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Resumo
IWAKI, L. E. O. Nanofibras Eletrofiadas de Poliamida 6 e Polialilamina Hidroclorada
Funcionalizadas com Nanotubos de Carbono e Nanopartículas de Ouro Aplicadas
em Sensores e Biossensores. 99 p. Tese de Doutorado – Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 2017.
Nanofibras poliméricas obtidas por eletrofiação possuem alta relação superfície-volume, e
podem ser recobertas com nanomateriais que interajam com os grupos funcionais dos
polímeros. Neste trabalho, nanofibras de poliamida 6/ polialilamina hidroclorada
(PA6/PAH) com diâmetro da ordem de 100 nm e sem defeitos foram recobertas com
nanotubos de carbono (CNTs) e nanopartículas de ouro (AuNps) para produzir sensores e
biossensores. A versatilidade da plataforma com as nanofibras foi demonstrada com três
aplicações distintas. A adsorção de CNTs sobre as nanofibras permitiu a detecção do
neurotransmissor dopamina com medidas de voltametria de pulso diferencial com
sensibilidade na faixa de 1 a 70 µmol.L-1 e limite de detecção de 0,15 µmol.L-1, sem
interferência do ácido úrico e ácido ascórbico. Nos imunossensores para detectar o
antígeno CA 19-9, biomarcador para câncer de pâncreas, as nanofibras de PA6/PAH
recobertas com CNTs ou AuNPs receberam camada adicional do anticorpo anti-CA 19-9.
Usando medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica, esses imunossensores
puderam detectar CA 19-9 em tampão e em soro de sangue de pacientes de câncer com
diferentes probabilidades de desenvolver câncer de pâncreas. A seletividade dos
imunossensores também foi testada com possíveis interferentes no sangue. Na terceira
aplicação, obteve-se sinergia com a codeposição de CNTs e AuNPs sobre as nanofibras
para a formação de um biossensor contendo uma camada da enzima tirosinase. Imagens
de microscopia eletrônica mostraram uma estrutura 3D interconectada, formada pelas
nanofibras de PA6/PAH, AuNPS e CNTs. O biossensor foi usado para detectar bisfenol A
com cronoamperometria na faixa de 0,05 a 1,1 µmol.L-1 e limite de detecção de 8 nmol.L1. Conclui-se que nanofibras poliméricas constituem excelente plataforma para sensores e
biossensores pela possibilidade de incorporação de outros nanomateriais para aplicações
específicas.
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Nanotubos

de
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Abstract
IWAKI, L. E. O. Electrospun Polyamide 6/Poly(allylamine hydrochloride) Nanofibers
Functionalized with Carbon Nanotubes and Gold Nanoparticles Applied in Sensing
and Biosensing. 99 p. – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo, São Carlos. 2017.
Electrospun polymer nanofibers have a high surface-volume ratio, and can be coated with
nanomaterials that interact with the functional groups of the polymers. In this work, defectfree nanofibers of polyamide 6/polyallylamine hydrochloride (PA6/PAH) with a diameter of
ca. 100 nm were coated with carbon nanotubes (CNTs) and gold nanoparticles (AuNps) to
produce sensors and biosensors. The versatility of the platform with nanofibers has been
demonstrated with three distinct applications. The adsorption of CNTs on the nanofibers
allowed the detection of the neurotransmitter dopamine with differential pulse voltammetry
measurements with sensitivity in the range of 1 to 70 μmol.L -1 and detection limit of 0.15
μmol.L-1, without interference of uric acid and ascorbic acid. In the immunosensors to
detect CA 19-9 antigen, biomarker for pancreatic cancer, PA6/PAH nanofibers coated with
CNTs or gold nanoparticles (AuNPs) received an additional layer of anti-CA 19-9 antibody.
Using electrochemical impedance spectroscopy measurements, these immunosensors
were able to detect CA 19-9 in buffer and in blood serum from cancer patients with
different probabilities of developing pancreatic cancer. The selectivity of the
immunosensors was also tested with possible interferents in the blood. In the third
application, synergy was obtained with co-deposition of CNTs and AuNPs on the
nanofibers for the formation of a biosensor containing a layer of the enzyme tyrosinase.
Electron microscopy images showed an interconnected 3D structure, formed by PA6/PAH
nanofibers, AuNPS and CNTs. The biosensor was used to detect bisphenol A with
chronoamperometry in the range of 0.05 to 1.1 μmol.L-1 and detection limit of 8 nmol.L-1. It
is concluded that polymer nanofibers are an excellent platform for sensors and biosensors
because of the possible incorporation of other nanomaterials for specific applications.
Keywords: Nanofibers, Electrospinning, Sensors, Carbon Nanotubes, Gold Nanoparticles
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Introdução/Motivação
A nanociência e a nanotecnologia desenvolveram e utilizaram materiais com,
pelo menos, uma de suas três dimensões na escala até 100nm [1,2]. A manipulação
nessa escala gerou grande variedade de materiais com características exclusivas,
dentre os quais se destacam mantas contendo nanofibras produzidas a partir de
polímeros sintéticos e naturais e obtidas por eletrofiação (electrospinning) [3]. Nesta
técnica, fibras com diâmetro de micrômetros ou nanômetros são produzidas
aplicando-se uma alta tensão entre uma solução polimérica ejetada e um coletor
metálico. Esta elevada tensão resulta na formação de campo elétrico que induz a
formação das fibras entre a agulha da seringa contendo a solução polimérica e o
coletor metálico num processo eletrohidrodinâmico. Os parâmetros do processo de
fiação permitem controlar a morfologia e tamanho das fibras, enquanto a solução
polimérica permite que as fibras formadas possuam um alto controle da composição,
estrutura e funcionalidade. As nanofibras possuem alta razão superfície-volume e;
como consequência as propriedades da superfície da manta são influenciadas pelas
propriedades

da

fibra.

Assim,

mantas

contendo

nanofibras

podem

ter

funcionalidades não encontradas em outras com fibras de diâmetros maiores [4, 5].
A utilização das nanofibras pode ser ampliada explorando-se os grupos
químicos funcionais nos polímeros utilizados na eletrofiação, alterando-se sua
superfície com métodos químicos ou físicos. Isso permite incorporar outros tipos de
materiais, como nanotubos de carbono [6], nanopartículas metálicas [7,8],
nanopartículas de óxidos metálico, complexos organo-metálicos [9] e moléculas
biológicas (enzimas, anticorpos, ácidos nucleicos e bactérias) [10-12]. Com essa
modificação superficial, podem ser combinadas propriedades desses materiais com
as das nanofibras, resultando em nanocompósitos com funcionalidades variadas.
Pode-se explorar a grande área superficial das nanofibras com propriedades dos
materiais imobilizados sobre a manta. As nanofibras modificadas são interessantes,
por exemplo, para aplicação em sensores [13-16], biossensores [17-20] e em
catálise [21,22]. Vários materiais podem ser adsorvidos sobre as nanofibras de
modo a proporcionar interação com analitos, ou mesmo obter efeitos sinérgicos com
outros componentes do sensor ou biossensor.
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Neste trabalho, nanofibras de poliamida 6 (PA6) e polialilamina hidroclorada
(PAH) foram produzidas por eletrofiação. As mantas de PA6/PAH foram modificadas
com adsorção de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) e/ou
nanopartículas de ouro. Estas mantas modificadas foram empregadas na construção
de três plataformas para sensores eletroquímicos com arquiteturas distintas: para
detectar o neurotransmissor dopamina (DA), o antígeno CA 19-9, um biomarcador
de câncer de pâncreas, e o disruptor endócrino bisfenol A (BPA).
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Fundamentos Teóricos e Revisão Bibliográfica
2.1 Eletrofiação
A eletrofiação é usada para produzir fibras na escala micro e nanométrica,
baseada em fenômenos eletroidrodinâmicos. Os fundamentos teóricos que serviram
de base para a eletrofiação foram estabelecidos por Zeleny em 1914, com trabalhos
mostrando o comportamento de líquidos na extremidade de um capilar metálico
submetidos a um alto campo elétrico [23]. Entre 1964 e 1969, Geoffrey Taylor
propôs um modelo matemático para a forma de cone que as gotas adquiriam na
ponta do capilar metálico sob efeito do campo elétrico [24]. Em 1971 Baumgarten
mostrou, com câmeras de alta velocidade, que a eletrofiação é dividida em dois
estágios: (1) distorção da geometria da gota devido à ação do campo elétrico e (2)
formação de um jato contínuo a partir da extremidade da gota [25]. A eletrofiação foi
redescoberta

em

1995

por

Doshi

e

Reneker

para

produzir

materiais

nanoestruturados [26]. Atualmente, é usada para se obter nanofibras de materiais,
com grande área superficial, flexibilidade e com controle da morfologia, tornando-as
excelentes para aplicações tecnológicas.
Para se obter nanofibras poliméricas emprega-se um aparato mostrado na
figura 1, composto basicamente por: (1) uma fonte de alta tensão (2) uma seringa
com uma solução polimérica ligada a uma bomba ejetora e (3) um coletor metálico.
A alta tensão é aplicada para o carregamento da solução polimérica e formação do
campo elétrico que induzirá da ponta da agulha da seringa, um fio da solução
polimérica, que dará origem às nanofibras. A seringa fixada a uma bomba ejetora
fornece a solução polimérica numa taxa constante e controlável. O coletor metálico é
aterrado e posicionado por uma distância fixa da agulha da seringa e é conectado ao
polo negativo (ou positivo) da fonte de alta tensão .
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Figura 1 Principais componentes de aparato de eletrofiação. Modificado de [27].

2.2 Processo de Formação da Fibra
O processo eletrohidrodinâmico da eletrofiação prevê a geração de cargas na
solução, o que permite com que esta possa responder à presença do campo elétrico
externo. Estas cargas são quase sempre iônicas, portanto, possuem mobilidade na
solução [28]. Sob ação do campo elétrico, estas cargas tendem a se acumular na
interface da gota/ar e se mover na direção do campo. Em oposição a este
movimento, há a viscosidade da solução que, por causa disto, também adquire
resistência ao movimento na direção contrária ao campo [5,28,29]. Quando a bomba
ejetora inicia o bombeamento da solução polimérica, forma-se uma gota na ponta da
agulha (capilar). Inicialmente a gota é mantida por forças coesivas da tensão
superficial (figura 2a). A aplicação do campo elétrico entre a gota polimérica e o
coletor torna a gota carregada. A repulsão das cargas de mesmo sinal na gota e a
tendência de migração das cargas no sentido do coletor geram uma força oposta à
resultante da tensão superficial [26], como mostram as figuras 2b e 2c. Com o
aumento da tensão elétrica, a gota se distorce e adquire o formato de cone (Cone de
Taylor) [24], conforme ilustrado na figura 2d. Quando o campo elétrico é

33

suficientemente intenso para que forças eletrostáticas superem a tensão superficial,
um jato polimérico é ejetado da solução a partir da extremidade do cone em direção
ao coletor (figura 2e).

