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Resumo
Introdução – Extrato bruto da casca de banana nanica (Musa acuminata); melhor fonte de en-

zima Polifenol oxidase (PFO) [EC.1.14.18.1] foi estudado como material biocatalítico para a oxida-
ção aeróbica de substratos fenólicos. Materiais e Métodos – O extrato bruto de PFO foi obtido como
em Perone et al.14 (2000). A atividade da enzima PFO e proteína total foram determinadas nesse ex-
trato. Foi construído um biossensor desse extrato bruto da casca de banana nanica com 75 uni-
dades de PFO, imobilizada com reagente glutaraldeído. Resultados – Esse biossensor, sensível a
polifenóis, foi caracterizado e apresentou pH ótimo de imobilização da enzima igual a 6,5 e sensi-
bilidade acentuada para o substrato catecol. Também foi utilizado no estudo da determinação da
concentração de taninos em amostras de diversos tipos de chás. Conclusões – Foi verificado que
a porcentagem de erro comparando com o método espectrofotométrico apresentou valores me-
nores que 1,0% estando, portanto, de acordo com o procedimento padrão oficial.Comparando os
resultados obtidos com esse biossensor e o de extrato bruto da polpa de banana nanica observa-
mos, melhor tempo de armazenamento das membranas com a casca do que com a polpa, e uma
diminuição significativa na quantidade de extrato imobilizado. Assim, conclui-se que o extrato de
PFO da casca é melhor fonte de enzima do que a polpa e, portanto, será usado na construção do
biossensor. A vantagem do método amperométrico apresentado é possuir baixo custo, rapidez nas
determinações e boa sensibilidade comparado com métodos cromatográficos.
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Abstract
Introduction – Crude extract of banana nanica (Musa acuminata); the best source of enzyme Po-

liphenol oxidase (PPO) [EC.1.14.18.1] was studied as biocatalytic material to the aerobic oxidation
of phenolics substrates. Materials and Methods – The crude extract of I was done the same as at
Perone et al.14 (2000). The activity from the enzyme PPO and total protein were determined in this
extract. It has been built a biosensor of this crude extract from the peel of stunded banana with 75
unities of PPO immobilized with glutaraldeyde reagent. Results – This biosensor, sensitive to po-
liphenol, was characterized and presented immobilizing optimium pH of the enzyme equal to 6.5
and acute sensibility to its catechol substrate. It was also used at the study of the determination of
tanines concentration in samples of many kinds of tea. Conclusions – It was verified that percen-
tage of error comparing with the spectrophotometric method, has presented lower than 1,0% va-
lues according to the standard methods. Comparing the results obtained with this biosensor and
the crude extract of the pulp of banana nanica, it was observed the better stock time of the mem-
branes with the peel than with the pulp, and significative diminishing of the amount of immobilized
extract. So, we conclude that the extract of PPO from the peel is better source of enzyme than the
pulp and it will be used at the construction of the biosensor. The advantage of the amperometrics
methods presented is to obtain low cost, fast determination and good sensibility compared to cro-
matographics methods.
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Introdução

A utilização do reconhecimento molecular para fins
analíticos tem aumentado durante estes anos e uma va-
riedade de novos procedimentos analíticos têm sido in-
troduzidos8. Sensores amperométricos baseados em en-
zimas oferecem muitas possibilidades em áreas tais como
análises clínicas e biotecnológicas. Na área de biotecno-
logia podemos citar o controle da poluição ambiental em
águas residuais indústriais. Águas residuais de algumas
indústrias como de plásticos, de substâncias orgânicas,
aço e petróleo podem conter compostos fenólicos. Estes
compostos são considerados poluentes, pois elevam a
demanda de oxigênio da água e portanto causam um
gosto desagradável na água potável. Além disso, cloro-
fenóis são produzidos quando a água contaminada com
fenóis é clorada em processos de purificação. Estes de-
rivados por sua vez, são demasiadamente tóxicos mesmo
em baixas concentrações. Assim, o controle ambiental
para a prevenção da descarga desses compostos fenó-
licos em águas residuais indústriais deve ser de extrema
importância. O controle operacional desse processo é
realizado através de métodos analíticos rápidos e com
procedimentos aplicáveis à baixas concentrações.

