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RESUMO 

Foi empregado extrato bruto de abobrinha (Cucurbita pepo) como fonte de enzima 
peroxidase para avaliar seu comportamento bioeletroquímico e a influência do etanol 
sobre ele. Estudos amperométricos foram utilizados para verificar a atuação do 
extrato bruto e seu comportamento em diferentes concentrações de peróxido de 
hidrogênio e presença de etanol. O aumento da concentração de peróxido de 
hidrogênio no meio promoveu a intensificação da corrente de redução evidenciando 
atuação da peroxidase oriunda do extrato bruto. Redução da ação catalítica da 
peroxidase é detectada quando as medidas eletroquímicas são realizadas em meio 
a etanol, em pH 6,0. O etanol parece competir com o peróxido de hidrogênio pelos 
sítios ativos das enzimas. Como resultado a corrente de redução sofre decréscimo 
de intensidade quando etanol é adicionado ao sistema em estudo. A presença de 
etanol causou pouco efeito sobre a corrente de redução em pH 7,0, provavelmente 
em razão da menor atividade catalítica da enzima, nesse pH,  se comparada ao pH 
6,0.  
PALAVRAS-CHAVE:  Amperometria, Comportamento bioeletroquímico, Corrente de 
redução, Peroxidase. 
 
 
 
 
STUDY OF THE EFFECT OF ETHANOL ON PEROXIDASE ACTIVI TY IN CRUDE 

EXTRACTS OF CUCURBITA PEPO VIA AMPEROMETRIC TECHNIQ UE 
 

ABSTRACT 
Crude extract of zucchini (Cucurbita pepo) was employed as a source of peroxidase 
enzyme to assess their bioeletrochemical behavior and the influence of ethanol on it. 
Amperometric studies were used to verify the performance of the crude extract and 
its behavior in different concentrations of hydrogen peroxide and the presence of 
ethanol. The increase in hydrogen peroxide concentration in the environment 
promoted the intensification of current reduction evidencing performance of the crude 
extract derived peroxidase. Reduction of the catalytic action of peroxidase is 
detected when the electrochemical measurements are performed in the midst of 
ethanol, pH 6.0. Ethanol seems to compete with hydrogen peroxide by the active 
sites of enzymes. As a result the current reduction suffers intensity 
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decrease when ethanol is added to the test system. The presence of ethanol caused 
little effect on the current reduction at pH 7.0, probably due to the lower catalytic 
activity of the enzyme, in this pH, compared to pH 6.0. 
KEYWORDS: Amperometry, Bioeletrochemical behavior, Peroxidase, Reduction 
current. 

INTRODUÇÃO 
As peroxidases formam uma classe de enzimas relativamente abundantes 

nos seres vivos (RIBEIRO et al., 2013) e suas atividades catalíticas podem ser 
regeneradas por tratamento térmico (FATIBELLO-FILHO & VIEIRA, 2002).Quando 
em meio a peróxido de hidrogênio (H2O2), a peroxidase age catalisando reações de 
oxidação de substâncias protogênicas. Na primeira etapa (reação 1), o peróxido de 
hidrogênio promove a oxidação do grupo prostético heme da peroxidase pela perda 
de dois elétrons. A posteriori, o composto com Fe4+ (composto I) formado no 
processo inicial sofre redução ao receber um elétron do composto mediador SH 
(reação 2). O intermediário com Fe4+ (composto II) recebe um elétron de uma 
segunda molécula de SH, e o ferro retoma o estado de oxidação 3+ inicial (reação 3) 
(FREIRE  et al., 2003). 

 

 
 
 Na ausência de mediadores, as equações (2) e (3) serão substituídas pela 

equação (4) (FREIRE et al., 2003) . 
 

 
 
 A literatura tem apresentado resultados satisfatórios em relação à utilização 
da peroxidase para determinar a presença e concentração de moléculas doadoras 
de prótons, como corantes e medicamentos, por meio de reações de oxidação e 
redução catalisadas pela enzima. Todo esse processo pode ser utilizado na 
construção de biossensores que visam quantificar algum componente envolvido nas 
reações. As condições eletroquímicas do sistema em estudo podem ser 
determinadas por meio de análise voltamétrica, geralmente com eletrodo modificado 
pela presença da enzima. 
 A grande variedade de enzimas comercialmente disponíveis associada à 
diversidade de procedimentos de imobilização, de reagentes e catalisadores 
biológicos sobre as mais dessemelhantes superfícies, têm estimulado o avanço dos 
eletrodos enzimáticos. E a aplicação de extrato bruto como fonte enzimática é uma 
tendência crescente nas pesquisas envolvendo biossensores. O fato é justificado 
pelo alto preço da enzima pura somado à maior vida útil da enzima não purificada 
por manter-se em seu habitat natural. Esta geralmente dispensa adição de 
cofatores, pois esses normalmente já fazem parte do extrato (VIEIRA et al., 2003). 