Figura 2 Etapas de formação do jato polimérico: a) Tensão superficial b) e c) gota polimérica carregada pelo
campo elétrico d) distorção da gota e formação do Cone de Taylor e) Cone de Taylor e jato ejetado a partir da
extremidade do Cone. a,b,c e d modificado de [30], figura e retirada de [31]

O caminho percorrido pelo jato até o coletor é dividido em duas regiões. A
primeira é estável, de baixa aceleração, localizada logo após o cone de Taylor e com
jato polimérico laminar e alongado (figura 2). A segunda região é instável ou de alta
aceleração, onde o jato polimérico começa a se solidificar e assume um perfil cônico
e em espiral com movimentos rápidos, similar ao efeito de um “chicoteamento”
(whipping instability) [32]. Shin e colaboradores [33,34] desenvolveram modelos 3D
que explicam dados experimentais do perfil do jato polimérico no processo de
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eletrofiação, com três tipos de instabilidade: duas axissimétricas e uma instabilidade
não axissimétrica (figura 4).
O primeiro modo axissimétrico, chamado de instabilidade de Rayleigh, define
a formação da fibra, sendo governado pela viscosidade. Quando não se formam
fibras, aparecem defeitos em forma de vesículas ou contas chamados de defeitos do
tipo gota (beads), como mostrado na figura 3. É um processo similar à eletrofiação,
chamado eletrospray, que ocorre se a viscosidade da solução polimérica for menor
do que um valor ótimo. Ou seja, a quantidade de emaranhamentos das cadeias não
é suficiente para manter a resistência ao campo elétrico ou a densidade de carga na
solução/campo elétrico não é suficientemente forte para romper a tensão superficial
e formar o jato polimérico. Se a viscosidade da solução e a tensão forem suficientes
para gerar eletrofiação, o jato entra no regime de eletrofiação [28]. O jato é linear,
inicialmente na região de baixa aceleração, e torna-se cônico, por seu
desmembramento na região de alta aceleração, como ilustrado na figura 4.

Figura 3 Nanofibras contendo defeitos tipo gota (do inglês “beads”) [35]

A trajetória e o tamanho dos jatos e, por consequência, o tamanho e a
morfologia das fibras, são determinados pelas duas outras instabilidades. A
instabilidade axissimétrica e não-axissimétrica são modos de flexão que causam
alongamento, e as espirais diminuem de tamanho até que o jato se solidifique. Nesta
fase ocorre grande parte da evaporação do solvente e a aceleração do jato
polimérico é alta. Este jato também é estirado, tendo seu diâmetro diminuído da
ordem de micrômetros e podendo chegar a nanômetros. Estas instabilidades são
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resultado do acoplamento das forças eletrostáticas do jato com o campo elétrico. A
variação na densidade de carga ao longo da fibra recém-formada cria distribuição
não uniforme de cargas, gerando dipolos orientados perpendicularmente ao jato.
Sob campo elétrico, estes dipolos proporcionam torque para curvar o jato, dando
origem à instabilidade não-axissimétrica, responsável pelo efeito de “chicoteamento”
do jato polimérico. No trajeto do jato polimérico, da ponta do cone de Taylor até o
coletor, ocorre evaporação do solvente e o polímero é solidificado. As fibras
coletadas desta maneira são alinhadas na direção do filamento e, geralmente, são
dispostas aleatoriamente no coletor, formando mantas de não-tecido (nonwoven),
não trançadas, como em um tecido verdadeiro.

Figura 4 Representação esquemática das regiões de formação da fibra a partir da agulha do capilar. Processo
de formação do jato polimérico a partir do cone de Taylor (inset). Modificado de [36] e [37]
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2.3 Parâmetros da Eletrofiação
Muitos são os parâmetros relevantes para o processo de eletrofiação
dentro de três categorias: (1) propriedades da solução, (2) parâmetros do processo e
(3) condições ambientais. A tabela 1 traz um sumário dos parâmetros que podem
ser ajustados em cada uma das 3 categorias. As propriedades da solução são
ajustadas pela escolha do solvente, do polímero solubilizado e sua concentração. Os
parâmetros de processo são alterados no equipamento de eletrofiação. As
condições ambientais influenciam a solução polimérica na eletrofiação, sendo
geralmente controladas, como é o caso de temperatura e umidade.
Tabela 1 Parâmetros do Processo de Eletrofiação

Propriedades da Solução

Parâmetros de Processo

Condições Ambientais

Concentração

Tensão Aplicada

Temperatura

Viscosidade

Distância da agulha ao coletor

Umidade

Tensão Superficial

Diâmetro da agulha

Condutividade

Taxa de alimentação da bomba

Constante Dielétrica

Coletor

Pressão de Vapor do Solvente

2.3.1 Viscosidade e Concentração Polimérica
A viscosidade é importante para a eletrofiação, existindo uma faixa
ideal para cada polímero, dependendo de sua massa molar [26]. Polímeros com
menor massa podem ser eletrofiados desde que as interações intermoleculares
sejam suficientes para compensar o menor entrelaçamento entre cadeias, em
comparação a polímeros de maior massa molecular [28, 38]. A viscosidade também
é relevante para definir a faixa de concentração da solução polimérica. Em soluções
pouco concentradas, pode não haver material suficiente para formar uma fibra
contínua, gerando fibras quebradiças e/ou contendo beads. Por outro lado, soluções
muito concentradas podem causar entupimento na agulha da seringa, e a bomba
pode não ser capaz de ejetar a solução devido ao aumento da viscosidade.
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2.3.2 Condutividade Elétrica
A maior quantidade de carga em polímeros com maior condutividade facilita a
fiação pela interação mais forte com o campo elétrico. O aumento das forças
eletrostáticas favorece a repulsão eletrostática, aumentando a distorção da gota no
capilar e diminuindo o diâmetro das nanofibras [39]. Por este motivo, é comum
utilizar uma mistura de solventes na solubilização dos polímeros. Solventes com alta
constante dielétrica, como metanol, etanol e dimetilformamida (DMF), são
adicionados para aumentar a condutividade elétrica [39-41]. Também são usados
sais e tensoativos iônicos, que facilitam a fiação por diminuir a tensão superficial e
aumentar a condutividade da solução [42]. Por outro lado, se a condutividade for
muito alta, observam-se fenômenos indesejáveis como formação de múltiplos jatos a
partir da gota ou mesmo a inibição da formação do cone de Taylor, devido ao
esgotamento do campo elétrico tangencial ao longo da superfície da gota.

2.3.3 Tensão Superficial
Soluções com alta tensão superficial tendem a desfavorecer as instabilidades
de Rayleigh responsáveis pela formação do jato polimérico. Portanto, geralmente a
eletrofiação é realizada com soluções com menor tensão superficial.

2.3.4 Taxa de Alimentação
A taxa de alimentação da bomba ejetora (vazão) e a concentração de solução
polimérica injetada definem a quantidade de material disponível na ponta da agulha
para eletrofiação. Se a vazão ejetada for muito alta, pode não haver tempo para
evaporação total do solvente, depositando no coletor fibras úmidas e com morfologia
alterada. Quando são utilizadas altas taxas de ejeção tendem a formar fibras de
maior diâmetro [43].

2.3.5 Distância de Trabalho
A distância de trabalho, ou a distância da ponta da agulha ao coletor, é outro
parâmetro ajustado na eletrofiação. Juntamente com a geometria do coletor, ela
define o formato das linhas de campo elétrico, as quais dependem da concentração
ou dispersão das fibras sobre o coletor [44]. Em distâncias muito curtas, o aumento
da densidade do campo elétrico favorece a formação das fibras, mas pode trazer o
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inconveniente de não haver distância suficiente para total evaporação do solvente.
Em distâncias muito grandes, o campo elétrico pode ser insuficiente para a
eletrofiação.

2.3.6 Tensão Elétrica
A tensão elétrica, aplicada na ponta da agulha ou solução polimérica, é o
parâmetro mais relevante para a eletrofiação, juntamente com a distância de
trabalho, pois ambas determinam o campo elétrico [45,46]. Geralmente, são
empregados campos elétricos da ordem de 1-5 kV/cm, o que significa aplicar
tensões de 1 a 35 kV para distâncias de trabalho de 5 a 30 cm. É importante
salientar que apesar deste ser o parâmetro mais estudado, não implica
necessariamente que ocorrerá a formação da fibra, para isso devem ser analisados
todos os outros parâmetros em conjunto.

2.3.7 Umidade e Temperatura
A temperatura influencia na taxa de evaporação e na viscosidade da solução.
Com o aumento da temperatura, aumenta-se a taxa de evaporação e diminui-se a
viscosidade, resultando na geração de fibras mais finas. Isto ocorre porque a menor
viscosidade promove repulsão eletrostática e facilita formação de jatos mais finos, e
a maior taxa de evaporação permite que o polímero seja esticado por tempo mais
longo [47]. Medeiros e colaboradores [48] constataram que a porosidade das fibras
de diversos polímeros é resultado do efeito dinâmico da separação de fases
polímero-solvente e da taxa de evaporação do solvente. Em umidade alta para
eletrofiação de um polímero hidrofóbico, a água age como um não solvente e uma
fina película de água condensada é formada na interface ar-jato polimérico. São
formadas ilhas de água, com poros em nanofibras de polimetilmetacrilato (PMMA),
policloreto de vinila (PVC), poliestireno (PS) e poliácido lático (PLA), enquanto o
mesmo não ocorreu em polímeros hidrofílicos como o poliálcool vinilíco (PVA). Num
ambiente com baixa umidade pode ocorrer rápida evaporação de solventes muito
voláteis, acarretando evaporação muito rápida sem tempo suficiente para o
alongamento da fibra.
Em suma, muitos parâmetros influenciam a obtenção de nanofibras a partir de
soluções poliméricas. A escolha dos parâmetros depende da aplicação das
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nanofibras mas, em geral, almejam-se nanofibras contínuas, livre de defeitos e
uniformes em sua extensão.

