 g de pó de grafite (Acheson 38, Fisher), 0,4 g de óleo mineral (Aldrich)

e 0,1 g do tecido de Latania sp. Após mistura cuidadosa e manual, uma porção de pasta foi

empacotada firmemente no final de um cilindro de vidro (3 cm x 3 mm) com bastão de cobre (50

mm) previamente fixado em uma das extremidades. A superficie foi alisada em papel comum.



IV. TRABALHOS DESENVOLVIDOS



IV. I

Determinação das Características Bioquímicas de Polifenol Oxidase

Naturalmente Imobilizada no Mesocarpo Fibroso do Coco Empregando

Análise em Fluxo Contínuo com Detecção Espectrofotométrica
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1 Introdução

o coqueiro-da-baía ou da praia (Cocus nucifera L.) é uma das mais importantes e úteis

palmeiras do mundo222.A distribuição geográfica dessa monocotiledônea, no Brasil, vai desde o

extremo Norte até o Rio de Janeiro, não sendo encontrada nos Estados de Santa Catarina e Rio

Grande do Sul. Cosmopolita, é a mais cultivada e utilizada drupa no mundo. A fluta do coqueiro,

o coco, é de tamanho grande, quase sempre arredondada, embora não raro, apareçam tipos alon-

gados. Consta, de fora para dentro: a) do epicarpo, película fina, lisa, que envolve exteriormente a

fiuta; b) do mesocarpo, camada bastante grossa, fibrosa, acastanhada, quando seca e c) do endo-

carpo, lenhoso, duríssimo -de coloração escura, na fruta madura. Quando verde, a fruta contém, a

princípio, na sua parte mais interna, água, saborosa, refiigerante, doce, levemente acidulada, muita

rica em fósforo e potássio. Durante o seu amadurecimento, a quantidade dessa.água vai diminuin-

do e uma camada branca, a amêndoa, carnosa, começa a revestir, internamente, o endocarpo

(Figura 16). Este tecido é muito rico em óleo, carboidratos e quantidades moderadas de proteínas

sendo amplamente empregado nas indústrias de alimentos.

epicarpo

mesocarpo

endocarpo

amêndoa

Figura 16. Corte transversal do coco mostrando sua morfologia interna.

Foi verificado que o mesocarpo do coco, o tecido localizado entre o epicarpo e o endo-

carpo, quando exposto ao ar, escurece rapidameQte:Este escurecimento deve estar relacionado a
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uma elevada atividade catalítica da PPO presente nesta :&uta.Alguns estudos têm descrito as ca-

racterísticas culturais, fisiológicas, práticas pós-colheitas e possibilidades de aproveitamento in-

dustrial do coco. Entretanto, a caracterização bioquímica da PPO - isolada ou naturalmente imo-

bilizada no mesocarpo fibroso do coco - MFC, não tem sido registrada.

Em :&utase hortaliças, tem sido comprovado que a enzimapolifenol oxidase (PPO) catali-

sa a oxidação aeróbia de uma grande variedade de substratos fenólicos resultando na formação de

pigmentos escuros2,223-227.Esta enzima é capaz de catalisar duas reações distintas: (1) a hidroxila-

ção de monohidroxifenóis a o-dihidroxifenóis devido a sua atividade cresolase (atividade mono-

fenolase) e (2) a desidrogenação dos o-dihidroxifenóis a o-quinonas devido a sua atividade cate-

colase (atividade difenolase). As o-quinonas são espécies químicas muito reativas. Assim, uma

vez formadas, podem se polimerizar não-enzimaticamente gerando produtos coloridos -as mela-

ninas, como resultado de reações químicas do tipo Maillard, entre os açúcares redutores e amino-

ácidos, especialmente em temperaturas superiores a 25°CI7,58.

A afinidade da PPO por um dado substrato difere acentuadamente de uma fonte para outra

sendo inibida por um considerável número de substâncias tais como agentes complexantes,

agentes redutores, íons inorgânicos e substratos análogos225,226.Outros inibidores que têm sido

reportados são proteínas, peptídeos e aminoácidos que afetam a atividade reagindo com a 0-

quinona produzida ou quelando-se com o cobre do seu sítio ativ0225,228.

Como PPO está amplamente distribuída nos tecidos de plantas superiores e inferiores, as

suas características bioquímicas têm sido intensamente estudada. Inúmeras técnicas foram desen-

volvidas para prevenir eventuais perdas na atividade da PPO durante as etapas de isolamento e

purificação, cada uma delas com abordagem distinta dependente da característica da planta.

Ensaios espectrofotométricos têm sido utilizados para determinar a atividade difenolase

da PPO. Alguns ensaios cinéticos medem o surgimento das quinonas geradas nas reações enzi-

máticas229ou outros intermediários da biossíntese da melanina tais como aminocrom023oe mela-

nocrom0231.Outros métodos estão baseados na reação de associação da o-quinona correspon-

dente com ascorbat0232,NADH233,l-prolina234,cisteína235,e outras substâncias cromogênicas236.

Recentemente, Gauillard et al.237determinaram a atividade difenolase da PPO baseando-se na

reação estequiométrica da cisteína com a o-quinona durante a oxidação enzimática de o-difenóis.

A estabilidade dos reagentes ou dos produtos, a sensibilidade e aplicabilidade das enzimas de

diferentes fontes são problemas associados com tais análises. Nestes ensaios podem ser utilizados
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os mais diversos substratos fenólicos medindo-se a absorbância dos pigmentos solúveis por es-

pectrofotometria em 360 - 500 nrn (freqüentemente próximo de 400 nrn) ou medindo-se o con-

sumo de oxigênio.

Em quase todos os estudos cinéticos envolvendo enzimas naturais estas são usadas na

forma de extratos ou purificadas. Assim, há consumo de reagentes e de tempo para o isolamento

e a purificação das enzimas, além de um trabalho enfadonho. Deve-se ressaltar que na etapa de

isolamento, pode ocorrer a diminuição da atividade enzimática devido a interação da enzima com

os agentes de separação ou com os substratos fenólicos presentes no tecido fragmentado. Adicio-

nalmente, a enzima sendo utilizada na forma solúvel, momentâneamente, pode criar um sistema

não homogêneo, interferindo nas medidas espectrofotométricas iniciais. Mesmo eliminando estas

conjecturas, a atividade enzimática em solução pode ser muito diferente daquela apresentada em

seu ambiente natural (imobilizada).

No decorrer de nossos estudos, foi desenvolvida uma maneira simples para a determina-

ção dos parâmetros cinéticos aparentes de enzimas imobilizadas. Está baseada na associação de

FIA e medidas espectrofotométricas contínuas. O arranjo, aqui desenvolvido, mesmo utilizando

grandes volumes de soluções (50 - 200 ml), permite minimizar dificuldades advindas da homo-

geneização de aeração. A substituição rápida do oxigênio é favorecida pela agitação constante da

solução e por sua circulação no sistema em fluxo. A concentração deste analito pode ser conside-

rada constante ao longo de todo o processo reativo e isto, indubitavelmente, favorece a cinética

da reação enzimática.

Com o objetivo de se obter um melhor entendimento das características bioquímicas da

PPO naturalmente imobilizada no MFC, de suas propriedades e comportamento em sistemas de

soluções em fluxo com relação ao pH, à temperatura e à especificidade de substratos como tam-

bém do efeito de inibidores, propôs-se investigar estes aspectos, neste estudo. Os resultados expe-

rimentais são apresentados nos ítens seguintes.

2 Resultados e Discussão

Espectros de absorção

Uma solução de catecol em tampão fosfato pH 6,0 é incolor e é caracterizada por um pico

máximo de absorbância em 265 nrn e dois picos menores em 341 e 382 nrn. Quando uma solução

de catecol é incubada na presença de PPO naturalmente imobilizada, o produto da reação mostra

um pico de absorção a 404,5 nrn que pode ser considerado como característico da absorção de
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produtos quinóides238. A Figura 17 mostra os espectros de absorção dos produtos da reação de

oxidação do catecol catalisada pela PPO em função do tempo. Observa-se um aumento gradual

na absorbância a 404,5 nrn ao contrário do que ocorre com a enzima isolada (purificada ou em

extrato bruto). Isto pode ser atribuído a (1) restauração imediata do oxigênio consumido uma vez

que a solução no reator era vigorosamente agitada e bombeada para a célula ou (2) à dificuldade,

por efeitos estéricos, dos produtos de oxidação do catecol se associarem à enzima tendo em vista

que a mesma se encontra naturalmente imobilizada. Em adição a este pico, há uma grande absor-

ção em torno de 295 nrn. Aqui, o aumento de intensidade a 295 nrn, provavelmente, corresponde

à formação de um "aduto" da o-quinona com os aminoácidos da proteína238.Este fenômeno foi

também observado na oxidação do catecol com a PPO da cereja239.