Dopamina pode ser determinada por meio de biossensor com eletrodo de 
nanotubo de carbono modificado com extrato bruto de abobrinha (Cucurbita pepo). A 
dopamina media as trocas eletrônicas entre o sítio ativo da peroxidase e a superfície 
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do eletrodo. A peroxidase é capaz de catalisar a oxidação da dopamina na presença 
de peróxido de hidrogênio e o produto dessa oxidação é passível de redução 
eletroquímica. A intensidade da corrente de redução é proporcional à concentração 
da dopamina (RIBEIRO et al., 2013). 

Muitas das aplicações da peroxidase em biossensores para a análise clínica 
de glicose, hepatite, creatina, ácido úrico e colesterol fundamentam-se na 
determinação final de peróxido de hidrogênio (GALENDE et al., 2012). O peróxido 
de hidrogênio é um oxidante e forma-se como subproduto natural do metabolismo 
oxidativo (PING et al., 2011). 

Outros estudos apontam a utilização de diversos extratos vegetais, como 
fonte de peroxidase, em biossensores modificados e em processos de tratamento de 
corantes em resíduos. Extrato bruto de abobrinha (Cucurbita pepo) parcialmente 
purificado foi utilizado na forma livre e imobilizado para degradação de corante. As 
duas formas apresentaram desempenho satisfatório no processo de degradação 
(BOUCHERIT et al., 2013). Resíduos sólidos de cebola (Allium cepa) foram 
empregados como fonte de peroxidase para determinação de ácido fenilpropanoico 
em biossensor modificado (MOUSSONUNI et al., 2010). Plantas de lentilha 
forneceram o extrato bruto que foi utilizado como fonte de peroxidase para 
determinação de peróxido de hidrogênio em urina e, a posteriori, para determinar 
sarcosina. (GALENDE et al., 2012). 

Um segundo aspecto abordado nos processos que envolvem reações de 
oxidação e redução, principalmente em estudos de remoção de corantes e outros 
resíduos industriais, é a influência da presença de doadores de elétrons diversos do 
objeto de tratamento. O etanol foi utilizado como doador de elétrons no processo de 
descoloração redutiva de corantes azo (COSTA et al., 2010). Oxidado em meio 
anaeróbio, o etanol gerou elétrons que permitiram a redução dos corantes e 
consequente remoção de cor. A ação do etanol como doador de elétrons na redução 
do corante azo foi analisada por AMORIM (2010). Os testes em efluentes têxteis 
reais evidenciaram maior eficiência de remoção de cor em presença de etanol 
quando comparado à sacarose como agente doador de elétrons. 

O estudo do potencial bioeletroquímico do extrato bruto fonte de enzima, 
visando à modificação de eletrodo para construção de biossensor, é de relevante 
importância. A presença de substâncias eletroativas pode produzir resultados 
enganosos. O presente trabalho avaliará a atividade bioeletrocatalítica do extrato 
bruto de abobrinha, como fonte peroxidase, por meio de análises eletroquímicas 
cronoamperométricas, em diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio e em 
presença de etanol. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a avaliação do potencial do extrato bruto como fonte enzimática foi 
necessário a preparação do eletrólito suporte, soluções tamponantes, e do extrato 
bruto.  
 
Preparo das soluções tamponantes 

A célula eletroquímica e o extrato bruto foram tamponados com o mesmo 
tampão nas análises cronoamperométricas.Tampões fosfato com concentração 0,1 
mol L-1, compostos por monoidrogenofosfato (Vetec) e diidrogenofosfato (Vetec) de 
potássio solubilizados em água ultrapura, para obter valores de pH 6,0, 7,0 e 8,0. O 
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tampão fosfato foi escolhido por se tratar do melhor tampão para o extrato bruto de 
abobrinha (VIEIRA et al., 2003). A faixa de atuação do tampão fosfato encontra-se 
entre 5,9 e 7,9, e apresenta alta eficiência em sistemas biológicos, cuja faixa de pH 
encontra-se dentro do intervalo de atuação do tampão (LEHNINGER et al., 2007). 
As soluções tamponantes foram armazenadas em geladeira à temperatura de 4° C.  