2.4 Tipos de Nanofibras
Com o ajuste do grande número de parâmetros, como já comentado, é
possível se obter vários tipos de fibras, como as mostradas na figura 5. As
nanofibras coaxiais (core-shell) da figura 5a têm miolo (core) de material diferente da
casca (shell) [49-51]. Neste tipo de nanofibra, são empregadas duas possíveis
modificações no sistema de eletrofiação: Na primeira, é utilizado um sistema de
ejeção com seringa coaxial onde uma única bomba ejeta ambas as soluções. Na
segunda, há duas bombas que ejetam a solução do miolo e da superfície da fibra
independentemente. Com nanofibras coaxiais, pode-se combinar diferentes
materiais na casca e no miolo, inclusive com a possibilidade de remover o miolo
para obter nanotubos. Pode-se também usar esse tipo de eletrofiação para obter
fibras de materiais que não são facilmente fiáveis, utilizando como solução da casca
um polímero mais facilmente fiável para carrear a solução do miolo.
As nanofibras porosas da figura 5b são resultado da evaporação do solvente
durante a eletrofiação, tornando a solução polimérica termodinamicamente instável.
Isto ocorre pela formação de duas fases na nanofibra, uma rica em polímero e outra
rica em solvente. A fase polimérica se solidifica durante a separação de fase e a
fase rica em solvente se evapora, formando-se os poros. Este tipo de morfologia é
afetado pela umidade, conforme já discutido [52]. Nanofitas poliméricas, como as da
figura 5c, são outro tipo de morfologia obtido. Para polieterimida solubilizada em
Hexafluoro - 2 -Propanol (HFIP), alterações na evaporação do solvente podem gerar
estrutura com fina camada solidificada contendo um interior ainda líquido. A pressão
atmosférica age colapsando a fina camada, dando origem à estrutura plana que
caracteriza este tipo de fibra. Devido à geometria destas fibras, as cargas elétricas
tendem a se concentrar nas bordas promovendo desequilíbrio eletromecânico com o
campo elétrico, levando à torção ou mesmo rompimento das fitas [53].
Nanofibras alinhadas em uma única direção (figura 5d) são geralmente
obtidas com modificações no coletor metálico. Nos primeiros equipamentos de
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eletrofiação as fibras eram coletadas fora do coletor. Uma possível explicação seria
que as fibras no coletor estariam carregadas eletrostaticamente e sofreriam repulsão
eletrostática. Reneker e colaboradores [54] desenvolveram um coletor na forma de 3
anéis, submetidos à mesma tensão da agulha, para tentar moldar o campo elétrico e
focalizar a deposição das fibras. Com outras variações na montagem do coletor,
foram fabricadas fibras dispostas de diferentes maneiras, alinhadas num cilindro
oco, torcionadas e entrecruzadas [55-58]. A estratégia mais usada para produzir
fibras alinhadas emprega um coletor no formato de cilindro metálico girando em alta
rotação. A tração exercida pelo movimento de rotação é responsável pelo
alinhamento das fibras, e para tanto as fibras recém-formadas devem estar
esticadas ao redor do cilindro. Ou seja, é necessário que o coletor tenha velocidade
suficiente para se equiparar à velocidade do jato polimérico e conseguir estirar e
alinhar as fibras. Em baixas velocidades, as fibras coletadas se assemelharão
àquelas obtidas da maneira convencional, dispostas aleatoriamente como num
coletor estático plano [59, 60].
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Figura 5 Diferentes tipos de nanofibras por eletrofiação: coaxiais (core-shell) (a) [61],
poliméricas (c) [62], alinhadas (d) [63].

porosas [3] (b),

2.5 Aplicações e Usos das Nanofibras Eletrofiadas
Muitos materiais poliméricos podem ser empregados na eletrofiação,
inclusive os utilizados em produtos plásticos, como poliestireno (PS) [64], policloreto
de vinila (PVC) [65], poliacrilonitrila (PAN), policarbonato (PC), polimetilmetacrilato
(PMMA) [65,66] e plásticos de engenharia como poliamidas [65,67], poliésters [68] e
polimidas [69]. Podem ser incluídos os polímeros solúveis em água, como o álcool
polivinílico (PVA) [70] e o polióxido de etlileno (PEO) [71,72] e os polímeros naturais
como a quitosana [73], amido [74,75], celulose [76,77] e biomoéculas como
colágeno [59], DNA [78,79] e fibrinogênio [80,81]. A produção não se limita a
nanofibras poliméricas, pois outros materiais podem ser incorporados à solução
polimérica e, consequentemente, às nanofibras. Exemplos são nanopartículas [7,8284] e nanotubos de carbono [6,85,86], cerâmicas como dióxido de titânio (TiO2)
[87,88], dióxido de silício (SiO2) [89,90], dióxido de zircônio (ZrO2) [91,92], óxido de
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alumínio (Al2O3) [93,94]. A título de ilustração, nanofibras de carbono são fabricadas
pela carbonização de precursores como nanofibras de poliacrilonitrila (PAN) e piche
derivado do petróleo [95]. Com essa diversidade de constituintes, as nanofibras são
utilizadas em filtros de alta eficiência, carreadores de fármacos, suporte para cultura
de tecidos, curativos, roupas de proteção contra agentes químicos e biológicos,
dispositivos eletrônicos, mantas absorvedoras de som, atenuadores de ondas
eletromagnéticas, sensores e biossensores e em biorreatores [96-101].
Mais especificamente para sensores e biossensores, as vantagens de mantas
obtidas por eletrofiação incluem alta razão superfície-volume, controle preciso da
composição da fibra, e estrutura tridimensional interconectada. O aumento da área
superficial é desejável em qualquer tipo de sensor, pois a quantidade de sítios de
reconhecimento do analito aumenta, ao passo que os espaços interconectados entre
as fibras facilitam a difusão do analito. Também relevantes são os grupos funcionais
das nanofibras poliméricas, através dos quais outros tipos de materiais podem ser
adsorvidos, como nanopartículas [102], nanotubos de carbono [103] e moléculas
biológicas como enzimas [104], proteínas [105] e DNA [106]. A modificação
superficial das mantas pode ser realizada de várias maneiras: ligação química
covalente, recobrimento da superfície por submersão (Dip Coating), método de
deposição química a vapor (Chemical Vapour Deposition – CVD), uso de plasma.
Com as nanofibras de poliamida 6 (PA6) e polialilamina hidroclorada (PAH)
produzidas neste trabalho busca-se conciliar as propriedades mecânicas e
resistência química do PA6

com as propriedades do polieletrólito polialilamina

hidroclorada (PAH) na produção de nanofibras eletrofiadas para serem utilizadas em
sensores e biossensores. O PA6 facilita a formação de fibras, sendo amplamente
utilizado na indústria textil. O PAH é um polieletrólito catiônico que ao ser
incorporado ao PA6 permite que a condutividade da solução polimérica aumente, o
que pode facilitar o processo de formação da fibra durante a eletrofiação, permitindo
obter fibras de menor diâmetro. Os grupos carregados do PAH também podem
posteriormente, com a fibra já formada, auxiliar o ancoramento de outros materiais
e/ou biomateriais na sua superfície, possibilitando construir dispositivos sensores
com alta sensibilidade e seletividade.
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2.7 Sensores e Biossensores
Sensores são dispositivos que medem certa grandeza química ou física e a
convertem em sinal mensurável. Biossensores, segundo a IUPAC, são dispositivos
capazes de fornecer informações quantitativas ou semiquantitativas específicas
utilizando um elemento de reconhecimento biológico (receptor bioquímico) em
contato direto com o elemento de transdução química. De modo geral, num
biossensor o elemento biológico tem a função de reconhecer especificamente o
analito, enquanto o elemento sensor traduz a interação com o analito em sinal. O
papel do elemento biológico é aumentar a especificidade do sensor, evitando
interferência

de

outras

substâncias.

Os

elementos

biológicos

podem

ser

biomoléculas como antígenos, anticorpos, proteínas, ácidos nucléicos, enzimas,
células animais e vegetais, e mesmo microorganismos como bactérias e fungos. Os
elementos sensores estão relacionados à forma de detecção, que podem ser
eletroquímicos (amperométricos, condutimétrico e potenciométrico), elétricos,
magnéticos, óticos, térmicos, acústicos, e de massa, entre outros [107-109]. A figura
6 ilustra de forma esquemática os principais componentes de um biossensor .

Figura 6 Principais elementos de um biossensor e alguns dos seus componentes[110].

Os elementos biológicos combinados aos vários tipos de elementos sensores
possibilitam obter grande variedade de biossensores, cujo desempenho depende da
interação entre o elemento biológico e elemento sensor. Materiais nanoestruturados
em geral, apresentam possuem propriedades catalíticas que melhoram a resposta
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do sensor, e têm dimensões compatíveis com as moléculas biológicas empregadas
para reconhecimento molecular.

2.8 Nanomateriais
2.8.1 Nanotubos de Carbono
Nanotubos de carbono (CNT) são nanoestruturas cilíndricas tubulares
formadas somente por átomos de carbono. São uma forma alotrópica do carbono,
assim como o diamante e grafite. Os CNTs foram descobertos em 1991 por Sumio
Ijima [111] durante a pirólise do grafite para produzir fibras de carbono e fulerenos.
Os CNTs possuem alta razão comprimento/diâmetro conferindo um aspecto
unidimensional (1D) [112]. Podem ser divididos em dois grupos: nanotubos de
parede simples (SWCNTs) e de paredes múltiplas (MWCNTs) [113], ambos
mostrados na figura 7. Os SWCNTs são constituídos por um cilindro formado por
uma folha de grafeno. Os MWCNTs são formados por dois ou mais cilindros
concêntricos ou com duas ou mais folhas de grafeno enroladas, tendo múltiplas
paredes.

Figura 7. CNTs de parede simples (SWCNT) e Múltiplas paredes (MWCNT)

A utilização dos CNTs em sensores se deve a duas de suas principais
propriedades: grande área superficial, que permite forte interação com o analito e
amplificação do sinal analítico, e transporte eletrônico. Também se destaca a
possibilidade de funcionalização [114]. A condutividade dos CNTs depende da
geometria que a rede carbono do grafeno adquire (quiralidade). As estruturas são
definidas por um vetor quiral (Ch) e um ângulo de quiralidade (θ), obtendo-se 3
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estruturas: armchair, zig-zag e quiral, ilustradas na figura 8. Os nanotubos armchair
possuem condução metálica enquanto os zig-zag e quiral podem ser metálicos ou
semicondutores [113,115].