A enzima, isolada e purificada, apresentou também os picos de absorção característicos de

produtos quinóides a 404,5 nrn e do produto da associação da quinona com os aminoácidos da

proteína em torno de 295 nrn porém, ao contrário da PPO naturalmente imobilizada, após atingir

um máximo de absorbância - aproximadamente em 2,0 min de reação - ocorreu uma diminuição

gradual desta quando do progresso da reação (Figura 18). Esta diminuição na intensidade a 404,5

nrn é possivelmente devido ou (1) a associação covalente da o-quinona com aminoácidos reativos

na vizinhança does) sítio(s) ativo(s) da enzima, tornando-os inacessíveis ao catecol ou (2) à catá-

lise da o-quinona via degradação de Strecker238.Outros autores240sugerem a formação de um

aduto entre quinona-tirosinase como causa da desativação enzimática. Testes controle foram

também realizados para a obtenção dos espectros de absorção, durante 15 min, de duas maneiras:

(1) uma solução contendo apenas STP e catecol e (2) STP + PPO do MFC. Em ambos os casos

nenhuma variação na absorbância foi verificada.

Efeito do pH

O pH ótimo para a oxidação enzimática do catecol em STP encontra-se situado no inter-

valo 5,0 e 6,0. Estes valores estão de acordo com as medidas de pH efetuadas para o suco expres-

sado do MFC de várias frutas, que se situou sempre entre 5,2 e 5,7. Inúmeros autores33-36,40,42,44,47

encontraram o pH ótimo da PPO no intervalo entre 5,0 e 7,0. Pode ser ob servado nas Figuras 19

e 20 que há uma rápida diminuição na atividade da PPO naturalmente imobilizada em pH meno-

res que 5,0 e maiores que 6,0. Há uma abrupta diminuição na atividade em pH menos ácidos ten-

do em vista que a atividade da PPO envolve resíduos de histidina no processo de oxidaçã0241.

Estes valores de pH (> 6,0) podem acarretar (1) modificação conformacional da enzima e/ou

(2) a enzima
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pode reagir mais rapidamente com a o-quinona produzida através da reação de Maillard e/ou de-

gradação de Strecker e/ou (3) a o-quinona produzida pode softer rápidas reações secundárias que

são catalisadas nestes meios de pH elevados. Em meios mais ácidos podem ocorrer variações mais

drásticas e irreversíveis na estrutura protéica considerando que os grupos COO-carregados nega-

tivamentepodem ser neutralizados,deixandoos grupos NH3+ positivamente carregados e livres

para exercer repulsão eletrostática, agravando assim a distorção e o desdobramento da molécula.

Estabilidade Térmica da PPONaturalmente Imobilizada

Experimentos foram conduzidos para verificar a atividade da PPO naturalmente imobiliza-

da em função da temperatura em intervalos de tempo diferentes usando catecol como substrato e

em STP pH 6,0. Uma diminuição progressiva na atividade ocorreu quando a temperatura aumen-

tou de 25° para 75° C como mostrada na Figura 21. Por estes dados, a temperatura ótima para

máxima atividade da PPO é de 25° C. Pode-se verificar também que o declínio de atividade nos

primeiros 10 min parece seguir cinética de primeira ordem.

Baseado nesta observação, uma curva de inativação em escala semi-Iogaritmica foi obtida

relacionando a modificação da atividade vs tempo de aquecimento nas temperaturas de 35°, 45°,

5SOe 75° C (Figura 22). Das inclinaçõesobtidas, as constantes de velocidade da reação (valores k)

foram calculados usando análise de regressão das linhas retas para cada curva de aquecimento.

As energias de ativação, Ea, foram calculadas utilizando a equação de Arrbenius (eq. 10).

Os logaritmos naturais dos valores k (ln k) para cada tratamento tempo-temperatura foram plota-

dos vs o recíproco das temperaturas de aquecimento (1/ T) (Figura 23). O valor Ea foi computa-

do pela multiplicação da inclinaçãopela constante dos gases R = 1,987cal mor1K-1.

O valor de Ea para o calor de inativação da PPO naturalmente imobilizada foi de

10,5 kcal mor1. Este valor de Ea é muito superior ao reportado por Oktay et al.242para PPO de

maçã variedade Amasya, próximo ao de McCord e Kilara243para cogumelo (8,7 kcal mor1) e bem

inferior àqueles registrados por Yemeniciogluet al. 244 para diversasvariedades de"maçã(54,1

a 77,2 kcal mor1), Aquilera et al.245para uva "sultana" (16,6 - 19,4 kcal mor1) e Ansah246

. para arroz (19,4 kcal mor1), Palmer49para banana (18,6 kcal mor1) e Vámos-Vigyazó224para

banana (85 kcal mor1). Este baixo valor de Ea implica que há necessidade de uma modificação

elevada na temperatura para inativar a PPO naturalmente imobilizada do MFC. É interessante

msar que a atividade da PPO é dependente não som~te da temperatura mas também do tempo de

exposição da enzima nesta temperatura.
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o valor D, isto é, a duração do tratamento térmico a uma dada temperatura necessária para

reduzir a atividade para 10 % de seu valor originaLfoi calculado pelo uso da relação entre k e D

(eq. 31). Os valores D nas temperaturas de 35°, 45°, 58° e 75° C para a PPO naturalmente imobili-

zada foram 75,3, 48,9, 37,6 e 14,2 min, respectivamente. StIUbiet al247encontraram um valor D

de 0,24 min para PPO de maçã (purê) a 75° C.

O valor z, modificação na temperatura e C) necessáriapara alteraro tempode inativação

térmica por um fator de 10 foi determinado utilizando-se os valores de D calculados anteriormente

(Figura 24). O valor z para a PPO naturalmente imobilizadafoi 55,T C. Vamos-Vygyazo124regis-

tra que os valores z de PPO de inúmeras flutas encontram-se no intervalo de 8,5 - 10,1 oCoStrubi

et al.247obtiveram um valor z de 10°C para PPO em purê de maçã. Há alguns registros de valores

de z elevados. Hei! et al?48encontraram valores z de 16°e 61,5° C para a PPO de damascos.

O coeficiente de temperatura (QJO),outro termo empregado para descrever a dependência

de uma reação à temperatura, foi calculado da relação dos valores k a 75° C e a 65° C (valor calcu-

lado utilizando a equação de regressão In k ( min -1) = 13,31 - 5280 ~, Figura 22). O valor
T(K)

obtido foi 1,63.

As meias-vidas, t1l2,foram determinadas da seguinte equação

t1l2 = In 0,5 I k (47)

O tempo requeridopara a redução de 50 % da atividadeinicialda PPO naturalmente

imobiJi~dano MFCnastemperaturasde 45°,58°, 75°C foram,respectivamente14,7, 11,4e 4,3.

Na Tabela XV são apresentados, resumidamente, os parâmetros de resistência térmica e de

Arrhenius, para a inativação da PPO naturalmente imobilizadano MFC.

TABELA XV. Parâmetros de resistência térmica e de Arrhenius para a inativação da poli/enol
oxidase naturalmente imobilizada no mesocarpo fibroso do coco em função da
temperatura.

Temperatura D z

3,1 75,3 22,7

4,7 48,9 14,7 55,2 1,63 10,5

6,1 37,6 11,4

16,1 14,2 4,3
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Atividade e Parâmetros Cinéticos da PPO Naturalmente Imobilizada

Como mostrado na Figura 25, a produção de o-quinona foi registrada como absorbância

por unidade de tempo em função da quantidade de tecido. As velocidades desta produção foram

plotadas novamente em função da quantidade de MFC (Figura 26). Da análise dessa figura, pode-

se concluir que para se obter uma modificação de 0,001 unidade na absorbância por minuto são

necessários 2,5 mg de tecido vegetal.

A constante aparente de Michaelis-Menten (km)para a PPO naturalmente imobilizada foi

determinada estudando a formação do produto em várias concentrações de substrato (o catecol)

(Figura 27). Plotando-se o recíproco da atividade enzimática contra o recíproco da concentração

do substrato, uma linha reta foi obtida no gráfico de Lineweaver-Burk (Figura 28). Os valores

determinados foram 9,1 mmol e 0,2 unidades de absorbância por minuto. O valor da constante de

Michaelis-Menten aqui encontrado está em acordo com aquelas constantes obtidas para as PPO de

cacau249,de folhas de espinafte250e de frutas verdes de oliveiras251.Valores de kmmenores foram

registrados para batata doce252e cacau249, enquanto valores maiores foram encontrados

para palmito2S3e batata inglesa2S4.É importante ressaltar que as constantes obtidas no presente

estudo foram de enzimas imobilizadasnaturalmente e, nos estudos anteriormente me'ncionados, as

constantes apresentadas foram obtidas usando extratos ou enzimas isoladas e purificadas.

Especificidade da PPO Naturalmente Imobilizada do MFC

A atividade relativa da PPO naturalmente imobilizadano MFC junto a diferentes substratos

no pH ótimo é mostrada na Tabela XVI. Os resultados indicam que a enzima catalisa a oxidação

de dihidroxifenóis, mas é inativa para monofenóis. A ordem de atividade observada foi ácido ca-

feico > pirogalol > catecol. A resposta da atividade da PPO sobre diferentes substratos pode ser

considerada similar a aqueles registrados para outras fontes vegetaisl8-24,35,239,2S5,2S7.A enzima

imobilizadaé uma o-difen%xidase com nenhuma atividade creso/ase presente. Algumas PPO de

origem vegetal podem possuir ambas atividades. Entretanto, muitas PPO não possuem atividade

monofeno/ase27,239,2S6 .

