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RESUMO 

 

Essa tese de doutoramento utiliza a auto-organização dos filmes finos layer-by-layer (LbL), 

auto-organização por alcanotióis mistas (SAMmix) e monocamada de Langmuir no 

desenvolvimento de dispositivos e novas metodologias para aplicações em nanomedicina. 

Foram desenvolvidos e aplicados biossensores utilizando as técnicas de LbL e SAM. Dentre 

os biossensores construídos está o sensor para óxido nítrico (NO
●
), que é de grande 

importância no sistema fisiológico. O sensor foi construído por meio da modificação de 

ultramicroeletrodos de fibra de carbono pela técnica LbL. A caracterização do sensor foi 

realizada por voltametrias e espectroscopias de impedância eletroquímica. Os resultados 

revelaram que a difusão de NO
●
 é dependente do número de bicamadas empregadas e da 

disposição das moléculas no filme. O sensor com arquitetura CF-(PAMAM/NiTsPc), fibra de 

carbono (CF), ftalocianina de níquel tetrasulfonada (NiTsPc) e dendrímero poliamidoamina 

(PAMAM), apresentou o melhor sinal analítico. Além disso, foi analisada a detecção de NO
●
 

com interferentes como nitrito, nitrato, peróxido de hidrogênio, ácido ascórbico, dopamina, 

epinefrina e a norepinefrina. Os resultados mostraram alta seletividade devido à utilização do 

dendrímero PAMAM. O segundo biossensor utilizou a enzima acetilcolinesterase imobilizada 

em monocamadas auto-organizadas mistas (SAMmix) de alcanotióis. A detecção 

eletroquímica mostrou-se altamente sensível, uma vez que não há o uso do glutaraldeído 

como agente reticulante. Com essa plataforma foi possível desenvolver um biossensor de 

acetilcolina estável e robusto, sendo calculado o valor de Km
app 

= 0,46x10
-3

 mol L
-1

, limite de 

detecção LD=3,32x10
-10

 mol L
-1

 e limite de quantificação LQ=1,11x10
-9

 mol L
-1

, valores 

inferiores aos encontrados na literatura, ressaltando a eficiencia da nova plataforma. 

Seguindo a mesma idéia de auto-organização, foram realizados estudos de nanotoxicidade 

utilizando modelos de membrana a partir de filmes de Langmuir. O principal objetivo foi 

elucidar a ação dos nanotubos de carbono (SWCNT), PAMAM e do nanocomplexo entre os 

dois materiais (SWCNT-PAMAM) nas membranas celulares, a nível molecular, usando um 

sistema modelo de membrana. A penetração de SWCNT e dos nanocomplexos em 

monocamadas lipídicas foi estudada utilizando microscopia de ângulo de Brewster (BAM) 

simultaneamente com cinética de absorção e pressão de superfície. Os resultados 

confirmaram a interação entre os nanomateriais e a membrana, indicando que a presença dos 

nanomateriais afeta o empacotamento dos lipídios. Foram realizados ainda estudos de 

citotoxicidade dos mesmos nanomateriais em sistemas celulares in vitro. Os resultados de 

citometria, proliferação celular, morfologia e inibição de adesão apresentaram-se 

evidenciaram que a combinação entre SWCNT e PAMAM, proporciona um maior índice de 

toxicidade em relação ao SWCNT, um comportamento diferente do que relatado nos 

componentes individuais. A toxicidade de nanocomplexos de SWCNT-PAMAM e de seus 

componentes individuais podem estar fortemente ligados ao tipo de material e como estes 

estão disponíveis no meio de cultura. Os estudos contidos nessa tese mostram a versatilidade 

dos filmes finos em sistemas auto-organizados e biomiméticos, e podem ser relevantes para o 

avanço de pesquisas sobre interação de nanomateriais e biossistemas. 



ABSTRACT 

 

In this thesis we employed the concept of self-organization, including the layer-by-layer 

(LbL) technique, alkanethiols self-assembled monolayers (SAMmix) and Langmuir 

monolayers, to develop new methods for materials and devices manipulation for application 

in nanomedicine. Two different types of biosensors were developed. The first one was based 

on the LbL technique to detect nitric oxide (NO
●
), which is of great importance in the 

medicine. The second biosensor was based on SAM monolayers supporting 

acetylcholinesterase for pesticide monitoring. The NO
●
 was constructed by modified carbon 

fiber (CF) assembled with nickel phtalocyanine tetrasulfonade (NiTsPc) and polyamidoamine 

dendrimer (PAMAM) in the form of ultramicroelectrodes (UMEs) by the LbL technique. The 

sensor was characterized using differential pulse voltammetry and electrochemical 

impedance spectroscopy. The results showed that NO
●
 diffusion is dependent on the number 

of bilayers employed and the arrangement of molecules in the film. The sensor architecture 

with CF-(PAMAM/NiTsPc) presented the best analytical signal. In addition, we analyzed the 

detection of interfering with NO
●
 as nitrite, nitrate, hydrogen peroxide, ascorbic acid, 

dopamine, epinephrine and norepinephrine. The results showed high selectivity due to the use 

of PAMAM dendrimer as selective layer. The second biosensor used the enzyme 

acetylcholinesterase immobilized on SAMmix. The electrochemical detection of carbaryl was 

highly sensitive, since there is no use of glutaraldehyde as crosslinking agent. Using 

acetylcholine as a probe, Km
app

 value was determined at 0.46x10
-3

 mol L
-1

, with detection 

limit of 3.32x10
-10

 mol L
-1

 and quantification limit of 1.11x10
-9

 mol L
-1

, values lower than 

those found in the literature, highlighting the efficiency of the new platform. Langmuir films 

made of lipids were employed as cell membrane models, in order to investigate the 

interactions between single-wall carbon nanotubes (SWCNT), PAMAM and their 

nanocomplex (SWCNT-PAMAM) at the molecular level. The interation of SWCNT and 

nanocomplexes in lipid monolayers was studies using Brewster angle microscopy (BAM) in 

conjunction with absorption kinetics and surface pressure. The results confirmed the 

interaction between nanomaterials and the membrane, indicating that the presence of 

nanomaterials affects the packing of the lipids. Cytotoxicity studies were also employed to 

investigate the interaction of nanomaterials in in vitro cell systems. The results of flow 

cytometry, cell proliferation, morphology and inhibition of adhesion revealed the 

toxicological aspects of the materials, demonstrating a higher toxicity to the nanocomplex, 

compared to SWCNT, differently of the individual components. The toxicity of SWCNT 

nanocomplex and its individual components can be related to the type of material and how 

these materials are available in the culture medium. The studies in this thesis show the 

versatility of self-assembly thin films on biomimetic systems and may be relevant to the 

advance of research on the interaction of nanomaterials and biosystems.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O conceito de nanociência foi empregado pela primeira vez pelo físico Richard P. 

Feynman em 1959, em uma apresentação para a American Physical Society. Após 15 anos, o 

pesquisador japonês Norio Taniguchi implementava um novo termo ao universo científico, a 

nanotecnologia 
[1]

. Desde então, os estudos relacionados ao mundo nanométrico tornavam-se 

objeto de interesse da comunidade científica. De acordo com a definição da Royal Society e 

da Royal Academy of Engineering do Reino Unido, Nanociência é o estudo do fenômeno e da 

manipulação de materiais na escala atômica, molecular e macromolecular, onde as 

propriedades diferem significativamente dos materiais de grande escala. Enquanto isso, 

Nanotecnologia é definida como o modelo, caracterização, produção e aplicação de 

estruturas, através do controle de formato e tamanho de moléculas em escala nanométrica 
[2]

. 

A nanotecnologia vem recebendo significativos investimentos de diversos setores nos 

últimos 10 anos, além da criação de programas governamentais para acelerar o crescimento e 

conhecimento desse novo universo. Nos EUA, por exemplo, o programa federal National 

Nanotechnology Initiative (NNI) coordena os esforços de agências na ciência, engenharia e 

tecnologia em nanoescala. O investimento anual desse programa fica em torno de 2 bilhões de 

dólares 
[3]

. No Brasil, os investimentos em nanotecnologia são recentes. As agências de 

fomento do governo federal, CAPES e CNPq, aliadas às agências de fomento estaduais como 

Fapesp (São Paulo), Fapemig (Minas Gerais), Fapergs (Rio Grande do Sul), entre outras, 

investem cerca de 180 milhões de reais 
[4]

 em incentivos às pesquisas nessa área, ainda pouco 

se comparado aos grandes benefícios que essa ciência pode trazer ao país.    

Há séculos, pesquisadores tentam desenvolver tratamentos eficazes para doenças e 

ferimentos. Hoje, grande parte da comunidade científica acredita que a nanotecnologia pode 
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ser o grande passo rumo a esse objetivo. Hoje parte do investimento em nanotecnologia 

destina-se aos estudos da nanotecnologia aplicada à medicina, o emergente campo da 

nanomedicina 
[5-7]

. Cientistas ao redor do mundo estão pesquisando meios de explorar a 

nanotecnologia para melhorar a saúde humana. A principal diferença entre a nanomedicina e a 

medicina tradicional serão as ferramentas utilizadas. Por exemplo, a principal dessas 

ferramentas serão as nanopartículas multifuncionais, que irão permitir um tratamento 

orientado/pontual e individual em órgãos, ossos e diferentes tecidos, desde o diagnóstico à 

terapia, tratando célula a célula com base na precisa dosagem e monitoramento através do uso 

de sensores e biossensores 
[5]

. No entanto, há preocupações toxicológicas como a real 

interação entre sistemas biológicos e nanomateriais, e questões éticas como o descante 

apropriado desses nanomaterias, que surgem com a nanomedicina, e elas devem ser 

consideradas juntamente com os benefícios que essa ciência traz para a sociedade 
[2,5-8]

. 

A nanotecnologia fornece as ferramentas necessárias para o desenvolvimento e 

aplicação de diferentes sistemas, como a obtenção de transistores e sensores, e a terapia, no 

caso de medicina regenerativa 
[9]

. Compreender os sistemas biológicos é fundamental no 

campo da nanomedicina. Um dos aspectos importantes é a presença de estruturas organizadas, 

em vários níveis, desde o molecular até as membranas, organelas e células, que possibilitam o 

encadeamento e o confinamento dos processos químicos em compartimentos.  Na ausência 

dessa organização, as biomoléculas dissolvidas ou dispersas em meio aquoso passariam a 

atuar de forma desordenada, através das colisões promovidas pela energia térmica, 

comprometendo não só a eficiência, como levando a interferências mútuas de todos os       

tipos 
[10,11]

. Entre as biomoléculas organizadas, as enzimas atuam incessantemente no 

processo de construção molecular, “montando e desmontando” o complexo enzima-substrato 

o tempo todo, seguindo a dinâmica da vida. O DNA, através do código genético, constitui um 

banco pré-programado de dados moleculares 
[12]

.  
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A viabilidade desta abordagem depende das interações moleculares e do próprio 

reconhecimento molecular, que são capazes de direcionar uma montagem seletiva e 

espontânea de modelos biomiméticos 
[13]

. Para que a auto-organização tenha sucesso, duas 

questões fundamentais devem ser levadas em consideração: a primeira refere-se a qual função 

irá agir como uma interação ou ligação eficaz para essa organização, e a segunda, como as 

características de reconhecimento molecular irão facilitar o processo de auto-organização. 

Estudos revelam que a interação ou ligação utilizada para segurar essa auto-organização são 

forças não-covalentes, como interações iônicas (íon-íon, íon-dipolo e dipolo-dipolo), ligações 

de hidrogênio, empilhamento π-π, forças de dispersão, ligações de coordenação e o efeito 

hidrofóbico 
[14]

. A combinação entre essas forças e outras interações aumenta a seletividade, 

estabilidade e a adaptação das biomoléculas na organização de dispositivos 
[15]

.  

Nessa tese de doutoramento discutiremos o papel da auto-organização nos estudos em 

nanomedicina. Dentre as técnicas de auto-organização foram escolhidas a: layer-by-layer 

(LbL), monocamadas auto-organizadas mistas de alcanotióis (SAM) e filmes de Langmuir. O 

capítulo 2 aborda a auto-organização por meio da técnica LbL no desenvolvimento de sensor 

para óxido nítrico (NO
●
), desenvolvido durante o período de estágio sanduíche junto ao grupo 

de Analytische Chemie - Elektroanalytik & Sensorik, do prof. Dr. Wolfgang Schuhmann, na 

Ruhr University, em Bochum, Alemanha. A molécula de NO
●
 foi escolhida como principal 

analito pela grande importância no sistema fisiológico. 

O capítulo 3 aborda o desenvolvimento de um biossensor de acetilcolinesterase 

baseado em monocamadas auto-organizadas mistas (SAMmix) de alcanotióis para promover 

uma detecção eletroquímica rápida. Seguindo a mesma idéia de auto-organização, o capítulo 4 

discute a importância de estudos de nanotoxicidade utilizando modelos de membrana a partir 

de filmes de Langmuir. O capítulo 5 mostra estudos de nanotoxicidade em sistemas celulares 
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utilizando técnicas específicas de biologia molecular. Por fim, os capítulos 6 e 7 evidenciam 

as conclusões desses estudos e as perspectivas para esse novo ramo da ciência. 
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CAPÍTULO I - OBJETIVOS 

 

Os principais objetivos desse trabalho foram: 

 

1. Desenvolvimento de ultramicroeletrodos modificados incorporando 

nanomateriais para detecção de óxido nítrico: desenvolver e caracterizar um 

ultramicroeletrodo de fibra de carbono modificado com ftalocianina e dendrímero 

poliamidoamina (PAMAM) por meio da técnica de automontagem layer-by-layer para 

aplicação como sensor para óxido nítrico. 

 

2. Aplicação de monocamadas auto-organizadas mistas como nova plataforma para 

biossensores a fim de aumentar a seletividade: aplicar uma nova plataforma para 

biossensores, onde os alcanotióis de cadeia carbônica maior promovem suporte para a 

enzima, enquanto os alcanotióis de cadeia carbônica menor auxiliam na transferência 

eletrônica através das ilhas de alcanotióis formadas na superfície do eletrodo de ouro.  

 

3. Aplicação de modelos de membrana por meio de filmes de Langmuir para o 

estudo de nanotoxicidade de nanomateriais: aplicação de modelos de membrana 

utilizando fosfolipídeos para estudo de nanotoxicidade de nanotubos de carbono, 

complexados ou não com dendrímeros PAMAM. 

 

4. Estudo de nanotoxicidade em cultura celular: utilização de métodos da biologia 

molecular para estudar a interação de nanotubos de carbono com dendrímeros junto a 

células da linhagem C2C12.  
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CAPÍTULO II - SENSOR DE ÓXIDO NÍTRICO 

 

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Em 1980, descobertas surpreendentes revelavam as funções do óxido nítrico (NO
●
) 

como mensageiro fisiológico e citotóxico. Em 1992, a revista Science nomeou o NO
●
 como a 

"Molécula do Ano", logo em seguida foi fundada a Nitric Oxide Society e criada uma revista 

científica para estudos relacionados à essa molécula 
[1-2]

. Os pesquisadores Ferid Murad, 

Robert F. Furchgott e Louis Ignarro foram premiados com o Nobel de Fisiologia e Medicina 

em 1998 pela descoberta das propriedades sinalizadoras do óxido nítrico 
[1-4]

. Hoje, vários 

grupos de pesquisa estão trabalhando para desenvolver um sistema que auxilie na 

compreensão de como os radicais livres do NO
●
 são sintetizados, como ocorre seu mecanismo 

de difusão e como são as reações com os sistemas biológicos. Estima-se que cerca de 3.000 

artigos científicos de diferentes áreas são publicados por ano sobre o papel fisiológico do 

óxido nítrico 
[1-8]

.  

O NO
●
 é classificado como uma das espécies reativas de nitrogênio (RNS) e oxigênio 

(ROS). Entre os seus representantes encontramos os superóxido, peróxido de hidrogênio, 

óxido nítrico e peroxinitrito, que são consideradas moléculas de sinalização. Um esquema da 

difusão das RNS e ROS é apresentado na figura 2.1. O NO
●
 recebe destaque porque está 

envolvido em vários processos fisiológicos importantes como a regulação do tônus vascular, 

neurotransmissão, degeneração neural, vasodilatação, hipertensão pulmonar, inflamação, 

resposta imunológica, entre outros 
[2-3]

. Além disso, diversas patologias são associadas à 

disfunção na produção endógena de NO
●
 

[4]
, por exemplo, alterações nas concentrações de 

NO
●
 tem sido associada à doenças como: hipertensão, hiperglicemia, doença de 
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arteriosclerose, mal de Parkinson, lesões de Alzheimer e câncer 
[1,5]

. Dentre as funções 

relatadas para o NO
●
, pode-se mencionar sua intervenção como mediador em atividades 

antimicrobianas e neurotransmissor, além do seu papel na comunicação neural e no sistema 

nervoso periférico 
[5]

. 

 

Figura 2.1. Esquema de difusão de moléculas sinalizadoras como peróxido de hidrogênio, 

superóxido e óxido nítrico em uma membrana celular. Dependendo do microambiente local, 

as moléculas de sinalização podem executar várias reações químicas que resultam em uma 

variedade de espécies reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio (RNS) 
[6]

. 

 

Na presença de dois cofatores, o oxigênio e a nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato (NADPH), a enzima óxido nítrico sintase (NOS) sintetiza o NO
●
 e a L-citrulina a 

partir do aminoácido L-arginina. Nessa reação, um nitrogênio guanidino da L-arginina é 

transformado em NO
●
 

[7,8]
. A enzima NOS existe em três isoformas codificadas por genes 

distintos. Todas as isoformas da NOS catalisam a conversão da L-arginina em citrulina e 

NO
●
. O endotélio usa o NO

●
 para comandar o relaxamento do músculo liso da parede do vaso 

fazendo com que esse dilate, aumentando o fluxo sanguíneo e diminuindo a pressão       

arterial 
[7-9]

. Isso explica o uso de compostos como a nitroglicerina e o nitrito de amila no 
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tratamento de doenças coronárias. Além disso, o NO
●
 produzido pelo endotélio tem ação 

antitrombótica 
[9]

. 

Sabe-se que a quantificação do NO
●
 em sistemas biológicos ou modelos é muito difícil 

por causa da baixa concentração e do baixo tempo de existência. O NO
●
 pode difundir (por 

exemplo, através de uma membrana celular) distâncias relativamente longas, em 

concentrações variando de 150 a 300 µmol L
-1

 com meia-vida biológica de 4 a 15       

segundos 
[4]

. O mecanismo de difusão do NO
●
 depende da sua reatividade, coeficiente de 

difusão e principalmente do microambiente local. Existe um arsenal de técnicas disponíveis 

para a detecção do NO
●
. A espectroscopia de ressonância eletrônica de spin ou ressonância 

eletrônica paramagnética – EPR 
[10,11]

 é uma delas. Pesquisadores utilizam EPR para estudar 

as interações estruturais do NO
●
 com os metais das proteínas heme e não-heme desde 1960. 

Neste caso, o NO
●
 faz uma ligação forte com o ferro para formar o complexo de ferro-

nitrosila 
[10]

. Alguns exemplos desses complexos incluem nitrohemoglobina (HbNO) e o 

nitromioglobina (MbNO). Todos os complexos formados exibem espectros de EPR distintos 

em baixas temperaturas. De maneira geral, a técnica de EPR pode fornecer sensibilidade e 

especificidade na detecção de NO
●
, mas não pode ser usada para monitoramento in vivo de  

NO
●
 
[10,11]

. Além disso, é um método caro, a preparação da amostra é demorada, necessita de 

atmosfera isenta de oxigênio, além das interferências com oxidantes. 

Outra técnica é a detecção óptica através da reação com corantes ou moléculas 
[10,11]

. 

Por exemplo, o NO
●
 pode ser determinado por medidas espectrofotométricas por meio de sua 

reação com a oxihemoglobina (HbO2) onde são produzidos metemoglobina e nitrato. A 

formação de metemoglobina pode ser monitorada pela medida do aumento da absorbância em 

401 nm. Esse método é apropriado para medidas in vitro em amostras biológicas 
[10,11]

. Suas 

desvantagens são relacionadas à seletividade e à especificidade dos componentes químicos 

que muitas vezes são insuficientes. As medidas colorimétricas indiretas dos íons nitrito e 
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nitrato com o Reagente de Griess também são uma alternativa 
[6,10,11]

. O reagente de Griess 

que consiste de sulfanilamida e N-dicloridrato de etilenodiamina 
[6,10,11]

 é adicionado ao NO
●
.
 

A mistura ácida promove a formação de um azo corante com absorção máxima no 

comprimento de onda 540 nm. Esse método é conveniente para medir o nitrito em 

concentraçoes na ordem de micromolar. Os métodos espectrofotométricos para a 

determinação do NO
●
 são realizados por instrumentação comum e procedimentos bem 

estabelecidos. Estes métodos são reprodutíveis, porém oferecem um baixo limite de detecção 

variando de 0,1 a 1 mmol L
-1

 de NO
●
 
[10,11]

. 

O desafio de quantificar in situ concentrações muito pequenas de NO
●
 (na faixa de 

concentração de nanomolares), fez com que a eletroquímica ampliasse seus conhecimentos 

nessa área de pesquisa por meio dos microssensores 
[5-7]

. Um dos desafios no 

desenvolvimento de microssensores é a necessidade de ter ferramentas simples, sensíveis, 

seletivas, de fácil manuseio e que ofereçam um tempo de resposta rápido e uma boa 

estabilidade 
[5,6,10]

. Hoje, sabe-se que os métodos eletroquímicos podem ajudar na 

determinação de NO
●
 em amostras biológicas, devido ao tamanho dos eletrodos, das 

propriedades não destrutivas, sensibilidade, simplicidade e principalmente baixo custo. O 

avanço no desenvolvimento de ultramicrossensores de alta sofisticação e com pequenas 

dimensões, estimula a aplicação da eletroquímica na determinação direta do NO
●
, 

promovendo a ascensão da bioeletroquímica 
[5,6]

.  

O primeiro sensor eletroquímico de NO
●
 foi publicado por Shibuki em 1989, com base 

na oxidação direta do NO
●
 sobre um eletrodo de platina 

[12]
, usando um eletrodo do tipo Clark 

em miniatura. O eletrodo foi construído por meio da introdução de um fio de platina dentro de 

uma micropipeta de vidro selado com uma membrana de gás permeável, preenchida com uma 

solução aquosa de 30 mmol L
-1

 NaCl e 0,3 mmol L
-1

 HCl (pH 3,5). As medidas 

amperométricas em +0,9 V vs Ag/AgCl/KCl 3 mol L
-1

 mostraram uma relação linear entre a 
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medida de oxidação e a concentração do NO
●
 in vitro entre 1,0 a 3,0 µmol L

-1
. Embora o 

sensor oferecesse um limite de detecção de 10 nmol L
-1

, ele atendia uma faixa de 

concentração muito estreita, além da não reprodutibilidade, saturação da membrana e 

fragilidade. 

Desde então diversos grupos eletroquímicos vem desenvolvendo novas alternativas de 

sensores de NO
●
 para atender necessidades como sensibilidade e seletividade. Sabe-se que a 

modificação da superfície do eletrodo é necessária para tornar o sensor mais seletivo para a 

detecção do NO
●
. Sabendo disso, a modificação da superfície do sensor utilizando camadas 

auto-organizadas é muito atraente e pode oferecer uma nova estratégia para essa detecção. A 

modificação química da superfície do eletrodo com polieletrólitos e complexos metálicos-

filmes poliméricos ampliou a aplicação desses novos sensores e as opções para sua utilização 

em diferentes condições experimentais. Além das aplicações eletrocatalíticas 
[13]

, tais 

eletrodos são uma grande promessa para eletroanalítica 
[13]

. Na verdade, eletroanalítica com 

eletrodos revestidos com polímeros pode beneficiar as propriedades catalíticas e de transporte 

de carga 
[14]

. Um aumento na seletividade, sensibilidade, versatilidade e reprodutibilidade 

pode ser alcançado com as camadas auto-organizadas. Mas antes de planejar o 

desenvolvimento de um sensor para NO
●
 é necessário saber algumas características físico-

químicas da molécula. 

 

2.1.1 Reatividade do NO
●
: um aliado à eletroquímica 

 

Em condições normais de temperatura e pressão o NO
●
 é um gás incolor, de massa 

molecular 30,01 g mol
-1

 e uma densidade de 1,3x10
3
 kg m

-3
. Com ponto de fusão de -163,6 ºC 

e ponto de ebulição de -151, 7 ºC. A solubilidade do NO
●
 é de 1,9 mM em solução aquosa a     

1 atm de pressão e 25 ºC. É uma molécula paramagnética, de estrutura molecular linear e 
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altamente tóxica. De acordo com a teoria dos orbitais moleculares, a ordem de ligação é de 

2,5 Ǻ, condizente com o comprimento de ligação entre o N (1,06 Ǻ) e O (1,18 Ǻ). O orbital 

molecular ocupado é um orbital antiligante π*, sendo assim um radical estável 
[15]

.  

O NO
●
 reage com O2 na fase gasosa para formar dióxido de nitrogênio (NO2) como 

produto final (equação 1). Sua reação com o O2 em solução aquosa é um processo biológico 

muito importante que controla sua difusão no ambiente fisiológico aeróbico 
[16]

. Após a 

formação de NO2, ocorre uma rápida hidrólise seguida da produção de nitrito (equação 2). 

 

                       2 NO
●

(g)  +  O2(g)   →  2NO2(g)                                                     (1) 

4 NO
●

 (g)  +  O2(g)  + 2 H2O(l)  →  4H
+

(aq)   +  4 NO2
-
(aq)

 
           (2) 

 

O óxido nítrico possui uma boa reatividade com centros metálicos. Essa reatividade é 

essencial para entender o comportamento biorregulatório do NO
●
, e o metal pode servir como 

um agente de sinalização. A reação do NO
●
 com alguns complexos de metais de transição 

resulta na formação de nitrosilos complexos. Por exemplo, o NO
●
 pode reagir com o íon 

ferroso para formar o complexo ferro-nitrosila. Quando ocorre a formação do complexo NO-

metal, o comportamento do ligante NO
●
 varia de um cátion nitrosila (NO

+
) para um ânion 

nitrosila (NO
-
). Consequentemente, o ângulo de ligação do NO-metal passa de 

aproximadamente 180º, para um ângulo de ligação próximo a 120º 
[15]

. A figura 2.2 ilustra os 

dois modos da ligação do NO
●
 com um centro metálico, por exemplo, de uma 

metaloporfirina. 
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Figura 2.2. Ligação do NO
●
 ao sítio ativo da molécula de metaloporfirina, (a) o cátion 

nitrosil, NO
+ 

e (b) o ânion nitroxil, NO
-
 
[15]

. 

