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Introdução 
A otimização dos parâmetros de eletropolimerização é uma necessidade em diversas aplicações, como no 
desenvolvimento de biossensores [1]. As maiores dificuldades nesses estudos são: alto custo e difícil condicionamento 
de eletrodos de trabalho, contornado nessa pesquisa pelo uso de eletrodos de carbono grafite de lapiseira (ECGL) [2]. 
O ácido 2-hidroxibenzoico foi o monômero escolhido para modificação por apresentar grupos -COOH que devem estar 
disponíveis para ligação covalente com a enzima fosfatase alcalina. 

Metodologia 
A qualidade dos ECGLs foi avaliada em solução de ferricianeto de potássio. Para a eletropolimerização e a detecção 
do produto da reação enzimática, foram utilizadas a voltametria cíclica e a voltametria de pulso diferencial, 
respectivamente. Os parâmetros avaliados foram o número de varreduras (10 a 50), a concentração do monômero (0,1 
a 10,0 mM) e do eletrólito suporte (0,1 a 10 mM). A otimização também ocorreu para os métodos de imobilização 
(ligação covalente e adsorção) em ECGL limpo e modificado; pH (7 a 9) da solução TRIS contendo substrato (4-
nitrofenilfosfato) e tempo de secagem da enzima (0 a 60 minutos). 

Resultados e Discussão 
A estabilização dos valores de corrente a partir de 40 varreduras, eliminando a necessidade de 100, anteriormente 
utilizada. As melhores concentrações para monômero e eletrólito suporte foram respectivamente 1,0 mM e 0,25 M. A 
corrente em ECGL modificado diminuiu em ferricianeto de potássio, caráter de um material não condutor, reforçado 
pela técnica de impedância eletroquímica, demonstrando o aumento da resistência do sistema. Para a imobilização 
enzimática, (Figura 1), as maiores respostas ocorreram em eletrodos polimerizados, na qual a melhor, com ligação 
covalente. 
 

Figura 1. Intensidade da corrente nos picos das diferentes técnicas de imobilização 

 
 
O pH 9 foi obteve melhor atividade da fosfatase alcalina, comportamento esperado, de acordo com as propriedades da 
enzima. Também notou-se que não há necessidade de esperar por mais de 15 minutos para fazer a detecção, já que 
houve a estabilização da corrente a partir desse tempo. 
 

Considerações Finais 
A modificação dos ECGLs ocorreu com êxito e foi possível otimizar os parâmetros de eletropolimerização afim de 
enonomizar tempo e compostos necessários para o processo. A resposta mais alta na detecção ocorreu com ligação 
covalente em ECGL modificado, sendo o mais adequado. A melhor atividade da fosfatase alcalina ocorreu em pH 9, e 
a detecção pode ser feita após 15 minutos de secagem da enzima. Pode-se concluir, então, que o sistema em 
desenvolvimento tem as características necessárias para ser utilizado futuramente como biossensor enzimático. 
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