Efeito de Inibidores

Os efeitos de vários inibidores sobre a PPO naturalmente imobilizada do MFC utilizando

catecol como substrato, foram determinados (Tabela XVll).
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bico e íons cobre podem catalisar a reação entr~ o grupo imidazol da histidina que se liga com o

cobre do sítio ativo da enzima, inativando-a. Efeitos inibitórios similares da l-cisteína e ácido as-

eóIbico têm sido observados para as PPO do capau3I,do lciwi258e de Solanum melongend59 mas,

contrário ao aqui observado, o cianeto de po~sio teve um efeito inibitório muito menor sobre a

PPO do paJmito260.

EDTA, adicionado à mistura de reação, ~ostrou efeito inibitório sugerindo que íons metá-

licos podem estar envolvidos nesta reação. Ourtro agente complexante que teve efeito inibitório

sobre a PPO do MFC foi a azida sódica.
~ a

Alguns autores260,,26Itêm verificado O efeito inibidor de haletos sobre a PPO. Para testar

esta suposição, a atividade enzimática foi deteqninada em três concentrações de NaCI (0,34; 0,17

e 0,09 mmol L-I)utilizando catecol como substrato. Uma diminuiçãoproporcional na atividade da

PPO ocorreu quando do aumento da concentraÇãode cloreto de sódio. Esta inibição é provocada

pela formação de um complexo entre o íon clor~to e o cobre da enzima. Há uma grande esestabi-

lização deste complexo em meios ácidos. Re~ultados similares foram obtidos por Lourenço et

al.260e Robb et aI.26I. Entre os inibidores cqmpetitivos avaliados - ácido benzóico, ácido 3-

hidroxibenzóico, 4-acetamidofenol e resorcinol - os dois últimos mostraram maiores afinidades

pela PPO naturalmente imobilizadano MFC.

3 Conclusões

A PPO naturalmente imobilizada no MJC possui um pH ótimo de atividade situado entre

5,0 e 6,0, à temperatura de 23 oCoRápida diminpição na atividade enzimática foi verificada em pH

< 5,0 e em pH > 6,0. A enzima apresentou umalboa estabilidadetérmica. 50 % de sua atividade foi

perdida após aquecimento a 750C, durante 4,31min.Um Temaparente de 9,1 mmol L-\ Vmm:igual a

0,20 abs miJiI eEa aparente de 10,5 kcal morI foram calculados usando o catecol como substrato.

A PPO naturalmente imobilizada no MFC mOS1frouelevada atividade para catecol, ácido cafeico e

pirogalol enquanto atividade monofenolase nã~ foi detectada nas regiões visivel e UV próximo.

. Estudos de inibição mostraram uma completa ~ivação na presença de 1 mmol L-I de cianeto,

tiouréia, l-cisteína, ascorbato, suIfito e dos nitraitosde cádmio, zinco e mercúrio.





IV.2.1

Utilizaçãoda Poli/moi ~e Naturalmente Imobilizada no

Mesocarpo Fibroso do rcoco (Cocusnucifera,L.)
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1 Introdução

Compostos fenólicos têm recebido con~derável atenção em programas ambientais devido

à sua toxicidade, seu amplo emprego na produção de pesticidas e seu papel na poluição de

águas262.Há numerosos métodos para analisar estes compostos, em níveis de traços, em amostras

de água. Alguns procedimentos cromatográficos263,264,espectrofotométricos265e volumétricos266

têm sido publicados mas, nos últimos anos, ocorreu um crescente interesse no desenvolvimento de

novos princípios de detecção capazes de monitprar, rápida e seletivamente, espécies fenólicas em

amostras ambientais.

Fenóis podem ser determinados amperQmetricamentemediante oxidação eletroquímica di-

reta. Esta técnica, entretanto, devido a utilização de potenciais anódicos elevados, propicia inúme-

ras reações interferentes, aumento de corrente residual e de ruído, além do rápido envenenamento

do eletrodo. Para contornar estes obstáculos, tem-se demonstrado, experimentalmente, que os

biossensores baseados em enzimas (polifmoI ~;1G1-I1O, úx:aseZ11eperoridasem) e integra-

dos com transdutores amperométricos mostram significante vantagem na determinação destes

compostos. Estes biossensores operam em potenciais próximos de 0,0 V (vs AgIAgel), onde São

menos susceptíves às reações interferentes. Al~as vezes, maior sensibilidadee menor limite de

detecção são alcançados com tais dispositivos quando comparados àqueles obtidos por oxidação

direta. A Tabela xvm ilustra alguns resultados de pesquisadores que utilizaram eletrodos biologi-

camente modificados para a detecção de catecól. Os procedimentos de imobilizaçãoda enzima, os

materiais empregados na construção do eletrodo, estabilidade e senstõilidadeestão, fteqüentemen-

te, entre os objetivos destes estudos.

As vantagens no uso de tecidos vegetais como fonte de material biológico para o desen-

volvimento de biossensores eletroquímicos são,bem conhecidas. Esta popularidade aumentou com

publicações como 'bananatrode' de Sidwell e Rec~6, em 1985. Há mais de uma década mui-

tos tecidos vegetais têm sido usados como fonte de material biocatalítico e empregado no desen-

volvimento de biossensores90,l04.Mais recentemente, a construção de um biossensor môrido para a

- quantificação indireta de pectina92,e de um biossensor bi-enzimático para a detecção de ácido

glicóJico93que explora a associação de um mediador e de duas en7.imas,demonstram que muito

progresso no uso de tecidos vegetais pode ainda ser alcançado.
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TABELA xvm. Comparaçãodos eletrodos modificadoscom tirosinasepara a detecção de
catecol em solução aquosa.

Pasta de carbono TlTosinase+ mtênio + óleo mineral+ octa-
deciJamina

(steady-state)

TlTOSimse+ óleo mineral

(FIA)

Pasta de carbono pó de grafite + tecido vegetal + óleo mineral
(steady-state)

a. Sensibilidade;b. Limitede Detecção;c. Referência;d. EletrodoQuimicamenteModificado.

3,1 500 94

Pasta de carbono 0,8 900 268

0,1 1000 143

Em muitos protocolos baseados em sensores tissulares, o tecido vegetal é posicionado

próximo a um eletrodo e coberto por uma membrana permeável ao analito ou misturado com

pasta de carbono ou, ainda, empacotado em um reator posicionado nas proximidades imediatas do

detetor em que a produção do sinal de transdução está baseada no produto en7.imáticoou no co-

substrato solúveis em um sistema de fluxo. E~ última configuração é muito apropriada para a

utilização de novos materiais como biocatalisadores.

Na presente tese, pela primeira vez, o tecido do coco é explorado como fonte natural de

polifenoloridase (pPO), para a construção de biossensores. O material enzimático contido no

. mesocarpo fibroso desta fruta, cata1isaa oxidação do catecol a o-quinona como produto primário.

A o-quinonaproduzidapode ser monitorizadaeletroquimicamenteemum sistemade soluçõesem

fluxo e a resposta amperométricaestá quantitativamenterelacionadaà concentraçãode catecol.

As duas principais reações envolvidas no ~roces~o são a oxidação biocatalítica do catecol

a o-quinona e a redução da quinonaa catecol, na superficiedo eletrodo de carbono vítreo, de

Eletrodo Procedimento de Imobilização SENSm.8 LD': REF.c

(Modo de ADálise) (A morl cm-2)_(nmol L-I).
Carbonovítreo Tuvsinase eletropolimerizadaem poIipirrol 1,5 2,0 273

(steady-state)

Grafite Tuosinase+ carbodiimida+ grafiteativado 2,2 2,3 268

(FIA)

Pasta carbono Trrosiw:zsf!adsoIvidam ,doeletrodo 1,8 10 274

(steady-state)

Grafitelepoxi Tm>sinase+ epoxi 0,4 40 269

(FIA)
Grafite sólido T1TOLSÜr1SeiadJiLadamdoEQhf 3,4 100 -300 275

(steady-state)
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enzima no tecido.

Várias combinações de comprimento e diâmetro interno para o reator foram explorados.

Um cilindro de vidro de três milímetros de diâmetro interno e três centímetros de comprimento

com 0,2 g de material biológico foi eficientepara a biotransfonnação, evitando problemas de lava-

gem.

o Potencial de Trabalho e pH Ótimos

A Figura 29 mostra o efeito do potencial de operação e o pH na resposta amperométrica

de catecol em fluxo. De acordo com o voltamograma cíclico (não mostrado), qualquer potencial

entre, aproximadamente, + 0,10 V até valores mais negativos (aproximadamente, -0,20 V) pode

ser usado como potencial operacional para detecção catódica da quinona produzida no reator. A

resposta é também muito dependente do pH, mostrando uma ótima sensibilidade para valores de

pH entre 5,0 e 6,0. Estes valores estão de acordo com o intervalo de variação de pH de 5,0 a 8,0

reportado na literatura para a enzima livre278.Como foi citado anteriormente, os valores de pH

para os sucos espremidos do MFC de vários cocos estão situados entre 5,2 e 5,7. Para minimizar a

interferência de espécies eletroativas comuns, todos os experimentos subsequentes foram condu-

zidos num potencial operacional de -0,10 V vs Ag / AgClsatusando tampão fosfato 50 mmol

L-I, pH 6,0.