 

Durante a oxidação do NO
●
 na molécula de metaloporfirina, uma certa quantidade de 

carga é transferida da molécula de NO
●
 para o centro do metal (figura 2.2A), enquanto que, 

durante a redução (figura 2.2B), a transferência de carga é na direção oposta. A descrição da 

interação metal-NO foi relatada há vários anos por Enemark e Feltham 
[17]

, quando a fórmula 

[MNO]
n
 foi proposta. Nesse caso, n é a soma dos elétrons d do metal e os elétrons π* do 

nitrosil. Segundo esse estudo, o ângulo M-N-O foi previsto para ser linear quando n ≤ 6 e 

angular quando n > 6. Muitos centros metálicos reagem com o NO
●
 para formar complexos. 

Nesse caso é importante observar que a capacidade de formar um complexo estável de NO
●
 

depende muitas vezes do estado de oxidação do centro metálico 
[6,15,17]

. Esses estudos de sítios 

de ligação são de grande valia para o desenvolvimento de técnicas eletroquímicas utilizando 

metaloporfirinas ou ftalocianinas para sensores de NO
●
 
[15-18]

.  

Malinski e Taha foram os primeiros a desenvolver e aplicar em ambiente biológico um 

sensor utilizando porfirinas 
[18]

. O sensor era composto de fibra de carbono modificado pela 

eletrodeposição de porfirina de níquel (II) tetraquis (3-metoxi-4-hidroxifenil) - (NiTMHPhP). 

Essa modificação visava eletrocatalisar a oxidação do NO
●
 para diminuir seu potencial de 

oxidação e melhorar a oxidação dos sensores da época. O eletrodo eletropolimerizado foi 

revestido com um filme de Nafion® para melhorar a seletividade contra os interferentes 

nitrito e nitrato. Durante a oxidação do NO
●
 a NO

+
, um elétron é perdido para o eletrodo, o 
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que causa um aumento na corrente de oxidação e, consequentemente, um sinal eletroquímico 

próximo a 0,8 V vs SCE (equação 3). Em seguida, ocorre a etapa de formação de HNO2, que 

é favorecida quando as concentrações de prótons são altas (equação 4). A reação global que 

acontece no eletrodo é descrita pela equação 5, que leva a oxidação anódica do NO
●
 em 

tampão de fosfato. 

                                         NO
●

 (g)   →   NO
+

(l)  +  e
-
                                           (3) 

                                         NO
+

(l)  +  H2O(l)   →   HNO2(aq)  +  H
+

(aq)                (4) 

                                         NO
●

 (g)  +  H2O(l)   →   HNO2(aq)  +  H
+

(aq)  +  e
-
      (5) 

 

Desde então, diversos trabalhos demonstram a aplicabilidade de eletrodos modificados 

com metaloporfirinas e ftalocianinas na detecção de NO
●
 

[14,15,18,19]
. Isik e Schuhmann 

[19]
 

desenvolveram uma sensor de NO
●
 altamente sensível e seletivo utilizando um microeletrodo 

de fibra de carbono revestido com platina. O revestimento com platina aumentou 

significativamente a área de superfície do microeletrodo no formato disco, um pré-requisito 

para uma maior sensibilidade. Em seguida, uma camada de ftalocianina de níquel 

tetrassulfonada foi polimerizada na superfície do microeletrodo por meio da voltametria 

cíclica entre os potenciais de 0 a 1,2 V. Uma membrana de Nafion
®
 seletiva foi adsorvida 

sobre o filme de ftalocianina para melhorar a seletividade do sensor. O Nafion
® 

repele 

interferentes de carga negativa como o NO2
-
 e, simultaneamente, estabiliza compostos 

carregados positivamente, tais como NO
+
 (o primeiro produto de oxidação do NO

●
). Para 

avaliar o sensor os pesquisadores utilizaram as técnicas de voltametria de pulso diferencial e 

microscopia eletroquímica, SECM. Os valores de corrente das medidas in situ de uma única 

célula variaram entre 5,7 e 13,9 pA, enquanto a concentração de NO
●
 variou entre 1,4 fmol e           

10 fmol 
[19]

.  
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Há um grande interesse no desenvolvimento de sensores de NO
●
 capazes de 

quantificar diretamente a liberação do NO
●
 em diferentes tecidos. No entanto, apesar da 

facilidade e confiabilidade para a detecção eletroquímica direta do NO
●
, a sua quantificação 

em muitos sistemas biológicos ainda é um desafio 
[6]

. Uma provável causa para isso é a 

reatividade cruzada de alguns eletrodos com componentes biológicos ativos da amostra 
[20]

. 

Apesar das técnicas eletroquímicas beneficiarem a simplicidade 
[21,22]

, tempo de resposta, 

medidas em tempo real e excelente sensibilidade, em alguns casos sua seletividade ainda é             

insatisfatória 
[6,11,14]

. Além disso, a seletividade de muitos sensores descritos na literatura seria 

insuficiente para discriminar níveis muito baixos de NO
●
 e interferentes típicos sob reais 

condições fisiológicas 
[6,11,14]

. 

A especificidade do sensor para detecção do NO
●
 deve-se ao potencial em que é 

oxidado 
[6,14]

. Outras espécies biológicas e químicas, por exemplo, nitrito, nitrato, dopamina e 

peróxido de hidrogênio, também são oxidados em potenciais semelhantes. A fim de reduzir 

essa interferência, os eletrodos são frequentemente revestidos com membranas seletivas, 

como Nafion
®
, o que reduz interferências de substâncias catiônicas devido à interceptação 

eletrostática, além de atuar como uma membrana impermeável contra interferentes carregados 

negativamente 
[4,23]

. Groppe e colaboradores 
[20]

 desenvolveram um eletrodo de platina 

modificado com porfirina de níquel por meio de polimerização eletroquímica. O estudo 

comparou a eficácia do Nafion
®
, fenol, eugenol e do ácido 3-hidroxifenilacético contra 

interferentes. Eletroquimicamente polimerizado, o eugenol mostrou ser o mais adequado para 

a proteção contra interferências. A sensibilidade também foi melhor quando fenóis 

polimerizados ou eugenol foram usados para proteger as camadas. No entanto, a seletividade 

na concentração estudada não é suficiente para o bloqueio da dopamina, que deu um sinal 

particularmente elevado em comparação aos outros interferentes testados. É importante 
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mencionar que a membrana de Nafion
®
 não apresentou proteção significativa contra a 

oxidação direta de dopamina em comparação com o eugenol
[20]

. 

As alterações morfológicas na camada de detecção podem influenciar fortemente no 

desempenho do sensor. Assim, a fabricação de filmes nanoestruturados na forma de camadas 

sobre a superfície de um eletrodo pode ser uma estratégia prática para aumentar a sua 

sensibilidade e seletividade através da disponibilização de mais sítios ativos na superfície. 

Neste trabalho de doutoramento, o dendrímero poliamidoamina (PAMAM) foi utilizado para 

essa finalidade, o que permitiu um melhor desempenho decorrente da utilização de 

nanomateriais. Devido à sua estrutura organizada, facilidade de modificação e comportamento 

de adsorção forte para uma variedade de substratos, o dendrímero PAMAM pode ser utilizado 

para produzir camadas de filme. Além disso, o tamanho molecular uniforme do dendrímero 

permite sua utilização em filmes finos organizados 
[24]

. A seletividade analítica dos sensores 

de NO
●
 é determinada principalmente pela permeabilidade seletiva e espessura do filme. No 

entanto, isto é uma vantagem e uma desvantagem, pois ao mesmo tempo em que o aumento 

da camada do dendrímero tende a aumentar a seletividade de NO
●
, ele pode prejudicar o 

tempo de resposta e a sensibilidade do NO
●
 em fluidos biológicos 

[25]
. 

Para que as características dos filmes automontados não sejam uma desvantagem, 

vamos discutir a seguir as características da técnica de layer-by-layer (LbL) e os 

nanomateriais utilizados nessa tese. 

 

2.1.2 A auto-organização pela técnica layer-by-layer 

 

O primeiro trabalho a utilizar a técnica de automontagem (LbL, do inglês layer-by-

layer), foi relatado em 1966 por Iler, que descreve a fabricação de multicamadas, alternando a 

deposição de partículas coloidais positiva e negativamente carregadas 
[26]

. Porém, esse 
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importante trabalho não teve repercussão, até que Decher e colaboradores redescobriram e 

apresentaram de maneira clara a técnica, como ilustrado na figura 2.3.  

Como descrito por Decher e colaboradores, a construção dos filmes automontados pela 

técnica LbL é feita por meio de etapas. 

 

Figura 2.3. Esquema da construção do filme LbL com espécies aniônicas e catiônicas 

proposto por Decher e Hong 
[27]

.  

 

Na etapa I, um substrato com superfície de carga positiva é imerso em uma solução de 

moléculas de carga negativa. Ocorre a adsorção de uma monocamada com carga negativa à 

superfície do substrato. Em seguida, o substrato com a primeira camada é lavado em água 

com mesmo pH para remover as moléculas fracamente adsorvidas. Na etapa II, o substrato é 

novamente imerso em uma solução contendo um polieletrólito com carga positiva, o que 

resulta na formação de uma segunda camada, mas agora de carga superficial positiva. Após 

uma nova lavagem com água o processo pode ser repetido inúmeras vezes até a produção de 

várias camadas 
[28]

. 

A técnica LbL demonstra vantagens sobre outros métodos na fabricação de filmes com 

multicamadas, principalmente devido as interações eletrostáticas serem a principal força na 

construção das camadas 
[29]

. A primeira vantagem está relacionada ao método simples e de 
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fácil manipulação, isto é, não necessita de instrumentações elaboradas. Outra vantagem é a 

versatilidade do método: dependendo das características das moléculas utilizadas, o método 

permite diferentes interações moleculares, além das interações eletrostáticas. O método 

também possibilita a incorporação de diferentes materiais junto às camadas, como as 

nanopartículas, de tal forma que a arquitetura do filme seja controlada pelas estruturas e 

propriedades de cada molécula do sistema 
[25,29]

. Mais uma vantagem do método, que é de 

grande importância no desenvolvimento de sensores para NO
●
, é que a deposição dos filmes 

independe do tamanho ou formato do substrato 
[26]

. Isso significa que a técnica LbL pode ser 

realizada não apenas em substratos planos, mas também em substratos com diferentes formas 

e tamanhos, como eletrodos ou ultramicroeletrodos de fibra de carbono 
[25-29]

. 

 Muitos são os nanomateriais utilizados para a construção de filmes LbL, entre eles as 

moléculas de ftalocianinas e porfirinas 
[6,9,14,18-23]

, como descrito anteriormente, e também os 

dendrímeros 
[24]

. Dendrímeros são macromoléculas com arquitetura altamente ramificada em 

três dimensões, cujos elementos estruturais podem ser ajustados para alterar tanto a superfície 

quanto as propriedades internas da macromolécula 
[30]

. Os dendrímeros são caracterizados 

pelas suas gerações, isto é, a medida que aumenta o número de ramificações aumenta a 

geração do dendrímero. A estrutura dos dendrímeros pode ser dividida em três componentes 

principais: o núcleo, o interior e a casca, como ilustra a figura 2.4.  

O núcleo define a forma em 3D do dendrímero. O interior define as propriedades que 

chamamos de host-guest do dendrímero, por exemplo, a interação de fármacos em sistemas de 

entrega controlada de medicamento 
[32]

. A superfície do dendrímero pode ser polimerizada ou 

modificada com grupos funcionais periféricos. 
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Figura 2.4. Estruturas dos dendrímeros da geração zero (sem nenhuma remificação além da 

estrutura original) para a geração dois (com duas ramificações além da estrutura original). A 

segunda geração é dividida em núcleo, interior e casca, como as setas indicam 
[31]

. 

 

Tanto o núcleo quanto o tipo de ramificação interior alteram a morfologia do 

dendrímero, pois o diâmetro do dendrímero aumenta linearmente, enquanto o número de 

grupos de superfície aumenta exponencialmente a cada geração. Nesse caso, dendrímeros com 

gerações baixas geralmente são mais flexíveis e porosos, enquanto dendrímeros de gerações 

mais alta possuem formas mais densas e tridimensionais 
[33]

. O aumento das gerações dos 

dendrímeros afeta a rigidez, solubilidade e reatividade dos grupos terminais da estrutura 

externa. Por isso, a maioria dos dendrímeros utilizados em aplicações biomédicas são de 

quarta geração ou superior, devido às vantagens do comportamento físico-químico dessas 

estruturas 
[30]

. 

Um exemplo da utilização de dendrímeros em medicina é no desenvolvimento de 

sistemas de entrega de NO
●
 para fins terapêuticos em aplicações biomédicas 

[30-34]
. Os 

dendrímeros atuam no transporte e liberação de NO
●
 de maneira controlada. O 

desenvolvimento de veículos de liberação de NO
●
 tem melhorado muito nos últimos anos,  

devido à combinação entre nanotecnologia e sistemas de entrega, o que vem permitindo 
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ultrapassar muitos dos desafios de transporte e liberação de NO
●
 em terapia 

[34]
. Um dos 

maiores desafios a serem vencidos é o controle da quantidade e do tempo de liberação de NO
●
 

no local de destino. A liberação controlada com o tempo não é a única vantagem do uso de 

dendrímeros aplicados a entrega de medicamentos. Outra vantagem é o fato de que a 

superfície externa do dendrímero pode ser funcionalizada para melhorar a solubilidade do 

material para uma função específica 
[30-34]

. Esta última vantagem é importante desde que a 

modificação química da superfície do material permita a entrega de NO
●
 seletivamente. O 

controle do NO
●
 é extremamente importante para as aplicações desses materiais biológicos, 

especialmente na área cardiovascular 
[34]

. 

Conhecendo as propriedades e a necessidade de novas metodologias para a detecção 

de óxido nítrico, essa primeira parte da tese de doutoramento apresenta um novo sensor de 

NO
●
 de alta seletividade com base na técnica de automontagem LbL. Para isso, os materiais 

ftalocianina de níquel tetrassulfonada (NiTsPc) e o dendrímero policatiônico poliamidoamina 

(PAMAM) foram alternados para obter filmes nanoestruturados. Esses filmes foram 

utilizados na modificação de ultramicroeletrodos de fibra de carbono, utilizados como 

sensores eletroquímicos para a detecção eletroquímica de NO
●
. Nossa justificativa para a 

escolha de um dendrímero policatiônico é devido à sua elevada carga positiva, de maneira que 

possa agir como uma membrana seletiva de ânions, deixando passar espécies neutras, 

repelindo interferentes catiônicos e possibilitando a estabilidade das moléculas de NO
●
 nos 

poros dos dendrímeros. Além disso, as propriedades físico-químicas e eletroquímicas do filme 

em questão foram analisadas, bem como a sua capacidade para melhorar a detecção de NO
●
 e 

a seletividade contra interferentes, tais como o nitrato, nitrito, peróxido de hidrogênio, 

dopamina, noradrenalina, adrenalina e ácido ascórbico. 
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2.2 PARTE EXPERIMENTAL  

 

2.2.1 Reagentes e soluções  

 

Os reagentes para a fabricação dos filmes LbL, ftalocianina de níquel tetrassulfonada 

(NiTsPc) e dendrímero poliamidoamina (PAMAM) de quarta geração foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich. Para a deposição dos filmes na superfície dos ultramicroeletrodos de fibra de 

carbono foram preparadas soluções aquosas pH 4 de NiTsPc e PAMAM nas concentrações 

0,5 g L
-1 

e 1,0 g L
-1

, respectivamente. O pH das soluções de PAMAM e NiTsPc foram 

ajustados utilizando uma solução 1,0x10
-1

 mol L
-1

 de H2SO4.  

Para a construção dos ultramicroeletrodos de fibra de carbono (UME) foram utilizados 

fio de cobre da Goodfellow (Alemanha) e fibras de carbono de procedência SGL Technik 

GmbH (Alemanha). Foram também utilizados capilares de vidro de borossilicato da 

Hilgenberg GmbH (Alemanha), com tamanho de 100 mm, diâmetro externo de 1,50 mm e 

diâmetro interno de 0,375 mm. A cola de carbono condutora LEIT-C da Neubauer 

Chemikalien (Alemanha), o elastômero de silicone 184 e agente de cura 184 da Sylgard
® 

(Alemanha) foram preparados 30 minutos antes do uso na razão em massa de 10 partes do 

elastômero para 1 parte do agente. Resina acrílica de eletrodeposição adquirida da BASF 

(Alemanha) também foi utilizada na construção dos UMEs. Para a determinação da área 

eletroativa do UME foi utilizada uma solução 5,0 mmol L
-1 

de cloreto de hexaaminrutênio III, 

[Ru(NH3)6Cl3], de procedência ABCR GmbH (Alemanha).  

O reagente Griess da Sigma-Aldrich (Alemanha) foi utilizado como ensaio 

colorimétrico na determinação da concentração de NO
●
 após cada síntese. Para isso, foram 

misturados volumes iguais da solução de NO
●
 ao reagente Griess. Após 15 minutos 

monitorou-se a absorbância no comprimento de onda λ = 540 nm. 
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Para os testes de interferência foram utilizados Dopamina (DA) (hidrocloreto de 3-

hidroxitiramina, C8H11NO2·HCl), Norepinefrina (NEp) ((R)-4-(2-amino-1-hidroxietil)-1,2-

benzenodiol), Epinefrina (Ep) (álcool (R)-(−)-3,4-dihidroxi-α-(metilaminometil)benzil) 

adquiridos da Sigma-Aldrich (Alemanha), ácido ascórbico (AA) (C6H8O6), nitrato de sódio 

(NaNO3) e peróxido de nitrogênio (H2O2) da J.T. Baker (Holanda) e nitrito de sódio (NaNO2) 

da Normapur (Alemanha), nas concentrações entre 1 µmol L
-1

 a 500 µmol L
-1

, preparadas em 

solução tampão fosfato salino (PBS). Para o preparo da solução fosfato salino (PBS)           

0,1 mol L
-1

 foram utilizados Na2HPO4.2H2O, NaH2PO4.H2O e NaCl adquiridos da J.T. Baker 

(Holanda), e ajustado o pH para 7,4 com uma solução 0,1 mol L
-1

 de NaOH.  

 

2.2.2 Fabricação do ultramicroeletrodo de fibra de carbono 

 

Para a construção dos ultramicroeletrodos foram utilizadas fibras de carbono de 7 a     

9 µm de diâmetro. Para isso, as fibras foram expostas à acetona por 24 horas para que a capa 

protetora fosse removida. Em seguida, a fibra de carbono foi conectada a um fio de cobre com 

o auxílio de cola de carbono condutora. Após secagem a 25 ºC, o fio de cobre com a fibra de 

carbono foi introduzido em um tubo capilar de vidro. A extremidade oposta à fibra foi isolada 

com silicone, seguida de secagem em estufa a 190 ºC por 15 minutos. Após secagem, a fibra 

de carbono foi selada no capilar de vidro por meio de um extrator capilar, ilustrado na figura 

2.5. O capilar foi posicionado na bobina sobre a junção entre o fio de cobre e a fibra de 

carbono, como aparece na figura 2.5A. Ao aplicar uma corrente de 17,3 ampéres, os 3 discos 

de peso promovem a fusão vidro-fibra (figura 2.5B). Dessa forma ocorre uma junção perfeita 

da fibra de carbono no vidro, com uma parte da fibra de carbono exposta. 
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Figura 2.5. Extrator capilar: (a) posição do parafuso micrométrico capilar na bobina de 

aquecimento, (b) tubo de vácuo, (c) capilar, (d) bobina de aquecimento e (e) peso. 

 

Em seguida, a superfície exposta da fibra de carbono no eletrodo é isolada por 

eletrodeposição anódica. A fibra de carbono é imersa em uma solução de resina acrílica e 

aplica-se um potencial em torno de 3,5-4,0 V durante 3 minutos. Após essa etapa os eletrodos 

são secos em estufa a 190 °C por 15 minutos. A última etapa é o corte da ponta da fibra de 

carbono isolada para obter um eletrodo com geometria de disco com área conhecida. O corte 

deve ser de maneira perpendicular ao eixo longitudinal usando uma lâmina de bisturi com o 

auxílio de um microscópio 
[35,36]

.  

A área eletroativa de vários ultramicroeletrodos de fibra de carbono construídos foi 

verificada por voltametria cíclica em 5,0 mmol L
-1

 de [Ru(NH3)6Cl3] em solução de KCl        

0,1 mmol L
-1

 como observa-se na figura 2.6 
[37]

. A área eletroativa obtida nos 

ultramicroeletrodos de fibra de carbono foi de 6,6 ± 0,3 (n=10). 
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Figura 2.6. Voltamograma cíclico do ultramicroeletrodo de fibra de carbono em 5,0 mmol L
-1

 

de cloreto de hexaaminrutênio III, [Ru(NH3)6Cl3],  em solução 0,1 mmol L
-1

 de KCl. 

Velocidade de varredura de 25 mV s
-1

. 

 

 Observa-se na figura 2.7 as microscopias dos UMEs realizadas em Microscópio 

Olympus System modelo BX41 (Alemanha), para avaliar a junção vidro-fibra. 

 

   

Figura 2.7. Microscopias dos UMEs fabricados para avaliação da junção vidro-fibra (A) e o 

diâmetro da fibra de carbono utilizado (B). 

 

A B 
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Observa-se na figura 2.7A a perfeita junção vidro-fibra pela técnica empregada. A 

figura 2.7B apresenta a medida exata da fibra de carbono utilizada na construção dos 

ultramicroeletrodos. 

 

2.2.3 Fabricação dos filmes LbL 

 

Filmes automontados foram fabricados pela imersão de ultramicroeletrodos de fibra de 

carbono na solução policatiônica do dendrímero PAMAM por 5 minutos, seguida da imersão 

em solução polianiônica de NiTsPc por mais 5 minutos. Após deposição de cada camada, os 

filmes eram imersos em solução aquosa de lavagem pH 4, solução ajustada com H2SO4       

0,5 mol L
-1

, seguida de secagem por 10 minutos. A figura 2.8 mostra uma representação 

esquemática da deposição de uma bicamada de dendrímero e ftalocianina na superfície do 

ultramicroeletrodo de fibra de carbono, CF-(PAMAM/NiTsPc).  

 

Figura 2.8. Esquema da fabricação de filmes automontados pela técnica de LbL com 

dendrímero e ftalocianina de níquel tetrassulfonada em superfície de ultramicroeletrodo de 

fibra de carbono. 
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Diferentes arquiteturas, CF-(NiTsPc/PAMAM), CF-(PAMAM/NiTsPc), CF-PAMAM 

e CF-NiTsPc, foram testadas a fim de verificar qual era o melhor para a detecção do NO
●
. 

Para isso foram realizadas medidas de impedância eletroquímica e voltametria de pulso 

diferencial com 80 µmol L
-1

 de NO
●
 em PBS pH 7,4. Para avaliar a difusão e a modificação 

da superfície dos UMEs com os filmes LbL foram realizados voltamogramas cíclicos com 5,0 

mmol L
-1

 de [Ru(NH3)6Cl3] em solução KCl 0,1 mmol L
-1

 dos eletrodos modificados com 1, 

3, 5, 10, 15 e 20 bicamadas na arquitetura CF-(PAMAM/NiTsPc). 

 

2.2.4 Técnicas de caracterização  

 

Os filmes LbL na superfície dos UMEs foram caracterizados por medidas 

eletroquímicas de pulso diferencial e espectroscopia de impedância eletroquímica. Uma cela 

eletroquímica devidamente selada foi usada para controle do O2 livre durante as medidas. Os 

UMEs com e sem modificação foram utilizados como eletrodos de trabalho. Um eletrodo de 

Ag/AgCl/KCl 3 mol L
-1

 foi utilizado como referência. A voltametria de pulso diferencial 

(DPV) foi utilizada para estudar as propriedades eletroquímicas do sensor de NO
●
 com os 

parâmetros: altura do pulso de 2 mV, tamanho do pulso de 50 mV e tempo do pulso de 0,05 s. 

Foram realizadas medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) no potencial 

de 0,80 V com 5 mV de amplitude de onda. A frequência foi medida entre 0,1 Hz a 10 kHz, 

com solução 80 μmol L
-1

 de NO
●
. Para a curva analítica de calibração foram utilizadas 

concentrações entre 8 µmol L
-1

 a 80 µmol L
-1

. As medidas de DPV e EIE foram realizadas 

com potenciostato/galvanostato/FRA Gamry
®

 (Gamry Instruments, Warminster, DA).  

Para o monitoramento da concentração de NO
●
 foi utilizado um espectrofotômetro   

UV-vis Specord S 100 da Analytik Jena (Alemanha) com caminho ótico da cela de 10 mm. 
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2.2.5 Solução padrão de NO
●
 

 

A configuração para a preparação da solução padrão de NO
●
 no laboratório é mostrada 

na figura 2.9. A produção de NO
●
 segue as seguintes equações: 

 

2 NaNO2(s) + H2SO4(l) → 2 HNO2(aq) + Na2SO4(aq)               (6) 

3 HNO2(l) → HNO3(aq) + 2 NO
●

(g) + H2O(l)                          (7) 

 

 

Figura 2.9. Esquema da produção da solução saturada padrão de NO
●
 a partir das soluções de 

NaNO2 e H2SO4, utilizando sistema a vácuo e controle de temperatura. 

 

Um balão volumétrico de fundo redondo com três entradas foi preenchido com uma 

solução saturada de NaNO2. Um funil de adição com equalizador de pressão foi preenchido 

com solução 10% (v/v) de H2SO4 e conectado ao balão volumétrico contendo NaNO2 a partir 

do topo. A solução 10% de H2SO4 foi adicionada lentamente ao balão volumétrico contendo 
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NaNO2, levando a uma reação vigorosa. A taxa com que a solução de H2SO4 atinge o balão 

com NaNO2 determina a pressão do sistema e o tempo da reação. A fim de assegurar uma 

reação longa e estável para a produção de uma solução saturada de NO
●
 no frasco da outra 

extremidade do sistema, a taxa de queda da solução de H2SO4 deve ser lenta e constante. O 

monitoramento na produção de NO
●
 é essencial para equalizar a pressão interna do sistema. O 

NO
●
 produzido passou por duas soluções de lavagem contendo solução supersaturada de 

KOH para remover produtos indesejados como nitratos ou impurezas. 