Figura 8. Estruturas dos CNTS: Armchair (a) Zig-Zag (b) e Quiral (c).[116]

2.8.2 Nanopartículas de Ouro
As Nanopartículas de Ouro (AuNps) são os nanomateriais de dimensão 0
mais estudados. Seu tamanho e propriedades físico-químicas permitem uso como
componentes em dispositivos bioeletrônicos, em mediadores eletroquímicos,
auxiliando na transferência de elétrons entre proteínas redox e a superfície do
eletrodo [117,118]. A utilização dos AuNps bioconjugados oferece microambiente
similar a proteínas em sistemas nativos. Com AuNPs também é possível fabricar
nanodispositivos, em que cada nanopartícula age como se fosse um nanoeletrodo
[119]. Isto permite atingir limites de detecção menores que seus correspondentes
macroscópicos devido à maior razão entre a corrente faradáica e corrente
capacitiva.
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2.9 Analitos
2.9.1 Dopamina (DA)
A dopamina (DA) é uma amina biogênica endógena produzida nos neurônios,
que atua como neurotransmissor e age na comunicação entre células nervosas.
Pertence à família das catecolaminas, assim como outros neurotransmissores, como
a noradrenalina e a epinefrina, sendo precursora de ambas. A DA está presente em
várias regiões do cérebro, com maiores quantidades na região do corpo estriado.
Esta região se comunica diretamente com a região do corpo negro, onde se produz
DA e é importante para coordenação dos movimentos. Por esse motivo, doentes de
Parkinson, que têm neurônios dopaminérgicos da região do corpo negro
degenerados, possuem sintomas de falta de coordenação motora. A DA também
atua nos mecanismos de motivação, recompensa e prazer. Muitas drogas como a
cocaína e até atividades como jogos, bebidas e sexo podem estimular a liberação da
DA no cérebro. Como a ação da DA é rápida e tem curta duração (cerca de 10
minutos), é preciso que o viciado continue “consumindo” para manter o efeito de
euforia. A DA também é utilizada clinicamente em tratamentos de choque e
hipotensão grave após infarto agudo no miocárdio, pois em baixas concentrações
atua como vaso dilatador das artérias renais por ativação dos receptores βadrenérgicos do coração, dessa forma, aumentando o fluxo sanguíneo [120].
Há grande interesse na quantificação das catecolaminas para biomarcadores
em doenças específicas ou monitoramento da eficácia de tratamentos. Por exemplo,
catecolaminas e seus metabólitos na urina podem ser biomarcadores para avaliar o
estado do sistema dopaminérgico nigroestatal em doentes com mal de Parkinson.
Um desafio para determinar DA em baixas concentrações é evitar o efeito de
interferentes, como o ácido úrico (AU) e ácido ascórbico (AA), que também são
encontrados no organismo. Além disso, o AA e AU oxidam-se em potenciais
próximos à DA [121]. Como esses ácidos participam de processos biológicos
importantes, tem-se tentado detectar os três compostos simultaneamente [122].
Outro problema recorrente nestes tipos de sensores eletroquímicos é a formação de
um filme polimérico ou adsorção dos subprodutos da reação na superfície do
eletrodo, levando à passivação da superfície e limitando a utilização do eletrodo.
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2.9.2 CA 19-9
O CA 19-9 é um marcador tumoral de massa molecular variando de 200 kD a
1000 kD, também conhecido com antígeno de Lewis. É um carboidrato liberado pela
superfície da célula cancerosa, indo para a corrente sanguínea onde pode ser
detectado. Seu valor de referência é 37 U/mL, ou seja, a esta concentração no
sangue infere-se que o paciente tem risco de ter câncer de pâncreas. Sua
especificidade média para este limite de concentração é de 91% e a sensibilidade é
de 81% para o câncer de pâncreas. No entanto, deve-se tomar cuidado para utilizar
este biomarcador no diagnóstico, pois aproximadamente 5 a 10% da população
caucasiana não expressam o CA 19-9. Além disso, outros tipos de doenças como
cânceres gastroinstestinais, cirrose hepática, pancreatite, doenças inflamatórias
intestinais e autoimunes podem elevar a concentração de CA 19-9, o que torna
inviável sua utilização como teste único para o câncer de pâncreas [123].
A monitoração dos níveis de CA 19-9 é útil para avaliar a resposta

dos

tratamentos no combate ao câncer de pâncreas e evitar a remissão ou metástase
vários meses depois de terminado o tratamento do paciente. O aumento nos níveis
de CA19-9 em pacientes com câncer de pâncreas pode ser indicativo da recorrência
da doença, progressão da doença e ineficácia no tratamento [123,124]. O CA 19-9
ainda é o biomarcador para o câncer de pâncreas mais utilizado, mas sua utilização
em pessoas assintomáticas não deve ser realizada sem exames complementares
[125].

2.9.3 Bisfenol A (BPA)
O 2,2 - bis(4–hidroxifenil) propano, conhecido como Bisfenol (BPA), é
empregado em plásticos, especialmente policarbonato e resinas epóxi. As primeiras
embalagens plásticas, sem BPA, apresentavam visual opaco e quebradiço. Com
BPA obtêm-se hoje embalagens transparentes, leves, fortes e duradouras, servindo
para revestimento interno de latas de alimentos e bebidas. O BPA é usado em
produtos de policarbonatos, como mamadeiras, brinquedos, utensílios domésticos,
embalagens retornáveis de água, cerveja e refrigerantes, frascos para alimentos
infantis e em resinas de implantes médicos e dentários [126]. Sabe-se que o BPA é
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um disruptor endócrino tendo estrutura química análoga aos hormônios endócrinos
estradiol e dietilestilbestrol, como mostra a figura 9. Devido aos grupos fenólicos,
tem afinidade com receptores de estrogênios [127]. A exposição ao BPA afeta
funções do cérebro, tireoide, ovários e órgãos reprodutores. O aumento dos níveis
de BPA nos homens é associado à disfunção sexual. O BPA está também associado
a doenças cardíacas, obesidade, carcinogênese, neurotoxicidade e problemas de
desenvolvimento [128].

Figura 9 Estrutura Química do Bisfenol A (BPA)
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Objetivos
3.1 Gerais
- Desenvolver plataformas sensoriais contendo nanofibras eletrofiadas de
PA6/PAH para aplicação em sensores e biossensores eletroquímicos por meio da
funcionalização superficial das nanofibras com MWCNTs e/ou AuNps, gerando
novas arquiteturas para detecção de analitos específicos.

3.2 Específicos
- Estudar, caracterizar e otimizar as nanofibras de PA6/PAH com nanotubos
de carbono (MWCNTs) para detectar dopamina (DA)
- Estudar, caracterizar e otimizar plataformas sensoras contendo nanofibras
de PA6/PAH com nanopartículas de ouro (AuNps) e PA6/PAH-MWCNTs, ambas
imobilizadas com anticorpos

anti-CA 19-9, e compará-las quanto à resposta na

detecção do antígeno CA 19-9.
- Estudar, caracterizar e otimizar plataformas sensoras contendo nanofibras
de PA6/PAH com nanotubos de carbono (MWCNTs) e nanopartículas de ouro
(AuNps) imobilizadas com a enzima tirosinase (Tyr) e verificar a resposta para a
detecção do disruptor endócrino bisfenol A (BPA).
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Materiais e Métodos
4.1 Materiais
Os compostos químicos hidrocloreto de poli(alilamina) (PAH, Mw = 56.000
g.mol-1), poliamida 6 (PA6, Mw = 20.000 g.mol-1), ácido fórmico (HCOOH), o sal
cloreto de ouro III (AuCl3), o sal citrato de sódio (Na3C6H5O7.2H2O), nanotubos de
carbono de paredes múltiplas (MWCNTs) funcionalizados com ácido carboxílico (COOH),

1-etil-3(3-dimetilaminopropril)

cabodiimina

(EDC),

ácido

11-

mercaptoundecanóico (MUA), N-hidroxisuccinimida (NHS) e as lâminas de vidro
recobertas com óxido de estanho dopado com flúor (FTO), a enzima tirosinase (3130
U/mg), o bisfenol A (BPA) e a dopamina (DA) foram adquiridos da Sigma-Aldrich. As
lâminas de vidro recobertas com óxido de estanho dopado com índio (ITO) foram
adquiridas da Delta Technologies. As soluções de tampão fosfato 0,1 mol.L-1 foram
preparadas a partir do sal Na2HPO4 e NaH2PO4, ambos adquiridos da Sigma Aldrich.
O anticorpo anti-CA19-9 e o antígeno CA19-9 foram adquiridos da Aviva System
Biology.

4.2 Parte I - Desenvolvimento das mantas de PA6/PAH
4.2.1 Preparo das Soluções Poliméricas de PA6 e PA6/PAH
Para a produção das nanofibras de PA6, foi preparada uma solução
polimérica contendo o PA6 e o PAH. O PA6 na concentração de 20% (m/v) foi
solubilizado por 2 h em ácido fórmico sob agitação magnética. Em seguida
adicionou-se na solução 30% (m/m) de PAH. A solução foi mantida em agitação
magnética por mais 2 h até a completa solubilização de ambos os polímeros.

4.2.2 Eletrofiação das soluções de PA6 e PA6/PAH
As nanofibras de PA6/PAH foram produzidas por eletrofiação. Além da
concentração da solução de PA6, variou-se a tensão aplicada (15, 20 e 25 kV) e a
distância entre a ponta da agulha e o coletor (3 e 10 cm). As outras condições para
eletrofiação das blendas foram: taxa de ejeção de 0,01 mL.h-1 e diâmetro da agulha
de 0.8 mm.
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4.2.3 Caracterização das Nanofibras
A) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A morfologia e o diâmetro das fibras foram analisados utilizando-se um
microscópio eletrônico de varredura Jeol 6510, após recobrimento da superfície das
amostras com ouro usando uma metalizadora (Laica, EM SCD050). Os diâmetros
das fibras foram avaliados por meio de um software (Image J, versão 1.47a). Para
cada amostra o diâmetro médio e sua distribuição foram determinados a partir da
análise de aproximadamente 100 fibras.
B) Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR)
As nanofibras eletrofiadas sobre substrato de silício foram caracterizadas por
FTIR no espectrômetro 1000 (Perkin-Elmer) na região espectral entre 4000 e 600
cm-1, resolução de 2 cm-1 e 64 varreduras por espectro.
C) Análise Térmica
Experimentos de termogravimetria (TGA) foram realizados no equipamento
Q500 TA Instruments em atmosfera de nitrogênio a um fluxo de 20 mL.min-1. As
amostras foram aquecidas a partir da temperatura ambiente até 600oC a uma taxa
de aquecimento de 10 oC.min-1. As análises de calorimetria exploratória diferencial
(DSC) foram efetuadas com o equipamento Q100 TA Instruments em atmosfera de
nitrogênio, a uma taxa de aquecimento de 10 oC.min-1 entre 50oC e 250oC.