Enzimas como a Polifenol oxidase (EC.1.14.18.1.) de co-
gumelos também conhecida como Tirosinase, têm sido
imobilizadas por diferentes métodos17,21 para a análise
destes compostos fenólicos. O desempenho analítico des-
tes biossensores depende do método de imobilização6 e
do material biológico empregado (enzimas, tecidos, etc.).

O uso de enzimas para propósitos analíticos tem sido li-
mitado devido à certas desvantagens, tais como instabili-
dade e alto custo dessas enzimas. As soluções aquosas
dessas enzimas freqüentemente perdem sua habilidade
catalítica rapidamente e as enzimas não podem ser recu-
peradas da solução com sua capacidade regenerada.
Entretanto, estas dificuldades têm sido minimizadas pelo
desenvolvimento de técnicas de imobilização de enzi-
mas6. A enzima livre é imobilizada (através de ligação quí-
mica ou física) em uma matriz a qual retém suas proprie-
dades catalíticas por um tempo maior do que a da enzima
livre e pode ser usado continuamente em muitas análises.

O termo imobilização significa confinamento físico de
moléculas da enzima, que pode ser feito através de di-
versos meios como: confinamento em membrana semi-
permeável; aprisionamento com matrizes de gel ou mi-
crocápsulas; adsorção a polímeros orgânicos e ligação
covalente a polímeros funcionalizados insolúveis em água.

As vantagens operacionais de enzimas imobilizadas são
reutilização, possibilidade do seu emprego em processos
contínuos, os produtos podem ser separados do meio de
reação mais facilmente e maior potencial de eficiência em
reações consecutivas envolvendo múltiplas etapas.

Atualmente, uma grande quantidade de pesquisas es-
tão sendo realizadas com base na aplicação de eletrodos
de enzimas imobilizadas; tem aumentado principalmente
o interesse da aplicação de extratos brutos11 e/ou tecidos
vegetais21 em lugar de enzimas purificadas na construção
de biossensores19.

A Polifenol oxidase pode também ser chamada de Ti-
rosinase, Fenolase, Catecol oxidase e Cresolase. O rápido
escurecimento de muitos vegetais e frutas como bananas,
maças, batatas, pêssegos, inhame e cogumelos, depois
de cortados e expostos ao ar é devido principalmente à
ação dessa enzima.

Utilizando o polímero policlar SB-100 (Polivinil Pirrolidona)
é possível evitar o escurecimento de alimentos, devido á po-
limerização do polímero com os polifenóis presentes nos ex-
tratos diminuindo assim, o escurecimento por estocagem
desses extratos. A Polifenol oxidase catalisa a oxidação de
monofenóis (1) e difenóis (2) pelo oxigênio molecular, com
produção de quinonas. As quinonas formadas nessas rea-
ções polimerizam-se formando as melaninas.

O mecanismo que envolve a ação de uma enzima, por
exemplo, a Polifenol oxidase sobre um substrato fenólico
pode ser apresentado pelas equações (4) e (5).

4 Cu++ (enzima) + 2 Catecol � 4 Cu+ (enzima) +
2 o-quinona + H+ (4)

4 Cu+ (enzima) + 4H+ + O2 � 4 Cu++ (enzima) +
2H2O (5)

Assim, observando as reações acima, nota-se a possi-
bilidade de se desenvolver um biossensor pela imobiliza-
ção do tecido vegetal ou com a enzima imobilizada cova-
lentemente com glutaraldeído, em um eletrodo de oxigênio.
Desta maneira, estes biossensores poderão determinar a
concentração de compostos fenólicos em diversas amos-
tras pelo decréscimo da concentração de oxigênio.