O NO
●
 puro foi coletado em um frasco pequeno contendo 25 mL de solução tampão 

PBS 0,1 mol L
-1

 e pH 7,4 a 4 ºC desgaseificado. A reação que leva à produção de NO
●
 

continua por cerca de 15-20 minutos. Uma vez que a solubilidade do NO em PBS é altamente 

dependente da temperatura, o frasco de coleta do NO
●
 foi continuamente resfriado em banho 

de gelo para manter a temperatura baixa. Todo o sistema foi purgado com argônio por pelo 

menos 30 minutos antes do início do procedimento para exclusão completa de oxigênio. A 

solução padrão de NO
●
 foi mantida a 4 ºC em um balão volumétrico de vidro com uma 

entrada lacrada por um septo de silicone (Wheaton, Millville, EUA). Para a retirada da 

solução de NO
●
 foi utilizada uma seringa descartável de 1 µL. A concentração final da 

solução padrão de NO
●
 foi determinada por meio do teste colorimétrico de Griess 

[38]
. 

 

2.2.6 Determinação da concentração de NO
●
 por meio do teste de Griess. 

 

Para a determinação da concentração de NO
●
 na solução padrão, adicionou-se 100 mL 

da solução padrão com auxílio de uma seringa em 100 mL de PBS pH 7,4 contendo oxigênio 

em um frasco com septo. Após 12 horas ocorre a conversão total do NO
●
 em nitrito (NO2

-
). 

Para a curva analítica de calibração foi utilizada a solução de nitrito e o reagente Griess em 

razões iguais, isto é, misturou-se os mesmos volumes da solução do reagente Griess e 
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amostra, entre as concentrações de 0,43 a 65 mmol L
-1

 NO2
-
. Após 15 minutos o NO

●
 foi 

monitorado a partir do NO2
-
 formado pela reação com a sulfilamida do reagente de Griess, 

conforme a reação a seguir:  

Sequência da reação: 

 

 

Nessa reação ocorre a formação de um azo corante de cor magenta, o qual pode ser 

monitorado colorimetricamente medindo-se sua absorbância em λ = 540 nm 
[39]

. A partir 

dessa reação foi possível construir uma curva analítica de calibração como mostra a figura 

2.10. 
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Figura 2.10. (A) Curva analítica de calibração de NO2
-
, para o monitoramento de NO

●
 pela 

reação de NO2
-
 com o reagente Griess nas concentrações 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10; 15; 20 e                 

25 µmol L
-1

. (B) Regressão linear dos máximos de absorbância de NO2
-
 por meio da técnica 

colorimétrica nas concentrações da curva analítica de calibração do gráfico A. 
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Para a determinção da concentração de NO
●
 a cada síntese, utilizou-se a curva de 

calibração y = -0,0495 + 0,0137x obtida pelos resultados apresentados na figura 2.10. Uma 

perspectiva das concentrações obtidas a partir de 8 sínteses diferentes de NO
●
 é plotada na 

figura 2.11.  
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Figura 2.11. Valores médios das concentrações de NO
●
 após cada síntese utilizando a técnica 

colorimétrica com a reação de Griess. 

 

O valor médio das concentrações da solução padrão de NO
●
 a 4 ºC foi de 3,90 mM ± 

0,42 (n=8).  

 

2.2.7 Detecção de NO
●
 

 

Os sensores de NO
●
 com filmes LbL das diferentes arquiteturas [CF/PAMAM; 

CF/NiTsPc; CF-(PAMAM/NiTsPc) e CF-(NiTsPc/PAMAM)] foram testados para avaliar 

suas propriedades catalíticas. Para as curvas analíticas de calibração com o sensor de NO
●
, 

alíquotas da solução padrão de NO
●
 foram adicionadas dentro de uma cela eletroquímica nas 

concentrações entre 10 a 80 µmol L
-1

. As medidas de EIE foram usadas para avaliar a 

influência da arquitetura do filme nanoestruturado na velocidade de difusão do NO
●
 e a 

relação entre a concentração e a resistência a transferência eletrônica. 
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2.2.8 Detecção dos interferentes 

 

A capacidade dos filmes nanoestruturados na superfície do UME em discriminar 

interferentes foi medida por voltametria de pulso diferencial utilizando uma solução 

eletrolítica contendo 48 µmol L
-1

 de NO
●
 e 150 µmol L

-1
 de cada interferente. O sensor CF-

(PAMAM/NiTsPc) foi testado para avaliar suas propriedades de seletividade contra 

interferentes como NO2
-
, NO3

-
, H2O2, dopamina, noradrenalina, adrenalina e ácido ascórbico.  

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os ultramicroeletrodos de fibra de carbono (UMEs) são utilizados para o 

desenvolvimento de novos sensores de NO
●
 por possuir dimensões micrométricas. Além 

disso, a modificação da superfície do eletrodo no desenvolvimento de sensores para NO
●
 é 

fundamental. Atualmente, a técnica mais empregada nessa modificação é a 

eletropolimerização de porfirina 
[18,19]

. Sabendo da importância de modificar a superfície do 

UME para a detecção de NO
●
, a técnica de modificação LbL foi empregada como uma 

alternativa aos métodos clássicos de modificação de superfícies de UMEs utilizando 

diferentes arquiteturas para o desenvolvimento de sensor de NO
●
. Essa modificação usando a 

automontagem LbL raramente é usada nesse tipo de superfície. 

A primeira etapa na modificação dos UMEs pela técnica de LbL foi definir uma 

arquitetura molecular da superfície do UME que facilitasse a transferência eletrônica e 

consequentemente a detecção do NO
●
. A capacidade de ligação dos centros metálicos das 

metaloftalocianinas pode ser estimada através da análise do pKa dos ligantes livres e dos 

compostos de coordenação. Nesse caso, para a molécula de NiTsPc, é esperado um processo 
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de ionização em pH acima de 2,5, uma unidade acima do pKa. Dessa forma, os quatro grupos 

sulfônicos estarão ionizados 
[40]

. Tais condições asseguram que todos os grupos sulfônicos 

podem interagir com os grupos amina do PAMAM e formar pontes de hidrogênio como 

ilustrado na figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Esquema da ligação entre os grupos amina da molécula do dendrímero PAMAM 

com os grupos sulfônicos da molécula de ftalocianina de níquel tetrassulfonada. 

(*representação de 1/6 da estrutura da molécula de PAMAM).  

 

Além disso, a carga negativa dos anéis de ftalocianina deve impedir a agregação inter 

ou intramolecular 
[40,44]

, indicando que essas moléculas são passíveis de utilização na 

automontagem LbL. Uma característica fundamental da formação dos filmes com a técnica 

LbL é a capacidade de produzir estruturas supramoleculares cujas propriedades podem diferir 

das propriedades dos materiais utilizados 
[40,41]

. A arquitetura do sensor de NO
●
 foi 

investigada por meio da voltametria de pulso diferencial, a fim de contornar os problemas 

com correntes capacitivas provocadas pela modificação da superfície de eletrodo.  
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Os resultados da dependência da corrente de pico em função da concentração por meio 

da voltametria de pulso diferencial dos sensores de NO
●
 com diferentes arquiteturas são 

apresentados na figura 2.13.  
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Figura 2.13. (A) Voltamogramas de pulso diferencial dos sensores de NO
●
 nas arquiteturas 

CF-PAMAM (□), CF-NiTsPc (●), CF-(NiTsPc/PAMAM) (Δ) e CF-(PAMAM/NiTsPc) (○) na 

concentração de NO de 60 µmol L
-1

. (B) Curvas analíticas de calibração para as quatro 

arquiteturas empregadas no gráfico A, nas concentrações 0, 16, 24, 32, 40, 48, 60, 80 e 100 

µmol L
-1

 de NO
●
 em solução tampão PBS pH 7,4 desoxigenada. 

 

Como observamos na figura 2.13A, o sinal de NO
●
 foi melhor definido quando 

NiTsPc e PAMAM estavam juntos na automontagem. A ausência de um dos compostos 

proporcionou correntes menores e voltamogramas menos definidos. A deposição de filmes 

CF-(PAMAM/NiTsPc) foi mais eficiente do que filmes com arquitetura CF-

(NiTsPc/PAMAM). Tal resultado pode estar relacionado a uma organização estrutural 

favorável dos grupos do PAMAM e NiTsPc na superfície do UME. Por outro lado, é possível 

que a carga positiva do PAMAM na interface-solução altere a difusão do NO
●
 para a 

superfície do eletrodo. A influência das diferentes arquiteturas na sensibilidade do sensor à 

detecção de NO
●
 é observada a partir da inclinação das curvas analíticas de calibração na 
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figura 2.13B. A inclinação da curva no sensor com arquitetura CF-(PAMAM/NiTsPc) é 

maior, neste caso, três vezes maior comparada com a do sensor CF-(NiTsPc/PAMAM).  

Sabendo que o PAMAM não é eletroativo, qualquer processo eletroquímico dos filmes 

CF-(PAMAM/NiTsPc) deve-se a interação NO-Ni da metaloftalocianina, semelhante ao que 

ocorre com as metaloporfirinas. As metaloporfirinas são conhecidas por serem capazes de 

incluir ligantes adicionais em sua esfera de coordenação formando uma ligação octaédrica 

distorcida com o metal central 
[42]

. Nesse caso, o NO
●
 liga-se ao Ni da ftalocianina formando 

um aduto. Para que ocorra a oxidação do NO
●
, o produto da reação de oxidação NO

+
 é 

estabilizado pelas moléculas de dendrímero PAMAM, que, por sua vez, auxiliam nesse 

processo como relatado por Seabra e colaboradores 
[34]

, que utilizam o PAMAM para 

estabilizar o NO
+
 em sistemas de entrega de medicamento. A interação entre o metal do filme 

e o NO
●
 é necessária para facilitar a oxidação eletrocatalítica do NO

●
 no eletrodo      

modificado 
[6]

. 

A combinação da técnica de EIE com os ultramicroeletrodos é uma excelente 

ferramenta que pode ser utilizada para entender diversos sistemas eletroquímicos. Porém, 

antes de discutir os resultados obtidos por essas técnicas, é necessário compreender as 

características e propriedades da impedância dos UMEs. A técnica de EIE fornece uma visão 

completa e detalhada das características elétricas da interface eletrodo/solução, abrangendo 

desde o transporte eletrônico em dispositivos semicondutores até o estudo de processos 

cinéticos eletroquímicos das mais diferentes naturezas, sendo de grande interesse na 

eletroquímica fundamental. A pequena dimensão dos UMEs contribue para a difusão das 

espécies eletroativas na superfície do UME. Essa característica é de grande importância em 

estudos de processos de transferência eletrônica, onde é essencial maximizar o transporte de 

massa, a fim de permitir uma velocidade constante 
[43]

.  
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Devido aos diferentes formatos que a superfície do UME pode exibir, alguns autores 

derivaram equações apropriadas de impedância ac em UME com superfície em formato disco. 

Fleischmann e Pons 
[43]

 foram os pesquisadores que melhor desenvolveram essa derivação. 

Considerando uma reação eletroquímica de um elétron e as equações da segunda lei de Fick, 

que descreve as mudanças de concentração das espécies oxidadas com o tempo, e a equação 

de Butler-Volmer, os autores derivaram duas equações para os componentes imaginário e real 

de uma impedância difusional em um microdisco. As equações são: 

 

Z’ = (4RT/π n
2
 F

2
 D

1/2
 ω

1/2
 a

2
 c) Φ4 (a

2
ω/D)    (equação 8) 

Z” = (4RT/π n
2
 F

2
 D

1/2
 ω

1/2
 a

2
 c) Φ5 (a

2
ω/D)    (equação 9) 

 

Sendo Φ4 e Φ5 funções da frequência não-dimensional a
2
ω/D, os símbolos R, T e F tem seus 

significados usuais, e n=1 para a transferência de um elétron
[43]

.  

 O circuito equivalente proposto por Fleischmann e Pons 
[43]

 para um UME em 

microdisco é mostrado na figura 2.14. O circuito contém uma resistência do eletrólito Ru, uma 

resistência de transferência de carga, Rct, um capacitor referente a dupla camada Cdl e uma 

componente difusional M dada pelas equações 8 e 9. Esse circuito é muito próximo ao 

circuito de Randles, utilizado para eletrodos convencionais, porém difere nas componentes 

real e imaginária, referentes a difusão.  

 

Figura 2.14. Circuito equivalente proposto por Fleischmann e Pons para       

ultramicroeletrodos com superfície em formato de microdisco 
[43]

. 
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Nos UMEs, a resistência da solução é muito pequena comparada aos outros 

componentes. Em alta frequências a resposta é dominada pela resistência de transferência de 

carga e pela capacitância da dupla camada. Como consequência, um semicírculo é observado 

no plano complexo. Nas altas frequências, geralmente a difusão é linear e semi-infinita 

correspondendo a componente Warburg (Zw). Em baixas frequências, diferente dos eletrodos 

convencionais, a difusão torna-se esférica e o fluxo se aproxima de um valor constante. 

Quando Rct é grande, o semicírculo em alta frequência aumenta, isto é o processo é dominado 

pela cinética de transferência de carga, que em grande parte controla a resposta eletroquímica. 

Quando Rct é pequeno, o semicírculo é menor e a impedância difusional domina. A principal 

vantagem de usar ultramicroeletrodos em conjunto com espectroscopia de impedância 

eletroquímica ac é que a impedância difusional é reduzida significativamente quando 

comparada com a de eletrodos normais e, portanto, torna-se possível caracterizar reações 

eletroquímicas para as quais a constante de velocidade heterogênea é relativamente alta 
[43]

. 

 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foi realizada para inferir as 

propriedades de transferência de elétrons através das diferentes arquiteturas empregadas na 

superfície do UME. A figura 2.15 mostra diagramas de Nyquist obtidos em 0,80 V em 

solução tampão desgaseificada (PBS pH 7,4) contendo 60 µmol L
-1

 de NO
●
. Os resultados 

mostram diferenças significativas na resistência à transferência eletrônica para todos os filmes 

comparados ao UME sem modificação. 

Observa-se que a resistência de transferência de carga pode ser correlacionada com os 

resultados do DPV da figura 2.15. O sensor CF-PAMAM tem uma maior resistência à 

transferência de elétrons em comparação com os outros sensores, além de apresentar um 

maior comportamento capacitivo. Isso pode estar relacionado à natureza altamente carregada 

da estrutura do PAMAM. O valor máximo da parte imaginária da impedância, - Zimag do 

sensor CF-PAMAM foi cerca de 3x10
8
 Ω, pelo menos seis vezes maior do que para o UME 
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sem modificação, que tinha um valor próximo a 5x10
7
 Ω. O valor da resistência de 

transferência de carga para CF-(PAMAM/NiTsPc) foi menor comparado ao do sensor CF-

PAMAM. Isso significa que alguma forma de interação entre o PAMAM e NiTsPc, 

provavelmente de natureza eletrostática, cause uma neutralização significativa da carga do 

PAMAM e, assim, observa-se uma diminuição no comportamento capacitivo do filme e na 

resistência à transferência de elétrons através do filme.   

0 1x10
8

2x10
8

3x10
8

4x10
8

5x10
8

0

1x10
8

2x10
8

3x10
8

4x10
8

5x10
8

 

 

 CF

 CF-PAMAM

 CF-NiTsPc

 CF-(NiTsPc/PAMAM)

 CF-(PAMAM/NiTsPc)

-Z
im

ag
 (

oh
m

)

Z
real

 (ohm)
 

Figura 2.15. Diagramas de Nyquist obtidos para o UME de fibra de carbono sem modificação 

(■) e com as bicamadas (□) PAMAM, (●) NiTsPc, (Δ) NiTsPc/PAMAM e (○) 

PAMAM/NiTsPc. Eletrólito composto por solução tampão desgaseificada (PBS pH 7,4) 

contendo 60 µmol L
-1

 de NO
●
. Potencial de 0,80 V, faixa de frequência de 0,1 Hz a 10 kHz e 

5 mV de amplitude de pulso.    

 

Quando a arquitetura do filme é alterada para CF-(NiTsPc/PAMAM), com a interface 

PAMAM entre o eletrólito e o eletrodo, a resistência à transferência de carga aumenta em 

relação ao caso anterior. O PAMAM na parte interna do filme interage eletrostaticamente 

melhor com o NiTsPc neutralizando suas cargas, enquanto a outra superfície exposta ao 

eletrólito não é afetada. Mais uma vez, o aumento no comportamento capacitivo do filme 

surge devido à carga superfícial. A resistência de transferência de carga, no entanto, é 
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reduzida em comparação ao filme CF-PAMAM, devido à neutralização parcial da carga 

positiva no PAMAM por NiTsPc. Por outro lado, PAMAM pode atuar como uma camada de 

inibição para a difusão de NO
●
. Isso explica aa baixas correntes voltamétricas observadas na 

figura 2.13 para o UME modificado apenas com o PAMAM. A arquitetura                           

CF-(PAMAM/NiTsPc), portanto, é mais eficiente como sensor de NO
●
, facilitando a 

transferência de elétrons em comparação com as outras arquiteturas. 

Após a identificação da melhor arquitetura para o desenvolvimento do sensor de NO
●
, 

foi investigado o número ideal de camadas de CF-(PAMAM/NiTsPc) para detecção de NO
●
. 

Este parâmetro é essencial, especialmente porque a taxa de difusão do NO
●
 através das 

camadas do filme LbL é crucial para sua detecção. Inicialmente, o número de bicamadas 

sobre a resposta do UME foi avaliado por meio de voltamogramas cíclicos do sensor           

CF-(PAMAM/NiTsPc) com uma solução 5,0 mmol L
-1

 de [Ru(NH3)6Cl3] em                       

KCl 0,1 mmol L
-1

 como mostra a figura 2.16A.  
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Figura 2.16. (A) Voltamogramas cíclicos do UME de fibra de carbono (a) com 5 (b), 10 (c),     

15 (d) e 20 (e) bicamadas de CF-(PAMAM/NiTsPc)n em solução 5,0 mmol L
-1

 de 

[Ru(NH3)6Cl3] em KCl 0,1 mmol L
-1

. (B) Resposta linear decrescente da corrente em função 

do número de bicamadas de PAMAM/NiTsPc na superfície do UME de fibra de carbono no 

potencial -0,296 V. 
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O aumento do número de bicamadas na superfície do UME é caracterizado pela 

diminuição dos valores das correntes de redução. Observa-se uma grande diminuição das 

correntes até a passivação total da superfície. Isso ocorre devido à pequena área geométrica 

que o UME possui, dificultando a difusão das espécies para a superfície do eletrodo. Na figura 

2.16B observa-se uma relação linear do aumento do número de bicamadas com a diminuição 

da corrente de redução do [Ru(NH3)6Cl3] para [Ru(NH3)6Cl3]
-
, até a perda total de corrente 

quando atinge-se 15 bicamadas. Sabendo que as moléculas de [Ru(NH3)6Cl3] e NO
●
 

apresentam velocidades de difusão diferentes, e que essa característica deve ser levada em 

conta no desenvolvimento de sensores de NO
●
, foram realizados novos estudos do número de 

bicamadas para que não ocorressem interferências no processo de difusão devido ao aumento 

do número de bicamadas. Medidas de impedância eletroquímica e voltametrias de pulso 

diferencial foram realizadas com 60 µmol L
-1

 de NO
●
, agora com 1, 2 e 3 bicamadas, como 

observado na figura 2.17.   
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Figura 2.17. (A) Diagramas de Nyquist e (B) voltamogramas de pulso diferencial obtidos 

para o UME de fibra de carbono sem modificação e modificado com 1, 2 e 3 bicamadas de 

PAMAM/NiTsPc. Para EIE, foi utilizado potencial de 0,80 V e faixa de frequência de 0,1 Hz 

a 10 kHz, 5mV de amplitude de pulso. Para DPV, foi utilizada velocidade de varredura:       

10 mV s
-1

; amplitude de pulso: 25 mV; largura de pulso: 50 ms. Eletrólito composto por 

solução tampão desoxigenada (PBS pH 7,4) contendo 60 µmol L
-1

 de NO
●
. 
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Os resultado do diagrama de Nyquist e dos voltamogramas de pulso diferencial, 

mostraram que o sensor com 1 bicamada apresenta melhor desempenho à resistência de 

transferência eletrônica e corrente em relação aos sensores com mais de 2 bicamadas.  

Como esperado, o aumento da espessura do filme CF-(PAMAM/NiTsPc) aumenta sua 

resistência à transferência de elétrons e consequentemente, diminui a corrente de oxidação do 

NO
●
. Sabendo que o dendrímero PAMAM não é eletroativo, a espessura desses filmes afeta a 

taxa de difusão do NO
●
 através deles. De acordo com Siqueira Jr. e colaboradores 

[44]
, o 

aumento da espessura com o número de camadas de filmes LbL PAMAM/NiTsPc muda de 

1,46 a 6,21 nm, quando passa de 1 bicamada para 3 bicamadas. Esse pequeno aumento 

provoca uma grande diferença na difusão do NO
+
 para a superfície do eletrodo. 

Estabelecida a arquitetura e o número de bicamadas na construção do sensor de NO
●
, 

curvas analíticas de calibração utilizando impedância eletroquímica e voltametria de pulso 

diferencial foram construídas como mostra a figura 2.18. Todas as medidas foram realizadas 

com total exclusão de oxigênio. 
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Figura 2.18. (A) Curva analítica de calibração de NO
●
 com o sensor CF-(PAMAM/NiTsPc) 

nas concentrações crescentes de 8, 16, 24, 32, 40, 48, 60 e 80 µmol L
-1

, obtida por DPV 

(velocidade de varredura: 10 mV s
-1

; amplitude de pulso: 25 mV; largura de pulso: 50 ms). 

(B) Gráfico de Nyquist para a curva analítica de calibração de NO
●
 nas mesmas 

concentrações da curva analítica por DPV.  
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A curva de calibração foi obtida a 25 ºC para o NO
●
 por meio da DPV nas 

concentrações entre 8,0 µmol L
-1

 a 80 µmol L
-1

 de NO
●
 como mostra a figura 2.18A. A 

sensibilidade foi determinada a partir da inclinação da linha de regressão                                  

I = 3,14x10
-6

[NO
●
] – 0,61 (I em nA e [NO

●
] em µmol L

-1
) (r = 0,9732). A curva analítica 

mostra um limite de detecção de 5,48 µmol L
-1

 para o NO
●
. O limite de detecção foi calculado 

a partir de 3 vezes o valor do sinal ruído do branco. Os sensores mostraram uma 

reprodutibilidade satisfatória com desvio padrão de 5,74x10
-12

. O sensor apresenta uma 

desvantagem em termos de resistência mecânica, devido à exposição da fibra de carbono e do 

fino capilar de vidro utilizado na construção. 

Também foram obtidas medidas de impedância eletroquímica em função da 

concentração, como mostra a figura 2.18B. A transferência eletrônica com o aumento da 

concentração apresentou-se de maneira linear. Nesse caso, a resistência à transferência 

eletrônica decresce com o aumento da concentração como mostra os semicírculos no 

diagrama de Nyquist. Apesar da resistência de transferência eletrônica diminuir com o 

aumento da concentração, nenhuma componente difusional é observada para esse sistema. 

Essa característica é devido à adsorção do NO
●
 na superfície do eletrodo, isto é, uma reação 

química seguida de uma reação eletroquímica. Como discutido anteriormente, o NO
●
 liga-se 

ao centro metálico da ftalocianina para a formação de um aduto (reação química). Em 

seguida, ocorre a reação eletroquímica para a geração do produto NO
+
 que será oxidado na 

superfície do eletrodo. Essa propriedade acontece em diferentes sistemas que apresentam uma 

reação química seguida de uma etapa eletroquímica. Além disso, o diâmetro do UME pode 

alterar as características difusionais do próprio eletrodo, diferente do esperado para um 

eletrodo convencional.  

Em relação ao aumento da concentração observa-se que a resistência de transferência 

de carga diminui. Nesse caso, um aumento na concentração de NO
●
 faz com que mais 
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moléculas cheguem à superfície do eletrodo para a formação do aduto NO-Ni seguida da 

oxidação em NO
+
. Essa característica faz com que a resistência de transferência de carga 

torne-se mais rápida sendo evidenciada pela diminuição do semicírculo.  

A utilização de softwares para o ajuste dos resultados de impedância não foi adotada 

nesse trabalho. Apesar de saber que há uma contribuição capacitiva e uma resistiva, optou-se 

por não realizar esse processo porque o circuito equivalente seria muito complexo, pois o 

sistema em questão apresenta uma etapa química seguida de uma etapa eletroquímica. Vários 

parâmetros teriam que ser levados em conta na proposta do circuito equivalente, entre eles o 

tamanho do eletrodo, as modificações da superfície, até a reação entre analito e a superfície do 

eletrodo. Se fosse proposto um cirtuito equivalente, este seria diferente do circuito equivalente 

proposto por Fleischmann e Pons 
[43]

, onde eles sugerem um circuito para o UME sem 

modificação e com analitos que não adsorvem na superfície do eletrodo. 

 

2.3.1 Estudo com interferentes 

 

A aplicação da técnica LbL na contrução de sensores para NO
●
 utilizando o 

dendrímero PAMAM como possível camada protetora foi investigada por sua capacidade de 

impedir que substâncias interferentes acessem a superfície do eletrodo. Dentre os interferentes 

o nitrito (NO2
-
) foi escolhido porque é o principal produto da reação do NO

●
 com o oxigênio 

em solução aquosa, assim como o nitrato (NO3
-
). Já o peróxido de hidrogênio foi escolhido 

porque os radicais de peróxido muitas vezes são gerados em situações patológicas. Além 

disso, ele pode ser facilmente oxidado, mostrando uma forte interferência na determinação de 

NO
●
 
[19,22]

. As respostas eletroquímicas das diferentes substâncias interferentes obtidas como 

o sensor CF-(PAMAM/NiTsPc) são apresentadas na figura 2.19. 
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Figura 2.19. Comparação dos voltamogramas de pulso diferencial do sensor CF-

(PAMAM/NiTsPc) (A) e do UME (B) de NO
●
 (■) na concentração 48 µmol L

-1
 na presença 

dos interferentes nitrito (NO2
-
) (□), nitrato (NO3

-
) (○) e peróxido de hidrogênio (H2O2) (▼) na 

concentração de 150 µmol L
-1

.  

 

Observa-se claramente que as correntes de oxidação e o perfil dos voltamogramas dos 

eletrodos com e sem a modificação são diferentes. Para o sensor CF-(PAMAM/NiTsPc) 

nenhuma contribuição significativa dos interferentes é observada, com sinais de corrente de 

oxidação 3 vezes maior que o nitrito. No entanto, o UME sem a modificação apresentou 

contribuições significativas da presença dos interferentes. Nesse caso, os interferentes 

apresentaram corrente de oxidação no potencial de oxidação do NO
●
. No caso do eletrodo 

com a camada de PAMAM a concentração 150 µmol L
-1

 dos interferentes utilizada nesse 

experimento observa-se que ocorre apenas a contribuição na concentração de 48 µmol L
-1

 de 

NO
●
 utilizado nesse experimento, próxima à concentração fisiológica. 