4.3 Parte II – Modificação das mantas de PA6/PAH com MWCNTs e
detecção do neurotransmissor dopamina (DA)
A) Dispersão dos Nanotubos de Carbono (MWCNTs)
Os MWCNTs foram dispersos em água ultrapura (0,5 mg.mL-1) sob ultrassom
de ponta Branson Sonifier modelo S450, juntamente com o surfactante não-iônico
Triton-X 100 (0,3% m/m) para auxiliar a dispersão. A mistura foi sonicada com
inserção direta da ponteira (cônica de 1/8) à potência de 30W por 120 min em banho
de gelo.
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B) Modificação das Nanofibras de PA6/PAH com os MWCNTs
As nanofibras de PA6/PAH foram modificadas com imersão das mantas
eletrofiadas na dispersão dos MWCNTs por 12h. As mantas foram então lavadas
com água destilada e secas a temperatura ambiente. Para medidas eletroquímicas
foram utilizados substratos de ITO.
D) Medidas Eletroanalíticas
As medidas eletroquímicas foram realizadas no potenciostato/galvanostato
Autolab PGSTAT 30 (Metrohm) com o software GPES, utilizando célula
eletroquímica de 3 eletrodos com o substrato de ITO (0,5 cm2) com as mantas de
PA6/PAH modificadas como eletrodo de trabalho, e a platina e o Ag/AgCl (KCl
saturado)

como contra eletrodo e eletrodo de referência, respectivamente. As medidas

de EIS foram realizadas no intervalo de 0,1 Hz a 100 kHz com amplitude de 10mV
em potencial de circuito aberto (OCP) numa cela eletroquímica contendo solução 50
mmol.L-1 de K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] e 0,1 mmol.L-1 de KCl. Para as medidas de
detecção da DA, foi utilizada a técnica de Voltametria de Pulso Diferencial (VPD)
numa janela de 0,2 a 0.6 V com amplitude de pulso de 50 mV, comprimento de pulso
de 0,4 s e período do pulso de 0,5 s.

4.4 Parte III –Mantas de PA6/PAH modificadas com MWCNTs ou AuNps
para detecção do biomarcador tumoral CA 19-9
A) Síntese das nanopartículas de ouro (AuNps)
A síntese das AuNps foi realizada seguindo o método de Turkevich (2006)
[129], em que 20 mL de uma solução 1 mmol.L-1 do sal AuHCl4 foram aquecidos em
um balão acoplado a um sistema de refluxo, mantido em forte agitação magnética.
Ao atingir a ebulição, foram adicionados ao meio reacional 2 mL de solução 1% de
citrato de sódio. A agitação e o aquecimento foram mantidos até a solução adquirir
coloração vermelha intensa, característica da formação das AuNps. O aquecimento
foi interrompido mantendo-se a agitação até a solução atingir a temperatura
ambiente. A solução então foi transferida para um frasco de vidro protegido da luz e
guardado em refrigerador.

54

B) Modificação das Nanofibras de PA6/PAH com as AuNps
As nanofibras de PA6/PAH foram modificadas com imersão das mantas
eletrofiadas na solução coloidal das AuNps por 12h, seguido de lavagem com água
destilada e secas à temperatura ambiente.
C) Modificação das Nanofibras de PA6/PAH com os MWCNTs
A modificação foi realizada conforme o procedimento descrito na seção 4.3
nos itens A e B.
D) Imobilização do Anticorpo CA 19-9
As mantas modificadas com AuNps sobre o substrato FTO foram imersas por
1h em solução 1 mmol.L-1 do ácido 11-mercaptoundecanóico (MUA) em etanol, para
adsorção nas AuNps. As mantas foram então lavadas com água ultrapura e secas
com jato de nitrogênio. Os eletrodos foram imersos por 24h numa mistura 0,1 mol.L-1
de NHS e EDC na proporção (1:1) em tampão PBS 7,4. Para imobilização dos
anticorpos, 25 µL da solução de anticorpos CA 19-9 (1:1000) foram colocados na
superfície do eletrodo por 50 min a 37ºC. Para evitar adsorção não específica de
anticorpos CA 19-9, o filme foi imerso numa solução de proteína albumina do soro
bovino (BSA) a 1% (m/v). Foi realizado o mesmo procedimento para as mantas de
PA6/PAH com os MWCNTs, mas sem a etapa da imersão na solução de MUA.
E) Microscopia de Força Atômica (AFM)
Imagens de AFM foram obtidas utilizando um microscópio Bruker modelo
dimension no modo tapping com força de 0,1 N e varredura de 0,6 Hz com as
mantas depositadas em substrato de vidro.
F)

Medidas Eletroanalíticas

As medidas eletroquímicas foram realizados no potenciostato/galvanostato
Autolab PGSTAT 204 (Metrohm) utilizando célula eletroquímica de 3 eletrodos com
o substrato de FTO (0,5 cm2) com as mantas de PA6/PAH modificadas como
eletrodo de trabalho, e a platina e o Ag/AgCl (KClsaturado) como contra eletrodo e
eletrodo de referência, respectivamente. As medidas de EIS foram realizadas no
intervalo de 0,1 Hz a 100 kHz com amplitude de 10mV em potencial de circuito
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aberto (OCP) numa cela eletroquímica contendo solução 5 mmol.L-1 de
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]. Para as medidas eletroquímicas, 50 µL da solução
contendo os anticorpos anti-CA 19-9 foram adicionados sobre a superfície do
eletrodo por 10 minutos. Após esse período, o eletrodo foi lavado com tampão e em
seguida colocado na cela eletroquímica para a detecção.

4.5 Parte IV – Modificação das mantas de PA6/PAH com MWCNTs/
AuNps e imobilização da enzima tirosinase (Tyr) para detecção do
bisfenol A (BPA)
A) Modificação das Nanofibras de PA6/PAH com MWCNTs e AuNps
As nanofibras de PA6/PAH foram modificadas com imersão das mantas
eletrofiadas na dispersão dos MWCNTs por 12h (item 4.2A), sendo as mantas então
lavadas com água ultrapura, secas a temperatura ambiente e imersas na solução
coloidal das AuNps (item 4.3A) por mais 12h. Em seguida, as mantas foram
novamente lavadas com água ultrapura e secas à temperatura ambiente.
B) Imobilização da enzima tirosinase
As mantas modificadas com MWCNTs e AuNps sobre o substrato de FTO
foram imersas por 1h em solução 1 mmol.L-1 do ácido 11-mercaptoundecanóico
(MUA) em etanol. Após o tempo de imersão as mantas foram lavadas com água
ultrapura e secas com jato de nitrogênio. Para a imobilização da enzima tirosinase,
uma mistura na proporção de (3:1) de 0,1 mmol.L-1 de EDC e 0,1 mmol.L-1 de NHS
foi preparada com tampão fosfato em pH 7,0. 40 µL da mistura EDC/NHS e 10 µL de
solução 1mg/mL da tirosinase foram depositadas na superfície das mantas e
deixadas secar por 12 h em refrigerador a 4ºC. Quando não em uso as nanofibras
modificadas eram armazenadas nessas mesmas condições.
C) Espectroscopia de Reflexão-Absorção na Região do Infravermelho
com Modulação da Polarização (PM-IRRAS)
A espectroscopia PM-IRRAS é uma variação da espectroscopia de
infravermelho comum. É resultante da combinação da espectroscopia de
infravermelho com transformada de Fourier e a modulação do feixe de luz incidente
polarizada em alta frequência (50 kHz) entre a componente paralela (p) e
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perpendicular (s) ao plano de incidência de luz. Com a modulação, pode-se obter
informações sobre a orientação dos dipolos em filmes sobre a água ou em
substratos refletores. Para as condições de medida, quando a luz polarizada
paralelamente sobre o plano de incidência é absorvido, observam-se dipolos
orientados perpendicularmente ao plano do substrato, enquanto dipolos orientados
paralelamente apresentam resposta a um feixe orientado perpendicularmente.
As medidas de PM-IRRAS foram realizadas em um espectrofotômetro KSV,
modelo PMI 550 (KSV Instruments, Finlândia), com resolução espectral de 8 cm-1 e
ângulo de incidência de 81º.
D) Medidas Eletroanalíticas
As medidas eletroquímicas foram executadas em potenciostato/galvanostato Autolab
PGSTAT 204 (Metrohm) utilizando célula eletroquímica de 3 eletrodos com o
substrato de FTO (0,5 cm2) com as mantas de PA6/PAH modificadas como eletrodo
de trabalho, e a platina e o Ag/AgCl (KCl

saturado)

como contra eletrodo e eletrodo de

referência, respectivamente. As medidas de EIS foram realizadas no intervalo de 0,1
Hz a 100 kHz com amplitude de 10mV em potencial de circuito aberto (OCP) numa
cela eletroquímica contendo solução 5 mmol.L-1 de K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6].
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Resultados e Discussão
5.1 Parte I - Desenvolvimento das mantas de PA6/PAH
Para fabricar novos materiais para sensores, foram obtidas mantas com
nanofibras eletrofiadas de PA6/PAH. Vários parâmetros podem influenciar a
morfologia e o diâmetro das fibras, e por isso foram avaliados os efeitos da distância
da agulha ao coletor (3 e 10 cm) e da tensão aplicada (15, 20 e 25 kV) sobre a
eletrofiação da blenda PA6/PAH. As imagens de MEV da figura 10 mostram fibras
homogêneas, sem porosidade e defeitos superficiais, em todas as condições
experimentais utilizadas. O diâmetro médio das nanofibras, mostrado na Tabela 2,
tende a diminuir com a distância agulha-coletor. Pois com o aumento da distância de
trabalho, aumenta o tempo para evaporação do solvente durante o trajeto da ponta
da agulha ao coletor, diminuindo o diâmetro das fibras. Observa-se também que a
tensão aplicada afeta esse diâmetro. Na técnica de eletrofiação, a tensão aplicada e
o campo elétrico resultante modificam o grau de elongação e a aceleração do jato,
influenciando a morfologia das fibras. Na maioria dos casos, uma alta tensão induz
maior grau de elongação do jato polimérico, resultando na diminuição do diâmetro
médio das fibras.
Tabela 2 Diâmetro médio das nanofibras de PA6/PAH obtidas com eletrofiação variando-se os parâmetros
tensão aplicada e distância agulha-coletor

Amostra

Distância agulha-

Tensão (kV)

Diâmetro (nm)

coletor (cm)

1

3

15

109 ± 44

2

10

15

100 ± 32

3

3

20

105 ± 42

4

10

20

91 ± 31

5

3

25

96 ± 28

6

10

25

88 ± 24
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Figura 10. Imagens de MEV das nanofibras de PA6/PAH obtidas com variação da tensão aplicada e da distância
da agulha ao coletor. Condições: a) 15 kV e 3 cm, b) 15 kV e 10 cm, c) 20 kV e 3 cm, d) 20 kV e 10 cm, e) 25 kV
e 3 cm e f) 25 kV e 10 cm. A taxa de ejeção e o diâmetro interno da agulha foram mantidos constantes

Após a determinação dos parâmetros experimentais otimizados (d = 10 cm e
tensão de 25 kV) para a eletrofiação, nanofibras de PA6 foram obtidas com solução
de 20% de PA6 em ácido fórmico. A imagem de MEV das nanofibras de PA6 está na
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Figura 11, em que se verifica a obtenção de fibras com uma morfologia não
homogênea (presença de beads) e com um diâmetro maior (226 ± 82 nm). Isto
ocorre porque sem o PAH, que é um polieletrólito, a condutividade elétrica da
solução é menor. Nas soluções com PAH, havia maior mobilidade das cargas, que
associada ao campo elétrico externo aplicado, fazia com que a gota fosse mais
facilmente alongada, espalhando-se em segmentos mais finos e resultando em
fibras com menores diâmetros e morfologia mais homogênea.