Efeito da Vazão

A Figura 30 mostra o efeito da vazão na resposta analítica após injeção de catecol em flu-

xo. Como esperado, baixas vazões originam pequenos e largos picos devido a alta dispersão e

lenta lavagem e para altas vazões, o sinal analítico começa a diminuir devido ao pouco tempo de

contato da amostra com o material biocatalítico contido no reator. Uma condição balanceada foi

alcançada com vazão de 2,8 mL miIi\ adotada nos experimentos subseqüentes.

A Estabilidade da Bioconversão

A efetividade da bioconversão é mostrada nos experimentos apresentados na Figura 31A,

.envolvendo injeções seqüenciais de catecol em duas diferentes concentrações. A excelente estabi-

lidade da linha base e o rápido decréscimo do sinal da corrente catódica indicam a inexistência
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Figura 29. (A) Voltamograma hidrodinâmico de catecoll x 10-4moI L-I (a) na ausência e (b) na
presença de um reator de mesocarpo fibroso do coco no sistema. Eletrólito: solução
tampão fosfato 50 mmol L-I, pH 6,0; vazão 2,8 mL min-I;volume amostra! 100 JlL.
(B) efeito do pH sobre a resposta do sistema. Potencial de trabalho -0,1 V vs
Ag /AgClsat.Todas as outras condições como em (A).
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Figura 30. Efeito da vazão sobre o sinal de corrente do sistema utilizando o reator empacotado
- com o mesocarpo fibroso do coco. CatecoI2 x 10-5moI rI em tampão fosfato,

pH 6,0. Todas as outras condições como na Figura 28.
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de efeito de memória na alteração de concentração entre a) 4 xl0-5 moI L-I e b) 7 x 10-5moI rI. A

Figura31B mostra50 picos de inj~ obtidosconsecutivammtepara a mediçãode 1x l<t moIrI de

catecoI.A corrente de pico permaneceinalterada,revelandouma estabilidadede longa duração, muito

utilizávelpara operaçõesprolongadas.O desviopadrão relativoda sériecompletafoi 1,8%.Esta carac-

terística demonstraa estabilidadeefetivana conversãobiocaIíticade catecola o-quinona.

Cwva de Calibração Típica

Curvas de caJibraçãousando soluções padrão de catecol (em meio tamponado) mostram a

existênciade dois padrões diferentespara altas e baixas concentraçõesde substrato (Figura 32). Este

comportamento foi também observado com um EPC modificadocom o mesocarpo fibroso do coco

(não mostrado). A relação sigmoidalestá em contraste com a relação hiperbólicasimplesde Michaelis-

Menten entre concentração de substrato e a velocidade de reação279.Esta cwva sigmoidalpode ser

explicadaassumindo-seque cada moléculade enzimacombinanão apenascom uma moléculaúnica do

substrato, mas com váriasmoléculas.A ligaçãoda primeiradelasna superficieda proteínapode causar

uma mudança na conformação e na atividade em outra locali7.1ção.Este fenômeno, referido como

alosterismo,foi observado para várias moIécuJaiBO.Este comportamentomostra a necessidadede se

usar diferentescwvas de caJibraçãopara intervalosde concentraçãodistintos.

Picos bem definidos são observados mesmo para a concentração mais baOOi.e a quantificação é

exeqüível no intervalo de 5 X 10-6até 8 x 10-4moI L-I. Um linüte de detecção de 2 X 10-6moI L-I foi

estimado a partir da relação sinaJ/ruído da resposta para 5 x 10-6moI L-I de cateco!, nas condições

adotadas neste trabalho.

Substratos

Uma vez que PPO é uma enzimaque apresentauma amplaseletividadede substrat~I, vários

outros compostos fenólicosforam estudados para assegurar a especificidadedo biossensorpara cate-

coI. A TabelaXIX mostra uma comparaçãoda resposta relativade vários compostosao catecoI.Não é

surpresaobservar que vários fenóissão bons substratospara a reação en7.irnáticae este sensorpode ser

usado tambémcomo biossensorpara dopammaou hidroquinona.Para feno!,o sinalinicialmenteobtido

. foi muitobaixo.Cominjeçõessucessivas,um significativoaumentode correntefoiobservadoaté que

uma condição estacionáriafoi atingida.Este resultado é muito similaràquelesobservadospor outros

autores, trabalhando com métodos espectrofotométrico~. Eles interpretaram este comporta-

mento como resultadode reações queocorrem em duas ~as, ondeo monofenolé primeiramen-





114

TABELA XIX. Comparação da atividade enzimática da polifenol oxidase naturalmente imobili-
zada no mesocarpo fibroso do coco frente a compostos fenólicosa.

,
a. Acido cafeico, p-fenilendi:lmino, l-nitroso-2-naftol foram eletroativos na ausência do reator tissular, em -0,1 V
vs Ag I AgCl.at.b. A concentração dos compostos neste estudo foi de 1 x 10-4mmol L-I

te oxidado a o-difenol pela atividade monofenol oxigenase da e~ seguido da fonnação de o-

quinonapela atividadede polifenol oxidase.

.Aplicação em Amostra Real

A aplicabilidadedo bioreator baseado no mesocarpo fibroso do coco é ilustrado para duas

situações diferentes. A Figura 33 (A) mostra os picos de injeção em fluxo para amostras de água

de rio (rio Embu) tamponadas, coletadas em local urbano e poluído, na cidade de Embu - SP.O
primeiro grupo de picos (a) corresponde a injeçõesde água de rio sem passar através do reator. O

Composto Fenólico" Corrente I nA Resposta I %

Catecol 60,8 100

Fenol 8,5 14

Resorcinol 1,8 3

o-cresol O O

m-cresol O O

p-cresol O O

Ácido 3-hidroxibenzoico 1,8 3

o-fenilediamino O O

m-fenilendiamino O O

Pirogalol O O

4-fenilfenol O O

Ácido gálico O O

l-naftol 4,3 7

l-tirosina O O

Dopamina 101,5 167

Hidroquinona 54,7 90

Cafeína O O

dl-Dopa O O

4-acetaminofenol O O

Ácido benzoico O O
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pequeno sinal observado provavelmente corresponde a espécies eletroativas, presentes nesta água.

O segundo grupo de picos (b) foi obtido com a mesma água, mas passando pelo bioreator. Os

outros cinco. grupos de picos (c - f) correspondemoutra vez a mesmaágua de rio, adicionadas

com crescentes níveis de catecol. O sinal aumentou linearmente com as adições subsequentes de

catecol a partir de 2 x 10-5até 1 x 10-4moI L-I. A curva padrão completa é também mostrada

como "inset" na Figura 32 (A). Pode ser visto que mesmo apresentando uma baixa sensibilidade se

comparada a ensaios em soluções padrão, o sensor responde eficientemente a incrementos na faixa

de concentração de micromolar nestas amostras complexas. A quantidade estimada de 2 x 10-6

moI L-I como catecol pode ser produto de vários analitos biotransformados pelo presente biorea-

tor.

Análises repetitivas da mesma amostra de rio mostraram um bom desempenho do reator. A

capacidade de bioconversão observada após 100 e 200 injeções da amostra foram muito similares

àquelas primeiras injeções observadas com um bioreator recém preparado. Critico foi o desem-

penho do eletrodo de carbono VÍtreo.Um contínuo envenenamento da superficie do eletrodo foi

observado durante injeções sucessivas com ou sem o uso do reator enzimático (não mostrado). A

capacidade de bioconversão foi avaliada usando um eletrodo polido. O desempenho deste arranjo

foi estimado repetindo toda a série de injeções apresentadas na Figura 33 (A). Para seis repetições

da mesma série, o desvio padrão relativo calculado foi de 6,3 %.

A Figura 33 (B) contém as medidas envolvendo água residuária coletada de uma indústria

de papel e celulose, antes de qualquer tratamento. Neste caso, devido ao elevado teor de compos-

tos fenólicos, a amostra inicial foi diluída dez vezes. A sequência, para a introdução da amostra,

foi a mesma do caso anterior. Aqui, de acordo com estudo prévio, uma resposta não linear foi

novamente obtida (provavelmente, efeito alostérico). Para esta amostra, uma linhabase mais está-

vel foi observada. Nenhum envenenamento significante da superficie do eletrodo foi detectada

neste caso. A mesma análise foi repetida sete vezes. O desvio padrão relativo dos resultados foi de

4,8%.

Conclusões

Os experimentos acima demonstram, pela p~eira vez, a aplicação do mesocarpo fibroso

do coco para o desenvolvimento de um bioreator. A elevada atividade da polifenol oxidase deste
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material tissular associada às suas características fisicas favoráveis permitem a determinação de

compostos fenólicos a nível J.L1IlolL-I em fluxo. Os últimos experimentos evidenciam a potenciali-

dade de aplicação em amostras reais deste novo biossensor. Em muitos casos, se compostos fenó-

licos estão presentes, eles podem ser quantificados com boa precisão em um intervalo amplo de

concentração. Além disto, este material tissular pode ser útil no desenvolvimento de um bioreator

para a transformação de compostos fenólicos, presentes em águas residuárias, em moléculas me-

nos tóxicas, facilmente degradáveis no meio ambiente.