Enzimas são catalizadores bioquímicos sintetizados
por todos os organismos vivos que aceleram as reações
metabólicas a uma determinada temperatura. Em 1951
Summer e Myrback20 isolaram a primeira enzima denomi-
nada de Uréase (EC 3.5.1.5). A desnaturação de uma en-
zima pode ser indicada pela perda de sua atividade.

Muitos fatores afetam a cinética da reação catalizada
por enzimas além da concentração do substrato e da
concentração da enzima, podemos citar o efeito de: ati-
vadores, inibidores, temperatura, pH e força iônica.

O uso de enzimas para propósitos analíticos tem sido li-
mitado devido à certas desvantagens, tais como instabili-
dade e alto custo dessas enzimas. As soluções aquosas de
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enzimas freqüentemente perdem sua habilidade catalítica
rapidamente e as enzimas não podem ser recuperadas da
solução com sua capacidade regenerada. Entretanto, es-
tas dificuldades têm sido superadas ou minimizadas pelo
desenvolvimento de técnicas de imobilização de enzimas.
A enzima livre é imobilizada (através de ligação química ou
física) em uma matriz a qual retém suas propriedades ca-
talíticas por um tempo maior do que a da enzima livre e
pode ser usado continuamente em muitas análises.

O termo imobilização significa confinamento físico de
moléculas da enzima durante o processo catalítico. O
confinamento de moléculas da enzima pode ser feito atra-
vés de diversos meios como: ligação covalente a políme-
ros funcionalizados insolúveis em água; adsorção a polí-
meros orgânicos ou inorgânicos em água; aprisionamento
com matrizes de gel ou microcápsulas semipermeáveis e
confinamento em membrana semipermeável.

Existem três razões para imobilização de enzimas: (1)
oferecem uma considerável vantagem operacional sobre
enzimas livremente móveis, (2) podem exibir seletiva-
mente propriedades químicas e físicas alteradas, (3) po-
dem servir como sistema modelo.

Geralmente, as vantagens operacionais de enzimas imo-
bilizadas são reutilização, possibilidade do seu emprego
em processos contínuos, os produtos podem ser separa-
dos do meio de reação mais facilmente, grande variedade
para processos contínuos, e maior potencial de eficiência
em reações consecutivas envolvendo múltiplas etapas.

Essa imobilização constitui em um biossensor que é de-
finido como um sensor constituído de um material bioló-
gico, em íntimo contato com um transdutor adequado, que
converte um sinal característico de uma reação enzimá-
tica e um sinal elétrico quantificável.

A Figura 1 mostra um esquema de um biossensor.

Figura 1. Esquema de um biossensor típico (Fatibello-Filho e
Capelato3, 1992)

Foi imobilizada a Polifenol oxidase7 (PFO) (EC 1.14.18.1)
de batata ou cogumelo em uma membrana de poliamida.

O oxigênio é o único componente da mistura reacional
que penetra através da membrana do eletrodo de oxigê-
nio para o cátodo; a um potencial de -0,6V.