A camada de PAMAM agiu como uma capa protetora contra tais interferentes. Na 

presença do dendrímero PAMAM as espécies interferentes negativamente carregadas não 

interfere na corrente de oxidação do NO
●
. Essa característica pode estar relacionada a alta 

densidade de carga positiva do dendrímero. Nesse caso, os interferentes aniônicos ficariam 

adsorvidos na capa protetora de PAMAM, não conseguindo difundir até a superfície do 
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eletrodo para que a reação ocorresse. A molécula de NO
●
 consigue difundir pela camada de 

PAMAM, atingindo o centro metálico da molécula de ftalocianina para a formação do aduto e 

assim gerar o sinal analítico.    

 Na presença de outros interferentes na concentração aplicada nesse experimento, a 

dopamina, a epinefrina e a norepinefrina apresentaram sinais característicos para o UME com 

e sem a modificação. Apenas o ácido ascórbico não apresentou sinal analítico. Os resultados 

são apresentados na figura 2.20. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
300

400

500

600

700

800

900

 

 
 Dopamina

 Epinefrina

 Norepinefrina

 Ácido Ascórbico

I 
(p

A
)

E (V) vs Ag/AgCl/KCl 3 mol L
-1

A

  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
300

400

500

600

700

800

 

 

 Dopamina

 Epinefrina

 Norepinefrina

 Ácido Ascórbico

I 
(p

A
)

E (V) vs Ag/AgCl/KCl 3 mol L
-1

B

  

Figura 2.20. Comparação dos voltamogramas de pulso diferencial do sensor CF-

(PAMAM/NiTsPc) (A) e do UME (B) de NO
●
 na concentração 48 µmol L

-1
 na presença dos 

interferentes dopamina (■), epinefrina (○), norepinefrina (□) e ácido ascórbico (◊) na 

concentração de 150 µmol L
-1

.  

 

Assim como o Nafion
®
, o PAMAM não mostrou uma proteção significativa contra 

esses interferentes. Estudos mostram que o Nafion
®
 não é adequado se substâncias 

interferentes como a dopamina e outros neurotransmissores estejam presentes, como no caso 

de medidas de NO
●
 no sistema nervoso. De acordo com estudos realizados por                

Groppe e colaboradores 
[20]

, as camadas de Nafion
®
 mostraram excelentes propriedades de 

bloqueio para nitrito, ácido úrico e ácido ascórbico, mas não para a dopamina. No caso do 

PAMAM aplicado à camada protetora, os potenciais de oxidação dos interferentes dopamina, 
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epinefrina e norepinefrina é cerca de 0,60 V de diferença do potencial de oxidação do NO
●
. 

Dessa forma, espera-se que esses interferentes não contribuam com a corrente de oxidação do 

NO
●
 gerado pelo sensor CF-(PAMAM/NiTsPc) utilizando a técnica de pulso diferencial. 

Além disso, as concentrações dos neurotransmissores utilizados nesse estudos são acima dos 

níveis fisiológicos, talvez para aplicações in vivo a maior contribuição será do NO
●
. 

 

2.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

Neste capítulo, abordou-se o desenvolvimento e a otimização um sensor para NO
●
 

utilizando camadas automontadas em ultramicroeletrodos de fibra de carbono. A 

caracterização do sensor foi por meio da técnica de voltametria de pulso diferencial e 

espectroscopia de impedância eletroquímica. Os resultados das duas técnicas revelaram que a 

difusão de NO
●
 é dependente do número de bicamadas empregadas e da disposição das 

moléculas no filme. Para a detecção nas concentrações empregadas nesse trabalho o sensor 

CF-(PAMAM/NiTsPc) com uma bicamada apresentou o melhor sinal analítico. Por último, 

determinou-se a capacidade do PAMAM bloquear interferentes. Dentre os interferentes 

testados, os melhores resultados foram para o bloqueio de nitrito, nitrato, peróxido de 

hidrogênio e ácido ascórbico. A modificação dos UMEs não foi eficiente para bloquear 

interferentes como a dopamina, a epinefrina e a norepinefrina. Os resultados no 

desenvolvimento de um sensor de NO
●
 utilizando a técnica LbL foram satisfatórios, 

principalmente em termos de seletividade, onde o dendrímero PAMAM apresentou-se como 

uma boa camada protetora. Porém, no que se trata de sensibilidade, o sensor ainda não é 

adequado, por isso não foi possível aplicar em sistemas celulares como se esperava. Trabalhos 

futuros deveram ser realizados para que essa característica seja solucionada.     
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CAPÍTULO III – MONOCAMADA AUTO-ORGANIZADA MISTA PARA 

APLICAÇÃO EM BIOSSENSOR 

 

 

3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 Os avanços provenientes da nanociência e nanotecnologia em estudos para aplicação 

em medicina e áreas correlatas promoveram mudanças em diversas áreas da pesquisa, entre 

elas a eletroquímica. Surge um novo campo para pesquisas: a bioeletroquímica, que se 

preocupa em estudar processos de transferência de carga entre biomoléculas e transdutores, 

útil para o desenvolvimento de biossensores e biocélulas combustível, por exemplo. No 

entanto, o maior desafio é conseguir reproduzir efeitos biológicos de biomoléculas fora do seu 

ambiente natural, sem que afetem propriedades importantes como: sítios catalíticos, estrutura 

molecular e atividade enzimática 
[1]

. Várias enzimas têm sido imobilizadas em diferentes 

transdutores para aplicações como biossensores, sendo responsáveis por catalisar reações 

químicas que geram substâncias que podem ser estudadas por processos de redução e 

oxidação na superfície de eletrodos 
[2,3]

. 

  De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), define-se 

biossensor como um dispositivo que é capaz de fornecer informação analítica específica das 

reações bioquímicas de enzimas e de outras biomoléculas, por meio um elemento transdutor 

que pode produzir sinais elétricos, térmicos ou ópticos 
[4]

. No caso do biossensor enzimático, 

o componente biológico faz o reconhecimento da substância procurada por meio de uma 

reação química, gerando um sinal que pode resultar de uma variação na concentração de 

prótons, emissão ou absorção de luz, emissão de calor, variação de massa e, por exemplo, 

uma mudança de estado de oxidação. O transdutor converte esse sinal em uma resposta 

mensurável como corrente, potencial e variação de temperatura. Em princípio, qualquer 



 
 

70 

 

componente biológico pode ser combinado com algum transdutor para produzir um 

biossensor.  

Geralmente, os biossensores podem ser classificados conforme a natureza do 

transdutor: potenciométrico, amperométrico, condutimétrico, piezoelétrico, óptico ou térmico. 

Os biossensores amperométricos são os mais utilizados, uma vez que são mais rápidos, 

sensíveis e precisos. Os biossensores também são classificados em gerações quanto ao 

mecanismo utilizado na transferência eletrônica. Existem atualmente três gerações de 

biossensores amperométricos. Os biossensores de primeira geração, conhecidos como os 

eletrodos de oxigênio desenvolvidos por Clark e Lyons, onde o sinal é gerado pela redução do 

O2. Além disso, alguns biossensores de primeira geração utilizam mediadores redox naturais 

como o FADH. Os biossensores de segunda geração utilizam mediadores redox sintéticos 

como o tetratiafulvaleno (TTF), os nanotubos de carbono, ou as nanopartículas (livres em 

solução ou imobilizadas com a enzima) para diminuir o potencial de detecção e 

consequentemente reduzindo a interferência causada por outros compostos. Por fim, os 

biossensores de terceira geração atuam por meio de transferência eletrônica direta entre a 

superfície do eletrodo (transdutor) e o centro ativo da enzima 
[1,2,4]

. A figura 3.1 mostra um 

esquema da transferência eletrônica para as três gerações de biossensores.  

 

Figura 3.1. Esquema de transferência de elétrons em diferentes gerações de biossensores 

amperométricos: (a) primeira geração, mediadores redox naturais, (b) segunda geração, 

mediadores redox sintéticos; (c) terceira geração, transferência eletrônica direta 
[5]

 (S= 

substrato enzimático, P= produto da reação enzimática e M= mediador de elétrons).   
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Para obter um biossensor com sensibilidade e estabilidade satisfatórias, a enzima deve 

estar adequadamente ligada ao suporte para facilitar a transferência de elétrons. Portanto, a 

imobilização da enzima sobre o transdutor é uma das etapas mais importantes na preparação 

de um biossensor. Atualmente existem diferentes métodos de imobilização de enzimas. Um 

deles é por adsorção, onde a imobilização é realizada por interações de van der Walls ou 

ligação de hidrogênio entre o suporte e a enzima 
[1,2]

. Um outro exemplo é o aprisionamento 

físico por uma membrana, nesse caso a imobilização acontece durante o processo de 

reticulação de um polímero fazendo com que a enzima fique livre dentro de orifícios da rede 

polimérica
[1,2]

. Outro caso é a ligação covalente entre grupos funcionais da enzima e do 

suporte, muito parecido com a ligação da enzima à superfície funcionalizada por SAM 
[1,2]

. A 

ligação covalente cruzada utiliza reagentes funcionais como o glutaraldeído. E, por fim, o 

aprisionamento em matriz polimérica, onde a enzima é confinada em uma membrana 

permeável ao analito 
[1,2]

.  

Diante de novas tecnologias para o desenvolvimento de transdutores para aplicação 

em biossensores, Vargo e colaboradores 
[6]

 investigaram a dependência da distância entre o 

analito em solução até a superfície do eletrodo, e da cinética na transferência eletrônica para a 

reação redox da proteína azurin, adsorvida em eletrodos modificados com um filme de 

nanopartículas de ouro. O filme era composto por clusters de nanopartículas ligadas 

covalentemente em formato de rede com ditióis. Essa montagem foi desenvolvida como uma 

plataforma alternativa aos métodos tradicionais de formação das SAMs 
[1]

 para o emprego em 

biossensores. Os resultados sugeriram que as plataformas de clusters de nanopartículas de 

ouro com ditióis podem ser usadas como plataforma de adsorção para análises em 

eletroquímica. A arquitetura pode acomodar maior quantidade de proteínas e aumentar o sinal 

faradaico do sensor 
[6]

. Porém, apesar de parecer uma ótima alternativa aos métodos de 
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análise, a técnica é muito trabalhosa e demorada, dificultando uma possível aplicação para 

sistemas comerciais. 

É possível obter um biossensor com sensibilidade e estabilidade satisfatórias 

utilizando as monocamadas auto-organizadas SAMs (do inglês self-assembled monolayers), 

que auxiliam no entendimento dos processos de transferência eletrônica em escalas 

nanométricas. Algumas vantagens dessa modificação são: caráter dielétrico, formação rápida 

e reprodutível, difícil dessorção em soluções, e principalmente a flexibilidade dos grupos 

funcionais dos alcanotióis utilizados. Outra vantagem das SAMs é a possibilidade de 

obtenção de superfícies hidrofóbicas ou hidrofílicas, além da estabilidade por longos períodos, 

permitindo uma grande quantidade de medidas confiáveis 
[7]

. Porém, a utilização das SAMs é 

sempre aliada ao uso de mediadores de elétrons para facilitar o transporte de carga do seio da 

solução para a superfície do eletrodo (denominado um biossensor de segunda geração). Além 

disso, o uso de agentes reticulantes químicos como o glutaraldeído é amplamente empregado, 

tanto para a imobilização como para a estabilidade da enzima sobre a superfície modificada. 

No entanto, a reprodutibilidade associada ao uso do glutaraldeído é pobre, e em muitos casos 

ocorre perda significativa da atividade da enzima 
[7,8]

. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de novos transdutores para biossensores 

eletroquímicos podem fornecer um meio de melhorar a robustez do sensor sem sacrificar a 

transferência eletrônica ou seu desempenho. Um estudo desenvolvido por Phares e 

colaboradores 
[9]

, verificaram a influência do tamanho de três alcanotióis no desenvolvimento 

de um genossensor sem perda significativa da transferência eletrônica. Nesse estudo, os 

pesquisadores compararam o sinal e a estabilidade dos biossensores de DNA fabricados 

usando um alcanotiol de seis carbonos e outros dois alcanotióis com estrutura molecular em 

formato de âncora, os trihexiltiol (um do tipo rígido e outro flexível). Os resultados 

mostraram que os alcanotióis em formato de âncora apresentaram uma transferência 
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eletrônica mais eficiente. E, para os três casos, houve um aumento de especificidade e 

seletividade no biossensor. Da mesma forma, os biossensores apresentaram excelente 

estabilidade de temperatura e robustez para as detecções eletroquímicas 
[9]

. 

 Com o objetivo de estabelecer uma nova arquitetura na construção de biossensores 

visando contornar os problemas existentes ao uso de mediadores e reticulantes, utilizamos 

nesse trabalho de doutorado uma nova plataforma à base de monocamadas mistas de 

alcanotióis, que ainda não havia sido aplicada à biossensores. A propriedade estrutural 

promovida pela mistura de dois alcanotióis de diferentes tamanhos faz com que a estrutura em 

formato de ilhas seja um condutor eficiente 
[7]

. Nesse caso, o alcanotiol de cadeia carbônica 

curta atua como intermediário da transferência eletrônica entre a molécula da enzima e a 

superfície do eletrodo, enquanto o alcanotiol de cadeia carbônica longa atua como suporte 

enzimático.  

 Para que a nova arquitetura pudesse ser aplicada, a escolha da enzima modelo foi 

realizada de acordo com suas propriedades físico-químicas. A enzima acetilcolinesterase 

(AChE) foi escolhida devido às suas características de carga. Além disso, a AChE é muito 

utilizada no desenvolvimento de biossensores amperométricos com base no modelo de 

inibição da atividade da enzima para determinação de pesticidas da classe dos carbamatos e 

dos organofosforados. O pesticida acopla-se ao sítio ativo da enzima AChE inibindo a entrada 

do substrato enzimático, acetilcolina no sítio ativo da enzima, para que ocorra a reação 

enzimática. Os biossensores de inibição da AChE mostram alta sensibilidade na detecção de 

pesticidas, onde a diminuição da atividade enzimática é uma medida quantitativa do pesticida. 

No caso dos biossensores de inibição, a escolha da enzima é feita com base no mecanismo do 

efeito tóxico dos pesticidas nos seres vivos. As colinesterases promovem a hidrólise do 

neurotransmissor acetilcolina em colina e ácido acético, conforme reação 1: 
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(CH3)3N
+
CH2CH2OC(O)CH3  +  H2O  →   (CH3)3N

+
CH2CH2OH  +  CH3COOH  (1) 

 

Os efeitos tóxicos da exposição aos pesticidas se manifestam devido à inibição de 

colinesterases presentes nos sistemas nervosos. Como consequência, há um acúmulo de 

acetilcolina nas terminações nervosas, desencadeando uma síndrome com sinais e sintomas 

gerados pela estimulação excessiva dos receptores colinérgicos muscarínicos e nicotínicos 
[10]

. 

A estrutura espacial da enzima é um dos parâmetros mais importantes no 

desenvolvimento de biossensores, pois em muitos casos, a estrutura enzimática apresenta uma 

densa carga ao redor do próprio sítio ativo 
[11]

. De acordo com Sussman e colaboradores 
[11]

, a 

estrutura da AChE está diretamente relacionada com as funções das interações superficiais. 

Nesse estudo, sugere-se que o polo existente na AChE atrai as cargas positivas do substrato 

para dentro do sítio ativo. Em termos gerais, a superfície aromática das redondezas do sítio 

ativo serve como uma espécie de rota de afinidades fracas, na qual o substrato pode passar e 

mover-se até se alojar no sítio ativo via interação catiônica. A estrutura cristalográfica da 

enzima AChE pode ser observada na figura 3.2. Shafferman e colaboradores 
[11,12]

 mostraram 

que os resíduos de aminoácidos ao redor da entrada do sítio ativo da AChE tem a maior 

contribuição de carga para o dipolo produzido na enzima. Em outras palavras, enquanto o 

lado do sítio ativo da AChE facilita interações catiônicas, o lado oposto promove interações 

aniônicas. A protonação e desprotonação do lado oposto da enzima afetam os grupos amino 

que podem interagir com os grupos carboxílicos da superfície do eletrodo desenvolvidos 

nesse trabalho.  
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Figura 3.2. (A) Estrutura cristalográfica da enzima Acetilcolinesterase tipo VI-S 
[11,13]

. (B) As 

linhas do campo (em amarelo) são originadas a partir da região de potencial negativo, no 

fundo do sítio ativo. Átomos em azul destacam a entrada do  sítio ativo 
[14]

. 

 

Em nossa nova abordagem, um arranjo de ultramicroeletrodos formados pela mistura 

de dois alcanotióis foi utilizado para aumentar a transferência eletrônica através dos 

alcanotióis de cadeia menor enquanto os alcanotióis de cadeia maior promoviam suporte para 

a estrutura enzimática 
[7,14]

. O método é baseado na combinação das cargas que os grupos da 

superfície do eletrodo e da estrutura enzimática possuem 
[11]

. Essa abordagem foi possível 

devido ao polo positivo dos grupos amino na região do sítio ativo da enzima, enquanto o lado 

oposto oferece um polo negativo que facilita as interações com os grupos carboxílicos das 

moléculas do alcanotiol ácido 11-mercaptoundecanóico (11-AMU), especialmente quando a 

AChE é solubilizada em pH 6,5, abaixo do seu ponto isoelétrico (pI), que é 7,0.  

A interação eletrostática entre a enzima e a monocamada tornou possível a construção 

do biossensor utilizando apenas as cargas envolvidas em cada grupo funcional exposto à 

solução, sem a utilização de agentes reticulantes para promover as ligações. O procedimento 

utilizado na construção do biossensor é a interação dipolar. Devido às propriedades físico-

químicas da enzima e dos grupos funcionais das moléculas de 11-AMU, a nova plataforma 
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para biossensores foi aplicada nesse sistema, a fim de avaliar a nova abordagem na construção 

de biossensores sem o uso de mediadores e/ou reticulantes químicos. 

 

3.2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.2.1 Reagentes e Soluções 

 

Os alcanotióis ácido 11-mercaptoundecanóico (11-AMU) e 2-mercaptoetanol (C2OH), 

a enzima acetilcolinesterase (E.C. 3.1.1.7, tipo VI-S, 425,94 U mg
−1

) tipo Electrophorus 

electricus (enguia elétrica) e o substrato iodeto de acetiltiocolina (ATI) foram obtidos da 

Sigma-Aldrich. O pesticida Carbaril com 99% de pureza foi obtido da Bayer. Álcool etílico 

absoluto anidro (etanol) 99,9% e hexacianoferrato de potássio (II) são da Merck e Sigma-

Aldrich, respectivamente. Todos os reagentes químicos utilizados foram de grau analítico. 

Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura (18 MΩ cm) de um sistema de 

purificação Milli-Q da Millipore Inc. 

Soluções do substrato iodeto de acetiltiocolina (ATI) utilizadas nas medidas 

eletroquímicas foram preparadas em tampão fosfato salino (PBS) pH=6,5. Soluções de ATI 

3,0 mmol L
-1

 foram preparadas diretamente na cela eletroquímica em 20 mL de PBS. As 

soluções de substrato e a solução da enzima para o recobrimento do eletrodo não foram 

armazenadas, sendo preparadas na hora de serem utilizadas, principalmente do substrato, 

devido à sua hidrólise espontânea por ação da luz e temperatura 
[10]

. 

 Soluções estoque do pesticida carbaril 0,1 mmol L
-1

 foram preparadas em acetonitrila. 

Estudos preliminares 
[10]

 demonstraram que a quantidade de acetonitrila utilizada nas células 

de incubação deve ser inferior a 15% do volume total, a fim de não interferir na resposta do 

biossensor. Soluções de carbaril nas concentrações de 0 a 1,75 µmol L
-1

 em PBS pH=6,5 
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foram preparadas a partir da solução estoque 0,1 mmol L
-1 

para a construção da curva 

analítica. 

 

3.2.2 Medidas Eletroquímicas 

 

As medidas eletroquímicas foram realizadas em Potenciostato/Galvanostato PGSTAT 

da Autolab
® 

(Eco Chemie, Utrecht, Netherlands) equipado com software GPES (Eco Chemie, 

Utrecht, Netherlands). Utilizou-se uma cela eletroquímica convencional de vidro 

borossilicato, com compartimento único de 25 mL, com tampa de PTFE contendo orifícios de 

encaixe para três eletrodos e um quarto orifício para a entrada e saída de N2(g), com o 

objetivo de desaerar a solução. Um disco de ouro (2 mm de diâmetro) embutido em PTFE foi 

utilizado como eletrodo de trabalho, com 0,03 cm
2
 de área geométrica e fator de rugosidade 

de 4,0, determinado pela carga do pico voltamétrico da redução do AuO em solução             

0,1 mol L
-1

 H2SO4 
[15]

. Foi utilizado um contra-eletrodo de platina de 2 cm
-1

 de área 

geométrica e um eletrodo de Ag/AgCl/KCl 3 mol L
−1

 como eletrodo de referência. As 

medidas foram realizadas a 25 ºC. Antes de cada análise, as soluções foram desaeradas 

borbulhando-se N2(g) da AGA por cerca de 15 minutos. 

 

3.2.3 Pré-tratamento do Eletrodo 

 

Inicialmente as superfícies dos eletrodos de ouro sofreram um tratamento químico, 

pela imersão dos eletrodos em uma solução “piranha” (1:3 H2O2-H2SO4 conc.), por 5 minutos. 

Posteriormente, os eletrodos foram extensamente enxaguados com água ultrapura. Após o 

tratamento químico, as superfícies de ouro passaram por uma limpeza mecânica consistindo 

de polimento em lixa d’água com granulometria 2000, seguida de um polimento em politriz, 
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até que as superfícies apresentassem um aspecto espelhado e, então, os eletrodos foram 

enxaguados e sonicados em etanol por 5 minutos para remoção de partículas residuais. 

Finalmente, após lavagem com água ultrapura, os eletrodos de ouro foram limpos 

eletroquimicamente em solução de H2SO4 0,5 mol L
-1

, entre os potenciais -0,1 a 1,7 V (vs. 

Ag/AgCl/KCl 3 mol L
−1

) durante 100 ciclos a 500 mV s
-1

, seguido de mais 100 ciclos a      

100 mV s
-1

. Os voltamogramas cíclicos obtidos após cada limpeza eram comparados aos 

voltamogramas obtidos após a primeira limpeza de cada eletrodo, para assegurar a eficiência 

da limpeza superficial e reprodutibilidade da área eletroativa do eletrodo. Esse procedimento 

de limpeza da superfície foi o mais apropriado para obter uma superfície limpa, organizada e 

altamente reprodutível 
[7,16]

.   

 

3.2.4 Preparação das SAMs e SAMs mistas na superfície de ouro 

  

Após a limpeza eletroquímica, os eletrodos de trabalho foram imersos em solução 

etanólica 1,0 mmol L
-1

 do alcanotiol por 2 horas. Os eletrodos modificados foram submetidos 

à lavagem com etanol para remover as moléculas fracamente adsorvidas. Em seguida, os 

eletrodos foram utilizados nos experimentos eletroquímicos e/ou submetidos à segunda etapa 

de modificação. A modificação da superfície de ouro com a SAMmix foi conduzida pela 

imersão por 2 horas do eletrodo de ouro em solução etanólica contendo uma mistura dos 

alcanotióis nas concentrações 1,0 mmol L
-1

 11-AMU e 0,12 mmol L
-1

 C2OH. Após 2 horas os 

eletrodos modificados foram lavados com etanol e água ultrapura. As caracterizações dos 

eletrodos modificados com as SAMs de um único componente e da SAMmix foram realizadas 

em solução tampão BR pH 3 contendo o par redox K4[Fe(CN)6].  
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3.2.5 Preparação do biossensor Au/SAMmix/AChE  

 

Após a formação das SAMs, os eletrodos foram imersos em solução 1,0 mg mL
-1

 da 

enzima AChE deixando a adsorção da enzima ocorrer por aproximadamente 12 horas. Em 

seguida, os eletrodos foram armazenados em solução tampão pH=6,5 antes da sua utilização. 

Os estudos de inibição foram realizados pelo método de incubação. A resposta do biossensor 

foi determinada em PBS pH=6,5, para chegar a um sinal de estado estacionário. Então, o 

substrato da enzima ATI foi adicionado à solução tampão na concentração 3,0 mmol L
-1

 (após 

estudos preliminares de otimização) 
[10]

. As medidas amperométricas foram realizadas no 

potencial de 310 mV por 200 s.  

 

3.2.6 Determinação Amperométrica do pesticida 

 

O desempenho do biossensor foi avaliado pelo método de inibição frente ao pesticida 

carbaril. Para isso, diferentes concentrações do pesticida foram utilizadas na incubação do 

biossensor em uma cela de incubação. Uma solução estoque de carbaril em acetonitrila com 

concentração 10 mmol L
-1 

foi utilizada nas adições na cela de incubação de 10 mL em PBS 

pH 6,5. Os experimentos amperométricos foram conduzidos em cela eletroquímica contendo 

solução 3,0 mmol L
−1

 de ATI preparado diretamente em 10 mL de PBS  pH 6.5. O biossensor 

Au/SAMmix/AChE foi testado pela curva amperométrica i-t em potencial de 310 mV (versus 

Ag/AgCl/KCl 3 mol L
−1

). Para isso, o biossensor Au/SAMmix/AChE foi imerso em solução de 

ATI e a corrente de pico foi observada como I0. As medidas amperométricas foram realizadas 

no potencial de 310 mV por 200 s. Posteriormente, o biossensor foi lavado para remover o 

substrato da camada enzimática e imerso em soluções tampão contendo o inibidor, o pesticida 

carbaril, em diversas concentrações. De acordo com experimentos anteriores sobre a 
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investigação do tempo de incubação para a resposta amperométrica, foi observado que os 

melhores resultados foram alcançados após 10 minutos de incubação no pesticida. Após este 

tempo, o biossensor foi lavado e novamente foi determinada a resposta amperométrica da ATI 

em solução 
[10,17]

.  

