
DESENVOLVIMENTO DE BIOSSENSORES A BASE DE PASTA DE NANOTUBO DE CARBONO 
MODIFICADA COM EXTRATO VEGETAL COMO  FONTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA 

DETERMINAÇÃO DE DOPAMINA 

 

A determinação da dopamina (DA), neurotransmissor de grande importância para o sistema 
nervoso central e periférico, tem despertado grande interesse na área médica, farmacêutica e 
biotecnológica. Vários métodos, dentre eles os cromatográficos, espectrofotométricos e 
fluorimétricos, têm sido utilizados para análise de DA tanto em amostras farmacêuticas quanto 
em análises clínicas. Além disso, a utilização de biossensor enzimático construído a partir de 
pasta de nanotubo de carbono modificada com enzima é uma alternativa promissora frente 
aos métodos tradicionais. Neste trabalho, a determinação da DA em formulação farmacêutica 
foi realizada a partir do desenvolvimento de um biossensor enzimático obtido a partir da 
imobilização da enzima no Nanotubo de Carbono de Paredes Múltiplas. A enzima foi obtida a 
partir de extrato vegetal da abobrinha (Curcubita pepo). A imobilização enzimática sobre a 
superficie do Nanotubo de Carbono foi realizada a partir de três procedimentos diferentes: 
adsorção da enzima na superfície da matriz, ligação covalente cruzada com adição de 
glutaraldeído e albumina e ligação covalente realizada a partir da ativação, por meio do 
emprego de carbodiimida (EDC), do grupo carboxílico gerado sobre a superficie do Nanotubo 
de Carbono por meio do tratamento da matriz carbonácea com ácido forte. A caracterização 
do nanotubo oxidado e não oxidado, bem como os compósitos obtidos por diferentes métodos 
de imobilização da enzima sobre a superfície dos materiais nanoestruturados, foram realizadas 
por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia no Infravermelho por 
Transformada de Fourier (FT-IR). Após a otimização dos parâmetros experimentais que 
influenciam a obtenção da resposta pelo biossensor no processo redox da DA (avaliação da 
corrente catódica gerada), foram investigadas também as técnicas de Voltametria de Pulso 
Diferencial (VPD) e Voltametria de Onda Quadrada (VOQ). As melhores condições foram 
obtidas utilizando o eletrodo de trabalho (biossensor) modificado com 0,55 U de enzima 
imobilizada por miligrama de Nanotubo de Carbono oxidado via EDC, 20 ?mol L-1 de solução 
de peróxido de hidrogênio preparada em solução tampão fosfato 0,25 mol L-1 pH 6,5. 
Considerando as condições de estudo adotadas para a validação do método para a 
determinação da DA em amostra farmacêutica, as correntes de pico catódico obtidas por VOQ 
vii apresentaram boa linearidade para a concentração de DA entre o intervalo de 32 a 44 ?mol 
L-1 limite de detecção de 2 ?mol L-1 e limite de quantificação de 3 ?mol L-1. Os resultados 
obtidos para a determinação de DA na formulação farmacêutica estudada apresentaram-se 
dentro das especificações do fabricante, evidenciando bom desempenho do método 
desenvolvido e potencial aplicação em controle de qualidade de formulações farmacêuticas. 


