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Resumo 

Silva, R. A. Sensores Particulados e Nanomecânicos, 2015, 236p. Tese 

de Doutorado. Programa de Pós-graduação em Química. Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 Esta tese descreve o desenvolvimento e aplicação de sensores particulados (Parte 

A) e nanomecânicos (Parte B). Nanopartículas de poliestireno (PS) decoradas com Poli 

(etileno glicol), PEG, foram sintetizadas e caracterizadas antes e após adsorção do 

corante vermelho do Congo (VC).   Colesterol oxidase (Chox), a principal enzima na 

oxidação do colesterol, foi imobilizada sobre PS/PEG e PS/PEG/VC para gerar sensores 

de colesterol. A bioconjugação entre VC e Chox permitiu respostas lineares para 

dosagem de colesterol HDL presente em amostras de sangue artificial. A lipase, uma 

hidrolase com larga aplicação científica e industrial, também foi imobilizada sobre 

PS/PEG e PS/PEG/VC. Os parâmetros cinéticos da hidrólise de p-nitrofenil butirato 

determinados para lipase livre e lipase imobilizada mostraram que sobre PS/PEG/VC a 

velocidade máxima de reação (Vmax) e número de renovação (kcat) aumentaram em 

comparação com os valores determinados para enzima livre. Lipase imobilizada sobre 

PS/PEG/VC pôde ser reutilizado por até sete vezes, perdendo um máximo de 10% ou 

30% da atividade enzimática original a 40 ° C ou 25 ° C, respectivamente. Estes efeitos 

foram atribuídos à bioconjugação entre lipase e VC.  Os comportamentos catalíticos da 

lipase e da Chox na ausência e na presença de grafeno (G) ou grafeno oxidado (GO) 

foram sistematicamente investigados. Na presença de G, ambas enzimas apresentaram 

valores de Vmax e de kcat superiores aos das enzimas livres. Já na presença de GO, Chox 

não apresenteou atividade e lipase apresentou Vmax e de kcat superiores aos da enzima 



livre. Estes resultados foram atribuídos à bioconjugação com as partículas de G e GO e 

grupos hidrofílicos presentes no plano basal de GO. 

 Sensores nanomecânicos foram desenvolvidos a partir de microcantileveres 

(MC).  Respostas nanomecânicas frente à variação de umidade relativa do meio foram 

detectadas utilizando filmes finos de Poli (hidroxietil metacrilato), PHEMA, com três 

diferentes massas molares médias depositados sobre MC de silício puros, um substrato 

hidrofílico, e sobre MC revestidos com PS, um substrato hidrofóbico. Os resultados 

demonstraram que as respostas nanomecânicas dependem não só do tamanho de cadeia 

de PHEMA, mas também da camada de água interfacial entre PHEMA e MC. 

Transdução nanomecânica foi usada para detectar e dosar a presença do biomarcador 

antígeno carcinoembrionário (CEA) presente em amostras de soro. CEA é um 

biomarcador de interesse clínico-diagnóstico para acompanhamento e prognóstico de 

câncer de cólon. O biomarcador é primeiro reconhecido pelo anticorpo (MAb 3C1) 

ancorado a uma nanopartícula de ouro, e posteriormente reconhecido pelo anticorpo 

(MAb 3C6) ancorado em um MC de silício, o qual serve como um ressonador mecânico 

de massa de nanopartículas de ouro capturadas. O biosensor desenvolvido é capaz de 

dosar CEA sérico em concentrações traços, correspondente a 1,0 10−16 g ml−1. 

 

Palavra-Chave: Colesterol oxidase, Lipase, Bioconjugação, Vermelho do Congo, 

Microcantilever, Sensor de umidade, Sensores nanomecânicos. 

 

 

 

 



Abstract 

 

Silva, R. A. Particulate and Nanomechanical Sensors, 2015, 210 p. PhD 

Thesis. Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

This thesis reports the development and application of particulate (Part A) and 

nanomechanics sensors (Part B). Poly (ethylene glycol), PEG, decorated polystyrene 

(PS) nanoparticles were synthesized and characterized before and after adsorption of the 

dye Congo red (CR). Cholesterol oxidase (Chox), the key enzyme in the oxidation of 

cholesterol, was immobilized onto PS/PEG and PS/PEG/CR particles for generating 

cholesterol sensors. The bioconjugation between CR and Chox allowed linear responses 

for HDL cholesterol content in artificial blood samples. Lipase, a hydrolase with large 

scientific and industrial applications, was also immobilized onto PS/PEG and 

PS/PEG/VC nanoparticles. The kinetic parameters of the hydrolysis of p-nitrophenyl 

butyrate were determined for free lipase and immobilized onto PS/PEG/CR particles. 

The results showed that maximum reaction velocity (Vmax) and catalytic efficiency (kcat) 

increased compared to the values determined for the free enzyme. Lipase immobilized 

onto PS/PEG/CR particles could be recycled seven times, losing maximum 10% or 30% 

of the original enzymatic activity at 40 °C or 25 °C, respectively. These effects were 

attributed to bioconjugation between lipase and CR. Catalytic behavior of lipase and 

Chox in the absence and in the presence of graphene (G) or graphene oxide (GO) was 

systematically investigated. In the presence of G, both enzymes showed Vmax and kcat 

values higher than free enzymes. On the other hand, ChOx was inactive and the 



interactions between GO and lipase showed Vmax and kcat  values higher than those of the 

free enzyme. These results were attributed to bioconjugation of G and GO particles and 

hydrophilic groups present in the basal plane of GO. 

Nanomechanical sensors were developed from microcantilevers (MC). 

Nanomechanical answers against the relative humidity variation of the medium were 

detected using thin films of poly (hydroxyethyl methacrylate), PHEMA, with three 

different average molecular masses deposid onto bare silicon microcantilevers, a 

hydrophilic substrate, and onto polystyrene (PS) coated microcantilevers, which is a 

hydrophobic substrate. The results found in the present study demonstrate that the 

micromechanical responses observed are related not only to the polymer molecular 

weight, but also to the polymer-interface phenomena and environment–polymer 

interface. Nanomechanics transductions were used to dose and detect the presence of 

carcinoembryonic antigen in serum samples. CEA is a biomarker of clinical diagnostic 

interest for monitoring and prognose of colon cancer.  Biomarker is first recognized by 

a surface-anchored antibody to a gold nanoparticle (MAB 3C1) and later recognized by 

a surface-anchored antibody to a silicon MC (MAB 3C6), that acts as a mechanical 

resonator for ‘weighing’ the mass of the captured nanoparticles. The biosensor 

developed is able to dose serum CEA in trace concentrations, corresponding to           

1.0 10−16 g ml−1. 