As porcentagens de inibição foram calculadas por meio da equação 1 pela corrente do 

amperograma obtida no tempo de 180 segundos: 

 

I = 
I0 I1

I0
 x 100           

 

Onde Io é a corrente de pico do ATI no biossensor Au/SAMmix/AChE, e I1 é a corrente de pico 

do ATI no biossensor Au/SAMmix/AChE com a inibição do pesticida (i0 e i1 são as respectivas 

correntes medidas antes e após a inibição). Para a curva analítica variou-se a concentração de 

carbaril entre 0 a 1,75 µmol L
-1

. O limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) 

foram calculados usando as equações 2 e 3, respectivamente:  

 

LD=
3 x S 

b
   (2)                                             LQ=

10 x S 

b
   (3) 

 

Onde SB é o desvio padrão da média aritmética das correntes de 10 brancos, obtidas de 

cronoamperogramas em 310 mV, e b é o coeficiente angular da curva analítica 
[18]

. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observando o comportamento das diferentes SAMs frente a uma espécie redox foram 

obtidas informações sobre a estrutura e as propriedades das monocamadas formadas sobre a 

superfície de ouro policristalino. Esse comportamento é muito importante, pois nesse caso, a 

enzima irá interagir diretamente com os grupos funcionais da modificação, e quanto melhor o 

recobrimento da superfície de ouro com o alcanotiol, melhor a interação e orientação da 

enzima sobre este. É importante lembrar que o grau de interação de uma determinada 

molécula redox com a superfície modificada do eletrodo é controlado por propriedades 

químicas e físicas dessa espécie e pelas características relacionadas à organização e presença 

de irregularidades na SAM 
[19,20]

. Para as caracterizações, optou-se por trabalhar com a 

espécie redox K4[Fe(CN)6] em pH 3 para assegurar que as interações eletrostáticas não 

interferissem no entendimento da transferência eletrônica das moléculas na monocamada. De 

acordo com resultados de estudos preliminares, a espécie K4[Fe(CN)6] apresenta-se carregada 

negativamente em pH 3, e ao entrar em contato com uma SAM composta por moléculas que 

contenham grupos carboxílicos e hidroxilas protonados, o seu processo de difusão não sofrerá 

interferências devido às repulsões entre as cargas das duas espécies, mesmo se as SAMs 

forem densas e bem empacotadas 
[7]

. 

Foram realizadas medidas de voltametria cíclica do eletrodo de ouro sem a 

monocamada e também após ser modificado pelas SAMs, em solução tampão contendo      

4,0 mmol L
-1

 de [Fe(CN)6]
4-

, com velocidade de varredura de 100 mV s
-1

. Os resultados estão 

apresentados na figura 3.3. 
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Figura 3.3: Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo de ouro (■) sem modificação e 

modificado com as SAMs de: C2OH (○), 11-AMU (Δ) nas concentrações 1,0 mmol L
-1 

e a 

mistura 1,0 mmol L
-1 

de 11-AMU + 0,12 mmol L
-1 

de C2OH (◊).
 
 Eletrólito composto por     

4,0 mmol L
-1

 de [Fe(CN)6]
4-

 em tampão BR 0,1 mol L
-1

 pH 3, e velocidade de varredura     

100 mV s
-1

. 

 

Na figura 3.3, observa-se que não há diferenças significativas nos valores de corrente 

para a SAM de C2OH, comparada ao eletrodo de ouro, apenas uma pequena mudança nos 

potenciais de oxidação e redução. Estudos preliminares evidenciam que os elétrons passam 

através da monocamada de alcanotiois com 2 carbonos, diferentemente das monocamadas de 

alcanotiois com 11 carbonos por exemplo, onde observa-se um bloqueio total nos processos 

redox da espécie. Mais detalhes sobre esse estudo podem ser encontrados nos estudos de 

Cancino 
[7]

. 

Um comportamento diferente é observado quando há a mistura entre o alcanotiol 

C2OH com 11-AMU. Nesse caso, observa-se que as propriedades isolantes da monocamada 

de 11-AMU já não são as mesmas e observa-se uma tendência do voltamograma adotar um 

perfil sigmóide típico de um ultramicroeletrodo. Neste caso, a única explicação para o 

comportamento dos voltamogramas obtidos é de que ocorre a formação de “ilhas” de 
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moléculas de C2OH envoltas por uma camada isolante de 11-AMU, isto é, sugere-se aqui a 

formação de uma monocamada composta por moléculas de C2OH e por moléculas de 11-

AMU. A formação de uma monocamada mista com essa característica facilita a transferência 

eletrônica através das moléculas de C2OH, por isso foi adotada como um novo transdutor 

nesse trabalho. 

A fim de confirmar os resultados obtidos pelos voltamogramas cíclicos, foram 

realizados estudos de espectroscopia de impedância eletroquímica com os eletrodos acima. Os 

resultados encontrados estão apresentados na tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Valores de resistência de solução, Rs, capacitância, C e resistência de 

transferência de carga, Rct, por meio da espectroscopia de impedância eletroquímica dos 

eletrodos modificados com os alcanotiois*. Faixa de frequência: 100 kHz a 10 MHz. 

         Alcanotiol                      Rs / Ω cm
2
                   C / F cm

-2
                    Rct / Ω cm

2
 

              Au                                 265                           6,88x10
-6

                         428 

           C2OH                               268                           1,30x10
-7

                         766 

         11-AMU                            265                           1,59x10
-7

                       130229 

  11-AMU+C2OH**                   260                           3,98x10
-7

                        15638 

*concentração 1 mmol L
-1 

e **concentração 1 mmol L
-1 

de 11AMU + 0,12 mmol L
-1

 de C2OH. 

 

Observa-se que o valor da resistência de transferência eletrônica do eletrodo 

modificado com 11-AMU é o mais elevado, fato relacionado ao bloqueio total da superfície 

do eletrodo de ouro, confirmando o resultado obtido pela técnica de voltametria cíclica 

descrito na figura 3.3. Os valores obtidos por meio da impedância eletroquímica para a SAM 

de 11-AMU mostram claramente que o transporte de íons através dessa monocamada não 

ocorre na escala de tempo do experimento, consequentemente, a SAM de 11-AMU apresenta 

características de um isolante iônico 
[21]

. O valor de capacitância de 1,59x10
-7

 F cm
-2

 para a 
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monocamada de 11-AMU sugere que a superfície do eletrodo modificado com 11-AMU 

aproxima-se de um capacitor ideal, quando comparado com o valor de capacitância do 

eletrodo de ouro sem a monocamada.  

No caso do eletrodo modificado com a SAMmix de 11-AMU+C2OH tem-se um valor 

de resistência de transferência eletrônica alto quando comparado à modificação com C2OH, 

também de acordo com os dados da voltametria da figura 3.3, onde observa-se uma maior 

inibição dos picos do processo redox da espécie [Fe(CN)6]
4-

, sugerindo uma maior resistência 

à transferência eletrônica através da monocamada. Já para a SAM do C2OH, os valores de 

resistência de transferência eletrônica variam muito pouco em relação ao ouro liso. Assim, 

pode-se supor que essas variações não são significativas a ponto de indicar uma inibição da 

transferência eletrônica através da monocamada.  

 Após os estudos de caracterização, o comportamento eletroquímico do novo transdutor 

para biossensor foi investigado por voltametria cíclica com os eletrodos de Au, Au/SAMmix e 

Au/SAMmix/AChE. A figura 3.4 mostra as respostas eletroquímicas dos eletrodos de Au,      

Au-SAMmix e Au/SAMmix/AChE em solução de ATI 3,0 mmol L
-1

 em tampão PBS pH 6,5 

por meio de voltametrias cíclicas. Pela análise dos voltamogramas são observados um par de 

picos em Epa= 510 mV e Epc= 430 mV para os três casos. Esse processo eletroquímico é 

consequência da oxidação do iodeto na superfície do eletrodo. O iodeto está presente como 

contra íon na molécula de acetiltiocolina (iodeto de acetiltiocolina). Vale ressaltar que muitos 

artigos já publicados atribuem esse par de picos à hidrólise da acetiltiocolina, porém essa 

espécie não é eletroativa. Experimentos de adição de iodeto em solução (dados não 

mostrados) de ATI 3,0 mmol L
-1

 em tampão PBS pH 6,5 mostram claramente o aumento dos 

picos de oxidação e redução referentes ao iodeto. 
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Figura 3.4. Voltamogramas cíclicos dos eletrodos de Au (■), Au/SAMmix (○) e 

Au/SAMmix/AChE (Δ) em solução de ATI 3,0 mmol L
-1

. Eletrólito: PBS pH=6,5. Velocidade 

de varredura: 50 mV s
-1

.  

 

Além do processo redox do iodeto, é observado um processo anódico em 310 mV, no 

voltamograma referente ao biossensor Au/SAMmix/AChE, diferentemente das outras 

arquiteturas. Nesse caso, o pico anódico em 310 mV corresponde à oxidação de tiocolina, a 

qual é produzida durante a reação enzimática entre o substrato ATI presente na solução e a 

enzima AChE imobilizada 
[22]

. Foram construídos os biossensores Au/AMU/AChE, com uma 

monocamada do alcanotiol 11-AMU e o biossensor Au/C2OH/AChE com uma monocamada 

do alcanotiol C2OH, isto é, biossensores com SAMs de um componente. Isso foi necessário 

para confirmar que o pico anódico em 310 mV corresponde à oxidação da tiocolina 

promovida pelo biossensor Au/SAMmix/AChE, e que o processo de transferência eletrônica é 

facilitado pela presença dos microeletrodos formados pelos alcanotiois. 

A figura 3.5 mostra a diferença no comportamento das três arquiteturas. O 

voltamograma em vermelho mostra o pico de oxidação da tiocolina, produto da hidrólise do 

ATI, catalisada pela enzima AChE imobilizada sob Au/SAMmix. A corrente de pico, 1,23x10
-5
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A é cerca de 10 vezes maior se comparada à corrente dos biossensores construídos com um 

alcanotiol. Além disso, o potencial de oxidação para o biossensor Au/SAMmix/AChE desloca-

se negativamente comparado aos potenciais dos outros biossensores. Esse comportamento é 

relacionado à presença dos arranjos de microeletrodos que a mistura dos alcanotiois promove. 

Esse resultado mostra uma plataforma altamente sensível para a transferência eletrônica, 

porém, não muito catalítica para promover a reação em potencial mais baixo do que as 

estruturas simples.  

A diferença nos valores de corrente da oxidação da tiocolina pode estar relacionada 

com a transferência de massa por difusão esférica semi-infinita, característica de 

microeletrodos 
[7]

, assim como a orientação da enzima quando adsorvida em uma plataforma 

de alcanotióis de cadeia carbônica longa. Já para a superfície totalmente recoberta com 

alcanotióis de cadeia curta, normalmente a enzima fica pouco orientada devido à baixa 

compatibilidade geométrica com a monocamada. Essa característica é bem discutida na 

literatura 
[23,24]

. 
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Figura 3.5. (A) Voltamogramas cíclicos dos biossensores Au/SAMmix/AChE, 

Au/C2OH/AChE e Au/11AMU/AChE em ATI 3,0 mmol L
-1

 em PBS pH=6,5. (B) 

Voltamogramas cíclicos da parte selecionada em (A) dos biossensores Au/SAMmix/AChE, 

Au/C2OH/AChE e Au/11AMU/AChE nas mesmas condições anteriores. Velocidade de 

varredura: 50 mV s
-1

. 
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Na figura 3.5B, observa-se que a oxidação da tiocolina no biossensor de C2OH 

apresenta corrente de pico menor quando comparado às correntes do biossensor com uma 

plataforma de SAMmix. No entanto, para a resposta de um biossensor construído com o 

alcanotiol 11-AMU, ocorre uma inibição da resposta da enzima, isto é, a monocamada com 

onze carbonos dificulta a transferência eletrônica do processo eletroativo do substrato ATI, 

para uma mesma faixa de potencial. Portanto, podemos comprovar que a nova plataforma se 

comporta como um excelente transdutor, facilitando a transferência eletrônica e aumentando a 

corrente quando comparada a monocamadas de um único alcanotiol. Atribui-se o 

comportamento altamente sensível da SAMmix às ilhas formadas pelas moléculas de 

alcanotiois de cadeia carbônica longas e curtas na superfície do eletrodo. 

 

Figura 3.6. Esquema da funcionalidade da SAMmix na construção de um biossensor. 

  

A proposta de transferência eletrônica para o trandutor de SAMmix, é ilustrada na 

figura 3.6. Nesse caso, as moléculas do alcanotiol de cadeia carbônica maior ancoram a 

enzima, enquanto as moléculas de alcanotiois menores auxiliam no processo de transferência 

eletrônica. Acredita-se que esse transdutor possa ser aplicado para diversas enzimas e/ou 

anticorpos com o mesmo princípio de transferência eletrônica. Vale ressaltar que nesse caso, 

as SAMmix não apresentaram um caráter catalítico, isso é, não houve uma grande diminuição 
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do potencial de oxidação da tiocolina. Contudo, observou-se um grande aumento na 

sensibilidade da corrente de oxidação. 

 Para verificar o comportamento da saturação enzimática, foram feitas variações na 

concentração do substrato ATI em função da corrente de oxidação da tiocolina.  
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 R quadrado 0,998

Valor Desvio Padrao

Imax 4,381E-6 6,049E-8

k 0,46 0,022

n 1 0

 

Figura 3.7. Variação da corrente de oxidação da tiocolina obtida em função da concentração 

de ATI utilizando o eletrodo de Au/SAMmix/AChE. A linha vermelha mostra o cálculo da 

constante de Michaelis-Menten e da corrente máxima da reação da enzima AChE por meio do 

ajuste não linear da corrente de oxidação da tiocolina em função da concentração de ATI para 

o biossensor de Au/SAMmix/AChE. KM
app 

= 0,46 mmol L
-1

 e Imáx = 4,38
 
nA. Eletrólito: PBS 

pH=6,5. 

 

Observa-se na figura 3.7 que a curva possui comportamento do tipo Michaelis-

Menten, ou seja, típica de sistemas enzimáticos com o efeito da concentração de ATI na taxa 

de uma reação catalisada. Em concentrações muito baixas de ATI, a velocidade inicial de 

reação é quase proporcional à sua concentração e a reação é de primeira ordem. Entretanto, à 

medida que a concentração de ATI aumenta, a taxa inicial cresce menos, não sendo mais 

proporcional à concentração do substrato. Nessa região, as ordens das reações estão 



 
 

89 

 

misturadas. Com o posterior aumento na concentração de ATI, a taxa de reação torna-se 

essencialmente independente da concentração do substrato e aproxima-se de uma taxa 

constante. Nesses valores de concentrações a reação é de ordem zero e a enzima é tida como 

saturada. A saturação estabelece a hipótese de que AChE e a ATI reagem reversivelmente 

para formar um complexo, passo essencial na catálise da reação 
[17,22,23]

.   

 Para o biossensor Au/SAMmix/AChE, calculou-se a constante aparente de Michaelis-

Menten (KM
app

) por meio de análise estatística de ajuste não linear pelo software Origin, como 

mostra a linha vermelha da figura 3.7. Essa constante é um parâmetro importante, que fornece 

informações sobre a cinética enzimática. Para isso, considerou-se a seguinte reação na 

superfície do eletrodo: 

 

(CH3)3N+CH2CH2SCOCH3 + H2O    (CH3)3N+CH2CH2SH + CH3COOH
 

2 (CH3)3N+CH2CH2SH 

  2H+ + 2e- + (CH3)3N+CH2CH2S  SCH2CH2N+(CH3)3
 

 

 Segundo a equação de Michaelis-Menten, a cinética enzimática da reação acima pode 

ser descrita em princípio por: 

 

V = K2 [AChE][ATI]/KM
app

 + [ATI]             (1) 

  

Segundo a literatura 
[25]

, biossensores com alta sensibilidade possuem baixo valor de 

KM
app

 e V elevado, o que representa que, quanto menor KM
app

, maior a atividade biocatalítica. 

A evolução da reação é representada pela cinética hiperbólica, de acordo com a figura 3.7. 

Quando a concentração de tiocolina é baixa a velocidade da reação é proporcional a sua 

concentração, representada por uma equação de primeira ordem, a equação 1 
[25-27]

.   

(K1) 

(K2) 
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 De acordo com o ajuste não linear, encontrou-se um valor de KM
app

 = 0,46 mmol L
-1

 

para o biossensor Au/SAMmix/AChE, mostrando uma alta afinidade pelo transdutor. Esse 

valor de KM
app

 é relativamente baixo quando comparado a 1,74 mmol L
-1

 de um biossensor 

desenvolvido por Sem e colaboradores 
[28]

, que utilizaram como transdutor um eletrodo de 

platina modificado com perclorato de polivinilferroceno. Isso implica que o biossensor 

desenvolvido com um transdutor de SAMmix apresenta uma configuração ideal para que a 

enzima catalise eficientemente a hidrólise da ATI, isto é, a enzima está operando em alta 

capacidade catalítica. A imobilização da enzima AChE no eletrodo modificado pela mistura 

binária de alcanotiois exibiu uma excelente atividade eletrocatalítica para a oxidação da 

tiocolina sem adição de mediadores de elétrons. A resposta catalítica mostrou dependência 

linear para ATI entre as concentrações 0 a 2,5 mmol L
-1

.  

 

3.3.1 Inibição da enzima AChE com o pesticida carbaril 

 

O pesticida carbaril é conhecido por inibir a reação entre a enzima AChE e o substrato 

acetiltiocolina através da ligação entre a hidroxila do resíduo de serina da enzima e o carbono 

do grupo amida da molécula do pesticida. Portanto, os pesticidas carbamatos têm sido 

amplamente utilizados como referência tóxica para testar biossensores de AChE 
[22]

. As 

medidas de inibição foram realizadas de acordo com condições de saturação da enzima com o 

substrato. Em condições de saturação, a diminuição da resposta do biossensor após o contato 

com a solução de pesticida está relacionada apenas à enzima, sendo que a interação do 

inibidor não depende da transferência de massa do substrato e do inibidor da enzima 
[10,22]

. 

Isso permite que seja determinada a sensibilidade máxima do biossensor à inibição do 

pesticida. De acordo com as condições especificadas acima, foi realizado um estudo sobre a 



 
 

91 

 

inibição da resposta do biossensor na presença do pesticida da classe dos carbamatos, carbaril, 

em solução de pesticida nas concentrações entre 0 a 1,75 µmol L
-1

. 

 O tempo de incubação e a reativação são parâmetros chaves na aplicação do 

biossensor. Estudos preliminares realizados por Razzino 
[10]

, consideram 10 minutos o tempo 

suficiente com a melhor combinação entre sinal e tempo de incubação, considerando o tempo 

analítico e a sensibilidade das medidas amperométricas. Assim, foram determinadas curvas 

analíticas. A figura 3.8A apresenta os cronoamperogramas obtidos para o biossensor 

Au/SAMmix/AChE em diferentes concentrações de carbaril. Enquanto a figura 3.8B apresenta 

a relação entre a porcentagem de inibição e a concentração do pesticida com variação entre 0 

a 1,75 µmol L
-1

.  
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Figura 3.8. (A) Respostas amperométricas do biossensor Au/SAMmix/AChE para diferentes 

concentrações de carbaril em PBS, pH = 6,5. Concentrações em ordem crescente (indicada 

pela seta) de carbaril: 0; 0,25; 0,75; 1,10; 1,2; 1,5 e 1,75 µmol L
-1

. (B) Curva analítica da 

inibição da AChE frente o pesticida carbaril em concentrações de 0,25 a 1,75 µmol L
-1

 em 

PBS pH = 6,5. O valor de corrente foi coletado com um tempo de 180 s, onde o processo de 

difusão das espécies é constante.  

 

As respostas de corrente em função do tempo para os cronoamperogramas da figura 

3.8A mostraram-se dependentes da concentração do pesticida. Observa-se que a concentração 
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do pesticida e a inibição da resposta enzimática aumentam de maneira linear, com as 

porcentagens de inibição variando de 12,4% a 97,3%. A curva linear correspondente é             

y = 5,73.10
-7

x - 3,62 com coeficiente de correlação de 0,9678. O limite de detecção foi 

determinado considerando a variação padrão de 10 medidas amperométricas da solução do 

branco (SB) e a inclinação da curva analítica como LD = 3SB/b, de acordo com as normas da 

IUPAQ 
[18]

. O desvio padrão obtido da média aritmética das correntes de 10 brancos foi de    

SB = 6,59x10
-9 

A. Os limites de detecção e quantificação calculados foram de                       

LD = 3,45x10
-10

 mol L
-1

 e LQ = 1,15x10
-9

 mol L
-1 

(b = 57,3 µA µmol
-1

 L) respectivamente. 

Os valores encontrados para o biossensor Au/SAMmix/AChE são menores se comparados aos 

descritos na literatura, indicando que a nova arquitetura proposta neste trabalho é eficaz. 

A tabela 3.2 apresenta uma comparação entre os biossensores de AChE aplicados à 

inibição de carbaril encontrados na literatura.  

 

Tabela 3.2. Comparação dos biossensores de AChE aplicados à detecção de carbaril 

     Biossensor                                                LD (mol L
-1

)               Δ[  ] (mol L
-1

)                Ref 

Au/SAMmix/AChE                                          3,45x10
-10

         
           

0,25 a 1,75x10
-6

         
 
este trabalho 

GC/[(PDDA-SWCNT)/AChE]5                      4,97x10
-15

               4,98x10
-14

 a 10
-9

 
 
                29 

Au/SAM(C6H13SH)/MWCNT/AChE            2,98x10
-9  

                4,97x10
-9

 a 10
-6

                  30                                                                                                                                  

                                                                                                        9,94x10
-6

 a 10
-5

                                                                                                                                                                                                  

Au/3MPA/EDC/AChE-Glu                            4,47x10
-8  

                           -                              31 

Au/AChE-CHIT                                              1,49x10
-8

             2,48x10
-8

 a 4,97x10
-7 

           32 

                                                                                                        2,48x10
-6

 a 10
-5

                                                                                                                                                                                                  

 

Grafite/TCNQmediador/PVA-SbQ/AChE          4,00x10
-9

                     5x10
-9

 a 10
-7

                   33 

                                                                                                            2x10
-7

 a 10
-4

            

 

GC/CHIT/G/CdS/AChE                                 3,48x10
−9

                  9,94x10
-9

 a 10
-6

                34 

(Pasta carbono+CoTsPc+oil)/Glu/AChE       1,6x10
−8

                     0,8 a 10,0x10
−5

                17 
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Os biossensores apresentados na tabela 3.2 apresentaram bons limites de detecção 

variando principamente entre 10
-8

 e 10
-9

 mol L
-1

. Porém, em muitos casos, uma corrente 

capacitiva grande é observada devido às várias camadas necessárias à construção do 

biossensor. O valor de limite de detecção baixo encontrado para o biossensor desenvolvido 

nesse trabalho é comparável ao obtido pelo biossensor eletroquímico a base de nanotubos de 

carbono 
[29]

 utilizando a técnica layer-by-layer e outros eletrodos com diferentes transdutores. 

Contudo, no caso dos biossensores a base de nanotubos, a construção por meio dessa 

técnica é muito trabalhosa quando comparada ao desenvolvido nesse trabalho. E essa 

característica é levada em conta quando o biossensor desenvolvido é aplicado como 

dispositivo comercial, onde rapidez no processo de fabricação é um requisito fundamental. 

Um total de 50 medidas foi realizado em um período de 15 dias. O biossensor foi preservado 

em tampão PBS pH 6,5 e estocado em geladeira a 4 ºC. A resposta do biossensor apresentou 

valor máximo nos primeiros dias, com posterior queda no valor. Após 15 dias o biossensor 

trabalhava com 75% do seu desempenho inicial.   

 

3.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 O biossensor construído por meio da adsorção da enzima na superfície modificada 

com a SAMmix, (Au/SAMmix/AChE) apresentou bons resultados para detectar a hidrólise da 

tiocolina. A tiocolina pode ser detectada a 310 mV (Ag/AgCl/KCl 3 mol L
-1

), em PBS pH 6,5, 

com um valor da constante de Michaelis-Menten aparente de KM
app

 = 0,46 mmol L
-1

. O valor 

baixo da constante sugere que a arquitetura empregada nesse trabalho oferece um ambiente 

favorável para a enzima operar com alta atividade catalítica. O que chamou mais atenção 

nesse trabalho foram os valores de LD = 3,45x10
-10

 mol L
-1

 e LQ = 1,15x10
-9

 mol L
-1

 para a 

determinação do pesticida carbaril, representando a alta sensibilidade que o transdutor oferece 
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para a reação enzimática. Assim, a principal contribuição desse trabalho foi desenvolver uma 

nova plataforma nanoestruturada, tendo em vista o entendimento dos processos de transporte 

de carga em SAMs mistas e sistemas biológicos.  
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CAPÍTULO IV - MODELO DE MEMBRANA: 

 ESTUDO DE NANOTOXICIDADE 

 

 

4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O rápido progresso da nanomedicina, especialmente em áreas relacionadas à 

aplicações in vivo, tais como entrega controlada de medicamentos, imagens e diagnósticos, 

tem motivado o desenvolvimento de novos nanomateriais e sistemas que podem ser 

combinados com vários materiais biológicos para aplicações específicas 
[1-3]

. No entanto, 

várias pesquisas relatam sobre a toxicidade de nanomateriais 
[4-6]

. Estudos toxicológicos 

sugerem que os nanomateriais podem causar efeitos adversos à saúde, mas a fundamental 

relação causa-efeito ainda é indefinida. Muitos nanomateriais são capazes de interagir com 

componentes celulares, interrompendo ou alterando funções específicas, ou até mesmo 

causando a produção exagerada de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, como abordado 

no capítulo 2 
[7,8]

.  

As interações de nanomateriais com núcleos de células mitocondriais foram 

consideradas as principais fontes de citotoxicidade. De acordo com Unfried e              

colaboradores 
[9]

, nanomateriais como nanopartículas de prata revestidas com fulerenos, 

micelas, copolímeros em bloco e nanotubos de carbono são capazes de interagir com a 

mitocôndria induzindo a apoptose ou causando danos ao DNA. Devido à complexidade dos 

mecanismos envolvidos nas interações de nanomateriais e amostras biológicas, aspectos 

biofísicos são difíceis de serem investigados, principalmente em amostras naturais e em 

tempo real 
[6-9]

.  

Apesar dos estudos por meio de cultura de células fornecerem informações de biologia 

molecular, essas não consistem em dados importantes sobre a caracterização química 
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estrutural e as interações no nível molecular desses sistemas com nanomateriais. O uso de 

biomoléculas como estruturas elementares no desenvolvimento de modelos de membrana tem 

recebido considerável atenção. A habilidade de biomoléculas anfifílicas se auto-organizarem 

possibilita a mimetização de estruturas de membrana celular para o desenvolvimento de 

modelos de membrana biomiméticas 
[10]

. Dentro de aspectos físicos, a biomembrana 

representa uma estrutura anisotrópica e não-homogênea. Por apresentar essas características, o 

estudo de propriedades biofísicas de biomembranas é difícil. Por essa razão, diversos modelos 

de membrana biomimética têm sido desenvolvidos de forma artificial para esses estudos, o 

que inclui micelas, monocamadas, bicamadas de lipídios, lipossomos e filmes finos de 

lipídios produzidos por meio de fosfolipídios 
[10-12]

.  