IV.2.2

Utilização da Polifenol Oxidose Naturalmente Imobilizada

em Frutos da Palmeira Leque (Latania sp)
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1 Introdução

No decon-er do presente trabalho, além do tecido do coco, diversas outras fontes vegetais

(lentilhas, beten-abas, salsa, feijão guandú e frutos de outras palmeiras) foram exploradas visando a

utilização de sua capacidade de biocatálise, com finalidades analíticas. Dentre os tecidos vegetais

investigados, os frutos da palmeira leque (Latania sp) levaram a resultados excelentes. Foi verifi-

cado que a polpa e, principalmente, a casca deste fruto contêm quantidade de po/ifeno/ oridase,

em níveis superiores a encontrada no mesocarpo fibroso do coco.

A utilização da casca e da polpa das frutas desta palmeira foram empregadas na construção

de reatores empacotados e de eletrodos de pasta de carbono (EPC), com características hidrodi-

nâmicas muito favoráveis para o uso em sistemas de análise por injeção em fluxo e em bateladas.

Adicionalmente, ao longo desta etapa, desenvolveu-se uma forma bastante simples de se-

cagem destas fibras (metodologia que também foi extendida para o MFC) que permite sua arma-

zenagem por períodos prolongados, sem perdas significativasde atividade. Eletrodos de pasta de

carbono contendo tecido de Latania sp verde, mostraram vida útil extensa ao passo que eletrodos

com o material desidratado, finamente particulado, demonstraram excelente desempenho, mesmo

após muitos meses de estocagem à temperatura ambiente.

A seguir serão descritos, com mais detalhes, as aplicações reali7adas utilizando tecidos dos

frutos de Latania sp como biocatalisador para a quantificação de espécies de interesse analítico

como catecol, fenóis e dopamina.

2 Resultados e Discussão

Otimização das Condições Experimentais

A atividade biocataIítica do tecido de Latania sp é, em alguns aspectos, similar a atividade

observada com o MFC: resposta enzimáticarápida e uma vida útil prolongada.

Progressivo escurecimento também foi observado durante seu uso. Isto ocon-e devido a

adsorção de produtos quinóides intermediários formados após o processo biocatalitico. Estas

substâncias podem bloquear o acesso do analito a alguns centros ativos das enzimas, com conse-

qüente diminuição da atividade do reator. Apesar destes obstáculos, um reator preparado com

tecidos desta palmeira, pode ser usado por vários dias, apresentando apenas uma pequena perda

de atividade (cerca de 10 %). Adicionalmente, como as enzimas encontram-se naturalmente imo-
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bilizadas, não se requer qualquer procedimento de imobilização e a renovação do reator é muito

fácil.

Ao contrário do verificado com o MFC do coco, reatores de Latania sp preparados com

flutas de idade e procedência distintas possuem atividade enzimáticabastante diferenciada.

Vários parâmetros devem ser observados durante o desenvolvimento de um biossensor. Os

experimentos iniCiaisforam conduzidos para se estabelecer um pH ótimo. Tampões fosfato, em

diferentes valores de pH, foram usados e uma resposta máxima para catecol foi obtida em pH 5,7,

como pode ser visto na Figura 34A Este pH foi usado, posteriormente, em todo o trabalho.

o melhor potencial para a redução eletroquímicade o-quinonabiocataliticamentege-

rada foi examinado em detalhes. Voltametria cíclica e amperometriaforam usadas para de-

terminar o melhor potencial. O sinal relativo obtido usando medidasamperométricas (Figura

34B) sugere a região entre - 0,05 V e - 0,20 V vs. Ag / AgCI(NaClsat.)como a melhor condição.

O potencial - 0,10 V foi escolhido e todas as determinações apresentadas ao longo deste estudo

foram conduzidas nestas condições.

O tamanho do reator empacotado foi otimizado. A melhor resposta foi obtida usando-se

reatores cilíndricos com 3 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento. Estas dimensões represen-

tavam um compromisso entre a eficiênciada bioconversão, ausência de obstruções e lavagem efe-

tiva. As dimensões adotadas foram similaresas usadas no estudo prévio.

A Figura 35 mostra 93 picos obtidos após injeções consecutivas de 1 x 10-4moI L-I de ca-

tecol. As correntes, praticamente, permanecem inalteradas, confirmando (1) a estabilidade do rea-

tor, uma característica importante para operações prolongadas; (2) a boa repetibilidade da conver-

são biocatalitica de catecol a quinona e (3) rápida bioconversão e uma eficiente lavagem do bio-

reator. O coeficiente de variação da série completa foi, de apenas, 2,1 %.

Reator Tissular em FIA

O uso da polpa de Latania sp para conversão enzimática de catecol e dopamina, associado

.em sistemas de soluções em fluxo produz uma maneira rápida e eficiente para a análise destes

compostos. A Figura 36A apresenta os sinaisamperométricos para injeções a partir de 1 x 10-óaté

8 x 10-ómoI L-Ide catecol. Nenhum efeito residual foi observado quando a concentração
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.Figura 34. (A) Voltamograma hidrodinâmico de uma solução de catecoll x 10-4moI L-Iutilizando

o reator de tecidos da Latania sp. Eletrólito de suporte: solução tampão fosfato, pH
5,7; vazão 2,8 mL min-\ volume amostral100 JlL. (B) Efeito do pH na resposta do sis-
tema. Potencialde trabalho- 0,10 V vs Ag / AgClsat.Outras condiçõescomo em (A).
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Figura 35. Injeções consecutivas de catecoII x 10-4moI L-I em tampão fosfato 50 mmoI L-I, pH
5,7. Todas as outras condições como na Figura 34.
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da solução injetada foi mudada. Nenhum fenômeno de "carry-over" foi verificado mesmo quando

soluções com grandes diferenças entre suas concentrações foram seqüencialmenteinjetadas.

. Picos muito bem definidos.foramobtidos a partir da injeçãode catecol tanto em baixas

como em altas concentrações. A Figura 36B apresenta a resposta para 1 x 10-3moI L-I de catecol.

Mesmo nesta alta concentração, após 30 s, há a diminuição do sinal analítico para apenas, aproxi-

madamente, 3,0 % do seu valor máximo, atestando o eficiente processo de lavagem do reator ~ o

transporte reproduzível para e da superficie do eletrodo. A fteqüência de 90 injeções h-I foi adota-

da na maioria das medições em FIA.

Uma curva de calibração para soluções padrão de catecol (em meio tamponado) variando

de 1 x 10-6a 1 x 10-3moI L-I revelou o extraordinário conteúdo de PPO neste tecido vegetal. A

Figura 36C apresenta os pontos correspondentes a esta larga faixa estudada.

Similar ao MFC, aqui também duas diferentes inclinações, para altas e baixas concentra-

ções de substrato, foram observadas. Na Figura 36D são mostrados os três segmentos que corres-

pondem as injeções de catecol de: a) 1 x 10-6a 1 x 10-5moI L-I;b)1 x 10-5a 1 x 10-4moI L-I e c)

de 1 x 10-4a 1 x 10-3moI rI. Duas regiões lineares estão bem definidas. A região de transição foi

encontrada entre 8 x 10-6e 3 x 10-5moI rI de catecol. Os coeficientes de correlação de cada seg-

mento e também do intervalo completo estudado estão reunidos na Tabela XX.

TABELA XX. Parâmetros da r~essão linear envolvendo os diferentes segmentos da curva de
ca1ibração. - -

JNTERV ALO DE CONCENTRAÇAO INCLINAÇAO

~ol L-I) (mA I mlt
1 a 8 4,92

10 a 100 7,68
100 a 1000 7,85
10 a 1000 7,87
1 a 1000 7,85

a. Coeficiente de correlação; b. número de pontos experimentais.

... nb

0,9998
0,9991
0,9998
0,9999
0,9999

4
5
6
10
15

Eletrodos de Pasta de Carbono

A incorporação de tecidos vegetais à matrizes de pasta de carbono representa uma pers-

pectiva atraente na preparação de biossensores. A pasta de carbono apresenta muitas vantagens

tais como simplicidade de preparação e renovação, uso de componentes de baixo custo e fãcil
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incorporação de materiais distintos. Misturando o tecido vegetal juntamente com a pasta de car-

bono é possível obter bioeletrodos que fornecem respostas rápidas, evitando o uso de esquemas

laboriosos.

Durante este trabalho, o uso de Latania sp incorporado em EPC foi explorado de três ma-

neiras diferentes: a) usando tecido fresco, b) usando pasta preparada com tecido fresco e estocada

por longos periodos (cinco meses) e c) empregando o tecido seco (discutido na próxima seção).

A Figura 37A apresenta as respostas amperométricas para EPC com (a) e sem (b) tecido

vegetal para sucessivas adições de 8 x 10-6moI L-I de catecol para uma solução mantida sob vigo-

rosa agitação. Como esperado, EPC sem tecido não é capaz de responder às adições sucessivas de

catecol. Ao contrário, EPC com Latania sp responde rapidamente a estas adições de substrato

produzindo um rápido aumento de COITenteseguido de sua estabilização em novo patamar, em

menos de 20 s. Esta resposta rápida se deve, provavelmente, à proximidade da enzima com o ele-

trodo, onde o produto da reação enzimática é "instantaneamente" oxidado. O limite de detecção

foi estimado em 2 x 10-6moI L-I.