 

Keywords: Cholesterol oxidase, Lipase, Bioconjugation, Congo Red, Microcantilever, 

Humidity sensor, Nanomechanical sensor. 

  

 

 



Lista de Ilustrações 

 

Parte A – Sensores particulados 

 

Materiais e Métodos 

 

Figura 1: Representação das estruturas químicas do Tween 20 e do Vermelho do 

Congo (VC). 

Figura 2: Representação da reação de oxidação do colesterol e ABTS catalisada pela 

Chox e HRP, respectivamente. H2O2 produzida pela oxidação do colesterol em (a) é 

agente oxidante do ABTS em (b). 

Figura 3: Representação da oxidação do cholesterol usando o oxigênio como aceptor de 

elétrons para formar colest-4-en-3-ona e H2O2 como produtos (a). Na presença de H2O2 

como agente oxidante, HRP catalisa a reação entre 4-aminoantipirina e fenol, rendendo 

(p-benzoquinona monoimino) fenazona (b). 

Figura 4: Representação esquemática da hidrólise do p-NPB catalisada pela lipase, 

rendendo ácido e (p-NP). 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I: Atividade Enzimática da Colesterol Oxidase 

imobilizada sobre nanopartículas de PS/PEG/VC. 

 

Figura 5: (a) Micrografias eletrônicas de varredura obtidas para as partículas de 

PS/PEG secas em ar. 100 partículas foram usadas para a determinação do diâmetro das 

partículas. (b) Frequência normalizada do diâmetro de distribuição determinadas por 

MEV (barra azul) e DLS (vermelho). 

Figura 6: Espectros FTIR obtidos para PS/PEG (linha preta), PS/PEG/VC (linha 

vermelha) e VC (linha azul). 

Figura 7: (a) Isoterma de adsorção obtida para VC sobre as partículas de PS/PEG em 

(24  1) oC e pH 7,0. (b) Valores de potencial ζ, (c) Valores de diâmetro médio e (d) 

Polidispersidade em função da quantidade de VC adsorvido (Qvc) sobre as partículas. As 

linhas pontilhadas são guias para os olhos. As barras de erro correspondem a valores 

médios de desvio padrão determinados em triplicata. 

Figura 8: (a) Isoterma de adsorção da Chox sobre as partículas de PS/PEG/VC a        

(24  1) oC e pH 7. Histogramas de distribuição de tamanho (b) partículas de 

PS/PEG/CR no plateau de adsorção, partículas de PS/PEG/VC/Chox no valor de QChox 

de (6,0 ± 0,5) mol mg-1 (c) antes e (d) após a liofilização. 

Figura 9: Formação do ABTS+ catalisada pela reação acoplada do HRP e Chox em 

função do tempo, pH e temperatura foi 6,5 e (24 ± 1) oC e a concentração do colesterol 

foi de 100 mg dL-1. Linha vermelha, linha azul, linha preta e linha verde para a 

atividade de Chox livre (28,5 mol L-1), Chox livre (28,5 mol L-1) na presença de VC 



(8,0 mol L-1), Chox imobilizada sobre partículas PS/PEG/VC e Chox imobilizada 

sobre partículas de PS/PEG/VC liofilizadas, respectivamente. 

Figura 10: Espectros de dicroísmo circular determinados para Chox pura em 28,5 mol 

L-1 (linha vermelha), VC puro em 8,0 mol L-1 (linha preta), mistura de Chox e VC em 

r = 6,3 (linha verde) e r = 3,6 (linha azul). 

Figura 11: Espectro eletrônico obtido para VC puro (linha preta), Chox pura (linha 

vermelha) e mistura de VC e Chox. A concentração de VC foi mantida constante em     

8,0 mol L-1, enquanto que as concentrações de Chox foram de 15,6 mol L-1 (r = 0,78, 

linha azul), 31,3 mol L-1 (r = 1,56, linha rosa), 46,9 (r = 2,35, linha verde),              

62,6 mol L-1 (r = 3,13, linha vinho) e 78,1 mol L-1 (r = 3,91, linha laranja). 

Figura 12: Espectro eletrônico obtido para VC puro 23 µmol L-1 (linha negra), 

colesterol puro 200 µmol L-1 (linha vermelha) e misturas de VC e colesterol. Linha azul, 

rosa verde, laranja e vinho são representações para x = 2,17, x = 4,8, x = 8,7, x = 16,9 e 

x = 34,8, respectivamente. 

Figura 13: Formação do ABTS+ catalisada pela Chox imobilizada sobre PS/PEG/VC 

em função da concentração do colesterol numa reação acoplada com HRP, pH e 

temperatura foram mantidos constantes em 6,5 e (24 ± 1) oC em um tempo reacional de 

duas horas. A regressão linear rendeu y = 0,0579 ± 0,0004 x e R = 0,9887.  As linhas 

tracejadas representam a fronteira para elevado risco em nível alto de colesterol, por 

exemplo, > 240 mg dL-1 corresponde a elevado risco e < 200 mg dL-1 corresponde ao 

nível desejado. 

Figura 14: ln [(p-benzoquinona monoimino) fenazona] catalisada pela Chox livre 

(quadrado negro) e imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC (círculo vermelho) 

em função do tempo numa reação acoplada com HRP, pH e temperatura foram 



mantidos constantes em 6,5 e (37 ± 1) oC em um tempo reacional de uma hora. A 

regressão exponencial rendeu ln y = A1. exp(-x/t1) + yo, com valores de A1 = -3,35542,                          

t1 = 241,29665, y0 = 3,84103 e R2 = 0,98257 para Chox livre e A1= -4,93091,                                   

t1 = 179, 31258, y0 = 3,80863 e R2 = 0,96919 para Chox imobilizada. Este ensaio foi 

realizado com o sangue artificial com padrão nível baixo de colesterol HDL. 

Figura 15: ln [(p-benzoquinona monoimino) fenazona] catalisada pela Chox livre 

(quadrado azul) e imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC (círculo vermelho) em 

função do tempo numa reação acoplada com HRP, pH e temperatura foram mantidos 

constantes em 6,5 e (37 ± 1) oC em um tempo reacional de 20 minutos. A regressão 

exponencial rendeu ln y = A1. exp(-x/t1) + yo, com valores de A1 = -5,67752,                           

t1 = 238,93025, y0 = 4,47079 e R2 = 0,98479 para Chox livre e A1= -4,73127,                            

t1 = 237,85810, y0 = 4,41344 e R2 = 0,97445 para Chox imobilizada. Este ensaio foi 

realizado com o sangue artificial com padrão nível alto de colesterol HDL. 