O2 + 2 H2O + 4 e � 4 OH

O oxigênio consumido na reação enzimática manifesta-
se por um contínuo decréscimo da corrente do eletrodo.
Macholan e Shánel7 (1977) imobilizaram PFO de cogu-
melo, para a detecção do fenol. Foi imobilizada a Tirosi-
nase2 de cogumelo em membranas de diálise, em mem-
branas de triacetato de celulose e em membranas de
nylon e utilizaram como detector um eletrodo amperomé-
trico de oxigênio (Clark) para determinação de fenóis em
resíduos industriais e águas naturais. Determinou-se ca-
tecol em urina humana usando um biossensor contendo a
enzima Catecol 1,2 oxigenase (comercial) imobilizada di-
retamente sobre uma membrana de Teflon de um eletrodo
de oxigênio9. Construíu-se um biossensor amperométrico
para substratos fenólicos utilizando como fonte enzimática
extrato bruto de Polifenol oxidase oriundo de diversos ve-
getais e frutas como inhame (Alocasia macrorhiza), berin-
jela (Solanum melogena), pêssego (Prunus persica) e
pêra (Pirus communis), imobilizada com glutaraldeído, so-
bre uma membrana de Teflon e colocada no topo de um
eletrodo de oxigênio18. Este biossensor foi aplicado para
determinações de fenóis em águas residuais de indústrias
locais. Empregou –se a Polifenol oxidase extraída do ex-
trato bruto de inhame (Alocasia macrorhiza), imobilizada
sobre uma membrana de teflon, tendo como detector um
eletrodo de oxigênio, para determinar substratos fenólicos
em águas residuais industriais18. Foi desenvolvido um bios-
sensor para fenóis usando a enzima Polifenol oxidase ex-
traída do extrato bruto de inhame (Alocasia macrorhiza),
imobilizada em coluna de sílica com porosidade contro-
lada, para a determinação de polifenóis em diversos tipos
de chá11. Foi desenvolvido biossensores para fenóis
usando a enzima Polifenol oxidase extraída dos extratos
brutos de banana nanica (Musa acuminata) e batata doce
(Ipomoea sp (L) Lam.), imobilizada em membrana de te-
flon colocada no topo de um eletrodo de oxigênio, para a
determinação de polifenóis em diversos tipos de chá14 e
em urina humana10. Desenvolveu-se biossensor da polpa
de banana nanica para determinação de polifenóis em
urina humana e em formulações farmacêuticas12,15.

Material e Métodos

Equipamentos

As soluções tampão acetato 0,1 mol.L-1 com pH (3,0-
5,5) e solução tampão fosfato 0,1mol.L-1 com pH 6,0 a 7,5
foi preparada utilizando-se um pH-metro da Analyser mo-
delo 300, para o ajuste e/ou confirmação do pH desejado.
Para a obtenção do extrato bruto enzimático foram utili-
zados um triturador (liquidificador) e uma centrífuga da Du
Pont Instruments Sorvael, modelo RC-5B Plus, provida de
um rotor com diâmetro igual a 23 cm, modelo SS 34.

Utilizou-se um espectrofotômetro da Analyser Orion,
modelo VIS 7220, nas medidas de absorbância para a de-
terminação da atividade enzimática e proteína total no ex-
trato bruto da casca de banana nanica; além da determi-
nação espectrofotométrica de polifenóis nas amostras de
diversos tipos de chás.

O eletrodo amperométrico utilizado para a resposta re-
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lativa do biossensor de extrato bruto da casca de banana
nanica, foi um eletrodo de oxigênio da DIGIMED, modelo
DM-CO1 (célula com termo acoplado), que consiste de um
cátodo de Pt e um ânodo de Ag/AgCl com um potencial
de polarização de –600 mV. Todas as medidas ampero-
métricas com esse biossensor foram feitas com um ana-
lisador de oxigênio da DIGIMED, modelo DM-4 V5 (São
Paulo/S.P.) sob agitação constante, em célula de vidro de
100 ml termostatizada a 25 ± 0,2°C.

O eletrodo de oxigênio foi previamente calibrado em 0%
de oxigênio com uma solução saturada de bissulfito de só-
dio (Carlo Erba) e em 100% de oxigênio com uma solução
saturada de ar.

Reagentes

Reagentes de grau analítico foram usados para prepa-
rar solução tampão acetato, fosfato e solução padrão de
catecol (Sigma Chemical Co- St. Louis, Mo, USA).

Policlar SB-100 (indústria ISP do Brasil Ltda), foi uti-
lizado para remoção de compostos fenólicos naturais,
do extrato bruto de banana nanica. Age como estabili-
zador em sucos, vinhos e cerveja, além de ser de fácil
remoção.