Nesse contexto, modelos de membrana construídos a partir de lipossomos, vesículas e 

filmes lipídicos são utilizados para estudar o mecanismo de interação de moléculas com 

proteínas, polímeros e fármacos com a superfície de uma membrana biomimética. Além disso, 

é possível simular fenômenos de transporte de materiais através da membrana e carreamento 

de moléculas em estruturas como os lipossomos. Atualmente, os modelos de membrana com 

filmes de Langmuir são muito utilizados para estudos de investigação no nível           

molecular 
[13-15]

. Apesar dos filmes de Langmuir  não mimetizarem a membrana celular como 

um todo, mas apenas sua metade, esse tipo de sistema possui vantagens como: o controle da 

composição da membrana, o controle do estado de compactação e da estrutura da 

monocamada, além de uma superficie plana, diferentemente de lipossomos que apresentam 

uma superficie com curvatura, o que facilita a criação de modelos para simulação 
[10,13-16]

. 

As membranas biomiméticas são utilizadas como parte de sistemas modelo para 

estudar as interações entre os nanomateriais e sistemas biológicos, porque muitos parâmetros 

biofísicos podem ser avaliados experimentalmente. Por exemplo, o uso das monocamadas de 

Langmuir 
[13,16]

, onde tanto a composição lipídica quanto a subfase podem ser configuradas 
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para simular as condições biológicas necessárias e prever as possíveis interações in vitro ou in 

vivo que as membranas celulares podem sofrer na presença de nanomateriais 
[8]

.  A auto-

organização de moléculas em duas dimensões é uma das propostas das monocamadas de 

Langmuir com moléculas de lipídios, as quais são utilizadas como modelo para o 

entendimento da organização de uma membrana biológica 
[16]

, além de adquirir informações 

sobre os processos de reconhecimento molecular 
[11,16]

.  

Para entender como esse processo de reconhecimento ocorre, o princípio da técnica de 

auto-organização por monocamadas de Langmuir deve ser bem compreendido. Um dos 

parâmetros chave na análise dos resultados da técnica é a medida da pressão superficial pela 

área molecular da molécula anfifílica. A definição de pressão de superfície é a diferença entre 

a tensão superficial (γ) de um líquido puro, geralmente a água, que possui γ igual a            

72,8 mN m
-1

, a 25 ºC, e a tensão superficial do mesmo líquido contendo moléculas de caráter 

anfifílico na superfície: 

π = γo - γm 

 

onde γo representa a tensão superficial do líquido puro e γm é a medida da tensão superficial 

após a deposição de moléculas anfifílicas na superfície do líquido 
[11]

. 

A pressão superficial pode ser medida de diversas formas, porém, a mais usual é pelo 

método de placa de Wilhelmy, que determina a força devido à tensão de superfície sobre a 

placa suspensa parcialmente imersa na subfase. Após o espalhamento das moléculas na 

superfície e a formação do filme, a tensão superficial tende a diminuir enquanto a pressão de 

superfície aumenta. Utilizando uma cuba de Langmuir é possível acompanhar a variação da 

pressão de superfície à medida que as barreiras movimentam-se, no sentido da redução da 

área compreendida entre elas. Quando a temperatura é mantida constante ao longo do 

processo, obtem-se uma isoterma de compressão versus a área molecular, como mostra a 
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figura 4.1. Para muitas moléculas anfifílicas como fosfolipídios e ácidos graxos, diferentes 

regiões da isoterma de pressão de superfície podem ser associadas a diferentes estágios de 

compactação do filme. A figura 4.1 apresenta uma isoterma típica do fosfolipídio 

dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), com uma dupla cadeia carbônica hidrofóbica. Nesse caso, 

a pressão superficial está representada como uma função da área ocupada por molécula no 

filme. 

 

Figura 4.1. Isoterma de π-A para o fosfolipídio DPPC com ilustrações da estrutura das 

moléculas nos diferentes estágios de compressão: gasoso, líquido-expandido (LE), líquido-

condensado (LC) e sólido 
[16]

. 

 

A análise dos resultados das isotermas de pressão superficial versus área molecular (π-

A) fornece informações sobre a reorientação das moléculas no sistema bidimensional, sobre a 

existência de transição de fases (gasoso, LE, LC e sólido), além de informações das 

transformações conformacionais e sobre a estabilidade da monocamada na interface ar-água. 

O formato da isoterma depende da temperatura, da molécula anfifílica utilizada e da presença 

de compostos na subfase. Inicialmente as moléculas estão dispersas na interface, sem 



 
 

102 

 

interação uma com as outras, caracterizado como fase gasosa. Durante a compressão as 

moléculas começam a interagir, atingindo a fase líquida. Conforme a densidade de moléculas 

na superfície da subfase aumenta, ocorre a formação de arranjos regulares no filme, 

resultando em uma estrutura compacta na fase sólida. Quando utilizam-se filmes de 

fosfolipídios, a fase sólida é dividida em duas outras fases, a fase líquido-expandido (LE) e a 

fase líquido-condensado (LC). Outra característica das isotermas de lipídios é a existência de 

uma região de coexistência das fases LE e LC, dependendo da temperatura de trabalho. 

Diante dessas características observadas nas isotermas π-A, pode-se estudar interações 

moleculares e estados de agregação de materiais por meio da análise das curvas de        

pressão 
[13]

. 

Devido à quantidade limitada de informações acerca da toxicidade de nanomaterais, a 

comunidade científica está cada vez mais apostando em novas metodologias de              

análise 
[17-19]

. Os nanotubos de carbono (CNTs) ganham destaque pela capacidade de 

transporte combinada com a modificação adequada da superfície, o que pode levar ao 

desenvolvimento de um novo nanomaterial com aplicações terapêuticas, por exemplo, para o 

câncer 
[20]

. No entanto, estudos realizados em ratos relatam o acúmulo de nanotubos de 

carbono em órgãos importantes, como fígado, pulmão e baço, o que pode causar efeitos 

nocivos a saúde 
[21]

. Além disso, a toxicidade dos nanotubos de carbono pode depender de 

muitos fatores, como a concentração, a forma física e o grau de funcionalização da superfície.  

Além dos nanotubos de carbono, os dendrímeros vem ganhando destaque desde a 

descoberta dos primeiros trabalhos abordando seu uso potencial em nanomedicina, incluindo 

nanosensores, sensores implantáveis e sistemas de entrega da droga. No entanto, a toxicidade 

in vitro da combinação de dendrímeros e nanotubos de carbono não tem sido 

sistematicamente investigada. Muitos estudos in vivo e in vitro mostram a influência da carga 

dos nanomateriais na interação com membranas celulares. Por exemplo, Mecke e 
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colaboradores 
[22]

, demonstraram que alguns polieletrólitos catiônicos podem criar poros nas 

membranas celulares, resultando na eliminação do conteúdo citoplasmático e 

consequentemente a morte celular 
[22]

. Com relação aos CNTs, pesquisas apontam que os 

nanotubos de carbono de parede única (SWCNT) podem ser mais tóxicos do que os 

nanotubos de paredes múltiplas (MWCNT) 
[23]

. Essa característica deve-se ao diâmetro menor 

que o SWCNTs possui, o que poderia resultar em menor agregação e aumento da captação 

celular 
[23]

. 

Magrez e colaboradores realizaram estudos sobre a toxicidade de nanomateriais à base 

de carbono como: nanotubos de carbono de multi-paredes, nanofibras de carbono, e 

nanopartículas de carbono, em função do raio e da superfície química desses materiais. A 

toxicidade foi testada in vivo por meio de cultura de células de linhagem tumoral. Os 

resultados mostraram que esses materiais são tóxicos em doses dependentes. Além disso, a 

citotoxicidade é aumentada quando a superfície desses nanomateriais é funcionalizada depois 

de tratamentos ácidos 
[24]

. Miyawaki e colaboradores 
[25]

 estudaram a toxicidade in vivo e in 

vitro de nanotubos de carbono de paredes simples e nanotubos contendo um metal. 

Diferentemente dos estudos realizados por Magrez, os resultados apresentaram negativos a 

nanotoxicidade de SWCNT. Esses materiais foram inoculados em peles primárias e 

submetidas a testes de irritação conjuntiva e de sensibilidade. Resultados negativos de 

metagênese sugeriram que os SWCNT não são carcinogênicos. Além disso, doses letais para 

os hamsters submetidos aos testes foram de 2000 mg/kg de peso corporal, isto é, 

superdosagens jamais utilizadas para aplicações de nanomedicina 
[25]

. Dessa forma, faz-se 

necessário o desenvolvimento de novas metodologias para o estudo de nanomateriais para que 

as aplicações destes em sistemas biológicos não acarretem em danos à membrana celular.  

Poucos trabalhos relatam o entendimento das interações de nanomateriais com 

modelos de membrana. Um trabalho recente desenvolvido por Lin e colaboradores 
[26]
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estudaram as interações entre nanopartículas de ouro (AuNp) em modelos de membranas por 

meio de bicamadas lipídicas de carga negativa e por simulaçoões de dinâmica molecular. Os 

autores verificaram que as AuNp funcionalizadas com ligantes catiônicos penetraram as 

membranas negativas, gerando perturbações significativas nas bicamadas. Os lipídios em 

torno das nanopartículas foram desordenados e a superfície da bicamada apresentou algumas 

áreas com defeito. Além disso, foi observado um poro na bicamada, com um raio de 

aproximadamente 5,5 nm, o que poderia transportar as moléculas de água através da 

membrana. Os autores sugerem alguns fatores que podem eliminar a formação de buraco na 

bicamada, como a diminuição de ligantes catiônicos na AuNp, a redução de lipídios negativos 

na bicamada, a diminuição da tensão superficial e da temperatura, e a adição de uma alta 

concentração de sal 
[26]

. 

  Até o momento, não há muitas informações disponíveis sobre os efeitos de nanotubos 

complexados com dendrímeros poliaminoamida (PAMAM), que devem ser usados como 

nanocarreadores) em termos de sua toxicidade e sua interação com membranas celulares. Tais 

informações podem ser úteis para melhorar a aplicabilidade dos nanomateriais em 

biomedicina e reduzir a toxicidade resultante das interações biofísicas desses nanocomplexos 

com células e tecidos
[8]

. Portanto, identificar as principais características físico-químicas que 

determinam a toxicidade do nanocomplexo SWCNT/dendrímero é relevante para melhor 

caracterizar, e possivelmente, controlar o seu potencial tóxico. Além disso, há a necessidade 

de explorar as interações entre os SWCNT e os componentes da membrana celular, como o 

fosfolipídio dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC).  

Esse capítulo tem como objetivo explorar e descrever as interações moleculares entre 

um modelo de membrana do fosfolipídio DPPC obtido pela técnica de Langmuir e o 

nanocomplexo de SWCNT-PAMAM. As interações entre a membrana e o nanocomplexo 

foram estudadas com diferentes técnicas, seguindo a metodologia e interpretação teórica de 
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trabalhos de colaboradores sobre compostos semelhantes. Para isso foram utilizadas a técnica 

de microscopia de ângulo de Brewster (BAM) e medidas simultâneas de cinética de absorção 

e pressão de superfície. Dessa forma, esse trabalho visa contribuir com estudos de 

nanotoxicidade de nanomateriais por meio de sistemas modelos utilizando monocamadas 

lipídicas que mimetizam membranas biológicas, avaliando suas interações e possíveis danos a 

saúde humana. 

 

4.1 PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1.1 Reagentes e Soluções 

 

Foram obtidos pela Sigma-Aldrich os nanotubos de carbono de parede simples 

funcionalizados com ácido carboxílico (SWCNT-COOH) e os dendrímeros poliamidoamina 

(PAMAM) das gerações 2, 4 e 6. O lipídio dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) com 99% de 

pureza foi obtido da Avanti. Álcool etílico absoluto anidro (etanol) 99,9% e clorofórmio são 

da Merck e Sigma-Aldrich, respectivamente. Todos os reagentes químicos utilizados foram de 

grau analítico. Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura (18 MΩ cm) de um 

sistema de purificação Milli-Q da Millipore Inc.  

Todo material utilizado (balões volumétricos, espátulas, béqueres, etc), passou por um 

procedimento de limpeza adotado com o intuito de assegurar a ausência de quaisquer resíduos 

orgânicos que pudessem interferir nas medidas. Para isso, foi utilizada uma solução 

sulfonítrica [H2SO4 + HNO3 1:1 (v/v)] com posterior lavagem exaustiva com água destilada, 

deixando ferver por 1 hora também em água destilada. Para as diluições foram utilizadas 

pipetas automáticas de 100-1000 L e 20-200 L (Huawei), todas com ponteiras volumétricas 

descartáveis de polietileno. 
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Foram preparadas soluções de dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) na concentração de 

1,0 mmol L
-1

 em clorofórmio e as demais soluções foram preparadas por diluição. As 

soluções eram preparadas a cada dia de trabalho. Foram preparadas soluções de PAMAM 

gerações 2, 4 e 6 com concentração 1 mmol L
-1

 em água ultrapura ou tampão PBS, 

dependendo do meio onde eram realizadas as medidas. Dispersões de nanotubo de carbono 

(SWCNT) 2 mg mL
-1

 foram preparadas em água ultrapura ou em tampão PBS.  

Os nanocomplexos SWCNT-PAMAM de três gerações utilizados na concentração      

2 mg mL
-1

 foram preparados pela agitação do SWCNT com solução de PAMAM por 1 hora. 

Um esquema do nanocomplexo é mostrado na figura 4.2. Em seguida, as soluções foram 

centrifugadas retirando o sobrenadante, e resuspendidas em PBS ou água ultrapura, 

dependendo do meio onde eram feitas as medidas. 

 

 

Figura 4.2. Esquema da formação do nanocomplexo SWCNT com o dendrímero PAMAM de 

segunda geração.  

 

4.1.2 Instrumentação e Metodologia 

4.1.2.1 Formação das monocamadas de Langmuir  

  

A técnica de Langmuir é baseada no espalhamento de uma substância anfifílica na 

interface ar-água. Essa substância deve apresentar as características de ser insolúvel, e 

apresentar um coeficiente de espalhamento favorável à ocorrência desse processo, ou seja, 

deve se orientar nessa interface de forma a minimizar sua energia livre. Além disso, a técnica 
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permite não apenas a análise de interações entre a substância formadora da monocamada, mas 

também com outras moléculas que se encontram na subfase 
[13,27,28]

.  A figura 4.3 mostra uma 

cuba de Langmuir típica.  

 

Figura 4.3. Foto de cuba de Langmuir utilizada nos experimentos de modelo de membrana da 

KSV Instruments Ltda. 

 

 Para a realização dos experimentos, o fosfolipídio DPPC foi dissolvido em 

clorofórmio, a uma concentração de 1 mmol L
-1

. As variações de pressão superficial foram 

registradas em função da área disponível por molécula para a construção das isotermas de 

superfície em uma cuba de Langmuir – KSV. Os experimentos foram realizados à 

temperatura de 21 ºC ± 1 ºC. 

Para obter as isotermas de área-pressão superficial (π-A), foram espalhados 25 μL do 

lipídio DPPC na superfície do tampão por meio de uma microseringa Hamilton. Após 10 

minutos de evaporação do solvente orgânico, as barreiras foram comprimidas a uma 

velocidade de 10 mm/min até o colapso da membrana 
[13,28,29]

. 
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4.1.2.2 Efeito das nanopartículas nas isotermas de π-A  

  

 Para os estudos de cinética e obtenção das isotermas π-A das interações entre os 

nanocomplexos e os lipídios, concentrações dos nanocomplexos foram adicionadas à solução 

tampão presente na cuba. Em seguida, o lipídio foi injetado junto à interface como descrito 

anteriormente. O tempo para a cinética de adsorção das nanopartículas na monocamada foi 

considerado como 40 minutos, seguido da compressão da monocamada até seu colapso.  

 

4.1.2.3 Medidas no BAM 

 

Outra técnica que permite observar a morfologia de monocamadas e não necessita a 

adição de sonda é a microscopia no ângulo de Brewster. O procedimento experimental baseia-

se na técnica de Langmuir, uma vez que o microscópio para as medidas no ângulo de 

Brewster fica acoplado a uma cuba. A figura 4.4 ilustra o equipamento utilizado. As 

microscopias no ângulo de Brewster (BAM) foram obtidas com um sistema BAM 2 Plus 

Nanofilm Technologies da NFT (Alemanha), utilizando os mesmos procedimentos 

experimentais descritos por Dos Santos Jr 
[13,30-32]

. O princípio do BAM tem base no fato de 

que, para um feixe de luz p-polarizada incidindo sobre a superfície da água, no ângulo de 

Brewster, nenhuma luz é refletida. Portanto, nenhuma luz chega em uma câmera colocada na 

direção do feixe refletido. O ângulo de Brewster utilizado nos experimentos foi de 53º. 

O ângulo de Brewster é determinado pelo índice de refração dos dois meios na 

interface. Por exemplo, a água e o ar formam uma superfície limpa 
[30-32]

. Se um filme de 

Langmuir é formado na interface, o índice de refração local será ligeiramente alterado. 
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Figura 4.4. Foto da cuba de Langmuir com o microscópio no ângulo de Brewster (BAM) 

utilizado nos experimentos. 

 

Posteriormente, alguma reflexão será produzida e a luz chegará à câmera. Uma 

imagem da estrutura da monocamada interfacial será formada por causa do contraste entre as 

regiões sem filme (regiões escuras - sem reflexão) e nos pontos onde a superfície da água é 

coberta com moléculas de filme (regiões brilhantes - reflexivo). 

 

4.1.2.4 Medidas de potencial zeta das nanopartículas 

 

 Soluções de concentração 1,0 mg mL
-1

 de PAMAM e 2,0 mg mL
-1

 de nanotubo de 

carbono foram preparadas pela diluição em água para as medidas de potencial zeta, utilizando 

equipamento Zetasizer Nano da Malvern, de laser vermelho no comprimento de onda de     

633 nm.  

 

4.1.2.5 Medidas de tensão e elasticidade dilatacional superficial por meio da técnica da 

gota pendente  
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 A tensão superficial pode ser determinada baseada no formato de uma gota pendente. 

O formato da gota é determinado por uma combinação de efeitos da tensão superficial e 

gravidade, de modo que forças superficiais tendem a formar gotas esféricas, enquanto a 

gravidade tende a alongar a gota pendente.  As vantagens deste método são inúmeras, uma 

vez que utiliza pequenas quantidades de amostra, além de a técnica cobrir um intervalo de 

tempo que pode variar de segundos até horas ou dias, sendo que processos bastante lentos 

também podem ser acompanhados 
[28]

. 

 A cinética de adsorção para diferentes empacotamentos dos lipídios foi determinada 

pelo método da gota pendente, empregando o método da análise do perfil eixossimétrico da 

gota (ADSA), usando um tensiômetro automático, modelo OCA-20, Dataphysics (Alemanha). 

Para os experimentos de elasticidade dilatacional, uma gota de 10
-4

 mol L
-1

 de solução DPPC 

em clorofórmio foi formada com o auxílio de uma microseringa Hamilton tocando levemente 

a superfície da uma gota pendente de solução tampão PBS com ou sem os nanomateriais em 

uma concentração de 47 µg mL
-1

. O volume da gota pendente era controlado para produzir 

diferentes pressões superficiais quando necessário. As mudanças das pressões de superfície 

devido à adsorção dos nanomateriais foram plotadas contra o tempo. Foram investigados três 

empacotamentos diferentes de lipídios: 10, 20 e 30 mN m
-1

. De acordo com Marsh, o valor de 

30 mN m
-1

 corresponde ao empacotamento de uma biomembrana natural de lipídios 
[29]

.  

Para as medidas de elasticidade dilatacional superficial, o mesmo aparato foi utilizado 

(OCA-20, Dataphysics), com o adicional de um sistema de oscilação de frequência e um 

software adequado para a aquisição dos dados. Os dados de elasticidade dinâmica da 

superfície foram obtidos utilizando uma oscilação periódica com uma amplitude de 0,1 mm 

(variação de área em relação ΔA/A foi de 5,5 ) e uma frequência de 1,0 Hz após a tensão 

superficial atingir o equilíbrio. O efeito viscoso (elasticidade imaginária) para a elasticidade 

da superfície foi estimada a partir do ângulo de fase. Foi estabelecido como equilíbrio o 
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sistema que apresentava variação de tensão superficial menor que 0,5 mN m
-1

 durante um 

intervalo de tempo de 20 minutos 
[28]

. 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.2.1 Estudos de monocamadas de Langmuir com COOH-SWCNT e seus 

nanocomplexos com o dendrímero PAMAM 

 

Inicialmente foram sintetizados os nanocomplexos de COOH-SWCNTs com 

dendrímeros PAMAM de três gerações, os quais geraram uma grande quantidade de grupos 

amida, amino e carboxila na superfície dos nanocomplexos 
[33]

. Os resultados de medidas de 

potencial zeta mostraram que a densidade de carga dos nanocomplexos formados aumenta 

com a geração do dendrímero, como mostra os valores de potencial zeta na tabela 4.1. Os 

valores indicaram que o COOH-SWCNT puro tem um potencial zeta negativo de -38,1 mV. 

Porém, quando são formados os complexos entre COOH-SWCNT e PAMAM ocorre uma 

inversão nos valores de potencial zeta para valores positivos, isso provavelmente se deve a 

complexação dos grupos amina do dendrímero com os grupos carboxílicos do CNT. O 

complexo formado com o dendrímero PAMAM-G2 e COOH-SWCNTs apresenta um valor 

de potencial zeta de 87,4 mV, significativamente maior quando comparado ao valor de 

potencial zeta do COOH-SWCNT puro. Os complexos formados com os dendrímeros 

PAMAM-G4 e PAMAM-G6 têm potencial zeta ainda maior, de 368 mV e 451 mV, 

respectivamente. Esse aumento nos valores de potencial zeta ocorreu por causa do uso das 

diferentes gerações de dendrímero, o que fez aumentar o tamanho e a quantidade de cargas 

positivas nos nanocomplexos provenientes dos grupos amina da extremidade da molécula do 

dendrímero. 
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     Tabela 4.1. Valores de potencial zeta (ξ) e a estimativa média do tamanho  

     dos nanocomplexos de SWCNT e SWCNT-PAMAM em suspensão a 25 ºC.  
              

                   Sistema                           Potencial zeta (mV)             Tamanho do 

                                                                                                    nanocomplexo (Ǻ) 

                 SWCNT                                         -38,1                             - 

                 SWCNT- PAMAM G2                  87,4                             29 

                 SWCNT- PAMAM G4                   368                             45 

                 SWCNT- PAMAM G6                   451                             67 

 

 

A análise do potencial zeta sugere que os grupos carboxílicos do COOH-SWCNTs 

foram convertidos em grupos amida, devido a complexação dos grupos amina dos 

dendrímeros PAMAM com os grupos carboxílicos do COOH-SWCNTs 
[34]

. A solução de 

dispersão dos nanocomplexos exibiu excelente estabilidade na água devido à presença de 

grupos amina na superfície dos nanocomplexos SWCNT-PAMAM. Sabe-se que o tamanho, 

forma e a solubilidade dos nanotubos de carbono podem ser controlados por meio da síntese 

com dendrímeros de estrutura e composição predeterminadas. Muitos trabalhos utilizando 

essa abordagem, principalmente aplicados a carreamento de medicamentos, já foram 

publicados comprovando essa modificação 
[35,36]

. 

Após a caracterização dos nanocomplexos, foram obtidas monocamadas de Langmuir 

com o lipídio DPPC na presença dos nanocomplexos de SWCNT-PAMAM na subfase. O 

lipídio DPPC foi escolhido como um componente do modelo de membrana, porque pertence a 

classe mais abundante de lipídios na membrana celular (fosfatidilcolinas zwitteriônico) de 

mamíferos. O uso desse tipo de lipídio para o estudo irá fornecer resultados importantes sobre 

a toxicidade desses materiais. A figura 4.5 mostra as isotermas de pressão superficial para o 

DPPC puro (em solução de PBS) e os efeitos de interação dos nanocomplexos SWCNT-

PAMAM dispersos na subfase contendo o lipídio. As curvas de pressão supercial versus área 

molecular (πA) do DPPC puro em PBS mostrou um patamar em cerca de 10 mN m
-1

 e entre 
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60 e 80 Å
2
, que corresponde a uma fase de coexistência líquido-expandido/líquido-

condensado (LE-LC). Além disso, a área mínima molecular para a monocamada lipídica 

correspondeu à pressão máxima da superfície de compressão, com valor de 54 Å
2
, de acordo 

com a literatura 
[37]

. Para os sistemas contendo SWCNT dispersos na subfase, a cinética de 

adsorção foi monitorada durante um período de 40 minutos antes da compressão da 

monocamada. 

Na isoterma de pressão superficial do DPPC na presença de SWCNT na concentração 

de 47 µg mL
-1

, observou-se que a região LE-LC estava em áreas moleculares entre 80 e        

96 Ǻ
2
, diferente do observado para o lipídio puro, indicando uma expansão da monocamada 

promovida pela presença do SWCNT. O valor 96 Ǻ
2 

indica que os SWCNTs afetam o 

empacotamento dos lipídios, e as moléculas ocupam áreas maiores. Curiosamente, além do 

fato de que a presença de SWCNTs deslocou a curva para áreas moleculares maiores, o perfil 

da isoterma  π-A permaneceu semelhante do obtido para a DPPC puro. Isso indica que a 

expansão da monocamada está relacionada provavelmente a uma repulsão eletrostática entre 

os SWCNTs carboxilados e os lipídios nesse valor de pH. Nos sistemas SWCNT-PAMAM, a 

complexação do SWCNT com o dendrímero induz uma superfície catiônica para o 

nanomateriais. A Figura 5.4 mostra que o sistema SWCNT-PAMAM G2 na subfase também 

mudou a isoterma π-A para maiores áreas moleculares em comparação com a isoterma π-A do 

lipídio puro, com algumas diferenças. O patamar correspondente à região LE-LC não foi bem 

definido. Além disso, a pressão da superfície no colapso (pressão máxima de compressão) 

difere um pouco do que a observada para DPPC puro, sendo quase 4 mN m
-1

 mais baixos. 

Esses resultados podem indicar a adsorção/incorporação desse nanocomplexo na interface. 
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Figura 4.5. Isotermas de pressão superfícial pela área molecular de uma monocamada de 

DPPC e DPPC com os nanocomplexos. O DPPC foi espalhado sobre a solução dos 

nanocomplexos e a compressão foi realizada depois de 40 minutos. Subfase: PBS, pH 7,4,     

T = 21 ºC. A concentração dos nanocomplexos foram de 47 µg mL
-1

. As barreiras foram 

comprimidas a uma taxa de velocidade de 10 mm min
-1

 até o colapso da membrana. 