Figura 16: Colesterol mensurado em amostras de sangue artificial pela Chox 

imobilizada sobre partículas de PS/PEG/VC em função da concentração de colesterol 

teórico. A concentração de colesterol foi mensurada através da formação de                                                

(p-benzoquinona monoimino) fenazona catalisada pela Chox imobilizada numa reação 

acoplada com HRP, pH e temperatura foram mantidos constantes em 6,5 e (37 ± 1) ºC 

em um tempo reacional de 20 minutos. (a) Amostras de sangue artificial com parâmetro 

nível baixo de HDL; os dados experimentais foram ajustados para a regressão linear                        

y = -4,4252 + 1,02813x e R = 0,9746 e (b) amostras de sangue artificial com parâmetro 

nível alto de HDL; os dados experimentais foram ajustados para a regressão linear                 

y = -13,9 + 1,09384x e R = 0,9571. As barras de erro correspondem a valores médios de 

desvio padrão determinados em triplicata. 

 



 

Capítulo II: Atividade Enzimática da Lipase imobilizada 

sobre nanopartículas de PS/PEG e PS/PEG/VC. 

 

Figura 17: Histogramas de distribuição tamanho das nanopartículas determinados para 

(a) partículas de PS/PEG e (b) partículas de PS/PEG/VC. As Figuras inseridas nos 

histogramas correspondem a imagens de MEV obtidas das dispersões secas. 

Figura 18: (a) Isotermas de adsorção determinadas em (24 ± 1) ºC e pH 7,0 para lipase 

sobre as partículas de PS/PEG (círculo azul) e PS/PEG/VC (vermelho). As linhas são 

guias para os olhos. Valores médios de (b) D, (c) PD e (d) potencial- ζ determinados 

para partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC após adsorção de lipase em função de Qlipase. 

Histogramas de distribuição de tamanho das partículas obtidos por espalhamento de luz 

dinâmico e imagens de MEV (inseridas) obtidas para as partículas de (e) PS/PEG e      

(f) PS/PEG/VC após adsorção de lipase, Qlipase = 85 ± 3 nmol mg-1 e                                            

Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1, respectivamente. Cada ponto é uma média de                  

triplicatas ± desvio padrão. 

Figura 19: (a) Velocidades iniciais (V0) determinadas para a hidrólise do p-NPB 

catalisada lipase livre (quadrado negro) em 0,4 10-6 mol/L e lipase imobilizada sobre 

partículas de PS/PEG (círculo azul, Qlipase = 85 ± 3 nmol mg-1) ou de PS/PEG/VC 

(triângulo vermelho, Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1) em função da concentração do p-NPB. 

Cada ponto é uma média de triplicatas ± desvio padrão. (b) Curvas de Lineweaver-Burk 

para lipase livre (quadrado negro) e lipase imobilizada sobre partículas de PS/PEG 

(círculo azul) ou PS/PEG/VC (triangulo vermelho). 



Figura 20: (a) Dicroísmo Circular (DC) e (b) espectro eletrônico obtido para misturas 

de VC e lipase. A concentração de VC foi mantida constante em 8,0 μmol.L-1, 

enquanto que a concentração de lipase variou de 3,3 mol L-1 a 33 mol L-1, 

respectivamente. 

Figura 21:  Concentração de p-NP formado da hidrolise de p-NPB catalisada pela 

lipases livres (quadrado preto), lipases imobilizadas sobre partículas de PS/PEG/VC 

(triangulo vermenlho, Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1) ou PS/PEG (círculo azul,                                           

Qlipase = 85 ± 3 nmol mg-1) a 25 oC, 37 oC,  40 oC, 45 oC e 60 oC. Cada ponto é uma 

média de triplicatas ± desvio padrão. 

Figura 22: Atividade de reuso a 25 oC e 40 oC  para lipases imobilizadas sobre 

partículas de PS/PEG/VC (Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1). Cada ponto é uma média de                 

triplicatas ± desvio padrão. 

 

Capítulo III: Bioconjugação da Lipase e da Colesterol 

Oxidase com Grafeno ou Grafeno Oxidado. 

 

Figura 23: (a) Dependência das velocidades iniciais (V0) de formação de p-NF em 

função da concentração de p-NFB determinado em (24 ± 1) ºC, lipase a 0,01 g L-1     

(1,67 10-7 mol L-1) na ausência e na presença de G (0,012 g L-1) ou GO (0,012 g L-1).  

(b) Ajuste de curvas Lineweaver-Burk para lipase pura (triângulos azuis), lipase na 

presença de G (quadrados pretos) ou GO (círculos vermelhos). (c) Dependência das 

velocidades iniciais (V0) de formação de (p-benzoquinona monoimino) fenazona em 

função da concentração de colesterol determinado em (24 ± 1) ºC, Chox a 0,03 g L-1 

(6,4 10-7 mol L-1) na ausência e na presença de G (0,012 g L-1). (d) Ajuste de curvas de 



Lineweaver-Burk para Chox pura (estrelas verdes) e Chox na presença de G (losangos 

roxos). 

Figura 24: Retenção de atividade enzimática determinada para lipase a 0,01 g L-1 na 

ausência e na presença de G ou GO em 0,012 g L-1, após 15 d, 30 d e 45 d armazenados 

a (24 ± 1) ° C em ambiente de laboratório. 

Figura 25: Espectro de DC determinado para lipase pura 1,0 g L-1 (linha negra) e 

misturas de lipase e G (a) ou GO (b). A concentração de lipase foi mantida constante em                   

1,0 g L-1, enquanto que a concentração de grafeno foi de 0,012 g L-1 (linha cinza),          

0,025 g L-1 (linha vermelha) e 0,1 g L-1 (linha azul). A mistura de lipase 0,25 g L-1 e             

G 0.25 g L-1 (linha verde) também foi testado. 

Figura 26: Espectros de DC determinados para Chox pura 1.0 g L-1 (linha cinza) e 

misturas de Chox e G (a) ou GO (b). A concentração de Chox foi mantida constante em 

1,0 g L-1, enquanto que a concentração de grafeno ou grafeno oxidado foi de 0,012 g L-1 

(linha preta), 0,025 g L-1 (linha vermelha) e 0,060 g L-1 (linha roxa). 