A solução de albumina de soro bovino (1%) m/V (Sigma
Chemical Co), foi preparada em tampão fosfato 0,1 mol.L-
1, (pH 6,5) e utilizada como padrão em análise de proteína
total. As soluções de glutaraldeído (2,5%) m/V (Reagen)
e do substrato fenólico (catecol), foram preparadas dia-
riamente em solução tampão fosfato 0,1 mol.L-1, pH 6,5.

Foram determinados os teores de polifenóis em diver-
sas amostras de chás, obtidas no comércio da cidade de
São José do Rio Preto-SP.

Membrana de Teflon (Celgard 2400) foi utilizada como
suporte para a imobilização da enzima com glutaraldeído.

Procedimento analítico

Material biológico

A banana nanica foi adquirida em supermercados e/ou
chácaras da região.

Extração da enzima Polifenol oxidase

Cinquenta gramas 50g do material biológico (casca da
banana nanica), foi descascado, picado em pequenos
pedaços e homogeneizado em liquidificador, com 100 mL
de solução tampão fosfato 0,1 mol.L-1, pH 6,5, contendo
15,0 g de polímero policlar SB-100. O tempo de contato
desse polímero com o extrato bruto foi de 30 min16.

O policlar SB-100 atua como removedor de compostos
fenólicos do extrato bruto através da ligação de ponte de
hidrogênio, diminuíndo, assim, a oxidação da enzima Po-
lifenol oxidase durante o processo21.

Em seguida, o material foi filtrado em gase e centrifu-
gado a 14000 rpm durante 20 min a 5°C. A solução so-
brenadante foi armazenada em refrigerador a 4°C e utili-
zada como fonte enzimática para a caracterização e
construção do biossensor.

Determinação da atividade da Polifenol oxidase e proteína
total no extrato bruto de banana nanica (Musa acuminata)

A atividade da Polifenol oxidase solúvel, presente no
material biológico foi determinada pela medida de ab-
sorbância em λ = 410 nm, da melanina resultante da po-
limerização da quinona, formada após reação entre 0,2
mL da solução sobrenadante e 2,8 mL de solução de 0,05
mol.L-1 de catecol em solução tampão fosfato 0,1 mol.L-1,
pH6,5, a 25°C18. A reação foi monitorada durante 2 min,
tempo necessário para atingir Vmáx1.

Uma unidade de atividade é definida como a quantidade
de enzima que causa o aumento de 0,001 unidade de ab-
sorbância por minuto nas condições mencionadas acima1.

a = ∆A x 60 x 1000
∆t x d x Vamostra

onde: a = atividade (u/mL)
∆A = Variação de absorbância
∆t = Variação de tempo(min)
d = diâmetro da cubeta (cm)
Vamostra = volume da amostra (mL)

A proteína total da solução sobrenadante do extrato bruto
foi determinada pelo método do Biureto, empregando-se al-
bumina de soro bovino como padrão5. O procedimento ex-
perimental é simples e econômico; o sulfato de cobre dis-
solvido em solução alcalina é adicionado à proteína.

Esta reação é caracterizada pela formação de íon com-
plexo, no qual cada átomo de cobre está ligado a quatro
nitrogênios peptídicos. Estes complexos de coordenação
produzem uma cor azul que é medida espectrofotométri-
camente a 540 nm.

Método de imobilização da enzima Polifenol oxidase
(PFO) com reagente bifuncional (glutaraldeído-C5H8O2)

Um dos métodos mais empregados para a imobilização
de enzimas é aquele que promove a ligação covalente
desta proteína com um reagente bifuncional como gluta-
raldeído, levando assim, a insolubilização da enzima, sem
a perda de sua atividade catalítica. O aldeído bifuncional
é o reagente mais utilizado para este tipo de imobilização3.

Preparação do biossensor

Uma membrana de Teflon (Celgard 2400) foi utilizada
como suporte para a imobilização da PFO presente no ex-
trato bruto de banana nanica.