A Figura 37B apresenta as respostas de EPC que utilizaram pastas de carbono, já contendo

tecidos da Latania sp armazenados durante cinco meses à temperatura ambiente (a) e para EPC

sem tecido (b). Este fato abre interessantes possibilidades. Os tecidos vegetais, em ambiente não

aquoso (confinados no óleo), foram muito bem preservados e este aspecto pode ser esperado para

outros tecidos. O sinal obtido nesta figura é maior do que o registrado na Figura 36A Isto pode

ser explicado pelo fato de que os eletrodos foram preparados utilizando frutas de procedência

distintas. O primeiro foi preparado usando-se a polpa e a casca picadas apenas com faca inox e o

segundo utilizou a casca cuidadosamente picada (onde a quantidade de enzima é maior) e triturada

em gral com o auxílio de um pistilo. Esta distinção na obtenção dos tecidos para a preparação da

pasta, provavelmente, gerava partículas de tamanhos diferentes ,epode ser responsável pelas dife-

renças detectadas. Experimentos comparando o conteúdo enzimático da casca com a polpa da

fiuta, indicaramque a primeirapossui atividademaior.

A vidaútil da PPO naturalmenteimobilizadanas pastas de carbonofoi admiráve~uma vez que

após cinco meses de estocagem,sua atividadepermaneciasuperiora 80,0 %. Estes resultados sugerem

que a pasta de caroonopode atuar comomeio,muito simplese eficaz,na preservaçãodeste tecido.
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Figura 37. Curvas de corrente-tempo obtidas em (a) eletrodo de pasta de carbono modificado
com Latania sp e (b) eletrodo de pasta de carbono sem tecido vegetal para incre-
mentos de 4 x 10-5moI rI de catecol em tampão fosfato 50 mmol L-t, pH 5,7.
(A) eletrodo tissular recém-preparado e (B) eletrodo tissular preparado há cinco me-
ses.
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Utilização de Tecido Seco

A elevadaestabilidadeda PPO naturahnenteimobilizadanos tecidos da La1aniasp evidenciada

no ambientehidrofóbicodos EPC dirigiuesta pesquisapara a utilÍ7~çãode tecidos secos. A obtenção

de partículasmenores era conseguidaempregandopeneiras. Este aspecto é urna vantagem adicional

visto que, a polpa e a casca apesar de seremfacilmentepicadasde forma manual,a separaçãode partí-

culaspor tamanho é impraticável.

Para a preparação do tecido seco, a casca e a polpa eram separadas das sementes manual-

mente e cortadas em pequenos pedaços e secos à temperatura ambiente durante 72 h. Esse mate-

rial era utilizado para a construção de reatores enzimáticos e de EPC.

Reatores enzimáticos foram preparados com 0,14 g de material seco. Esta quantidade re-

presentava a massa ideal para alcançar o volume exato de material para ser incorporado no reator

após entrar em contato com a solução eletrolítica. A Figura 38A apresenta 40 injeções sucessivas

de 5 x 10-4moI L-I de cateco~ usando um reator preparado com tecido seco após 24 h em contato

com STF. O desvio padrão relativo desta série de injeções foi 2,8 %.

Eletrodos preparados misturando 6 % de tecido seco (partículas entre 0,105 e 0,250 mm),

52 % de pó de grafite e 42 % de óleo mineral, foram usados para experimentos em batelada asso-

ciados com sistemas de soluções em fluxo. Não há possibilidade de comparação direta entre estes

eletrodos e os preparados com tecido "in natura" (Figura 37). Eletrodos recentemente preparados

geram sinais discretos, provavelmente, devido a ausência de água suficiente circundando a enzÍma

ou no tecido. Após duas horas em STF, o sinal amperométrico aumentava significantemente e o

aumento de volume do tecido era evidente na superficie do eletrodo. Um aumento discreto adicio-

nal foi registrado após 20 h em solução.

O mesmo eletrodo foi também testado em FIA. O eletrodo foi adaptado à célula eletro-

química apresentada na Figura 15, bem como utilizado sem o reator. Os resultados registrados não

foram muito regulares, provavelmente devido à remoção mecânica do tecido da superficie do ele-

trodo. Este problema foi resolvido pelo uso de membrana de náfion@aplicada sobre a superficie do

-EPCBM. A Figura 38B apresenta uma série de medições feitas, usando o EPC modificado com

náfion@.Estes eletrodos mostraram alguma diminuição de sinal e uma maior lentidão na lavagem,

mas os sinaisobtidos foram bastante reprodutíveis.
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Quantificação de Dopamina

Ao explorar-se outros compostos que poderiam ser biotransfonnadospela PPO de Cocus nucifera,

verificou-sewna intensa atividadepara doparnina,superior inclusivea atividade medida para catecoI.

Desta maneira, supõe-se que a PPO naturalmenteimobilizadanas flutas de Latania sp pode também

catalisara oxidaçãodesta catecolaminaà quinonacorrespondente.Ao longo deste trabalho,em vários

experimentosconduzidoscom reatores de tecido ou com EPC (contendo tecido "in natura" ou seco),

os sinaisanalíticosde catecol e dopaminaforam obtidos em paralelo.Foi interessanteobservarque, no

presentecaso, as respostas eram muitosimilares,contrárioao observado com o MFC.

A Figura 39apresenta uma série de medidas de dopamina a partir de 5 x 10-6

até 7 x 10-5moI L-I,usando um reator de tecido verde. A curva de calibração correspondente

indica uma resposta linear, com parâmetros muito similaresaos observados com soluções de cate-

coI.

Atividade Cresolase

Os primeiros experimentos usados para a quantificação do fenollevaram a resultados con-

traditórios. Primeiramente, os testes amperométricos em fluxo usando reatores ou EPC contendo

Latania sp indicavam a ausência de enzimascapazes de bidroxilar o fenol. Entretanto, testes quali-

tativos (visuais, observando a reação em um becker) mostraram que, após alguns minutos de con-

tato entre o tecido vegetal e a solução de fenol, ocorria um significativoescurecimento, atestando

as atividades monofenoIase e catecolase deste tecido. Estes resultados podem ser explicados con-

siderando a cinética envolvida.

A Figura 40 mostra a resposta amperométrica em função do tempo de contato, registrado

para 1 mmoI L-I de fenoI na presença da polpa de palmeira leque (25 g de tecido L-I). Para esta

condição, um tempo de 6 min foi necessário para obter a resposta esperada.

Substratos

A PPO apresenta um amplo espectro de especificidadepodendo oxidar inúmeros compos-

. tos fenólicos. Tecidos de Latania sp apresentaram resposta à dopamina > catecol > bidroqui-

nona> fenoI. Nenhum sinal foi observado para resorcinol, o-cresol, m-cresol, p-cresol, pirogalol,

ácido gálico, cafeína e ácido benzoico.
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Figura 40. Curva corrente-tempo para a biotransformação do fenol pela polifenol oxidase
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IV.2.3

Biossensor Tissular para a Determinação do Conteúdo de Água em Meio Aquo-Restrito
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1 Introdução

A determinação de umidade é uma das análises mais freqüentemente requeridas em nume-

rosos processos de controle em laboratórios químicos. Vários métodos fisicos ou químicos são

empregados para determinar a umidade, muitos dos quais necessitam de equipamentos especiais,

são laboriosos e sofrem interferências de reações secundáriai11,284-286.

Tem sido demonstrado por Klibanov124e Dordickl25que en.zUnaspodem ser cataliticamen-

te ativas em meios não aquosos. Esta constatação tem proporcionado o desenvolvimento de novos

biossensores que operam em meios orgânicos para a determinação de importantes analitos (fenóis,

peróxidos orgânicos) com pouca solubilidade em água e de matrizes de amostras hidrofóbicas

(manteiga, óleo, azeite de oliva, gasolina)130,193,197,205,212,287.Outras importantes vantagens ofereci-

das são o aumento da estabilidade e a simplificaçãodos métodos de imobilização.

Há inúmeros fatores que governam as reações enzimáticas e a estabilidade da enzima em

meio orgânico. Estes incluem, entre outros, a influência do solvente, do conteúdo de água e do

pH. Em relação a água, algumas enzimas devem ser hidratadas para assegurar a sua atividade.

Esta água fica localizada ao redor da molécula proteica, constituindo uma camada de hidratação.

A extensão desta hidratação depende, basicamente, da enzima e do solvente. A manutenção desta

camada e das interações não covalentes, segundo Dordickl25,são essenciaispara a atividade bioca-

talítica.

Alguns autoresl25,191.197têm verificado que a resposta de eletrodos enzimáticos em meio

orgânico é fortemente dependente do conteúdo de água. Mannino et al.211e Wang e Reviejo218,

têm demonstrado que a água proporciona uma amplificação na atividade enzimática em meios

aquo-restritos. Assim, a água se comporta como um ativador da atividade enzimática podendo ser

quantificada de maneira análoga a ativadores ou inibidores288.

Inúmeros eletrodos enzimáticos têm sido desenvolvidos136,197,205-213para o monitoramento

. de algunssubstratospouco solúveisou insolúveisem água. A maioriadestes trabalhosenfatizaa

utilização de enzimas isoladas ou preparações com células íntegras de fontes vegetais como mate-

riais biocatalíticos para a construção de biossensores. Os biossensores baseados em tecidos vege-

tais foram construídos pela retenção fisica de uma fatia do tecido na superficie do eletrodo usando
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uma membrana porosa136.Eletrodos à base de tirosinase têm sido empregados para quantificar o

conteúdo de água em meio orgânico214218.