 

Para os nanocomplexos contendo SWCNT-PAMAM G4 e SWCNT-PAMAM G6, as 

curvas de pressão de superfície foram semelhantes ao DPPC puro. Para SWCNT-PAMAM 

G6 em particular, uma pequena condensação de 3 Ǻ
2
 foi observada em 30 mN m

-1
 (figura 

4.5). Para entender melhor esses resultados, duas características devem ser consideradas: a 

atividade de superfície dos sistemas e suas dimensões físicas. Os nanocomplexos presentes na 

subfase apresentam um caráter anfifílico. Assim, as interações entre estes e a monocamada de 

DPPC devem ocorrer por meio de interações eletrostáticas, resultando em uma atividade de 

superfície induzida pelos nanocomplexos. Isso ocorre para o SWCNT-PAMAM G2, onde 

esse tipo de adsorção foi observada. É importante notar que a curva de π-A para o 

nanocomplexo SWCNT-PAMAM G2 inicia com uma pressão de superfície superior a zero 

por causa da adsorção do nanocomplexo, mesmo com um empacotamento lipídico baixo, 
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devido à atividade de superfície induzida. Sabendo que a incorporação do nanocomplexo 

SWCNT-PAMAM G2 foi mais pronunciada, decidiu-se explorar com mais detalhes o efeito 

de dendrímeros puros e do nanocomplexo com PAMAM G2. Os resultados são mostrados na 

figura 4.6. 
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Figura 4.6. (A) Isotermas de pressão superficial para os nanocomplexos adsorvidos na 

subfase depois de 40 minutos. A concentração dos nanocomplexos de SWCNT e SWCNT-

PAMAM G2 foram de 47 µg mL
-1

 em PBS, pH 7,4, T = 21 ºC. (B) Módulo de elasticidade 

dilatacional superficial (Cs
-1

) para o fluido de membrana para SWCNT e SWCNT-PAMAM 

G2 em monocamada de DPPC com uma pressão de superfície inicial de 0 mN m
-1

. 

 

A partir das curvas mostradas na figura 4.6A, pode-se notar que o uso de PAMAM G2 

afetou a isoterma π-A e expandiu a monocamada lipídica. A região LE-LC foi mantida, mas 

agora apareceu em cerca de 2 mN m
-1

, que foi abaixo do ponto observado para o DPPC. 

Também vale a pena mencionar o fato de que a região líquido-condensado para DPPC e 

DPPC/PAMAM G2 apresentam-se paralelas. Esse efeito de PAMAM-G2 no filme lipídico foi 

devido ao nanocomplexo de SWCNT-PAMAM G2. A incorporação dos nanomateriais afetou 

a fluidez da monocamada.  

Como pode ser visto pelo equilíbrio do módulo de superfície compressional (Cs
-1

) ou 

no plano-elasticidade, definido como -A (δπ / δA), existem diferenças na compressibilidade 
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de monocamadas DPPC e nanocomplexos na subfase. O módulo de elasticidade (de 

equilíbrio) de um determinado material relaciona-se com a sua rigidez, uma vez que é 

calculado a partir do coeficiente entre a tensão e a deformação no regime elástico. Da mesma 

forma, o módulo de elasticidade dilatacional superficial bidimensional de equilíbrio (Cs
-1

) 

deve ser tanto maior quanto mais condensado ou rígido for o filme. Entretanto, esta 

propriedade pode sofrer influências de processos difusivos quando determinado por processos 

dinâmicos 
[38]

. 

Dois cenários podem ser distinguidos após a análise: i) para áreas moleculares altas, os 

valores de Cs
-1

 para a monocamada na ausência ou presença do nanocomplexo não 

ultrapassaram de 50 mN m
-1

, indicando que a monocamada estava no regime líquido 

expandido 
[38]

, e ii) para áreas moleculares inferior a 80 Ǻ
2
, uma distinção marcante entre as 

curvas foi observada. O valor máximo de Cs
-1

 para a monocamada DPPC aumentou 

significativamente a partir de ~ 220 mN m
-1

 a 350 mN m
-1

 na presença de PAMAM G2 

disperso na subfase. Além disso, a compressibilidade máxima ocorreu com valores distintos 

da área molecular, indicando que a região mais condensada da monocamada apresentou 

maiores áreas moleculares na presença do dendrímero PAMAM G2. Para o sistema do 

nanocomplexo SWCNT PAMAM-G2, o valor de Cs
-1

 não alterou significativamente em 

comparação com os valores obtidos para DPPC puro. O valor de Cs
-1

 foi o mesmo que o 

dendrímero PAMAM G2 (59 mN m
-1

), indicando que esse complexo não afeta a fluidez da 

membrana. 

Uma das características da interação entre uma molécula e uma monocamada lipídica 

é que essa depende do empacotamento da monocamada. Assim, um parâmetro muitas vezes 

avaliado é a pressão de exclusão da superfície, ou seja, a incorporação máxima de uma 

molécula em uma monocamada. Esse parâmetro determina o valor da pressão de superfície 

em que a molécula é capaz de absorver/penetrar a membrana e, consequentemente, o valor da 
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pressão de superfície acima do qual a molécula começa a ser expulsa da interface. Dessa 

forma, foram avaliados três empacotamentos diferentes de lipídios a 10 mN m
-1

, 20 m N m
-1

, 

e 30 mN m
-1

. As mudanças na pressão superficial (Δπ) foram registradas em função do tempo 

para todos os sistemas para cada empacotamento lipídico pela técnica da gota pendente, e os 

resultados são apresentados na tabela 4.2.  

 
 
Tabela 4.2. Variação da pressão superficial (∆π) com os nanocomplexos em diferentes 

pressões: 10, 20 and 30 mN m
-1

. Subfase: PBS, pH 7,4, T = 21 ºC. Tempo de cinética: 40 

minutos.  

                                                                             Pressão Superficial (mN m
-1

) 

                                                                10                            20                               30 

           SWCNT      3,45                          15,71                           12,04 

           SWCNT-PAMAM G2               5,96                           8,77                           12,42 

           SWCNT-PAMAM G4               5,60                           6,75                             8,36 

           SWCNT-PAMAM G6               5,08                           5,05                             7,57 

 

  

Para o SWCNTs, a variação da pressão superfícial com o nanocomplexo foi maior 

para uma pressão de superfície de 20 mN m
-1

 em comparação com os valores de pressão 

superficial dos outros lipídios. Os nanocomplexos de SWCNT-PAMAM apresentaram um 

processo de adsorção similar, em que um aumento na pressão de superfície resultou em um 

maior grau de incorporação do filme lipídico. Esse efeito foi ainda mais acentuado para o 

nanocomplexo SWCNT-PAMAM G2. A figura 4.7 ilustra a cinética de adsorção para os 

sistemas de 30 mN m
-1

. 
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Figura 4.7. Efeito dos nanocomplexos SWCNT e SWCNT-PAMAM sobre a pressão da 

superfície da monocamada de DPPC. Subfase: PBS, pH 7,4 e T = 21 ºC. Concentração dos 

nanocomplexos: 47 µg mL
-1

. 

 

A incorporação de proteínas e/ou polímeros 
[39,40]

 em uma monocamada geralmente é 

mais fácil a pressões de superfície baixas (π) e pode ser completamente impedida sobre o 

aumento de π. Como explicado anteriormente, a variação da pressão de superfície é uma 

medida de quanto tempo uma substância pode ser incorporada no filme lipídico. Por meio 

desse parâmetro (π), é possível inferir se uma molécula pode penetrar na membrana ou não. 

Os resultados para os nanocomplexos indicam que quanto maior o empacotamento dos 

lipídios, maior a incorporação do nanomaterial na membrana.  Uma vez que esses 

nanomateriais não apresentam atividade de superfície em uma interface simples, a atividade 

de superfície induzida na presença da monocamada lipídica indica que quando o filme é mais 

compacto, maior a interação entre as espécies.  

A análise acima revela uma dependência de incorporação do nanomaterial sobre o 

tamanho do nanocomplexos de SWCNT-PAMAM. O alto nível de incorporação no sistema 

SWCNT-PAMAM G2 provavelmente ocorre devido ao seu tamanho relativamente pequeno 
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(ver tabela 4.1). Depois de alcançar o equilíbrio de adsorção, as amostras foram submetidas a 

ciclos sinusoidais de compressão-expansão para determinar a elasticidade da superfície 

dilatacional do filme.  

Esse parâmetro é importante para verificar como esses nanomateriais podem afetar a 

resistência mecânica da monocamada e a fluidez do filme. Os resultados são apresentados na 

tabela 4.3. Pode-se observar na tabela que os SWCNT, sejam complexados ou não, 

apresentaram um efeito similar sobre a monocamada de lipídios. A diminuição nos valores da 

elasticidade de superfície foi muito abrupta sobre a incorporação dos sistemas de nanotubos, 

indicando uma grande perda de estruturação do filme. 

 

Tabela 4.3. Elasticidade de superfície dinâmica para a superfície da gota de solução tampão 

(PBS, pH 7,4, T = 21 ºC) com uma monocamada de DPPC, DPPC/SWCNT e com os 

nanocomplexos de DPPC/CNT-PAMAM. Pressão superficial: 30 mN m
-1

.                

Frequência: 1,2 Hz. Amplitude: 0,1 mm. A concentração dos nanocomplexos corresponde aos 

valores da cuba (47 µg mL
-1

). 

 

Sistema                                          Elasticidade (mN m
-1

) 

                   DPPC                                                               220 

                   SWCNT                                                           31,0 

                   SWCNT- PAMAM G2                                   32,8 

                   SWCNT- PAMAM G4                                   36,3 

                   SWCNT- PAMAM G6                                   37,2 

 

 

Resultados semelhantes foram obtidos para os estudos sobre o peptídeo 

antimicrobiano plantaricin 149 (Pln 149) 
[41]

. A partir dos dados de elasticidade de superfície 

dilatacional para Pln 149 e monocamadas de dipalmitoilfosfatidilglicina (DPPG), observou-se 

que a elasticidade (E) aumentou com a concentração de peptídeos Pln 149 e ultrapassou o 

valor de elasticidade do lipídio DPPG puro, indicando a formação de uma monocamada 

rígida. No entanto, na concentração de 2,5 mM, o peptídeo acumulado na monocamada causa 
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a ruptura do filme lipídico, e os valores de E diminuem drasticamente. Nessa concentração, o 

peptídeo começou a desenvolver sua atividade biológica.  

Os resultados para os nanotubos de carbono e seus nanocomplexos com dendrímeros 

sugerem que seu efeito sobre as membranas celulares são semelhantes aos Pln 149 
[41]

. Apesar 

das diferenças no comportamento entre os nanocomplexos, esses sistemas apresentaram uma 

interação com o lipídio que envolve uma perturbação/ruptura da membrana. Considerando os 

dados a partir de elasticidade da superfície dilatacional, é possível inferir que nenhuma outra 

molécula biologicamente ativa afeta o empacotamento dos lipídios nesta extensão, como o 

nanocomplexo SWCNT-PAMAM G2. 

 

4.2.2 Estudos da interação de monocamadas de Langmuir com nanomateriais por 

microscopia no ângulo de Brewster  

 

 Um estudo morfológico das membranas de DPPC foi realizado utilizando a 

microscopia no ângulo de Brewster (BAM). As micrografias foram obtidas nas mesmas 

condições das isotermas de Langmuir. Os sistemas estudados foram: DPPC puro, DPPC na 

presença de SWCNT, DPPC na presença de PAMAM G2 e do DPPC na presença do 

nanocomplexo SWCNT-PAMAM G2. Os resultados da análise morfológica das 

monocamadas de DPPC sobre a subfase de tampão PBS são apresentados na figura 4.8. 

Os filmes de DPPC exibiram uma característica morfológica bem definida, com 

domínios característicos que aparecem quando o filme passa da transição de fase líquido-

expandido (LE) para líquido-condensado (LC). No início da compressão, a monocamada 

estava na fase de LE, e a imagem de BAM da figura 4.8A, mostra um filme completamente 

homogêneo. 



 
 

121 

 

    

    

Figura 4.8. Imagens de BAM de monocamada de Langmuir de DPPC em subfase de tampão 

PBS (pH 7,4). As imagens foram obtidas em diferentes pontos do filme sob compressão: (A) 

0,5 mN m
-1

, (B) 6,5 mN m
-1

, (C) 10,6 mN m
-1

, e (D) 19 mN m
-1

. Concentração de                    

DPPC = 1x10
-3

 mg mL
-1

 e T = 21 ºC. A direção horizontal da imagem corresponde a           

953 mm, e a direção vertical corresponde a 768 mm. 

 

Com a compressão da monocamada, observa-se a formação de pequenos domínios (a 

uma pressão de superfície de 6,5 mN m
-1

) que foram consistentes com as fases de 

coexistência LE-LC (figura 4.8B). Com o aumento das pressões de superfície os domínios 

começaram a coalescer (figuras 4.8C e 4.8D), e o filme tornou-se homogêneo na fase líquido-

condensado. Esses resultados estão de acordo com resultados descritos na literatura 
[13,38]

. A 
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adição da suspensão de SWCNT na subfase causou mudanças no comportamento morfológico 

das monocamadas de DPPC, como mostram as imagens na figura 4.9. 

 

   

     

Figura 4.9. Imagens de BAM da interação entre DPPC-SWCNT monocamada de Langmuir 

formada por um tampão PBS subfase (pH 7,4) contendo 47 µg mL
-1

 de SWCNT. Imagens 

foram tiradas em diferentes pontos do filme sob compressão: (A) 3 mN m
-1

, (B) 7,1 mN m
-1

, 

(C) 9,7 mN m
-1

, (D) 10,4 mN m
-1

 e (E) 19 mN m
-1

. T = 21 ºC. A direção horizontal da 

imagem corresponde a 953 mm, e a direção vertical corresponde a 768 mm. 

 

Na figura 4.9A observa-se que os domínios começam a nuclear-se em uma pressão 

superficial de 3 mN m
-1

, semelhante ao caso de DPPC na subfase de PBS. Com o aumento da 

pressão superficial para 7 mN m
-1

, aumentou também a densidade de domínios em diferentes 
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formas e tamanhos, menores em comparação com DPPC no tampão PBS com a mesma 

pressão superficial. Aumentando a pressão superficial para 9,7 mN m
-1

, modificam-se os 

domínios, que eram característicos de monocamadas DPPC puro da figura 4.9A. É importante 

observar as formas circulares e estruturas menores que aparecem nos domínios lipídicos das 

micrografias. Estas estruturas são provavelmente aglomerados de SWCNT, pois foram melhor 

visualizadas nos domínios dos lipídios em pressões superficiais crescentes (figura 4.9D). Para 

a monocamada comprimida a 19 mN m
-1

 (figura 4.9E), os domínios da fase lipídica líquido-

condensado começaram a coalescer. No entanto, os pequenos domínios devido aos SWCNTs 

permanecem no filme. 

Com base nesses resultados, foram propostos dois diferentes tipos de interação entre a 

membrana e o nanocomplexo, como mostra a figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Esquema do modelo da membrana para o efeito de nanocomplexos de SWCNT 

PAMAM na pressão superficial da monocamada de DPPC. Dois tipos de interações podem 

ocorrer nesse sistema: (a) processo de adsorção por interação eletrostática e (b) incorporação 

através da membrana. 

 

  Em primeiro lugar, a interação pode ocorrer através de uma adsorção física do 

nanocomplexo sobre a membrana (a). Em outra possível interação, os agregados são 

incorporados através da membrana, formando uma estrutura no formato de poros, ligando os 
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ambientes extra e intracelular, alterando a permeabilidade da membrana (b). É importante 

notar que o segundo caso pode apresentar interessantes implicações biológicas, pois o 

conhecimento e controle do tipo de interação pode levar à formação, por exemplo, de canais 

iônicos 
[42]

, que são importantes para projetar potentes agentes bactericidas 
[43]

. 

 

4.3 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

Demonstramos que os nanotubos de carbono e seus nanocomplexos com dendrímeros 

PAMAM absorvem em filmes Langmuir de DPPC, formando interações locais estáveis. Uma 

expansão da monocamada promovida pela presença dos SWCNTs foi indicativa de que 

SWCNTs afetam o empacotamento dos lipídios. Além disso, a pressão de superfície de 

colapso dos nanocomplexos difere ligeiramente das observadas para o DPPC puro. Esses 

resultados indicam a adsorção/incorporação desse nanocomplexo na interface. Os resultados 

de elasticidade de superfície dilatacional indicaram que a presença de grupos carboxílicos no 

nanocomplexo afetam as interações com a membrana, causando uma diminuição na pressão 

de elasticidade e de superfície, indicando uma grande perda de estrutura de filme. As imagens 

de BAM indicaram que os nanomateriais são incorporados em toda a monocamada, sugerindo 

a formação de poros. A avaliação dessa interação no nível molecular pode abrir novas 

possibilidades em relação ao uso de nanomateriais em sistemas modelo de membrana. A 

compreensão da interação entre SWCNT-PAMAM e o modelo de membrana pode ser útil 

para a construção de poros como nanoestruturas em diferentes dimensões.  
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CAPÍTULO V - NANOTOXICIDADE IN VITRO 

 

 

5.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Se o desafio é aplicar as novas ferramentas de terapia e sistemas diagnósticos 

utilizando os nanomateriais em nanomedicina, devemos ter um olhar crítico de como o corpo 

humano irá processar esses nanomateriais, uma vez que essas nanopartículas serão sentidas 

como um corpo estranho. Espera-se que as reações contra esses nanomateriais não sejam 

iguais às produzidas contra vírus ou bactérias, pois nesse caso não temos enzimas ou 

anticorpos específicos contra esses agentes 
[1]

. Os nanomateriais representam algo 

desconhecido para o corpo humano, mas quando estão dentro da circulação sanguínea (a 

primeira via de acesso em sistema de carreamento de medicamentos) são imediatamente 

sentidos, e rapidamente interagem com os componentes do sangue através de processos 

fisicos, químicos e biológicos 
[2]

.  

Essa interação pode ter efeitos sistêmicos negativos depois de certo tempo. Em muitos 

casos, os nanomateriais têm um tamanho que é aproximadamente o mesmo que o de uma 

proteína na forma tridimensional 
[2]

. Dessa forma, a fixação de um nanomaterial com uma 

proteína, seja essa por adesão física ou atração eletrostática, pode causar: um alongamento de 

ligações químicas, uma alteração da morfologia da proteína e a desnaturação da estrutura 

proteica 
[2]

. Essas interações podem causar o não reconhecimento de um composto legítimo 

pertencente ao organismo, o que pode ser o começo de uma doença imunológica. 

Como mencionado, o termo Nanotoxicologia surge como um ramo importante da 

nanotecnologia, referindo-se ao estudo da interação de nanoestruturas com sistemas 

biológicos. A ênfase está nas relações entre as propriedades físicas e químicas, como 
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tamanho, forma, química de superfície, composição e agregação de nanomateriais na 

alteração das respostas biológicas 
[3,4]

. Nos últimos cinco anos, as pesquisas em 

nanotoxicidade têm se concentrado em sistemas de cultura celular e ensaios com animais 
[2-5]

. 

No entanto, os dados desses estudos ainda são pouco conclusivos, sendo necessário o 

desenvolvimento de novas metodologias para o entendimento de tais efeitos 
[3-7]

. Em sistemas 

in vivo, as interações das nanoestruturas com componentes biológicos são extremamente 

complexas devido à grande diversidade de fluidos biológicos, como as proteínas e   

lipossomos 
[2-7]

. A compreensão das propriedades físicas e químicas das nanoestruturas e seu 

comportamento em situações in vivo pode fornecer uma base para avaliar a resposta tóxica, 

além de possibilitar o desenvolvimento de modelos experimentais para a avaliação da 

nanotoxicidade em sistemas biológicos 
[6,7]

. 

Apesar do rápido progresso e da aceitação da nanobiotecnologia em diversas áreas, o 

potencial efeito na saúde humana e no meio ambiente, devido à exposição prolongada em 

vários níveis de concentração, ainda não foi estabelecido 
[8]

. Para avaliar adequadamente os 

riscos que as nanopartículas trazem para a saúde, o ciclo de vida dessas partículas tem que ser 

avaliado, desde sua fabricação, armazenamento e distribuição, até sua aplicação e    

eliminação 
[5-8]

. O impacto sobre os seres humanos ou o meio ambiente pode variar em 

diferentes estágios do ciclo de vida. Além disso, a resposta metabólica e imunológica induzida 

por esses materiais ainda não são compreendidas como um todo.  

Ao falar sobre as nanopartículas é importante lembrar que estas quase nunca são 

monodispersas. Nesse caso, nanopartículas agregadas ou individuais possuem propriedades 

diferentes, o que dificulta a análise experimental. Como se comportam essas nanopartículas in 

vivo é uma das grandes questões que precisam ser resolvidas 
[3,6]

. Não existem dados 

suficientes para saber com certeza se todas as nanopartículas podem ter efeitos indesejáveis 

sobre o meio ambiente e sobre os seres vivos em geral. Atualmente são descritas quatro rotas 
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de entrada das nanopartículas no corpo. As nanopartículas podem ser inaladas, ingeridas, 

absorvidas pela pele ou injetadas durante procedimentos médicos. Uma vez dentro do corpo, 

as nanopartículas são altamente móveis, podendo alojar-se em qualquer parte 
[7]

. Até agora, 

nem as nanopartículas, nem os produtos e materiais que as contêm estão sujeitos a qualquer 

regulamentação. 

As propriedades estruturais, químicas, elétricas e ópticas dos CNTs são exploradas por 

diversos grupos de pesquisa em nanomedicina. Em muitas aplicações previstas, o CNT seria 

diretamente injetado ou implantado no corpo, como para sistemas de entrega de 

medicamentos 
[7]

. Segundo Alexandre Star, da Universidade de Pittsburgh nos Estados 

Unidos, um dos pioneiros no estudo da toxicidade de CNT por biodegradação, “efeitos 

negativos como resposta inflamatória, estresse oxidativo e a formação de radicais livres” 

foram encontrados como resultado das aplicações dos CNTs 
[9]

. 

Dentre os diversos estudos de toxicidade de nanotubos de carbono que estão sendo 

testados, um dos mais aplicados é o uso de diferentes linhagens célulares in vitro para 

verificar sua potencial toxicidade. Monteiro-Riviere e colaboradores 
[10]

 estudaram o 

tratamento de queratinócitos humanos demonstrando que tanto SWCNTs quanto MWCNTs 

são capazes de internalizar em células e causar toxicidade celular 
[10,11]

. Jia e colaboradores 
[12]

 

realizaram testes com macrófagos alveolares e CNTs mostrando que SWCNTs foram mais 

citotóxicos do que MWCNTs após a exposição desses compostos em concentrações iguais nas 

células 
[12]

. Bottini e colaboradores 
[13]

 realizaram estudos com células T humanas expostas a 

MWCNT oxidados, mostrando que as células morrem por tempo e dose dependente. Nesse 

caso é observado apoptose celular 
[13]

, isso também ocorreu em células renais expostas aos 

SWCNT 
[14]

.  

Diante do potencial efeito tóxico de nanopartículas, especialmente de nanotubos de 

carbono, e da falta de regulação sobre tais efeitos, são necessárias novas metodologias 
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analíticas que auxiliem no entendimento e compreensão da nanotoxicidade desses materiais. 

Aliados aos estudos de nanotoxicidade por meio de modelos de membrana, nessa tese de 

doutoramento foram aplicados métodos da biologia celular para compreender o efeito que os 

SWCNTs e os nanocomplexos desses materiais com dendrímeros PAMAM provocam em 

células da linhagem C2C12. Espera-se que, com esse trabalho, uma nova visão sobre 

nanotoxicidade possa ajudar no entendimento e na formulação de regulação para o uso dessas 

nanopartículas, principalmente no território nacional.  

 

5.1 PARTE EXPERIMENTAL  

 

5.1.1 Reagentes e soluções  

 

Todos os materiais (balões volumétricos, espátulas, béqueres, etc) foram 

cuidadosamente limpos. Para isso foi utilizado uma solução sulfonítrica [H2SO4 + HNO3      

1:1 (v/v)] com posterior lavagem com água destilada, deixando ferver por 1 hora também em 

água destilada. Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura Milli-Q, procedência 

Millipore Co. Para as diluições foram utilizadas pipetas automáticas de 100-1000 L e        

20-200 L (Huawei), todas com ponteiras volumétricas descartáveis de polietileno. 

Para os meios de cultura foram utilizados meios DMEM, soro fetal bovino e os 

antibióticos da Sigma-Aldrich e da Vitrocell (Campinas). Os dendrímeros PAMAM segunda 

geração e os nanotubos de carbono de parede simples (SWCNT) também foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich. Todos os demais reagentes foram de grau analítico PA. 
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5.1.2 Cultura celular 

 

As células C2C12 cresceram em meio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM 10% 

para controle e DMEM 2% para cultura com nanomateriais) suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (SFB) e 1% de solução antibiótica-antimicótica, sempre a 37 °C em ambiente 

úmido e a 5% CO2. As células foram mantidas em estado de subconfluência e repicadas a 

cada 2 dias. 

 

5.1.3 Nanomateriais para ensaio de toxicidade 

 

 Para os ensaios de nanotoxicidade em cultura celular foram utilizados os 

nanomateriais: nanotubos de carbono de parede simples (SWCNT), dendrímero 

poliamidoamina geração 2 (PAMAM) e o nanocomplexo SWCNT-PAMAM. Os 

nanomateriais foram sintetizados pela agitação do SWCNT em solução de PAMAM por 1 

hora. Em seguida, a solução foi centrifugada retirando o sobrenadante, e ressuspendida em 

tampão fosfato salino PBS pH 7,4 estéril. A concentração dos nanomateriais utilizada foi de 

50 µg/mL cada, para poços com 100 µL de meio. 

 

5.1.4 Ensaio de proliferação – Cristal Violeta 

 

O ensaio com cristal violeta é útil para obter informações quantitativas sobre a 

densidade relativa de células aderidas em placa de cultura. Para esse ensaio foram removidos 

os meios de cultura dos poços e posteriormente lavados com PBS 1% estéril. Em seguida, 

adicionou-se 100 µL de etanol 70% por 10 minutos para fixagem da cultura. Após a remoção 

do etanol adicionou-se 40 µL de cristal violeta com tempo de incubação de 30 minutos. Após 
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o tempo de incubação os poços foram lavados e adicionados 100 µL de ácido acético por mais 

30 minutos. A leitura de absorbância foi realizada com filtros de 540 e 690 nm. 

 

5.1.5 Ensaio de inibição de adesão 

 

Para o ensaio de inibição da adesão celular, foi imobilizada a fibronectina                   

(1 μg/ 100 μL/ poço) diluída em ácido acético 0,1% por 12 horas em placa de 96 poços 

(Falcon, Pittsburg, PA) a 4 ºC. Após esse tempo, foi feito o bloqueio dos poços com 

soroalbumina bovina (solução de BSA 1% solubilizada em tampão de adesão: HEPES 20 mM 

acrescido de NaCl 150 mmol L
-1

, MgCl2 5 mmol L
-1

 e MnCl2 0,25 mmol L
-1

, pH 7,4           

200 μL/ poço) por 2 horas. O bloqueio foi feito com o intuito de certificar que a adesão das 

células fosse somente à proteína imobilizada nos poços, já que sobre o BSA não ocorre 

adesão celular. Após o bloqueio, as células (1x10
5
 células/mL) foram incubadas com os 

nanomateriais e tampão de adesão por 30 minutos a 37 ºC. Após essa incubação as células 

foram transferidas para a placa de 96 poços, e incubadas por 60 minutos a 37 ºC.   