A área circular dessa membrana foi coberta com 75 uni-
dades de PFO proveniente do extrato bruto enzimático da
casca de banana nanica e com glutaraldeído 2,5% m/V, na
mesma proporção16.

A membrana foi seca em um dessecador a 4°C e esto-
cada em solução tampão fosfato 0,1 mol.L-1, pH 6,5, na
mesma temperatura. Para efetuar as medidas ampero-
métricas, a membrana foi colocada na extremidade do
eletrodo de oxigênio e fixada com um anel de borracha.
Esse biossensor foi utilizado para a determinação de po-
lifenóis em diversos tipos de chás.
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Tabela 1. Atividade, proteína total e atividade específica da Polifenol oxidase encontrada no extrato bruto da casca de banana
nanica

Material Atividade Proteína total Atividade específica
(u/ml) (mg/ml) (u/mg de proteína)

Extrato bruto da casca
de banana nanica 30750 20,0 1537,5

Enzima pura ♣ (cogumelo) _________ _________ 2400
Enzima purificada ♥ (cogumelo) 1075 23,0 47

♣ Sigma;
♥ Macholan e Schánel6 (1977)

Métodos de determinação – amperometria
Determinação da concentração de substratos fenólicos

O eletrodo de oxigênio com a membrana enzimática
(biossensor) foi colocado em uma célula de vidro contendo
50 mL de solução tampão 0,1 mol.L-1, pH 7,0, a 25°C. Após
a estabilização de corrente, adicionaram-se volumes cres-
centes de solução de substrato catecol 10 mM (10-200 µl)
em intervalos de 1 min entre cada adição, com agitação
constante. A adição do substrato causa uma diminuição na
concentração de O2 com consequente diminuição da cor-
rente de redução desta espécie.

A concentração da amostra (contendo polifenóis) foi de-
terminada pelo mesmo procedimento, usando a curva
analítica assim obtida (foi construída uma curva para cada
amostra estudada).

Preparação das amostras
As amostras foram preparadas pela infusão de 10 g de

chá em 15 ml de água bidestilada (previamente aque-
cida). O tempo de infusão foi de 10 minutos.

Em seguida, esta solução contendo o chá foi colocado
em um balão volumétrico, e o volume completado para
25 ml com tampão fosfato 0,1 mol/L, pH 7,0.

Determinação de fenóis totais – Folin-Denis (Método es-
pectrofotométrico-padrão)

O reagente de Folin-Denis foi preparado como des-
crito pelo autor4. A curva padrão é preparada utilizando-
se alíquotas de 0-10 ml de ácido tânico (0,1 mg/L), 5 ml
do reagente de Folin-Denis e 10 ml de bicarbonato de só-
dio (solução saturada), em balão de 100 ml. Após 30 mi-
nutos determina-se a absorbância a 760 nm.

A cor azul-esverdeada produzida neste método é resul-
tado de uma reação colorimétrica, envolvendo a redução do
ácido fosfomolíbdico-fosfotungstíco por compostos fenóli-
cos. A intensidade da cor produzida é dependente da quan-
tidade de compostos fenólicos presentes na amostra.

Resultados e Discussão

Determinação da atividade da Polifenol oxidase e pro-
teína total no extrato bruto da casca de banana nanica

O extrato bruto da casca de banana nanica foi estu-
dado como material biocatalítico para a oxidação do subs-
trato fenólico (catecol).

A Tabela 1 mostra as atividades (unidades/mL), en-

contradas nesse extrato, a proteína total (mg/mL, usando
albumina de soro bovino como padrão) e atividade espe-
cífica (unidades de PFO/mg de proteína total).