Figura 27: Espectro Raman do grafeno (G) (linha azul) e grafeno oxidado (GO) (linha 

vermelha) na fase sólida (λexc = 632,8 nm). 

Figura 28: (a) Imagem topográfica de AFM obtida para GO disperso em água e 

depositado sobre lâmina de Si e (b) seção de corte correspondendo à linha verde. 

Figura 29: Espectro de FL obtido para (a) G, lipase e suas misturas; (b) G, Chox e suas 

misturas; (c) GO, lipase e suas misturas; empregando técnica de micro Raman com          

λexc = 514,5 nm. 

 

 



Parte B – Sensores nanomecânicos 

 

Introdução 

 

Figura 1: (a) Esquema do sistema experimental. Modos de operação dos sensores 

nanomecânicos: (b) modo estático e (c) modo dinâmico. 

 

Materiais e Métodos 

 

Figura 2: Imagens topográficas de AFM (10 µm x 10 µm) obtidas para PHEMA-300 

antes e após tratamento com plasma, com os correspondentes valores de medida de rms. 

Figura 3: Esquema da montagem experimental utilizada para os experimentos. Chip é 

montado num atuador 2D voice-coil para deslocamento do chip na direção dos eixos X 

e Y. O deslocamento para fora do plano do sistema mecânico é o eixo Z. O feixe de 

laser incidente é orientado ortogonalmente para o feixe de laser refletido com um eixo 

no plano X-Z. O sistema possui também uma câmara ambiental com controle 

automático de UR e temperatura. 

Figura 4: (a) Densidade de nanopartículas de ouro sobre o cantilever e chip em soro, 

(b) Distribuição relativa de nanopartículas de ouro como monômeros e aglomerados. 

 

 

 



Capítulo I: Monitoramento do intumescimento e 

desintumescimento de filmes finos de PHEMA por sensores de 

MC. 

Figura 5: Micrografias óticas de campo claro dos filmes poliméricos obtidos por spin-

coating sobre os MCs, (a) PS, (b) PHEMA-20, (c) PHEMA-300, (d) PS/ PHEMA-300 e 

(e) PHEMA-1000. 

Figura 6: Resposta do MC para ciclos de umidade de 15 minutos: (a) PS, PHEMA-20, 

PHEMA-300, PHEMA-1000 E (b) PHEMA-300, PS/PHEMA-300, PS. (c) Resposta 

dos MCs recobertos com PHEMA-300 para ciclos de umidade de 8 minutos, 15 minutos 

e 60 minutos. PS recobertos sobre os MC foram usados como amostra referência devido 

a sua hidrofobicidade. 

Figura 7: Micrografias óticas de campo claro dos filmes poliméricos de PS/PHEMA-

20, PS/PHEMA-300, PS/PHEMA-1000 e PHEMA-20 após 5, 38, 100, 308 e 1085 

minutos de exposição em elevada umidade relativa do ar. 

Figura 8: Dependência da (a) variação de frequência do microcantilever (Δf) e (b) 

aumento de valores relativos de massa com a massa molar de PHEMA devido ao 

aumento da umidade relativa do ar (UR). Os valores de Δf foram obtidos a partir das 

frequências de ressonância do MC determinadas a 80% de UR e a 0% de UR. 

Figura 9: Esquema de disposição da camada interfacial de água e o comprimento da 

cadeia do polímero em alta e baixa UR, quando (a) Filme fino de PHEMA foi 

depositada sobre um substrato hidrófilico (SiO2) e (b) Filme fino de PHEMA foi 

depositado num substrato hidrofóbico (PS). O retângulo cinza representa o 

microcantilever de silício, as esferas azuis são as moléculas de água, as linhas verdes 

são representam o filme de PHEMA polímero e da linha laranja é o PS. 



Figura 10: Dependência média da (a) espessura e do (b) índice de refração, η, em 

função da raiz quadrada do tempo determinada para PHEMA-300 em 80% de UR em 

(24 ± 1)ºC. 

Figura 11: Representação esquemática da orientação dos grupos metilas e hidroxilas do 

PHEMA em (a) baixa UR e (b) alta UR. 

 

Capítulo II: Detecção de biomarcador de câncer em soro 

usando um nanosensor hibrido mecânico e optoplasmônico 

baseado em MC. 

 

Figura 12: (a) Representação esquemática do ensaio sanduiche sobre os MCs, (b) 

micrografia obtida por MEV dos cantilevers de silício utilizados (500 µm de 

comprimento, 100 µm de largura e 1 µm de espessura), (c) esquema do método ótico de 

deflexão mensurado pela incidência de um feixe de laser sobre a extremidade final livre 

do cantilever e (d) Esquema do efeito da adição de massa de nanopartículas aderidas por 

bioreconhecimento sobre a frequência de ressonância do cantilever, onde o decréscimo 

da frequência é proporcional à massa adicionada. 

Figura 13: (a) Esquema de funcionalização das nanopartículas de ouro com 100 nm de 

diâmetro revestidos com carboxi-polímero e posterior imobilização covalente dos 

anticorpos de detecção (MAb3C1), e (b) Esquema de funcionalização do cantilever por 

meio da silanização com (3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano e posteriores reações de 

ativação de grupos funcionais e imobilização do anticorpo de captura (MAb3C6). 



Figura 14: Detecção nanomecânica do biomarcador CEA. (a) Frequência de 

ressonância nanomecânica do cantilever de Si antes a após os passos de 

bioreconhecimento, com detecção dos anticorpos ancorados nas nanopartículas de ouro 

para controle experimental e para o ensaio de detecção de CEA (1pg mL-1 em tampão 

PBS). Medidas foram realizadas em ar em temperatura ambiente. (b) Mudança de 

frequência de ressonância relativa do modo de vibração fundamental em função da 

concentração do biomarcador em amostras de tampão e soro (símbolo vermelho). Os 

valores médios e os erros foram calculados por análise estatística Gaussiana dos dados 

para diferentes cantilever. As linhas são somente guias para os olhos. As mudanças de 

frequências de ressonância medidas em solução tampão foram comparadas com as 

mudanças de frequências de ressonância teórica predita pela distribuição de 

nanopartículas sobre o cantilever obtido por MEV (símbolo azul). As mudanças de 

frequência de ressonância relativa para o controle experimental estão apresentadas na 

região sombreada em cinza que representa os valores médios somados ao desvio padrão. 