 
Preparo do extrato bruto 

25 gramas de tecido de abobrinha (Cucurbita pepo), lavados secos e picados, 
foram colocados em um liquidificador para processo de homogeneização com 0,1L 
de tampão fosfato 0,1 mol L-1. Tal procedimento foi empregado para a obtenção de 
extrato bruto com pH 6,0, 7,0 e 8,0. Cada uma das misturas resultantes foi filtrada 
em quatro camadas de gaze. O filtrado foi fracionado em alíquotas e armazenado 
em geladeira à temperatura de 4° C (VIEIRA et al., 2003). 
 
Análises eletroquímicas 
 

Os ensaios eletroquímicos efetivaram-se após cada uma das adições de 
peróxido de hidrogênio e etanol (Synth) no eletrólito suporte, para verificar a 
atividade bioeletrocatalítica da peroxidase presente no extrato bruto sob 
determinada condição. 

Foram efetuadas leituras quando a célula eletroquímica apresentava apenas 
extrato bruto e eletrólito suporte (parâmetro para comparação denominado Branco), 
com concentrações de 3x10-3, 6x10-3, 9x10-3 e 18x10-3 mol L-1 de H2O2, e etanol em 
concentração 3,33x10-3 mol L-1.  

Executou-se 2 ciclos de adições. O primeiro contemplou acréscimos 
sucessivos de H2O2 de 3x10-3 mol L-1 até 9x10-3 mol L-1. O segundo de 3x10-3 mol L-1 
até 18x10-3 mol L-1. O etanol foi adicionado ao término de cada ciclo de adição de 
peróxido de hidrogênio. Análises cronoamperométricas foram realizadas em um 
intervalo de tempo de 600 segundos, a potenciais fixos em -0,1 V e em 0,4 V para 
avaliar o comportamento da corrente durante a acomodação da dupla camada 
elétrica. 

A célula eletrolítica foi conectada pela interface Autolab Type III ao programa 
Genal Purpose Electrochemical System (GPES) Eco Chemie B.V. para a obtenção 
dos valores das correntes avaliadas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A técnica cronoamperométrica aplicada ao sistema em estudo visou à 

verificação da estabilidade do extrato bruto de abobrinha, fonte de peroxidase. 
A Figura 1 mostra curvas de cronoamperometria registradas por 600 

segundos mantendo o potencial fixo em -0,1 V e 0,4 V vs. Ag/AgCl com diferentes 
concentrações de peróxido de hidrogênio no eletrólito. Observa-se que com o 
aumento da concentração de peróxido há um aumento na corrente de redução. Além 
disso, pode-se observar que a corrente é estável durante o tempo estudado, o que 
mostra que o catalisador não perde atividade durante a reação de redução do 
peróxido em solução (VIEIRA et al., 2003; GREEF et al., 1984). 

A análise dos gráficos das cronoamperometrias permite inferir que a 
intensidade de corrente aumenta com o incremento de peróxido de hidrogênio. Na 
ausência de peróxido, as cronoamperometrias apresentam intensidades de 
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correntes iguais e próximas a zero. A adição de peróxido de hidrogênio faz com que 
as correntes ganhem intensidade. Tal constatação experimental sugere que a troca 
de elétron entre enzima e o eletrodo ocorre de forma não mediada, e essa acontece 
somente na presença de peróxido de hidrogênio (FREIRE et al., 2003). 
 
A 

 

B 

 
C 

 

D 

 
E 

 

F 

 
FIGURA 1:  Cronoamperogramas do extrato bruto fonte de peroxidase, em tampão 

fosfato 0,1 mol L-1, e em pH 6,0 (A e B), 7,0 (C e D) e 8,0 (E e F), a 
potenciais fixos -0,1 V (A, C e E) e 0,4 V (B, D e F). Concentrações de 
H2O2: Branco (curva 1); 3x10-3 (curva 2), 6x10-3 (curva 3), 9x10-3 (curva 
4), 18x10-3 mol L-1 (curva 5). Concentração de etanol: 3,33x10-3 mol L-1 
adicionado em meio a concentrações de 18x10-3 (curva 6) e 9x10-3 
(curva 7) mol L-1 de H2O2. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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A Figura 2 apresenta os valores das correntes cronoamperométricas em 
tempo 600 segundos, em função das concentrações de H2O2 e em presença de 
etanol. 
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FIGURA 2:  Correntes cronoamperométricas, em 600 s, em função das 

concentrações de H2O2 (A e B: concentração máxima de 9x10-3 mol 
L-1; C e D: concentração máxima de 18x10-3 mol L-1) e da presença 
de etanol (3,33x10-3 mol L-1), a potencial fixo -0,1 V (A e C) e 0,4 V (B 
e D). Os pontos não coloridos indicam os valores de corrente após a 
adição do etanol. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

A Figura 2 possibilita constatar que os processos de redução são favorecidos 
em pH 6,0 e que a transferência de elétrons no sistema ocorre sem a ação de um 
mediador. Os valores de corrente muito próximos a zero na ausência de H2O2, 
sugerem que a enzima presente no extrato não consegue realizar oxidação e 
redução diretamente com o eletrodo. A enzima oxida por meio da redução do 
peróxido de hidrogênio. O retorno ao seu estado de oxidação inicial ocorre quando a 
ela recebe elétron diretamente do eletrodo (FREIRE et al., 2003). 