Determinação de fenóis com biossensor amperométrico

Efeito da concentração da Polifenol oxidase de extrato
bruto da casca de banana nanica

O efeito da concentração da PFO (unidades) imobili-
zada sobre a resposta desse biossensor e/ou estabili-
dade foi inicialmente estudado. A resposta do biossensor
aumenta com o aumento da concentração de enzima
imobilizada sobre a membrana externa do eletrodo de
oxigênio até 75 unidades, decrescendo para as concen-
trações superiores estudadas. O Gráfico 1 mostra este
efeito. O decréscimo de resposta em concentrações su-
periores a 75 unidades pode estar relacionado com o au-
mento da espessura da camada enzimática, dificultando
assim o transporte do substrato e, especialmente do oxi-
gênio molecular, aceptor eletrônico na oxidação enzima-
ticamente catalisada do fenol à respectiva quinona, com
isto, o consumo de O2 é menor. Assim, neste trabalho, foi
utilizado 75 unidades de PFO imobilizada para a cons-
trução do biossensor de extrato bruto da casca de ba-
nana nanica.

O comportamento verificado, frente à concentração da
enzima, para o biossensor da casca comparado com o da
polpa de banana nanica, foi observado que o primeiro
apresentou menor quantidade de enzima imobilizada
(75U) do que o segundo (100U) facilitando no processo
de construção do biossensor (Gráfico 1).

Gráfico 1. Efeito da concentração da enzima PFO (unidades)
sobre a resposta (If/lix100] do biossensor da casca de
banana nanica, em solução tampão fosfato 0,1 mol/L,
pH 6,0, a 25ºC, para o substrato 5 x 10-5 mol/L catecol



Efeito do pH sobre a resposta do biossensor amperométrico

O estudo do efeito do pH (3,0-7,5) sobre a resposta do
biossensor de extrato bruto da casca de banana nanica
para o substrato catecol 5,0 x 10-5 mol/L é mostrado no
Gráfico 2. Como pode ser observado no Gráfico 2, o me-
lhor pH foi 6,5.

Gráfico 2. Efeito do PH sobre a resposta [(If/Ii) x 100] do
biossensor com 75 unidades de PFO imobilizada do
extrato bruto da casca de banana nanica, a 25ºC para
o substrato 5x10-5 mol/L catecol, utilizando solução
tampão acetato 0,1 mol/L (pH 3,0-5,5) e solução tam-
pão fosfato 0,1 mol/L (pH 6,0-7,5)

Consequentemente, todos os estudos posteriores foram
realizados em solução tampão fosfato 0,1 mol/L, pH 6,5.
O pH determinado nesse estudo apresentou valor menor
comparado com o biossensor da polpa da fruta (pH 7,0)13.

Características analíticas do biossensor

Curvas analíticas típicas para alguns fenóis usando o
biossensor de extrato bruto da casca de banana nanica
está representada na Figura 4. A resposta do eletrodo de
enzima para esse extrato foi linear nos intervalos de con-
centração de 1,0x10-6 __ 1,4x10-4 mol/L para catecol e
1,0x10-6 __ 2,3x10-5 mol/L para fenol enquanto que a reposta
para o eletrodo de extrato bruto da polpa de banana nanica
apresentou linearidade nos intervalos de concentração de
1,0x10-6 __ 9,0x10-5 mol/L; para catecol e 1,0x10-6 ___
8,0x10-5 mol/L para fenol12. Quanto ao tempo de resposta,
o eletrodo de extrato bruto da casca de banana nanica
apresentou valor menor do que para o da polpa, usando
catecol (5x10-5 mol/L) como substrato. Isso pode ser ex-
plicado devido à quantidade de enzima imobilizada ne-
cessária para a construção dos biossensores. Com cada
membrana enzimática do eletrodo da casca, foi possível fa-
zer em média 400 determinações (30-40 dias de uso), en-
quanto que para o eletrodo com a polpa da fruta só foi pos-
sível 300 determinações (20 a 30 dias de uso)12. Pode-se
concluir que devido a menor quantidade de enzima imobi-
lizada no biossensor da casca de banana a difusão do
substrato foi melhor, aumentando o número de determina-
ções e o tempo de uso desse eletrodo.