Figura 15: Micrografias obtidas por MEV na região do cantilever e do preclamping 

após o ensaio sanduiche no experimento controle e no ensaio de detecção de 1 fg mL-1 

de CEA em soro. 

Figura 16: (a) Densidade de nanopartículas de ouro sobre o cantilever e chip em soro, 

(b) Distribuição relativa de nanopartículas de ouro como monômeros e aglomerados. 
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1 - Introdução 

A interface entre nanomateriais e moléculas com atividade biológica tem 

despertado o interesse da comunidade acadêmica e tecnológica em diversas áreas, como 

por exemplo, Medicina, Ciências Farmacêuticas, Ciências Analíticas, Biotecnologia, 

Biologia Celular e Biofísica (NEL et al., 2009), pois as biomoléculas imobilizadas 

podem ser aplicadas em diversos dispositivos de interesse biotecnológico (CHIBATA, 

1978), principalmente em biossensores enzimáticos (MORAES et al., 2009), os quais 

utilizam interações químicas específicas como modelo de reconhecimento biomolecular, 

onde posteriormente é seguido pela conversão no correspondente produto de interesse, o 

qual é detectado e quantificado (EGGINS, 1996). 

 Enzimas são catalisadores macromoleculares biológicos que aceleram 

transformações químicas eficientemente sob condições brandas e com elevada 

especificidade (ZHANG; YUWEN; PENG, 2013; BRENA; BATISTA-VIERA, 2006). 

Estas biomoléculas consistem de centenas de resíduos de aminoácidos conectados em 

arranjos espaciais precisos, exibindo estrutura tridimensional como resultado de 

interações intramoleculares e interações entre a molécula de enzima e o meio ao qual 

está inserida. A catálise enzimática ocorre em diferentes situações, tais como em 

solução, agregadas com outras moléculas ou aderidas (imobilizadas) em superfícies. A 

principal vantagem da imobilização está na possibilidade de reutilização, maior 

estabilidade em intervalos mais amplos de pH e na menor interferência de inibidores 

e/ou ativadores (CHIBATA, 1978; LYKLEMA; NOEDE, 1996), em detrimento da 

utilização de enzimas livres, onde ocorre maior instabilidade em relação a variações de 

pH,  temperatura e rápida redução da atividade. Um dos principais pontos que delimita a 

aplicação de enzimas em escala industrial é o seu alto custo e, além disso, quando se 
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utiliza uma enzima livre em solução é muito difícil recuperá-la do meio reacional para a 

posterior reutilização.  

A determinação do colesterol é de vital importância na saúde pública da 

população, pois elevados níveis de colesterol estão diretamente relacionados a doença 

cardíacas, doença arterial coronariana, arteriosclerose, hipertensão arterial, infarto do 

miocardio e trombose cerebral (NAUCK; MÄRZ; WIELAND, 2000). Colesterol é um 

álcool policíclico de cadeia longa, usualmente considerado um esteroide, encontrado nas 

membranas celulares e transportado no plasma sanguíneo de todos os animais 

(GARRET; GRISHAM, 1995). A maior parte do colesterol presente no corpo é 

sintetizada pelo próprio organismo, sendo apenas uma pequena parte adquirida pela 

dieta (QUINTÃO; GRUNDY; AHRENS JR, 1971). O colesterol tem um papel central 

em muitos processos bioquímicos, mas é mais conhecido pela associação existente entre 

doenças cardiovasculares e as diversas lipoproteínas que o transportam, e os altos níveis 

de colesterol no sangue (hipercolesterolemia). O colesterol é insolúvel em água e, 

conseqüentemente, insolúvel no sangue. Para ser transportado através da corrente 

sanguínea ele liga-se a diversos tipos de lipoproteínas, partículas esféricas que tem sua 

superfície exterior composta principalmente por proteínas hidrossolúveis. Existem 

vários tipos de lipoproteínas, e elas são classificadas de acordo com a sua densidade 

(AKDIM et al., 2010). Comprovadamente elevados níveis de colesterol estão também 

indiretamente ligados a nefrose, diabetes melitus, mixedema e icterícia 

(AHMADALINEZHAD; CHEN, 2011).  Em contrapartida, baixos níveis de colesterol 

podem causar hipertireidismo e anemia. Idealmente, a concentração de colesterol total 

em uma pessoa sadia é menor que 200 mg.dL-1 (<5,2 mM), entre 200-239 mg.dL-1(5,2-

6,2 mM) são níveis limítrofes de risco a diversas doenças citadas na literatura, e níveis 

http://www.jlr.org/search?author1=EDER+QUINT%C3%83O&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jlr.org/search?author1=SCOTT+M.+GRUNDY&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jlr.org/search?author1=E.+H.+AHRENS+JR.&sortspec=date&submit=Submit
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acima de 240 mg.dL-1 são considerados elevados e com sérios riscos à saúde (SAFAVI; 

FARJAMI, 2011; AKKAYA; SAHIN; DEMIREL; TÜMTÜRK, 2009). Portanto, o 

desenvolvimento de novos dispositivos para a quantificação do colesterol de forma 

rápida, precisa e confiável pode reduzir os custos laboratoriais (AKKAYA; SAHIN; 

DEMIREL; TÜMTÜRK, 2009).  

A enzima colesterol oxidase (Chox) cataliza a oxidação do colestrol na presença 

de oxigênio, gerando colest-4-en-3-ona e peróxido de hidrogênio. A imobilização de 

Chox sobre superfícies sólidas pode aumentar a eficiência da mesma, estendendo a sua 

vida útil e tornando possível a redução substancial de custos em processos industriais e 

médicos (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998; GOPALAN, A. L.; LEE, K. P.; 

RAGUPATHY, D., 2009). Como Chox é composta por 613 resíduos de aminoácidos 

com Flavina adenina dinucleotídeo (FAD) como grupo prostético, dos quais 47% 

correspondem a resíduos hidrofóbicos de aminoácidos (COULOMBE et al., 2001.), 

pode-se supor que possivelmente a enzima exiba afinidade por superfícies hidrofóbicas. 