Como não houve adição de mediador ao sistema em estudo, o processo 
mediado não deve acontecer ou se ocorrer, o faz em uma extensão muito pequena, 
pois o próprio extrato bruto pode conter traços de mediadores.  Essa dependência 
pode limitar a utilização da peroxidase em processos não 
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mediados porque a adição de mediador nem sempre é adequada para aplicações 
práticas, uma vez que o mediador pode reagir com espécies químicas presentes no 
sistema em estudo e dificultar os processos de análise. Portanto, faz-se necessário 
desenvolver biossensores capazes de realizar, com eficiência, as trocas eletrônicas 
diretas entre o sítio ativo enzimático e o eletrodo (LI et al., 2011). 
 
 

 
CONCLUSÃO  

Não foram observados efeitos difusionais do extrato bruto no eletrólito 
suporte, mesmo sob diferentes concentrações de H2O2. Esses efeitos ocorrem 
quando a concentração das espécies presentes no sistema não é homogênea e 
restringem a redução do peróxido de hidrogênio presente na solução. 

O aumento na concentração de peróxido de hidrogênio acentua a corrente 
que passa pelo eletrodo de trabalho, especialmente em pH 6,0. O aumento é 
verificado até a concentração de 6x10-3 mol L-1 de H2O2. Além desse valor, a 
concentração de peróxido parece começar a saturar os sítios ativos enzimáticos. 

O etanol parece concorrer com o peróxido de hidrogênio pelos sítios ativos 
enzimáticos, deixando menor número desses sítios livres para realizarem ligação 
com o substrato. A competição faz com que a enzima perca parte da sua 
capacidade catalisadora, o que gera queda na corrente de redução. A corrente de 
redução detectada quando o eletrólito suporte apresenta peróxido de hidrogênio e 
etanol é menor do que aquela medida na ausência deste, especialmente em pH 6,0. 

A adição de etanol causa pouco efeito sobre a corrente de redução em pH 
7,0, provavelmente em razão da menor atividade catalítica apresentada se 
comparada ao pH 6,0. Espera-se que em pH 8,0 o efeito do etanol sobre a corrente 
catódica seja menor que em pH 7,0. Pois naquele pH a atividade enzimática é 
menor.  

Não é verificado diminuição da corrente de redução, em razão da adição de 
etanol, quando a concentração de peróxido de hidrogênio é bem superior a 
concentração de etanol. Embora a peroxidase tenha alta seletividade, a presença de 
etanol, no sistema em estudo, em concentração significativa quando comparada a 
concentração do peróxido em questão, pode mascarar a presença deste. O que 
geraria erro nas medidas das concentrações de peróxido de hidrogênio, dentro 
desse contexto, ou na medida de mediadores. Como muitas análises acontecem 
com base na quantificação de peróxido de hidrogênio, é relevante conhecer a 
influência do etanol sobre a atuação eletrocatalítica da peroxidase para evitar 
resultados equivocados. 

Portanto, caso a medida de peróxido de hidrogênio seja feita, em meio que 
contém etanol, por processo eletroquímico catalisado pela peroxidase, o álcool em 
questão deve ser eliminado do sistema analisado ou sua concentração deve ser 
muito baixa quando comparada a concentração do peróxido de hidrogênio para não 
implicar em medidas equivocadas. Biossensores confeccionados para detecção de 
peróxido de hidrogênio, que utilizem como catalisador a peroxidase podem 
apresentar respostas pouco confiáveis, caso o sistema em estudo tenha quantidade 
significativa de etanol em relação à quantidade de peróxido. 

Assim, extrato de abobrinha na sua forma natural mostrou ser uma fonte rica 
em peroxidase, o que abre possibilidade para sua utilização em processos de 
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tratamentos de efluentes, em análises clínicas e na confecção de biossensores. O 
processo de purificação da peroxidase requer tempo e gasto o que restringe a sua 
ampla utilização. E o emprego de extrato bruto pode equacionar pelo menos parte 
desse problema.  
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