Figura 11. Imagem de MEV das nanofibras de PA6. Condições: d = 10 cm, tensão de 25 kV, vazão = 0,01 mL/h.

As nanofibras de PA6 e PA6/PAH foram caracterizadas pela técnica de
espectroscopia FTIR, cujos espectros estão na figura 12. Os dois espectros são
semelhantes, destacando-se as bandas em 3300 cm-1, característica da deformação
axial da ligação N-H na estrutura nos dois polímeros, em 1640 cm-1, correspondente
à deformação axial da ligação C=O da amida do PA6.
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Figura 12. Espectro na região do infravermelho das nanofibras de PA6 (linha contínua) e de PA6/PAH (linha
tracejada).

As propriedades térmicas das nanofibras de PA6 e PA6/PAH foram avaliadas
por TGA e DSC. A figura 13a mostra um único evento de perda de massa
correspondente à decomposição térmica dos polímeros, para as duas amostras.
Esta decomposição ocorre numa temperatura mais baixa para as nanofibras de
blenda PA6/PAH. Das curvas de DSC na figura 13b, observa-se um pico
endotérmico em torno de 220°C para as fibras de PA6, característico de fusão do
polímero. A incorporação do PAH deslocou este pico para aproximadamente 200°C.
A presença de um único processo nas curvas DSC e TGA das nanofibras da blenda
indica a formação de uma única fase no material, evidenciando boa compatiilidade
dos dois polímeros.
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Figura 13. (a) Termogramas e (b) curvas de DSC das nanofibras de PA6 (linha contínua) e de PA6/PAH (linha
tracejada).

5.2 Parte II – Modificação das mantas de PA6/PAH com MWCNTs e
detecção do neurotransmissor dopamina (DA)
5.2.1 Modificação das Mantas de PA6/PAH com os MWCNTs
Para melhorar as propriedades elétricas das nanofibras de PA6/PAH visando
a aplicações em sensores eletroquímicos, sua superfície foi modificada com
nanotubos de carbono. As imagens de MEV-FEG da figura 14 indicam grande
quantidade de nanotubos adsorvidos de forma homogênea na superfície das
nanofibras, mesmos após várias lavagens com água destilada. A aderência deve ser
resultado de ligações de hidrogênio entre os grupamentos N-H dos polímeros e as
carboxilas dos nanotubos funcionalizados, além da interação eletrostática entre o
PAH (polieletrólito catiônico) e grupos carboxilatos (carregados negativamente) nas
paredes dos MWCNTs.
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Figura 14. Imagens de MEV-FEG das nanofibras de PA6/PAH após a modificação da superfície com nanotubos
de carbono ((a) e (b))

5.2.2 Caracterização Eletroquímica dos eletrodos de PA6/PAH-MWCNTs
As propriedades eletroquímicas dos eletrodos modificados foram estudadas
por voltametria cíclica (VC) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) em
solução 5 mmol.L-1 l [Fe(CN)6]-3/-4 com 0,1 mol.L-1 de KCl. Os voltamogramas na
figura 15a mostram perfil característico dos íons [Fe(CN)6]-3/-4 com comportamento
quasi-reversível para todos os eletrodos. A separação dos picos (∆E=E pa-Epc, onde
Epa e Epc são os potenciais de pico anódico e catódico, respectivamente) foi 176mV
para o eletrodo de ITO sem modificação, 191 mV para o eletrodo PA6/PAH e 122
mV para o eletrodo PA6/PAH-MWCNTs. A incorporação das nanofibras de PA6/PAH
também passivou parcialmente a superfície do eletrodo, causando diminuição na
corrente anódica (Ipa), de 193 µA para o eletrodo de ITO para 177 µA para o eletrodo
recoberto com PA6/PAH. Para o eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs, Ipa aumenta para
262 µA. Os maiores valores de Ipa e menores de ∆E para os eletrodos de PAH/PA6MWCNTs indicam transferência eletrônica mais favorável do que para os eletrodos
de ITO não modificado e PA6/PAH.
Este comportamento pode ser comprovado com as curvas de Nyquist da
figura 15b obtidas por EIE, em que os dados foram analisados utilizando um modelo
de Randle para o circuito equivalente mostrado no encarte da figura. Os
componentes do circuito são: Rs, relacionado à resistência da solução, C é a
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capacitância na interface do eletrodo, Rct é a resistência à transferência de carga
(transferência eletrônica) e Zw é a impedância de Warburg. A região semicircular em
altas frequências é devida ao processo de transferência de carga interfacial, sendo
seu diâmetro correspondente à resistência a transferência de carga (Rct). A região
linear a baixas frequências está relacionada ao processo difusional. Os eletrodos
modificados com nanofibras PA6/PAH apresentaram os maiores valores de Rct (214
Ω), pois as nanofibras impedem a transferência até a superfície do eletrodo de ITO.
Para o eletrodo modificado com nanofibras de PA6/PAH-MWCNTs, Rct = 3Ω, muito
abaixo do valor para o eletrodo de ITO não modificado (55 Ω). As nanofibras
favorecem a dispersão dos nanotubos de carbono e aumentam a área superficial
dos eletrodos, facilitando o transporte eletrônico em comparação com os eletrodos
de ITO e ITO modificado somente com as nanofibras de PA6/PAH.
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Figura 15. a) Voltamogramas Cíclicos e b) Curvas de Nyquist dos eletrodos de ITO, PA6 e PA6/PAH-MWCNTs
em solução 5 mmol.L-1 [Fe(CN)6]-3/-4

5.2.3 Determinação Eletroquímica da dopamina (DA)
As propriedades eletroquímicas dos eletrodos de PA6/PAH-MWCNTs os
tornam candidatos ideais para sensores. Isso foi confirmado com a detecção da
dopamina (DA) ilustrada na figura 16 em que são mostrados os VCs dos eletrodos
de ITO, PA6/PAH e PA6/PAH-MWCNTs, obtidos numa solução contendo 0,05
mmol.L-1 DA em tampão fosfato (pH 7.0). Para o eletrodo de PA6/PAH-MWCNTS
observa-se um par redox bem definido da DA. Entretanto, para os eletrodos de ITO
não modificado e PA6/PAH não há pico no voltamograma, indicando que os
MWCNTs atuam como sítios eletroativos para a oxidação da DA.

65

Figura 16. Voltamogramas cíclicos dos eletrodos de ITO, PA6/PAH e PA6/PAH-MWCNTs na presença de 50
µmol.L-1 de DA em tampão fosfato pH 7.0.

O mecanismo proposto para oxidação da DA no eletrodo é constituído de três
etapas exemplificadas na figura 17 [130]. No eletrodo ocorre oxidação da DA para
dopaminaquinona

(DQ)

(1),

que

reage

quimicamente

para

leucocromodopamina (LDC) (2) e é oxidada para cromodopamina (DC) (3).

formar
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Figura 17. Mecanismo de oxidação da DA no eletrodo [130].

Na figura 16 para o eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs, os picos anódico e
catódico da DA aparecem em 0,22 e 0,15 V, respectivamente, com Ipa = 5,5 µA e Ipc
= 1.4 µA enquanto ∆E = 59 mV. Esse par redox é atribuído à oxidação da DA para
DQ (pico anódico) e à redução da DQ para DA (pico catódico). Como a diferença
entre Ipa e Ipc é grande, as reações eletroquímicas da DA nesse eletrodo são
irreversíveis.
Para estudar o comportamento cinético da DA no eletrodo de PA6/PAHMWCNTs, foram realizados VCs em velocidades de varredura de 20 a 300 mV/s
numa solução tampão fosfato (pH 7.0) contendo 0,05 mmol.L-1 DA (figura 18a). Da
figura 18b observa-se que as correntes Ipa e Ipc aumentam linearmente com a raiz
quadrada da velocidade de varredura. Ou seja, o processo redox da DA no eletrodo
de PA6/PAH-MWCNTs é controlado por difusão.
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Figura 18. (a) Voltamogramas cíclicos em velocidades de varredura de 20 a 300mV/s em solução DA 0,05
mmol.L-1. (b) Grafico I vs v1/2
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A eficiência do eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs na detecção da DA foi
verificada empregando-se voltametria de pulso diferencial (VPD). Na VPD são
usadas rampas de potencial em forma de pulsos programados, eliminando correntes
não-faradáicas da VC, e aumentando a sensibilidade do eletrodo ao analito. A figura
19 mostra voltamogramas VPD para o eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs. A corrente
no pico de oxidação da DA (174 mV) varia linearmente, na faixa de 1 a 70 µmol/L de
DA, como observado na regressão linear no encarte da figura 19. O limite de
detecção foi 0,15 µmol.L-1 (S/N = 3), similar ou melhor do que eletrodos encontrados
na literatura indicados na Tabela 3.

Figura 19. Curvas VPD para várias concentrações de DA e curva de calibração (inset).
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Tabela 3. Comparação de alguns tipos de eletrodos modificados utilizados na detecção da DA

Tipo de Eletrodo

Modificação

Limite de Detecção
(LD)(µmol L-1)

Faixa Linear
(µmol L-1)

Refs

GCE

Ag-Pt/p-CNFs

0.11

10-500

[131]

GCE

PANI-GO

0.50

2-18

[132]

GCE

SWCNH

0.06

0.2-3.8

[133]

2.00-3.00

1-100

[134]

GCE

PEDOT/PNMPy/
AuNPs

ITO

Nafion/MWCNT

0.20

0.1-10

[135]

ITO

PA6/PAH_MWCNTs

0.15

1-70

Este trabalho

CGE : ( eletrodo de carbono vítreo), p-CNFs: (Nanofibras de carbono), GO: (óxido de grafeno), PANI: (polianilina), SWCNH: (Nanochifres de
carbono parede simples), PEDOT: (poli(3,4-etilenodioxitiofeno), PNMPy: (polimetilpirrol).