Atualmente, ensaios de quantificação do colesterol sérico envolvem a coleta de uma 

amostra de sangue do paciente e o posterior envio à um laboratório clínico para análise 

(KADOKAWA; KOBAYASHI, 2010). A partir da amostra de sangue, o colesterol pode 

ser determinado e quantificado por métodos colorimétricos, espectrofotométricos ou 

eletroquímicos (GOMATHI et al., 2011). Dentre estes métodos, o mais utilizado é a 

detecção eletroquímica do colesterol pela sua simplicidade e baixo custo (GOMATHI et 

al., 2011; SONG et al., 2011). O principal problema da técnica eletroquímica na 

quantificação do colesterol, é que o esquema de detecção normalmente é baseado no 

consumo de oxigênio ou na produção de peróxido de hidrogênio durante a reação 

enzimática (SALIMI; HALLAJ; SOLTANIAN, 2009), onde espécies facilmente 
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oxidadas, como ácido ascórbico e ácido úrico na amostra de sangue talvez sejam 

oxidadas ao mesmo tempo, sendo necessário o uso de mediadores na superfície do 

eletrodo de modo a alterar o caminho do elétron transferido (SHIH; YANG; LIN, 2009).  

O desenvolvimento de outros métodos e técnicas podem ser interessantes, pois podem 

aumentar a sensibilidade, a seletividade e minimizar os erros devido a presença de 

alguns interferentes. 

Avanços na imobilização da Chox tem sido reportado na literatura. Akkaya e 

colaboradores (AKKAYA; SAHIN; DEMIREL; TÜMTÜRK, 2009) desenvolveram um 

suporte polimérico funcional para a imobilização da colesterol oxidase através do uso de 

matrizes de poli(metacrilamida – co - ácido acrílico)/polietilenoamina e poli(metacrilato 

de metila – co – metacrilato de glicidila), obtendo boa estabilidade na estocagem da 

enzima imobilizada e alto grau de reutilização. O uso de quitosana suportada sobre 

material condutor como meio de adsorção da Chox (ANSARI; KAUSHIK; SOLANKI; 

MALHOTRA, 2009; GOPALAN; LEE; RAGUPATHY, 2009; SALIMI; HALLAJ; 

SOLTANIAN, 2009; SAFAVI; FARJAMI, 2011; SOLANKI et al., 2009; UMAR et al., 

2009), possibilita a quantificação de colesterol por métodos eletroquímicos. Umar 

(UMAR et al., 2009) imobilizou a Chox sobre nanopartículas de ZnO, desenvolvendo 

um biossensor amperométrico ultra-sensível, reprodutível, com baixo limite de detecção 

e baixo tempo de resposta, tendo como vantagem elevada área superficial, transparência 

óptica e fotoestabilidade. Hamid e colaboradores (HAMID; OMAR, 2003) 

determinaram o colesterol sérico total Chox e colesterol esterase co-imobilizadas sobre 

membranas de acetato de celulose, as quais apresentaram 90% da atividade inicial após 

8 reutilizações.  
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Outro ramo de importância em diagnósticos de interesse clínico-analítico é a 

dosagem de triglicérides sanguíneo mediada pela lipase, onde o desenvolvimento de kits 

de diagnósticos rápidos e precisos pode reduzir substancialmente o custo de análises 

laboratoriais (BASU et al., 2013.). Sabe-se que suportes hidrofóbicos são adequados 

para a imobilização de lipase porque promovem a ativação da enzima com a adsorção 

sobre estes tipos de superfícies (GROCHULSKI et al., 1994). Esta ativação interfacial 

pode ser tão importante quanto a interação do sitio ativo das lipases com o substrato 

hidrofóbicos. Por exemplo, a imobilização de lipase sobre substratos hidrofóbicos de 

octil agarose levou a um considerável aumento de sua atividade enzimática 

(FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998). O uso de suportes microporosos com caráter 

hidrofóbico pode aumentar a eficiência catalítica da lipase imobilizada quando 

comparada a lipase livre, porque a concentração do substrato na interface liquido-sólido 

é maior do que o presente em solução (GRIFFITHS; BOSLEY, 1993; PIERRE et al., 

2006). No organismo humano, a lipase atua principalmente sobre lipídeos, tendo como 

função básica de catalisar a hidrólise de triacilglicerois em ácidos graxos e glicerol 

(FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998). Mas a aplicação da lipase imobilizada sobre 

superfícies sólidas tem chamado a atenção da comunidade acadêmica devido as 

inúmeras aplicações tecnológicas e comerciais que a enzima possui, como por exemplo 

a utilização de lipases na produção de fármacos, cosméticos, detergentes, alimentos, kits 

de diagnósticos, síntese de compostos opticamente ativos, resolução de racematos, 

produção de aromas e fragrâncias, modificações de gorduras e tratamento de couros 

(FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998), polimerização de ésteres e  de policarbonatos 

(KADOKAWA; KOBAYASHI, 2010).  
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A lipase utilizada nesta tese é proveniente de fungo (Candida rugosa), apresenta 

ponto isoelétrico (pI)  próximo de 7,0  (WU  et al., 2001) e sua estrutura molecular é 

constituída por 534 resíduos de aminoácidos. O sítio catalítico é formado pela tríade 

catalítica Ser-His-Asp/Glu, e é freqüentemente protegido na molécula por uma "tampa" 

hidrofóbica ou "lid" que ao interagir com a interface lipídeo/água sofre uma mudança 

conformacional, expondo o sítio ativo (WU et al., 2001). A presença da "tampa" na 

estrutura da enzima e a propriedade de ativação interfacial passaram a serem fatores 

determinantes para a caracterização de lípases (YAHYA; ANDERSON; MOO-

YOUNG, 1998).  

Lipases são enzimas largamente exploradas na catálise de acilação de alguns 

alcoóis em condições anidras, possuindo a capacidade de catalisar também 

derivatização enantiosseletiva de compostos quirais, reações regiosseletivas, uma série 

de esterificações (hidrólises), transesterificações e reações de interesterificação 

(CAUGLIA; CANEPA, 2008; KADOKAWA; KOBAYASHI, 2010). 