Uma nova estratégia para a utilização de um biossensor amperométrico, usando um reator

empacotado com o MFC desidratado, rico em PPO, em um sistema de soluções em fluxo, em

meio não-aquoso, para a quantificação indireta de água é descrita pela primeira vez. O reator em-

pacotado é rapidamente e facilmente preparado. Na ausência de água, a PPO contida no tecido

vegetal não é capaz de catalisar a oxidação aeróbica do substrato (catecol). Entretanto, pequenos

incrementos no conteúdo de. água estimulam a atividade biocatalítica e a o-quinona produzida

pode ser relacionada, de forma proporcional, à concentração de água.

2 Resultados e Discussão

Os desenvolvimentos no campo da enzimologia não-aquosa têm revelado a versatilidade

dos biocatalisadores empregados em meio orgânico. A PPO retém sua atividade em vários solven-

tes, desde que, como a maioria das enzimas, uma pequena proporção de água esteja presente no

sistemal98.Além disto, a o-quinona produzida pela oxidação catalítica do catecol é detectada em

potenciais baixos, minimizandointerferências de constituintes eletroativos.

A Figura 4lA mostra os resultados experimentais relativos a uma série prolongada de inje-

ções repetitivas (n = 44), em um período de 22 min, de uma solução de acetonitrila contendo clo-

reto de benzalcônio (50 mmol L-I) e catecol. Os picos correspondem a soluções idênticas às da

solução carreadora, mas contendo também 0,7 % de água, v/v. Os resultados evidenciam que a

resposta é altamente reprodutível produzindo um sinal de corrente médio de 17 nA, com intervalo

de 16,7 - 17,2 nA e um desvio padrão relativo de, apenas, 0,65 %. Uma possível explicação para a

deriva verificada seria uma lenta e gradual perda de água residual presente, ainda, no MFC não

afetando, no entanto, o sinal transiente quando na presença de água. O comportamento da injeção

em fluxo de conteúdos de água diferentes no sistema mostra a rápida adequação da atividade en-

zimática (Figura 41B). Estes resultados podem ser atribuídos a melhor termoestabilidade da enzi-

ma em meio orgânico e a minimizaçãode reações secundárias como a polimerização da o-quinona.
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_Figura 41. (A) Injeções repetitivas de uma solução padrão contendo 0,7 % de água, v/v (n = 44,
C.V = 0,65 %). (B) Injeções de soluções contendo 0,1 (a) e 0,8 % (b) de água, v/v.
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A Figura 42A mostra as respostas amperométricas típicas do incremento dos níveis de

concentração das soluções de água (0,1 a 0,8 %). Verifica-se que o bioreator responde rapidamen-

te a estas modificações. Tempos de respostas cw10s e rápido retomo à linha base indicam facilida-

de de transporte do substrato (catecol) e lavagem da o-quinona gerada. A curva de calibração re-

sultante (Figura 42B) mostra uma boa linearidade (r = 0,997) no intervalo de 0,1 a 0,8 % e limite

de detecção de 0,03 % (v/v) de água (sinal/ruído =3). Em concentrações superiores a 0,8 % veri-

ficou-se um aumento do coeficiente angular.

Reatores tissulares para catecol utilizados em meio de acetonitrila apresentaram vida útil

muito mais longa, se comparados com o observado em meio aquoso onde a polimerização das

quinonas bloqueia o centro ativo da PPO do tecido vegetal. Em solventes orgânicos hidrofilicos

(caso da acetonitrola que possui um coeficiente de partição igual a -0,33) a o-quinona gerada é

solubilizada contribuindo para minimizar reações secundárias entre o produto da reação enzimáti-

ca com o sítio ativo e/ou resíduos de aminoácidos da PPO. Reatores mantidos durante dois meses

sob refiigeração,emmeio de acetonitrila e elevadas concentrações de catecol mostraram pouco

escurecimento e não apresentaram perda de sua atividade biocatalítica.

Resultados obtidos da análise de álcool comercial, usando o método proposto, evidenciam

uma boa concordância com os valores de conteúdo de água registrados nos rótulos (Tabela XXI).

Subsequentemente, amostras de alguns produtos alimentícios como manteiga e azeite de oliva

foram testadas com o procedimento proposto. Acetonitrila foi utilizada com o objetivo de solubili-

zar a água retida nestas amostras. Diluições de 10, 20 e 50 vezes e filtrações em papel de filtro

comum, em papel semi-quantitativo e em membrana Millipore (0,45 Jlm) foram realizadas antes

das injeções visando minimizar interferências no sinal amperométrico. Apesar da comprovação de

atividade do material biocatalítico após injeções destas amostras, a não solubilização delas neste

solvente, a não eficiênciados processos de filtração utilizados bem como a adsorção de partículas

de proteínas (no caso da manteiga) na superficie do eletrodo de carbono vítreo não viabilizarama

utilização do bioreator de MFC desidratado para a quantificação do conteúdo de água nestas

-amostras complexas.
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TABELA XXL Conteúdo de água (%) de amostras de álcool comercial determinado usando um
reator empacotado com o mesocarpo fibroso do coco desidratado, rico em PPO,
em um sistema de soluções em fluxo, em meio acetonitrila.

Amostra / (número) Método proposto Valor declarado no rótulo / %

Álcool

(1)

(2)

(3)

(4)

7,6

8,1

7,7

8,2

8,0

(5)

(6)

(7)

(8)

7,8

7,7

8,2

8,1

) 3 Conclusões

Os resultados dos experimentos descritos anteriormente evidenciaram a amplificação pro-

porcionada pelo conteúdo de água na atividade enzimática da PPO naturalmente imobilizada no

MFC desidratado. Ficou demonstrada, pela primeira vez, a utilização de bioreatores empacotados

com tecidos desidratados em meio orgânico para a quantificação do conteúdo de água de amostras

de álcool comercial. Este procedimento analítico é uma alternativa atraente em relação a outros

métodos de determinação de conteúdo de água visto que possui sensibilidade, boa propriedade

dinâmica, vida útil prolongada e simplicidade.Para outras aplicações recomenda-se avaliar (a) os

-efeitosdos solventessobrea atividadeenzimática;(b) a preparaçãoda amostra;(c) a escolhado

eletrólito; (d) o método de filtração. A aplicabilidade de reatores tissulares desidratados para a

quantificação do conteúdo de água em fluxo é uma alternativa atraente que deve ser explorada no

controle de qualidade e no monitoramento de processos.



IV.2.4.

Determinação Amperométrica de SuIfito Usando Poli/enol Oxidose

Naturalmente Imobilizada no Mesocarpo Fibroso do Coco em Fluxo
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Tabela xxn. Principaiscaracterísticasdos biossensoreseletroquímicospara a determinação de sulfito.

Vmho branco

Bebidas e alimentos
desidratados

Elet. De O2 - - Cerveja

Elet. De O2 Limite de detec- 84 dias (40C) Alimentosdesidratados,
ção: 10ppm vinhose sucos

a. entre parênteses temperntura de estocagem; b) referência; c) eletrodo.

Princípio de

Det~
Elet.c de Ü2

H2Ü2 (FIA)

H~

Linearidade Estabilidade8 Aplicação C.V.I % ReI:b

60 -340 J.1molCT 6 meses (-200 C)

1- 10ppm 20dias(50C)

5 - 550 J.1ffiOIC1 53 dias (40 C)

2,3 (n=1O)

3,3 (IF8)

289

290

291

1

292

293

(2) ocorre a redução da quinona produzida pela ação catalítica da PPO ao substrato original. O

método baseia-se no efeito do sulfito sobre o produto da atividade enzimática. A diminuição do

sinal de corrente é proporcional ao aumento da concentração de sulfito. O baixo custo de tal dis-

positivo, o bom desempenho e a simplicidade do procedimento analítico permite sugeri-Io para

possíveis aplicações nas áreas de controle ambientale de alimentos.

2 Resultados e Discussão

Mecanismo da Reação do Catecol com a Polifenol Oxidose e sua Inibição pelo SuIrrto

Como visto no item 2.2.1.3 a PPO catalisaa oxidaçãode catecol a o-quinona que sofre rápida

condensação e posterioroxidaçãonão enzimática,formandoprodutos escurosdenominadosde melani-

nas. O efeito de agentesredutores como o sulfitosobrea PPO é muito controvertido.Quando sulfitoé

adicionadoem um sistemade soluçõesem fluxo,ele atua como um agenteredutor reagindo diretamen-

te com a quinonaformando compostosnão coloOOos295.Ocorrendo a formação deste produto (sulfito

ligado à quinona)há uma diminuiçãoda concentraçãode quinonalivree, consequentemente,da corren-

te medida.Esta diminuiçãode correnteé proporcionalao sulfitoem solução.

O mecanismode inativaçãoda PPO na presençade sulfitoé mostradona equação a seguir.
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(49)

SuIfito-quinona

Efeito da Concentração do Substrato Sobre as Curvas de Calibração

Foram realizados vários experimentos para verificar os efeitos da concentração de catecol

(1 x 10-5moI rI 5 x 10-5moI L-li x 104 moI L-I. 5 x 104 moI L-I. 1 x 10-3moI rI e 5 x 10-3moI L-I), , , ,

sobre a linearidade dRS'cUIVasde calibração para sulfito. Foi verificado que em altas e baixas con-

centrações de catecol havia uma diminuição insignificante dos sinais de corrente quando da adi-

ção de concentrações crescentesde suIfito(1 xl0-7moIrI a 1x 10-3moIrI). CatecoIna concentração

de 1 x 104 moI L-I foi a que apresentou melhor compromisso entre a concentração de analito e

valores de corrente, produzindo curvas com bom coeficiente de linearidade.