Foi estudada para o eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs a influência do ácido
ascórbico (AA) e do ácido úrico (AU), dois possíveis interferentes em fluidos
biológicos. A DA pode ser detectada em presença de AA e AU realizando-se dois
experimentos. No primeiro, cujos resultados são mostrados na figura 20a, nota-se
que o AA possui sinal desprezível mesmo para concentração (0,1 mmol.L-1) maior
que a encontrada normalmente no soro sanguíneo humano (cerca de 0,08 mmol.L-1).
Quando são adicionados simultaneamente AA, DA e AU na mesma amostra,
novamente não há sinal do AA e observam-se dois picos separados do DA e AU. No
segundo experimento (figura 20b), variou-se a concentração de DA e AU na faixa de
0,05 a 0,2 mmol.L-1, e, novamente observou-se a separação dos picos e a
correlação das intensidades das correntes com a concentração de DA e AU
adicionados.
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Figura 20. Curvas VPD para detecção individual e simultânea de 0,05 mmol.L-1 DA, 0,1 mmol.L-1 UA e 0,1
mmol.L-1 AA (a) Detecção simultânea de DA e UA em concentrações na faixa da 0,05 a 0,2 mmol.L-1 (b) no
eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs
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A reprodutibilidade do eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs foi testada realizandose repetidos VCs do eletrodo numa solução 0,05 mmol.L-1 de DA em tampão fosfato
(pH 7.0) em uma velocidade de varredura de 50 mV.s-1. Nos voltamogramas da
figura 21, nota-se que a corrente de oxidação da DA se mantém em 82% do valor
inicial após 100 ciclos. Isso indica que o eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs é estável, e
os MWCNTs estão fortemente adsorvidos nas nanofibras de PA6/PAH.

Figura 21. Teste de estabilidade do eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs em tampão fosfato (pH 7.0) contendo 0,05
mmol.L-1 DA.
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5.3 Parte III – Biossensores para detecção do biomarcador CA 19-9
utilizando Nanofibras de PA6/PAH modificadas com MWCNTs ou
AuNps.
5.3.1 Modificação das Mantas de PA6/PAH com as AuNps
As imagens de MEV-FEG da figura 22 mostram as mantas de PA6/PAH após
a modificação com as AuNps, com grande quantidade de esferas recobrindo as
fibras. Assim, AuNps foram adsorvidas de forma homogênea na superfície das
nanofibras, mesmos após várias lavagens com água ultrapura. A aderência, assim
como nos MWCNTs (figura 14), deve-se às ligações de hidrogênio entre os
grupamentos N-H dos polímeros e as carboxilas dos grupos citrato nas paredes das
AuNps, e à interação eletrostática entre o PAH (polieletrólito catiônico) e AuNps
estabilizadas com o grupo citrato carregado negativamente.

Figura 22. Imagens de MEV-FEG das nanofibras de PA6/PAH após modificação da superfície com
nanopartículas de ouro (AuNps) ((a) e (b))

5.3.2 Detecção de Amostras Sintéticas de Antígeno CA 19-9
As figuras 23 e 24 mostram os diagramas de Bode (figura a) e os gráficos de
impedância relativa (figura b) para várias concentrações de antígeno comercial do
CA 19-9 para as nanofibras de PA6/PAH-MWCNTs@anti CA 19-9 e PA6/PAHAuNps@anti CA19-9, respectivamente, ambas com o anticorpo CA 19-9 imobilizado.
Pela análise visual dos gráficos observam-se diferentes capacidades de distinção
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das concentrações do antígeno CA 19-9. Para a arquitetura das nanofibras de
PA6/PAH-MWCNT, essa distinção ocorre até cerca de 40 U.mL-1, enquanto na
arquitetura com nanofibras de PA6/PAH-AuNps ela ocorre até cerca de 10 U.mL-1.

Figura 23. Diagrama de Bode |Z| vs f para os eletrodos de PA6/PAH-MWCNT@anti CA 19-9 em diferentes
concentrações de antígeno CA 19-9 (a). Módulo da Impedância Relativa (sinal do analito descontado do sinal do
branco) em função da concentração do antígeno CA19-9 (b)
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Figura 24. Diagrama de Bode |Z| vs f para os eletrodos de PA6/PAH-AuNps@anti CA 19-9 em diferentes
concentrações de antígeno CA 19-9 (a). Módulo da Impedância Relativa (sinal do analito descontado do sinal do
branco) em função da concentração do antígeno CA19-9 (b)
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Para avaliar a eficiência de cada uma das arquiteturas na detecção do CA 199 foi empregada uma técnica que permite comparar qualitativamente o desempenho
dos biossensores. Os espectros de impedância relativa vs frequência foram
mapeados pela técnica de projeção multidimensional (IDMAP). Nesta técnica, cada
espectro de impedância x frequência das figuras 23a e 24a é transformado em um
ponto e mapeado em uma figura 2D (figura 25), em que se tenta manter a
informação do espaço multidimensional original. Ou seja, espectros semelhantes
(neste caso com concentrações próximas de CA 19-9) devem gerar pontos próximos
no gráfico em 2D.

Figura 25. IDMAP obtido a partir da curvas de Impedância Relativa (sinal do analito descontado do sinal do
branco) vs Frequência do antígeno CA 19-9 para os biossensores nas arquiteturas de PA6/PAH-MWCNT (azul)
e PA6/PAH-AuNps (vermelho)

A comparação das arquiteturas pelo IDMAP da Figura 25 permite observar
que a arquitetura PA6/PAH – MWCNT (azul) apresentou melhor distinção na
separação entre as várias concentrações de CA 19-9. Enquanto as nanofibras
contendo os CNTs apresentaram distinções nas suas respostas na concentração de
CA 19-9 até 50 U.mL-1, nas nanofibras contendo as AuNps essa distinção chegou a
14 U.mL-1. Isto pode estar relacionado à maior área superficial proporcionada pelos
CNTs devido a sua geometria alongada, o que permite um recobrimento das
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nanofibras e a formação de um filme entre elas. Este filme pode ser observado na
figura 14a, e permitiria explicar o maior ancoramento de moléculas grandes como o
anticorpo anti CA 19-9. Tal efeito não seria observado nas nanofibras recobertas
com as AuNps (figura 22b), onde as nanopartículas recobrem somente as nanofibras
e a geometria da superfície não seria favorável para o ancoramento de proteínas
maiores. Isto é visto nas imagens de AFM da figura 26, onde são mostradas as duas
arquiteturas com o antígeno CA 19-9 depositados sobre a superfície. Para as
nanofibras recobertas com as AuNps (figura 26a), observa-se que o CA 19-9 tende a
se depositar ao longo das nanofibras, aumentando seu diâmetro. No caso das
mantas contendo os CNTs (figura 26b), o antígeno CA 19-9 tende a se fixar sobre a
superfície das mantas (regiões mais claras).

Figura 26. Imagens de AFM: (a) PA6/PAH-AuNps@anti Ca 19-9 + 5 U/mL CA 19-9 e (b) PA6/PAHMWCNTs@anti CA 19-9 + 40 U/mL CA 19-9
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5.3.3 Detecção com Amostras Reais de Antígeno CA 19-9
Após a avaliação da eficiência das arquiteturas na distinção das concentrações do
antígeno CA 19-9, os eletrodos com cada uma das arquiteturas foram testados utilizando
amostras reais de soro do sangue de 4 pacientes do Hospital de Câncer de Barretos
(Comite de Ética número: 1.447.041, Brasil). Foram duas amostras de pacientes com
câncer de pâncreas e duas amostras de pacientes com menores concentrações de CA
19-9, e portanto não tendo probabilidade de câncer de pâncreas. Das projeções de
IDMAP na Figura 26, os eletrodos de PA6/PAH-MWCNT e PA6/PAH-AuNps
reproduziram os resultados na detecção do CA 19-9 com excelente distinção entre as
amostras, agrupando-as em duas regiões separadas. Isto indica que os imunossensores
fabricados a partir da modificação das nanofibras de PA6/PAH com CNTs ou AuNps são
bons candidatos a serem utilizados na distinção entre pacientes saudáveis e com alta
probabilidade de ter câncer de pâncreas.

78

Figura 27 IDMAP obtido de 4 amostras reais de sangue de pacientes do Hospital de Câncer de Barretos
PA6/PAH-MWCNT@anti CA 19-9 (a) e PA6/PAH-AuNps@anti CA 19-9 (b)

5.3.4 Estudo de Interferentes
O estudo dos interferentes foi realizado para avaliar se outras substâncias
presentes no sangue podem interferir na resposta de detecção do antígeno CA 19-9,
indicando alteração na ligação específica antígeno-anticorpo. Os interferentes
testados foram a glicose e ácido ascórbico (AA), além do soro fetal bovino que
simula uma situação de medida real com soro de sangue. As Figuras 27a e 27b
mostram os gráficos de barras com os valores de impedância relativa para cada
interferente

para

as

arquiteturas

PA6/PAH-MWCNT

e

PA6/PAH-AuNps,

respectivamente. Não há variação maior na resposta de cada interferente em
relação ao sinal do tampão PBS para ambas as arquiteturas, mostrando que os
interferentes não modificam a superfície dos eletrodos porque os valores de
impedância se mantêm similares aos do eletrodo modificado com o anticorpo anti
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CA 19-9. A alteração dos valores só é observada na presença do antígeno CA 19-9,
mostrando a alta especificidade do biossensor.

Figura 28. Resposta dos eletrodos de PA6/PAH-MWCNTS (a) e PA6/PAH-AuNps (b), a diferentes interferentes
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5.4 Parte IV – Modificação das mantas de PA6/PAH com MWCNTs/
AuNps e imobilização da enzima tirosinase para detecção do bisfenol A
(BPA)
5.4.1 Modificação das mantas de PA6/PAH com MWCNTs e AuNps
Assim como nas plataformas utilizadas na detecção da DA e do CA 19-9
(itens 5.2.1 e 5.3.1), ampliando as possibilidades de utilização das nanofibras de
PA6/PAH, foi realizada uma nova modificação, desta vez incorporando os MWCNTs
e as AuNps conjuntamente sobre as mantas. (Nas seções anteriores as plataformas
ultilizaram somente um dos materiais somente os MWCNTs ou AuNps). O resultado
pode ser observado nas imagens de MEV-FEG da Figura 29, em que as mantas de
PA6/PAH apresentaram grande mudança na morfologia. Quase não se observam
mais as nanofibras dispostas de maneira aleatória umas sobre as outras. A
incorporação dos MWCNTs e AuNPs sobre as nanofibras criou uma nova estrutura
3D formada por CNTs na regiões mais escuras e AuNps nas regiões mais claras.
Esta nova estrutura é mais rugosa e se estende por toda extensão da manta, como
pode ser visto na Figura 29. Devido a esta estrutura 3D que se interconecta ser
formada predominantemente por MWCNT e AuNps, espera-se um aumento na
capacidade sensora do eletrodo.