Análise de amostras

As amostras de chá (mate, preto, camomila, hortelã,
erva doce, trombeteira, canela, guaraná, cáscara sa-
grada, guaco, boldo, jaborandi, beladona, ginseng, rui-
barbo, funcho, kava-kava, tereré, espirradeira e ginco), fo-
ram analisadas espectrofotometricamente e pelo método
amperométrico (Tabela 2).

Tabela 2. Análise de fenóis em amostras de diversos tipos de
chás, pelo método amperométrico envolvendo o
biossensor de extrato bruto da casca de banana na-
nica, em “batelada” e por espectrofotometria

Concentrações de fenóis

Amostras
(mg/g de chá seco) Erro

Espectro— Ampero- relativo (%)

fotométrico métrico

Chá mate 2,77 + 0,01* 2,75 + 0,00 - 0,72
Chá preto 2,85 + 0,03 2,83 + 0,02 - 0,70
Chá de camomila 1,90 + 0,02 1,88 + 0,01 - 1,05
Chá de hortelã 0,15 + 0,02 0,16 + 0,03 6,66
Chá de erva doce 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00
Chá de trombeteira 2,68 + 0,02 2,65 + 0,04 - 1,12
Chá de canela 2,72 + 0,00 2,70 + 0,01 - 0,73
Chá de guaraná 1,23 + 0,03 1,21 + 0,01 - 1,62
Chá de cáscara sagrada 1,78 + 0,02 1,76 + 0,04 1,12
Chá de guaco 2,00 + 0,05 1,98 + 0,02 - 1,00
Chá de boldo 2,88 + 0,01 2,86 + 0,01 - 0,69
Chá de jaborandi 3,43 + 0,03 3,41 + 0,02 - 0,58
Chá de beladona 1,85 + 0,00 1,82 + 0,01 - 1,62
Chá de ginseng 3,64 + 0,03 3,63 + 0,00 - 0,27
Chá de ruibarbo 2,07 + 0,04 2,06 + 0,02 - 0,48
Chá de funcho 2,44 + 0,02 2,42 + 0,03 - 0,82
Chá de kava-kava 1,90 + 0,03 1,87 + 0,01 - 1,58
Chá de tereré 2,06 + 0,01 2,04 + 0,02 - 0,97
Chá de espirradeira 3,00 + 0,03 2,97 + 0,01 - 1,00
Chá de ginco 2,28 + 0,00 2,26 + 0,02 - 0,88

* desvio padrão da média com grau de confiança de 95%, para n=3

Conclusões
1. O biossensor de extrato bruto da casca de banana

nanica apresentou melhor desempenho que o da polpa14;
isto pode estar relacionado com a quantidade de enzima
imobilizada, com a difusão do substrato e da amostra e
com a atividade da enzima PFO. O que limita a sensibili-
dade do biossensor às mais baixas concentrações são as
diferenças de corrente extremamente pequenas que de-
vem ser monitoradas, o que evidentemente eleva o erro da
medida. Por outro lado, às mais altas concentrações do
substrato, ocorre perda da linearidade das curvas analíti-
cas, devido a solubilidade do oxigênio em solução aquosa.

2. Os valores encontrados para polifenóis nas amostras
analisadas pelo biossensor de extrato bruto da casca de
banana nanica apresentaram menor porcentagem de erro
relativo que os valores apresentados pelo da polpa14;
mostrando talvez mais eficiência na dosagem de polife-
nóis nessas amostras.

3. Os métodos amperométricos desenvolvidos podem
ser utilizados como métodos alternativos rápidos e práti-
cos para a análise e/ou monitoramento de fenóis em
amostras alimentícias como alguns tipos de chá (trabalho
atual) e em amostras de refrigerantes, sucos, vinhos etc.
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