 Para explorar o comportamento catalítico da lipase e Chox em meio hidrofílico 

ou hidrofóbico, estudou-se sistematicamente suas propriedades catalíticas quando 

imobilizadas sobre partículas de poliestireno decoradas com moléculas de polietileno 

glicol (PS/PEG) ou partículas de poliestireno decoradas com moléculas de polietileno 

glicol recobertas com corante vermelho do Congo (PS/PEG-VC). A síntese das 

nanopartículas de poliestireno obtidas por polimerização em emulsão possui alguns 

fatores que podem influenciar nas suas características físico-químicas, como por 

exemplo concentração do iniciador, solubilidade do monômero no meio aquoso, 

velocidade de agitação, temperatura e concentração do tensoativo utilizado (Chern, 

2006). Tween-20® (polioxietileno sorbitano monolaurato) foi o tensoativo usado na 
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estabilização da emulsão monômero-meio aquoso. Ele é um surfactante composto por 

cadeia  de 12 carbonos de éster de ácido graxo e cabeça polar neutra composta por 

oligômeros de poli(etilenoglicol) (PEG), a 25 oC, a concentração micelar crítica (CMC) 

é ~ 1 x 10-4 mol L-1 (BONFA et al., 2011). Este tensoativo é rotineiramente utilizado 

como agente de lavagem em imunoensaios e teste Elisa para minimizar a ligação não 

específica de biomoléculas em ensaios clínicos (GUIMARÃES; STEDILE; DOS 

SANTOS, 2003). A redução da adsorção de proteínas/enzimas não especificas se deve 

ao efeito hidroestérico causado pelo comprimento, mobilidade e densidade das cadeias 

aleatórias dos resíduos de polioxietileno, como também a ausência de cargas do 

tensoativo (SCHROEN et al., 1995; REN et al., 2006; HLAVACEK; POSNER; 

PERELSON, 1999). Este efeito de repulsão protéica é maximizado com proteína de 

tamanho elevado e com empacotamento elevado do PEG sobre a superfície sólida 

(BONFA et al., 2011). Sofia e colaboradores (SOFIA; PREMNATH; MERRILL, 1998) 

mostram que a adsorção de citocromo-c, albumina e fibronectina sofrem redução em 

função do aumento da massa molar e do aumento da densidade de empacotamento de 

polioxietileno (PEO) enxertado sobre lâminas de silício. Comportamento similar foi 

observado por Du no uso de PEG para repelir a adsorção de proteínas e células sobre 

lâminas de vidro (DU; CHANDAROY; HUI, 1997). Entretanto, o efeito repelente das 

cadeias de PEG sobre a adsorção de proteínas/enzimas ocorrem somente em elevada 

densidade de empacotamento, situação a qual não sucedem nos capítulos I e II. 

Recentemente Bonfá e Saito demonstraram que a densidade de PEG nas partículas de 

PMMA-PEG obtidas por polimerização em emulsão são pequenas o suficiente para 

garantir o sucesso na adsorção de Albumina sérica bovina (BSA) e concanavalina (Con 

A), e sob as mesmas condições experimentais as nanopartículas de poliestireno foram 
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confeccionadas (BONFA et al., 2011). No caso do vermelho do Congo (VC), 

pertencente à classe do azo-corantes, possui em sua estrutura química anéis aromáticos 

com os substituintes amino e sulfonato sódico, que lhe conferem características 

hidrofilicas (KHURANA et al., 2001; LENDEL et al., 2009). VC exibe habilidade de 

formar complexos com α-proteínas, bem como ligar-se de forma não específica a 

peptídeos β-amiloide, tendo uso terapêutico na redução da neurotoxicidade da doença 

de Alzeimer (KAZUSHIGE et al., 2010). Nos capítulos I e II desta tese verificou-se 

bioconjugação entre o corante e as enzimas Chox e lipase, provavelmente dirigida pela 

combinação de ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas, bem como o efeito da 

bioconjugação VC/enzima sobre as propriedades catalíticas. 

No capítulo III enzimas Chox e lipase foram imobilizadas sobre partículas de 

grafeno (G) ou grafeno oxidado (GO) e os parâmetros cinéticos das reações foram 

avaliados. G e GO são nanomateriais que possuem propriedades interessantes na 

imobilização de biomoléculas. Dentre as biomoléculas, as enzimas Chox e lipase são 

boas candidatas para a imobilização sobre G ou GO, pois conforme citado 

anteriormente, na estrutura dessas proteínas existem regiões hidrofóbicas, hidrofílicas, 

positivamente e negativamente carregadas, que podem interagir com o G ou GO durante 

o processo de adsorção, podendo estender a vida útil dessas biomoléculas, criando a 

possibilidade de reutilização do sistema enzima-G ou enzima-GO,  e tornando as 

enzimas mais estáveis frente a variações maiores de temperatura e pH. No caso do G, 

apesar de basear-se no mesmo bloco construtor que o fulereno, grafite e nanotubos de 

carbono, é o único dentre os supracitados que possui estrutura planar (GEIM; 

NOVOSELOV, 2007). Suas propriedades físico-químicas devem-se a 

bidimensionalidade de suas folhas planares de um átomo de espessura, com ligações 
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carbono-carbono sp2 densamente empacotadas em anéis de seis átomos, conferindo-lhe 

uma rede cristalográfica semelhantes a favos de mel (GEIM; NOVOSELOV, 2007). 

Este alótropo de carbono tem se tornado nas últimas décadas um dos principais tópicos 

no campo de ciências dos materiais, nanotecnologia, ciências químicas e físicas por 

exibir flexibilidade eletrônica, elevada área superficial planar, elevada resistência 

mecânica, elevada condutividade térmica e notáveis propriedades eletrônicas (NETO et 

al., 2009). As notáveis propriedades eletrônicas do grafeno são as que tem despertado 

mais o interesse da comunidade científica devido ao seu elevado efeito quântico 

integrado em temperatura ambiente (ZHANG et al., 2005), o qual gera uma ampla 

possibilidade de aplicações, principlamente em aplicações biotecnológicas para estudos 

que envolvem a interação entre grafeno e moléculas bioativas (WANG et al., 2009 a; 

WANG et al., 2009 b). Entretanto, G possui baixa solubilidade em inúmeros solventes, 

principalmente solventes polares e em sistemas aquosos, enquanto que GO apresenta as 

mesmas propriedades físico-químicas que G, mas tem boa solubilidade em água e 

solventes polares (TANG et al.,2009).  

 GO pode ser obtido por tratamento químico do grafite em direção a sua 

oxidação, com subsequente dispersão e esfoliação em água ou outro solvente orgânico, 

assumindo em seu plano basal a presença de vários grupos funcionais oxigenados na 

forma de grupos epoxis, hidroxilas, fenóis, lactonas, quinonas e carbonilas (CHEN; 

FENG; LI, 2012). A presença desses grupos funcionais na estrutura do GO lhe confere a 

vantagem de ampliar suas aplicações se comparado ao G, podendo ser modificado 

quimicamente com a inserção de outros grupos orgânicos de interesse (EDA; 

CHHOWALLA, 2010).  
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Devido a elevada área planar específica do G, a sua interação com biomoléculas 

que possuem características hidrofóbicas é interessante pois o processo de adsorção 

pode ser governado por forças dispersivas intermoleculares, fazendo com que essas 

biomoléculas fiquem inseridas sobre a superfície de suas folhas (WANG et al., 2011). 