Figura 29. Imagens de MEV-FEG das nanofibras de PA6/PAH após modificação da superfície com Nanotubos de
Carbono (MWCNT) e nanopartículas de ouro (AuNps) ((a) e (b))
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5.4.2 Caracterização Eletroquímica dos eletrodos de PA6/PAH-MWCNTs –
AuNps
A Figura 30 mostra os VCs em tampão fosfato (pH 7,0), contendo 10 µmol.L-1
de BPA para os eletrodos de PA6/PAH-MWCNTs-Tyr, PA6/PAH-AuNps-Tyr e
PA6/PAH-MWCNTs-AuNps-Tyr, todos com a enzima tirosinase (Tyr) imobilizada
na superfície das mantas. Há um pico catódico em 17 mV e um anódico em 24
mV devido ao par redox Cu(II)/Cu(III) do sítio ativo da tirosinase. O eletrodo
contendo mantas modificadas com AuNps e MWCNTs (PA6/PAH-MWCNTsAuNps) apresentou picos redox mais definidos e com maiores correntes do que
os modificados somente com CNTs ou AuNps (PA6/PAH-MWCNTs-Tyr e
PA6/PAH-AuNPs-Tyr). Ou seja, houve sinergia entre CNTs e AuNps na
superfície da manta para aumentar a transferência de elétrons entre o sítio ativo
da enzima e o FTO. Por isso, o eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs-AuNPs-Tyr foi
escolhido para continuar os estudos do biossensor de BPA.

Figura 30. Voltamogramas cíclicos para eletrodos PA6/PAH-MWCNTs-Tyr (preto), PA6/PAH-AuNps-Tyr
(vermelho) PA6/PAH-MWCNTs-AuNps-Tyr (azul) em solução 10 µmol.L-1 BPA em tampão fosfato pH 7,0,
velocidade de varredura 100 mV.s-1.
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A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foi empregada para
investigar as mudanças causadas na modificação do eletrodo, desde o substrato de
FTO puro até a incorporação das mantas de PA6/PAH-MWCNTS-AuNps e enzima
Tyr imobilizada. A Figura 31 mostra diagramas de Nyquist em potencial de circuito
aberto (OCP) em solução 5 mmol.L-1 [Fe(CN)6]-3/-4 com 0,1 mol.L-1 de KCl. A
resistência à transferência de carga (Rct) do eletrodo modificado PA6/PAHMWCNTs-AuNps (15 Ω) é menor do que para FTO puro (40 Ω). Isto é, mantas
modificadas com CNTs e AuNps favorecem o transporte eletrônico e aumentam a
área superficial do eletrodo. Também na Figura 31 observa-se que Rct aumenta
para 47 Ω após a incorporação da enzima Tyr, confirmando a adsorção da enzima
que aumenta a resistência à transferência de carga na superfície.

Figura 31. Curvas de Nyquist do eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs-AuNPs-Tyr em cada etapa de modificação,
solução 5 mmol.L-1 [Fe(CN)6]-3/-4
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5.4.3 Espectroscopia vibracional PM-IRRAS dos eletrodos PA6/PAHMWCNTS – AuNps- Tyr
A Figura 32 ilustra os espectros PM-IRRAS das mantas de PA6/PAH antes da
adsorção dos MWCNTs e AuNps, e da enzima Tyr. Observam-se bandas típicas de
grupos amida I (estiramennto C=O em 1650 cm-1) e amida II (flexão N-H e
estiramento C-N em 1550 cm-1) presentes tanto nas mantas de PA6/PAH como na
enzima Tyr. A diminuição das intensidades das bandas de amida I e II, após a
modificação das nanofibras com os MWCNTs e AuNps, indica que estes materiais
recobrem boa parte da superfície das nanofibras. A imobilização da enzima Tyr pode
ser comprovada pelo deslocamento das bandas de amida I (de 1650 para 1660 cm-1)
e II (de 1550 para 1563 cm-1) e pelo alargamento da banda de amida I, típica de
conformações do tipo folhas beta em proteínas.

Figura 32 Espectro PM-IRRAS das nanofibras de PA6/PA (preto) PA6/PAH-CNTs-AuNps (verde) e PA6/PAHCNTs-AunPs-Tyr (marron) na região de 1500 a 1800 cm-1
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5.2.4 Determinação Eletroquímica do Bisfenol A (BPA)
Os VCs do eletrodo de PAH/PA6-MWCNTs-AuNps-Tyr na Figura 33 mostram
que as correntes nos picos catódico e anódico aumentam com a concentração de
BPA em tampão fosfato pH 7,0, indicando que a Tyr mantém a atividade catalitíca
mesmo após sua imobilização.

Figura 33 Voltamogramas Cíclicos (VCs) do eletrodo PA6/PAH-MWCNTs-AuNps-Tyr em Tampão Fosfato (pH
7.0) e 0, 10 20 e 30 µmol.L-1 de BPA.

Para verificar a resposta do eletrodo de PA6/PAH-MWCNTs-AuNps na
detecção do BPA, foi empregada a cronoamperometria, uma técnica voltamétrica
mais sensível que a VC e mais indicada para realizar estudos analíticos nos
biossensores. A Figura 34 mostra a curva de calibração para BPA. A corrente no
potencial de 20 mV (pico catódico) varia linearmente no intervalo de 0,05 a 1,1
µmol.L-1 de BPA como observado na regressão linear da Figura 34b, antes de
mostrar uma tendência à saturação para concentrações maiores. O limite de
detecção (LD = 3 σ/S) foi 8 nmol.L-1 com reprodutibilidade de 6,8 % (n= 10) e
repetibilidade de 3,3 % (n=3).
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Figura 34. Cronoamperometria para o eletrodo PA6/PAH-MWCNTs-AuNps-Tyr em várias concentrações de BPA
em tampão fosfato pH 7.0. Potencial 0,2 V por 60 s (a), Curva de Calibração (b)

86

Foi realizado um estudo para determinar a seletividade do biossensor a
diferentes interferentes fenólicos como o 4-metoxifenol, 4-etilfenol, fenol e o 4nitrofenol, em comparação com a resposta catalítica do BPA. Os resultados de
cronoamperometria da Figura 35 mostram que de todos os interferentes, somente o
fenol apresenta um incremento de corrente de aproximadamente metade da corrente
do BPA para concentrações 30 vezes maiores que o BPA. Para os outros
inteferentes não há variação significativa na corrente para concentrações 30 vezes
maiores que o BPA. Isso demonstra a boa seletividade do biossensor na detecção
do BPA.

Figura 35. Cronoamperometria para o eletrodo PA6/PAH-MWCNTs-AuNps-Tyr e os seguintes interferentes: 4metoxifenol (1) 4-aminofenol (2) 4-etilfenol (3) BPA (4) fenol (5) 4-nitrofenol (6) em tampão fosfato pH 7.0.
Potencial 0,2 V. Concentração BPA: 1 µmolL-1 , Interferentes: 30 µmolL-1

87

Conclusões e Perspectivas
Neste trabalho foram obtidas blendas poliméricas formadas de nanofibras de
Poliamida 6/Polialilamina hidroclorada (PA6/PAH) com a técnica de eletrofiação.
Ajustes nos parâmetros de concentração, distância do coletor e tensão permitiram
obter nanofibras com diâmetro na ordem de 100 nm, sem defeitos e com morfologia
homogênea. A composição química da blenda polimérica, em conjunto com a alta
área superficial das nanofibras de PA6/PAH, possibilitou que nanomateriais como
nanotubos de carbono (MWCNT) e nanopartículas de ouro (AuNps) fossem
incorporados à superfície das mantas, com consequente utilização em sensores e
biossensores.
A combinação das nanofibras de PA6/PAH com os MWCNTs mostrou que a
incorporação deste nanomaterial melhorou a transferência eletrônica dos eletrodos e
permitiu construir um sensor para a detecção da dopamina (DA) com limite de
detecção de 0,15 µmol.L-1 com alta reprodutibilidade e estabilidade. O sensor foi
seletivo para a determinação da DA na presença de interferentes, como o ácido
ascórbico (AA) e o ácido úrico (AU). As nanofibras de PA6/PAH também puderam
ser modificadas com nanopartículas de ouro (PA6/PAH-AUNps). Assim, foram
produzidas duas arquiteturas em imunossensores para detectar o biomarcador CA
19-9, um antígeno presente em células de câncer de pâncreas. Medidas de
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e a técnica de projeção
multidimensional (IDMAP) mostraram que ambas as arquiteturas apresentaram
capacidade de distinção para o antígeno CA 19-9, com saturação em 40 U.mL-1 para
a arquitetura PA6/PAH-MWCNT e 10 U.mL-1 para PA6/PAH-AuNps. Análises de
IDMAP em amostras de sangue de pacientes mostraram que ambas arquiteturas
puderam distinguir dois grupos: pacientes com pouca e muita probabilidade de
desenvolver câncer de pâncreas. A arquitetura PA6-/PAH-MWCNTS apresentou
maior capacidade de distinção entre as amostras reais, com melhor separação dos
dois grupos.
As nanofibras de PA6/PAH foram combinadas com os MWCTS e AuNps e
utilizadas no biossensoriamento do disruptor endócrino Bisfenol A (BPA). Medidas
de cronoamperometria possibilitaram a detecção de pequenas concentrações de
BPA na faixa de 0,05 a 1,1 µmol.L-1 com LD de 8 nmol.L-1. O estudo com diversos

88

compostos fenólicos mostrou que somente o fenol interfere na resposta do eletrodo
em concentrações 30 vezes maiores que o BPA.
Em suma, a fabricação de mantas de nanofibras com diâmetro na escala
nanométrica e a incorporação de nanomateriais e biomoléculas na sua superfície
permitem criar novas funcionalidades, inclusive em plataformas para a construção
de sensores e biossensores mais eficientes. Dos resultados apresentados nesta
tese, abrem-se perspectivas de produzir mantas eletrofiadas a partir de outros
polímeros, para diferentes funcionalidades. Além disso, novos nanomateriais e
biomoléculas podem ser incorporados sobre estas mantas, criando-se plataformas
sensoras mais sensíveis e seletivas.
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