Efeitos de Interferentes

Efeitos de açúcares (ftutose, glicose, sacarose) e de ácidos orgânicos (ácido benzoico, áci-

do bórico, ácido cítrico, ácido tartárico, ácido fumárico, ácido acético), sobre a resposta analítica,

em concentrações 10 vezes maiores que a do analito, foram avaliados. Estes compostos são, nor-

malmente, encontrados em vinhos. Verificou-se que não há interferência significativanos sinais de

corrente para sulfito. Isto, provavelmente, se deve ao fato da utilização de baixo potenciais (-0,1

V vs Agi AgClsat)associado ao sistema em fluxo empregado.

Curvas de Calibração

o grau de inibição (%) foi calculado como a diminuição relativa do valor do sinal de cor-

rente, utilizando a seguinte equação:
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lcoJecol- Isulfito Xl 00%
I = lcotecol

(50)

onde I é o grau de inibição (%) e lcatecol e lsulfito são os valores de corrente obtidos antes e após

a injeção do inibidor, respectivamente.

AFigma 43 ilustraos dados da curva de calibraçãopara suIfito(1 a 10x 10~moI L-I) obtida

em um sistema em fluxo. Picos bem definidos e respostas relativamente rápidas (média de 45

amostras por hora) podem ser verificados. É bom ressaltar que, quando o grau de inibição excede,

aproximadamente, 40 % há uma diminuição aparente do coeficiente linear, afetando assim a sen-

sibilidadede resposta do sensor a aumentos na concentração do inibidor (Tabela XXIII). Pode-se

supor que, neste caso, deve haver uma maior concentração do analito em relação aos centros ati-

vos da enzima.

TABELA xxm. Coeficientes lineares em diferentes intervalos de concentração de sulfito.

Intervalo de Concentração (Jimol L-I) Coeficiente Linear (nA I Jimol L-I) Correlação

0-4

0-6

0-8

0-10

12,1

10,2

8,6

7,3

0,9919

0,9851

0,9736

0,9626

Uma relação linear é obtida para o intervalo de concentração do sulfito em estudo quando

o grau de inibição é plotado em função do logaritmo da concentração do inibidor, corno pode ser

verificado na Figura 44.
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Figura 43. Picos amperométricos para injeções crescentesde sulfito em soluções de catecol
100 ~mol L-I. (a) Ox 10-6moI L-I; (b~ I x 10-6moI L-I; (c) 2 x 10-6moI L-I; (d) 4 x
10-6moI L-I; (e) 6 x x 10-6moI L-I; (t) 8 x 10-6moI L-I e (g) 10 x 10-6moI rI,
utilizando um bioreator com polijeflol oxidase naturalmente imobilizada no
mesocarpo fibroso do coco. No detalhe, a curva de calibração resultante.
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Nenhum efeito de memória foi verificado quando da injeção repetida de concentrações di-

ferentes de suIfito (Figura 45). Há uma repetibilidade na altura dos picos mostrando uma boa es-

tabilidade do bioreator após uma série prolongada destas injeções. Este comportamento, evidenci-

ado em fluxo, pode caracterizar um biossistema reversível.
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com a polifenol oxidase naturalmente imobilizada no mesocarpo fibroso
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=> Nos ensaios espectrofotométricos constatou-se que a polifenol oridase naturalmente

imobilizada no mesocarpo fibroso do coco, possui:

* pH ótimo de atividade entre 5,0 e 6,0, à temperatura de 23°C;

* boa estabilidadetérmica;

* boa afinidadepelo substrato (catecol);

* apenas, atividade cresolase.

* estudos de inibição mostraram .completainativação na presença de 1 mmol L-I de

cianeto, tiouréia, l-cisteína, ascorbato e sulfito.

=> A fácil construção e o bom desempenho analítico de reatores tubulares com mesocarpo

fibroso do coco e casca/polpa de ftutas da palmeira-leque (Latania sp) associados com sistemas

de soluções em fluxo e detecção amperométriqt, podem ser uma alternativa vantajosa para a de-

terminação seletiva de o-dibidroxifenóis. Com esta associação, obteve-se um limite de deteccção

a nível JIlDOIL-I, uma fteqüência analítica de 60 análisesh-I e uma ampla faixa de linearidade (de

J1IDolL-I a mmol L-I). Acima desta concentração observa-se diminuição do coeficiente linear do

sinal de corrente em função da concentração de catecol.

=> Eletrodos de pasta de carbono com tecidos ftescos ou secos de Latania sp respondem

rapidamente (menos de 30 s) a adições sucessivas e crescentes de catecol, com rápido aumento de

corrente seguido de estabilização em um novo patamar.

=>Pastas de carbono com tecidos de Latania sp possuem vida útil bastante prolongada.

=>A casca desidratada da Latania sp possui atividade enzimática superior ao da polpa.

=> Testes amperométricos evidenciaram atividades monofenolase e creso/ase nos tecidos

- da palmeira-leque.

=> Demonstrou-se, pela primeira vez, a utilização de reatores empacotados com tecidos

vegetais desidratados para a quantificação do conteúdo de água em meio orgânico. Este procedi-
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mento é uma alternativa atraente por possuir se'etividade, boas propriedades dinâmicas e vida útil

prolongada.

=>Uma nova maneira foi registrada par~ a quantificação de íons sulfito. Reatores empaco-

tados com mesocarpo fibroso do coco mostrarF uma boa relação de corrente com a concentra-

ção logaritmica deste analito no intervalo de 1 a 11O~mol L-I.



VI. PERSPECTIVAS FUTURAS
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~ Os estudos envolvendo tecidos veget~s corno fonte enzirnática se constitui em campo

relativamente novo. A presente tese abriu numerosas perspectivas de trabalho, as quais deverão ter

continuidade no futuro, tanto nos laboratórios do Instituto de Química da USP, corno também na

Universidade Federal da Paraíba. Dentre as nUIperosaspossibilidades, podem ser destacadas as

seguintes:

~ A associação da espectrofotometria e de FIA para a detenninação de parâmetros cinéti-

cos de enzirnas naturalmente imobilizadas se mostrou, ao mesmo tempo, extremamente simples e

muito eficiente. Pennite que se trabalhe com volumes elevados (minimi7.andoproblemas de homo-

geneização), reprodutibilidade de condições experimentais e rápida reposição do oxigênio consu-

mido. A utilização direta do material tissular, é vantajosa sob o aspecto operacional, uma vez que

elimina a extração e purificação de enzirnas e acredita-se que, via de regra, muito mais representa-

tiva, urna vez que as alterações sorndas pelas ~nzirnas ao serem extraídas, são rninirnizadas. O

arranjo aqui desenvolvido, deverá ser explorado para avaliar parâmetros cinéticos de novos teci-

dos vegetais.

~ A fácil construção, aliada ao desempenho analítico de reatores empacotados com meso-

carpo fibroso de coco e de casca/polpa de fiutos de palmeira-leque como biocatalisadores seleti-

vos a dihidroxifenóis apresentam muitas vantagens com relação aos esquemas tradicionais de

imobilização enzirnática.Aplicações na quantificação de produtos fenólicos em fármacos e medi-

camentos deverão ser implementadas.

~ A utilização dos mesmos reatores para a quantificação de umidade em amostras reais

(especialmente em alimentos) em meios aquo-restrltos voltará a ser investigada. Planeja-se investi-

gar diversas amostras reais dentre as quais, cabe destacar, o monitoramento do teor de água em

gasolina.

~ Ainda na mesma linha, a possibilidade de monitorar indiretamente interferentes, se

constitui em outro vasto campo de trabalho. Ao longo do presente estudo, verificou-se a poten-I

. cialidadede quantificarindiretamentenão apenassulfito,masumasériede outras espéciesde inte-

resse analítico. Por exemplo, cianeto pode ser monitorado em baixas concentrações, sem inativar o

material enzimático do tecido fibroso de coco. fJaixas concentrações de espécies metálicas corno

mercúrio, cádmio e zinco podem ser quantificados com os reatores desenvolvidos. A inclusão de

uma célula de difusão gasosa antes do reator, poderá permitir a quantificação de diversas espécies,
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como su1fitoe cianeto, com significativo aumento de seletividade. Aplicações como a quantifica-

ção de su1fitoem alimentos e vinhos e de cianeto em banhos de eletrodeposição podem ser previs-

tas.

=> desenvolvimento da forma de secag~ dos tecidos estudados, abriu não apenas inte-

ressantes perspectivas quanto ao armazenamento, como também de sua aplicação a outros tecidos

vegetais.

=> Um estudo importante a ser implemçntado será a avaliação do desempenho do tecido

fibroso do coco para o transformação/destruição de resíduos fenólicos. Tais produtos se constitu-

em em sério problema para numerosas empresas, requerendo muitas vezes amplas áreas para ar-

mazenamento/decomposição de resíduos. Planeja-se estudar diversas alternativas visando trans-

formar tais produtos em compostos mais facilmente degradáveis ou catalisar a formação de novas

espécies menos tóxicas, que possam ser retidas ç/ou tratadas mais facilmente.
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