Após a lavagem dos poços com o tampão de adesão (2x) para a retirada das células 

não aderidas, as células remanescentes foram fixadas com etanol 70% (100 µL), por 10 

minutos. Em seguida, as células aderidas foram coradas com cristal violeta 0,5% (60 µL por 

20 minutos). Após esse período, os poços foram lavados com PBS diversas vezes para 

retirada do excesso de corante. Por fim, as células coradas foram solubilizadas em SDS 1% 

(100 µL) por 30 minutos. A leitura da placa foi feita a 540 nm em leitor da absorbância 

Dynex. Todos os experimentos foram realizados em quadruplicata de três experimentos 

independentes.  
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5.1.6 Ensaio de fragmentação de DNA 

 

Foram plaqueadas 5x10
5
 células C2C12 em placas de 6 cm e essas foram tratadas com 

os nanomateriais durante 24 horas. Após o tratamento, as células foram soltas das placas com 

tampão de lise (Tris HCl 25 mmol L
-1

, EDTA 25 mmol L
-1

, triton (0,5%) e 10 µL de RNAse) 

e coletadas em tubos eppendorfs os quais foram colocados em estufa a 37 
o
C por 1 hora. Após 

esse tempo, adicionou-se 10 µL de proteinase K em cada eppendorf e colocados em banho 

seco a 65 ºC por 1 hora. Às amostras foram adicionados 1 mL de uma solução equivalente de 

fenol:clorofórmio. Após agitação, os eppendorfs foram centrifugados por 5 minutos a 10.000 

rpm. A fase superior foi transferida para outro eppendorf, e acrescentada 40 µL de acetato de 

sódio 3 mol L
-1

 e 800 µL de etanol absoluto gelado. Após essa etapa, as amostras foram 

incubadas a -20 ºC por pelo menos 12 horas. Depois de descongeladas, as amostras foram 

centrifugadas a 10.000 rpm por 10 min e os sobrenadantes descartados. Os eppendorfs com os 

pellets de DNA foram colocados em estufa a 37 ºC por 15 minnutos até secagem do material. 

O material foi ressuspendido com 25 µL de água milliQ autoclavada, e 20 µL do material 

foram utilizados para aplicação em gel de eletroforese. 

 

5.1.7 Eletroforese em gel de agarose 

 

A eletroforese em gel de agarose foi realizada com o seguinte protocolo: o gel de 

agarose 1% (massa/volume) foi suspenso em tampão TBE (Tris, acetato e EDTA) e fervido 

em forno de microondas até que a agarose estivesse completamente dissolvida. Brometo de 

etídio (EtBr) foi adicionado ao gel antes que esse estivesse polimerizado (1,2 µL de uma 

solução EtBr 25 mmol L
-1

, para cada 30 mL de gel de agarose), para permitir a visualização 

do DNA após a eletroforese. O tampão usado para correr as amostras de DNAs nos géis de 
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agarose foi composto de 15% de tampão TBE 10x, 0,25% de azul de bromofenol, 0,25% de 

xileno cianol FF e 30% de glicerol em água. A eletroforese foi corrida em tampão TBE 1x 

com aplicação de cerca de 90 volts. Os fragmentos de DNA foram separados de acordo com o 

tamanho e visualizados por marcação com brometo de etídeo e exposição à luz ultravioleta. 

 

5.1.8 Protocolo FITC Annexin V  

 

Os reagentes utilizados para avaliar a apoptose por meio da citometria de fluxo foram: 

FITC Annexin V (5 μL por teste) e iodeto de propídio (PI) utilizado como corante de ácidos 

nucleicos. O protocolo da Sigma-Aldrich recomenda usar até 10 μL por teste de uma solução 

50 μg mL
-1

 e um tampão 10x (0,1 mol L
-1

 Hepes (pH 7,4), 1,4 mol L
-1

 NaCl e 25 mmol L
-1

 de 

CaCl2). Os reagentes devem ser estocados a 4 ºC.  

O protocolo utilizado foi o recomendado pela Sigma-Aldrich, fabricante do kit, como 

descrito a seguir: 

As células foram lavadas duas vezes com PBS frio e ressuspendidas em tampão 1x até 

uma concentração de 1x10
5
 células/mL. Em seguida, foram transferidos 100 μL da solução de 

células para um tubo de cultura de 5,0 mL. A esse tubo foi adicionado 5 μL de FITC Annexin 

V. Em seguida, adicionou-se 10 μL de PI. A concentração ótima de PI pode variar com a 

linhagem da célula, sendo 10 μL de uma solução estoque de 50 μg mL
-1

 a quantidade máxima 

que pode ser utilizada. As células são rotacionadas utilizando agitador e levadas para 

incubação por 15 minutos a temperatura ambiente (25 ºC) no escuro. Após o tempo de 

incubação foi adicionado 400 μL de tampão 1x em cada tubo. A análise por citometria de 

fluxo foi realizada dentro de 1 hora. Os dados foram adquiridos no citômetro de fluxo 

FACSCANTO  (Becton-Dickinson San Jose, CA), com aquisição e análise no programa BD 

FACSDiva software. 
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5.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.2.1 Estudo da interação de nanomateriais com cultura de células 

 

A linhagem de célula C2C12 é um subclone da linhagem de mioblastos C2 isolada de 

células satélite de ratos adultos. Os mioblastos de C2 e C2C12 são uma linhagem celular que 

exibe a maioria das características do mioblasto normal e é muito utilizada como modelo para 

estudar a proliferação e a diferenciação de células musculares. Por serem células satélites, as 

C2C12 são capazes de participar do processo de regeneração muscular, diferenciando-se em 

células precursoras miogênicas e em miofibras. Além disso, as células C2C12 são 

fundamentais para o processo de regeneração muscular e há evidências de que elas são 

capazes de diferenciar-se, in vitro, em células osteócitas e adipócitas no tecido muscular 
[15]

. 

Os resultados de uma possível citotoxicidade entre células e os nanomateriais à base 

de carbono foram avaliados por meio dos ensaios de proliferação celular, que indica a 

densidade relativa das células aderidas às placas; por meio de ensaios de inibição de adesão, 

para avaliar se esses compostos interferem de alguma forma na aderência à placa de cultura; 

por medidas de citometria de fluxo com o reagente anexina para a determinação de células 

apoptóticas e necróticas; e por fragmentação de DNA, para observar se as nanopartículas 

atingem o interior da célula causando então um possível efeito tóxico. Um desafio em estudos 

de toxicidade de nanopartículas é a pureza de nanopartículas empregadas para o estudo. As 

nanopartículas devem ser livres de reagentes utilizados nas etapas sintéticas. Para isso, as 

nanopartículas são exaustivamente lavadas após cada síntese com tampão PBS e 

ressuspendidas em PBS estéril.  Isso faz com que os experimentos sejam padronizados e que 

nenhum outro interferente possa agir, fornecendo um resultado falso positivo. Para a 
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realização dos estudos foi utilizada uma concentração padrão de 50 µg mL
-1

 de cada 

nanomaterial. 

 

5.2.2 Efeito sobre a morfologia das células  

 

O primeiro e um dos mais perceptíveis efeitos da exposição de células a materiais 

tóxicos é a alteração na forma celular ou morfológica em uma cultura celular. As micrografias 

das células expostas aos nanomateriais: SWCNT, SWCNT-PAMAM e PAMAM são 

apresentadas na figura 5.1.  

      

       

Figura 5.1. Micrografia das células submetidas aos nanomateriais: (A) Controle – células 

C2C12; (B) SWCNT 50 µg mL
-1

 (C) SWCNT-PAMAM 50 µg mL
-1

 e (D) PAMAM             

50 µg mL
-1

. Tempo de incubação 24 horas. 

 

Aparentemente nenhuma mudança morfológica foi observada nas células saudáveis do 

controle e dos poços com as células contendo os nanomateriais. Nota-se que as células com os 

A B 

C D 
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nanomateriais cresceram de forma homogênea e com morfologia característica das células do 

controle. Apenas uma pequena mudança na confluência das células com o PAMAM foi 

observada, porém a morfologia aparentou normalidade. No geral, algumas células sob 

flutuação foram observadas, sugerindo a morte celular generalizada devido à necrose, 

principalmente das micrografias das figuras 5.1B e 5.1C. 

 

5.2.3. Viabilidade celular 

 

Ensaios de viabilidade são passos vitais em citotoxicologia, e explicam a resposta 

celular a um agente tóxico. Além disso, os ensaios dão informações sobre a sobrevivência da 

célula, morte e atividades metabólicas. Os ensaios de proliferação para avaliar a toxicidade de 

SWCNTs (figura 5.2) mostraram uma relação tempo dependente da queda na intensidade da 

absorbância em células expostas ao nanomaterial em relação as células do controle. Isso 

significa uma possível toxicidade em tempo dependente para os nanomateriais SWCNT, 

SWCNT-PAMAM e PAMAM entre 12 e 24 horas. Porém uma estabilidade para o complexo 

SWCNT-PAMAM é observado após 24 horas de exposição. Talvez para essa concentração 

não há efeitos nocivos após esse tempo de incubação.  

Porém, um aumento na proliferação é observado após 36 horas de incubação para o 

SWCNT. Pode ser que, nesse caso, o conteúdo das células não foi significativamente afetado 

em 36 horas de incubação na presença dos nanomateriais. Uma estabilidade no valor de 

absorbância foi observada para o nanocomplexo SWCNT-PAMAM após 24 horas, e a mesma 

tendência foi vista para o PAMAM. Vale ressaltar que os efeitos adversos dos nanomateriais 

foram em relação tempo dependente. Aparentemente, após 24 horas de exposição as células 

não mostraram citotoxicidade significativa. Esse resultado pode estar atribuído à 

biocompatibilidade dos nanomateriais com as células.  
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Figura 5.2. Proliferação da linhagem celular C2C12 após incubação com nanotubos de 

carbono de parede simples - SWCNT, nanocomplexo - SWCNT/PAMAM e o dendrímero 

poliamidoamina de segunda geração PAMAM por (A) 12, (B) 24, (C) 36 e (D) 48 horas. Os 

valores com significância estatística foram atribuídos para p < 0,05, sendo os intervalos de 

confiança de *95%, **99% e ***99,9% (ANOVA one-way/Turkey). Quantidade de células 

distribuídas por poço 10
4
 células. Concentração dos nanomateriais de 50 µg mL

-1
. 

 

Um aumento na proliferação é observado após 36 horas de incubação para o SWCNT. 

Pode ser que, nesse caso, o conteúdo das células não foi significativamente afetado em         

36 horas de incubação na presença dos nanomateriais. Uma estabilidade no valor de 

absorbância foi observada para o nanocomplexo SWCNT-PAMAM após 24 horas, e a mesma 

tendência foi vista para o PAMAM. Vale ressaltar que os efeitos adversos dos nanomateriais 
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foram tempo dependentes. Após 24 horas de exposição as células não mostraram 

citotoxicidade significativa. Esse resultado pode estar atribuído à biocompatibilidade dos 

nanomateriais com as células.  

Observa-se uma pequena diminuição nos valores de absorbância das células incubadas 

com SWCNT, porém não podemos afirmar que tais efeitos sejam tóxicos, pois houve um 

aumento nos valores de absorbância após 48 horas de incubação. No caso do PAMAM, a 

diminuição na quantidade de células pode estar vinculada a efeitos tóxicos intrínsecos. 

Observando a absorbância referente ao nanocomplexo formado entre SWCNT-PAMAM, 

podemos considerar que as alterações não foram tão significativas quanto para o PAMAM 

isoladamente. Talvez a combinação entre esses dois sistemas não ocasionem efeitos nocivos, 

em caso de tratamento farmacológico.  

 Estudos realizados por Cui e colaboradores 
[14]

 revelaram que SWCNTs podem inibir a 

proliferação das células da linhagem HEK293. Essa inibição foi dependente do tempo e da 

concentração de SWCNT expostos as células 
[14,16]

. 

 

5.2.4 Citometria de Fluxo 

 

As principais mudanças que podem ocorrer em teste de citotoxicidade são: necrose 

e/ou apoptose. Morfologicamente, a necrose difere da apoptose pelo rompimento da 

membrana celular. As células necróticas não conseguem manter a integridade da membrana 

plasmática, extravasando seu conteúdo plasmático e podendo causar inflamação no tecido 

adjacente. Já na apoptose, a membrana celular permanece intacta, o que difere bastante das 

situações de necrose. Neste caso, a célula é eliminada rapidamente, de maneira que não haja 

tempo do seu conteúdo citoplasmático extravazar, isto é, uma morte celular desencadeada por 
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vários tipos de mecanismos visando eliminar células desnecessárias, excessivas, ou não 

desejáveis pelo organismo. 

A citometria de fluxo, utilizando o marcador anexina V é usada para determinar 

quantitativamente a porcentagem de células dentro de uma população que podem sofrer 

ativamente apoptose. Esse comportamento se deve à propriedade que a célula tem de perder a 

assimetria de membrana perto da fase de apoptose. Em células apoptóticas, a membrana do 

fosfolipídeo fosfatidilserina (PS) é deslocada do interior da membrana plasmática para fora 

dela, consequentemente a exposição de PS na ambiente externo. A anexina V é uma proteína 

fosfolipídica dependente de cálcio que tem uma grande afinidade por PS, e essa afinidade é 

utilizada para identificar células apoptóticas com a exposição de PS. O iodeto de propídio (PI) 

é um padrão para viabilizar a citometria de fluxo e é usado para distinguir células viáveis das 

não viáveis. Células viáveis excluem o PI da interação com a membrana, enquanto que a 

membrana de células mortas ou danificadas pode ser penetrada pelo PI. Células que são 

positivas para FITC anexina V e negativas para PI estão em estágio de apoptose e estão livres 

de necrose. Por outro lado, células que são positivas para FITC anexina V e PI estão no final 

do estágio de apoptose ou estão em estágio de necrose. Células que são negativas para FITC 

anexina V e PI estão vivas, livres de apoptose.  

Dessa forma, podemos observar na figura 5.3 os resultados de citometria de fluxo das 

células em 24 horas de exposição a concentrações de 50 µg mL
-1

 de SWCNT, SWCNT-

PAMAM e PAMAM.  



 
 

143 

 

 

  

Figura 5.3. Histogramas individuais representando o percentual de células controle C2C12 

(A) fluorescentes obtidas após incubação de 24 horas dos nanomateriais (B) SWCNT, (C) 

SWCNT-PAMAM e (D) PAMAM na concentração 50 µg mL
-1

. O posicionamento do 

marcador (M1) segue o critério de se obter no máximo 2% de células fluorescentes como 

controle interno. 

 

As análises de citometria de fluxo foram realizadas utilizando os histogramas de 

intensidade de fluorescência em função do número de células. Para cada experimento foi 

estabelecido um limiar de positividade de no máximo 2%, em função da curva de 

fluorescência das células do controle (figura 5.3A). Em seguida, empregando-se o mesmo 

marcador, foram obtidos os valores do percentual de células fluorescentes positivas para cada 

nanomaterial (figuras 5.3B, 5.3C e 5.3D). De acordo com os histogramas da figura 5.3, foi 

construída a tabela 5.1 com as porcentagens de células vivas dentro de uma população. 
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Tabela 5.1. Estatística dos valores de células vivas obtidos pela citometria de fluxo

 
Nanocomplexo          número de eventos         % total        % gate

 
 Controle                              10000                   100,00          100,00 

 SWCNT                                4005                     40,05            40,05 

                   SWCNT/PAMAM            
 
      2916                      29,16             29,16 

 PAMAM                               4422                     44,22            44,22

 
 

De acordo com os resultados da tabela 5.1, os resultados do experimento com  

anexina-V indicaram que uma grande porcentagem de células foram positivas para apoptose e 

necrose na concentração de 50 µg mL
-1

 de nanomateriais em 24 horas de exposição. Para o 

SWCNT, 60% da população de células C2C12 estão em processo de apoptose. Já para o 

nanocomplexo SWCNT-PAMAM 71% das células estão no estágio de apoptose, um aumento 

de 11% das células em processo de apoptose quando comparada as células expostas ao 

SWCNT por 24 horas. Nesse caso, apenas 29% das células estão vivas mostrando que o 

nanocomplexo apresenta uma alta toxicidade às células C2C12. Contudo, para o PAMAM 

observa-se um valor de 56% da população de células em apoptose em comparação com as 

células do controle. Uma quantidade muito parecida com o que foi observado para as células 

com SWCNT. Esses resultados poderiam ser interpretados como uma situação onde as células 

apresentam uma maior resistência à morte. Recentes estudos têm identificado apoptose como 

principal mecanismo de morte celular em exposição a nanomateriais 
[17]

.  

  

5.2.5 Medidas de inibição de adesão  

 

Esse ensaio visa testar o efeito da incubação das células C2C12 com os nanomateriais 

sobre a adesão das mesmas em fibronectina. Os poços revestidos com BSA foram utilizados 

como controle negativo de adesão (C-) em todos os ensaios. A adesão a fibronectina sem 
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adição dos nanomateriais foi considerada como 100% (controle positivo). Os resultados são 

apresentados na figura 5.4.  
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Figura 5.4. Porcentagem de mioblastos aderidos a fibronectina após incubação com os 

nanomateriais: SWCNT, SWCNT-PAMAM e PAMAM. O número de células aderidas foi 

medido e o valor foi normalizado como porcentagem em relação ao controle. Os resultados 

foram expressos como média de três experimentos independentes em quadruplicata. 

Concentração dos nanomateriais de 50 µg mL
-1

. Os valores com significância estatística 

foram atribuídos para p < 0,05, sendo os intervalos de confiança de *95%, (ANOVA one-

way/Turkey). 

 

Para os nanomateriais SWCNT e SWCNT-PAMAM houve uma pequena inibição à 

adesão à fibronectina. Porém considerando o desvio padrão da medida não houve inibição 

significativa. Diferentemente do PAMAM, que inibe a adesão em aproximadamente 40%.  

Talvez essa diferença na adesão das células C2C12 com o PAMAM à fibronectina possa estar 

relacionada as cargas positivas do dendrímero. A fibronectina é de uma familía de 

glicoproteínas de elevado peso molecular, contendo cerca de 5% de carboidratos e que se liga 

a receptores proteicos da membrana celular. Nesse caso, pode ser que, por conter uma grande 

quantidade de grupos amina na superfície do PAMAM ocorra uma dificuldade na adesão das 
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células na fibronectina. Talvez a neutralidade da combinação entre o SWCNT e o PAMAM 

seja suficiente para que não ocorra inibição da adesão.  

Esses resultados corroboram, de certa forma, com os dados obtidos por Cui e 

colaboradores, onde obteve resultados positivos para a inibição das células HEK293 com o 

SWCNT. Nesses resultados Cui e colaboradores, mostraram que os SWCNT podem diminuir 

a habilidade de adesão das células HEK293 com fibronectina 
[14]

.  

 

5.2.6 Fragmentação do DNA  

  

De acordo com os resultados de fragmentação de DNA apresentados na figura 5.5, não 

houve fragmentação de DNA para os três nanomateriais: SWCNT, SWCNT-PAMAM e 

PAMAM. No caso do nanocomplexo SWCNT-PAMAM, além de não ter fragmentação, uma 

certa quantidade de DNA ficou nos poços do gel. Isso pode estar relacionado as cargas do 

próprio gel (caráter aniônico) com as cargas positivas que o PAMAM promove ao 

nanocomplexo.  Para o gel de eletroforese com o PAMAM, nenhuma banda de fragmentação 

de DNA foi observada. Nesse caso, uma leve banda caracterizando a não fragmentação é 

indicada pela seta branca. A banda com intensidade fraca deve-se a pequena quantidade de 

DNA disponível para a fragmentação, uma vez que o dendrímero PAMAM apresenta uma 

toxicidade maior em relação a viabilidade e proliferação celular. Uma outra possibilidade é a 

interação entre o gel de agarose com as cargas positivas do PAMAM, impossibilitando que a 

amostra de DNA se desloca-se pelo gel.  

Os testes de fragmentação de DNA desse trabalho indicam que não houve 

fragmentação do DNA com as células C2C12 incubadas com o SWCNT. Os resultados dos 

géis de eletroforese são apresentados da figura 5.5.  
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Figura 5.5. Teste de fragmentação de DNA das células C2C12 (A controle) tratadas com      

50 µg mL
-1

 de (B) SWCNT, (C) SWCNT-PAMAM e (D) PAMAM por 24 horas a 37 ºC. 

Após a extração do DNA este foi analisado por gel de agarose. 

 

 Os resultados desses estudos corroboram com os testes realizados por Yamashita e 

colaboradores 
[18]

 que estudou os danos causados ao DNA das célula da linhagem A549 após 

exposição de 50 µg mL
-1

 de SWCNT e MWCNT porgv 24 horas. Os resultados mostraram 

que os MWCNTs podem causar danos ao DNA aumentando os riscos de atividade 

cancerígena. Isso pode estar relacionado com o comprimento e a espessura dos MWCNTs. 

Diferentemente do observado para os MWCNT, os resultados indicam que os SWCNT não 
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apresentam danos ao DNA 
[18,19]

. Cui e colaboradores, também obteve o mesmo resultado 

com relação a fragmentação de DNA com a exposição das células da linhagem HEK293 com 

SWCNT 
[14]

. 

Portanto, de acordo com os resultados da fragmentação de DNA é possível afirmar 

que, os nanomateriais estudados nesse trabalho não apresentam interações com o DNA para 

promover sua fragmentação. 

 

5.3 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

No momento em que é difícil tirar conclusões gerais sobre a toxicidade do SWCNT 

por causa da escassez de resultados e sua variabilidade, como comprimento, composição e 

contaminação por metais, mais trabalhos sobre toxicidade in vitro são necessários para definir 

os fatores que impulsionam a toxicidade dos SWCNT. Os resultados desse estudo mostraram 

que os SWCNT e o nanocomplexo SWCNT-PAMAM apresentaram resultados diferenciados 

comparados ao PAMAM. Talvez o nanocomplexo apresente um aumento de toxicidade à 

cultura celular testada devido sua combinação com o PAMAM, principalmente levando em 

conta os resultados de citometria de fluxo e proliferação. Contudo, os resultados de 

morfologia celular apresentaram-se favoráveis ao nanocomplexo, isso é, com uma possível 

ausência de toxicidade nesse nanomaterial, diferentemente do relatado nos componentes 

individuais. Os resultados indicam que as conclusões sobre a toxicidade de SWCNT, de 

SWCNT-PAMAM e PAMAM contra células C2C12 podem ser fortemente ligados às cargas, 

ao tipo de material e como esse está disponível no meio testado. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES 

 

 

 A utilização de filmes finos por meio das técnicas layer-by-layer, SAM e Langmuir-

Blodgett mostrou-se versátil, ou seja, foi possível aplicar as técnicas de auto-organização para 

diferentes situações. Os filmes LbL foram aplicados em ultramicroeletrodos de fibra de 

carbono para detecção de óxido nítrico. No desenvolvimento de sensores de NO
●
, a 

seletividade é uma das características mais importantes, pois com isso, a detecção torna-se 

mais rápida e precisa. Esse requisito foi alcançado utilizando materiais como ftalocianina e 

dendrímeros de poliamidoamina na forma auto-organizada em dispositivos eletroquímicos, 

promovendo uma seletividade aos interferentes de NO
●
, como nitrito, nitrato e peróxido de 

hidrogênio.  

 A auto-organização por meio das SAMmix favoreceu o desenvolvimento de um 

transdutor para biossensor sensível. A construção de um biossensor de acetilcolinesterase com 

o transdutor de SAMmix aumentou a transferência eletrônica em dispositivos eletroquímicos. 

O que chamou mais atenção nesse trabalho foram os valores de limite de detecção de 

LD=3,45x10
-10

 mol L
-1

 e dos limites de quantificação, LQ=1,15x10
-9

 mol L
-1

 para a 

determinação do pesticida carbaril, representando a alta sensibilidade que o transdutor oferece 

para a reação enzimática.  

Por fim, o uso de filmes de Langmuir no desenvolvimento de modelos de membranas 

biomiméticas trouxe informações importantes sobre a nanotoxicidade de nanomateriais à base 

de carbono. Uma expansão da monocamada promovida pela presença dos SWCNTs foi 

indicativa de que SWCNTs afetam o empacotamento dos lipídios. Além disso, a pressão de 

superfície de colapso dos nanocomplexos difere ligeiramente dos observados para o DPPC 

puro. Esses resultados indicam a adsorção/incorporação desse nanocomplexo na interface. A 
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avaliação dessa interação no nível molecular abre novas possibilidades em relação ao uso de 

nanomateriais em sistemas modelo de membrana. Complementando os resultados de modelos 

de membrana, as técnicas da biologia celular, como citometria de fluxo, proliferação celular, 

inibição de adesão trouxeram informações importantes. Os resultados evidenciaram que a 

combinação entre SWCNT e PAMAM para a formação do nanocomplexo SWCNT-PAMAM 

G2, proporcionam um aumento na toxicidade comparando ao SWCNT. Um comportamento 

diferenciado do que relatado com SWCNT e PAMAM G2 individualmente. Os resultados 

indicam que as conclusões sobre a toxicidade de nanocomplexos e dos seus componentes 

individuais podem estar fortemente ligados ao tipo de material e como esse está disponível no 

meio. 

 A principal contribuição desse trabalho foi desenvolver novas aplicações e 

metodologias utilizando filmes finos auto-organizados, tendo em vista aplicações específicas 

desses sistemas em dispositivos para nanomedicina.  
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CAPÍTULO VII - PERSPECTIVAS 

 

 

 Ainda  há muito que investigar utilizando sistemas auto-organizados, principalmente 

aplicados em nanomedicina. A seguir, são listadas algumas propostas para a continuação 

desse trabalho: 

 

1- Melhorar a sensibilidade do sensor de NO
●
, utilizando nanopartículas para aumentar o 

desempenho catalítico. 

 

2- Desenvolver novos biossensores utilizando o transdutor de SAMmix para a detecção de 

produtos gerados na reação enzimática, diferentemente da inibição. 

 

3- Estudar a interação de diferentes nanomateriais utilizando o modelo de membrana 

biomimética com diferentes fosfolipídios para avaliar a nanotoxicidade desses 

materiais. 

 

4- Aplicar diferentes linhagens celulares em estudos citotóxicos de nanomateriais tendo 

em vista o desenvolvimento de novas metodologias para ampliar os conhecimentos 

sobre tais efeitos.   
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