No caso do GO, a presença de grupos funcionais oxigenados é interessante em 

aplicações de biomoléculas com características hidrofílicas, induzindo que o processo 

de adsorção seja regido por formação de ligações de hidrogênio (SEGER; KAMAT, 

2009). Além disso, GO pode ser funcionalizado com diferentes grupos orgânicos que 

direcionem a formação de ligação covalente entre o GO e moléculas de interesse 

biológico (ALLEN; TUNG; KANER, 2009).  

Apesar das partículas de PS/PEG, PS/PEG-VC, G e GO apresentarem-se 

promissores na imobilização da Chox e da lipase, estudos sistemáticos realizados pela 

comunidade acadêmica demonstraram que a técnica de imobilização escolhida tem 

efeitos cruciais sobre a atividade catalítica da enzima. Portanto, a influência da técnica 

de imobilização sobre a estabilidade e a catálise enzimática não pode ser negligenciada, 

pois pode determinar o sucesso em inúmeras aplicações biológicas potenciais. O 

método de imobilização covalente, por exemplo, é amplamente utilizado, no qual a 

enzima é ligada quimicamente à superfície sólida por meio de uma ligação covalente 

entre um grupo químico funcional não essencial da proteína com o grupo funcional 

presente na superfície sólida (SHELDON, 2007). A técnica é requerida quando no 

processo reacional a enzima não é liberada na solução após o uso devido à natureza 

estável da ligação formada entre a enzima e a matriz sólida (KATCHALSKI-KATZIR; 

KRAEMER, 2000). A ligação covalente da enzima com o suporte envolve dois passos 

principais, (i) ativação da matriz pela adição de um grupo funcional reativo e (ii) 
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modificação da superfície do suporte por meio da inserção de um grupo funcional 

ativado (NISHA; KARTHICK; GOBI, 2000). O processo de ativação geralmente forma 

grupos eletrofílicos no suporte, no qual numa reação acoplada reage com nucleófilos 

fortes da proteína. As reações frequentemente usadas envolvem cadeias laterais dos 

seguintes aminoácidos: lisina (grupo ε-amino), cisteina (grupo tiol), e ácidos aspártico e 

glutâmico (grupo carbonila), as quais rendem ligações amida, éter, tio-éter ou 

carbamato. Lipase (REN et al., 2011) e Chox (SAXENA; CHAKRABORTY; 

GOSWAMI, 2011) foram imobilizadas covalentemente com sucesso, porém a aplicação 

eletroquímica em biossensores apresentam o inconveniente de sofrerem interferência de 

espécies facilmente oxidadas, conforme citado anteriormente (SHIH; YANG; LIN, 

2009). Uma variação da imobilização covalente é a ligação por afinidade. Os princípios 

da afinidade entre biomoléculas complementares podem ser aplicados na imobilização 

de enzimas. A imobilização da enzima na matriz ocorre por meio de interações 

específicas envolvendo o reconhecimento antígeno-anticorpo (SU et al., 2010). Na 

segunda parte desta monografia temos uma aplicação prática deste método por meio da 

notável seletividade e reconhecimento antígeno-anticorpo na interação entre HRP e anti-

HRP e anticorpos monoclonais e glicoproteína (MABC1 ou MABC6 com CEA). Uma 

descrição mais detalhada está apresentada no Capítulo II, Parte B desta tese.  

Outro método de imobilização amplamente utilizado é aprisionamento ou 

encapsulamento, onde a enzima é aprisionada na rede tridimensional interna do material 

polimérico, que permite que substrato e produto atravessem livremente pela membrana 

permeável (CHOI et al., 2011). Este método difere dos outros métodos supracitados 

pois a enzima não é ligada na matriz polimérica ou na membrana, mas na verdade ela é 

envolvida pelo material polimérico. O aprisionamento da biomolécula pode ser 
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executado com o auxílio de um gel, fibra de aprisionamento ou microencapsulação. A 

vantagem da técnica está na rapidez, baixo custo financeiro, condições amenas no 

processo reacional, proteção da enzima contra contaminação microbiológica e elevada 

área superficial entre o material polimérico e a enzima. Porém, para uso prático este 

método é limitado pela transferência de massa através da membrana ou do gel, e pelo 

inconveniente de inativação da enzima durante o processo de encapsulação (TAN et al., 

2010; OZYILMAZ; GEZER, 2010; PRASAD et al., 2011; SASSOLAS; BLUM; 

LECA-BOUVIER, 2012; NISHA; KARTHICK; GOBI, 2012). 

Os métodos de imobilização por ligação covalente e encapsulamento são 

conhecidos como métodos de imobilização irreversíveis. O processo de imobilização de 

enzimas pelo modo reversível pode apresentar-se altamente atrativo economicamente, 

pois o procedimento de imobilização ocorre sob condições amenas com manutenção 

considerável da atividade catalítica (ZHANG; YUWEN; PENG, 2013). A imobilização 

reversível de enzimas é particularmente importante para a imobilização de enzimas 

lábeis e para aplicações em sistemas de interesse clínico-analítico na identificação, 

dosagem e monitoração de moléculas, vírus, bactérias, proteínas e enzimas diretamente 

relacionadas a enfermidades. A imobilização reversível é um método não-específico de 

adsorção baseado na fisissorção. Na adsorção física as enzimas são aderidas a matriz 

sólida através de ligações de hidrogênio, forças de van der Waals, ou interações 

hidrofóbicas, enquanto que na ligação iônica as enzimas são ligadas por interações 

eletrostáticas (RABE; VERDES; SEEGER, 2011). A natureza das forças envolvidas na 

imobilização não-covalente resulta de processos que podem ser revertidos por mudanças 

nas condições que influenciam as condições de interações, como pH, força iônica, 

temperatura ou polaridade do solvente. Uma aplicação prática altamente utilizada da 
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ligação iônica de enzima reversivelmente imobilizada é baseada nas interações proteína-

ligantes, principio usado na cromatografia por afinidade (JOSEPH; HAGE, 2010). A 

metodologia é simples e reversível, porém há dificuldades em encontrar as condições 

experimentais em que a enzima permaneça fortemente ligada e ativa. Mais 

recentemente, o uso de ligantes poliméricos-iônicos imobilizados tem permitido a 

modulação das interações proteína-superfície, otimizando as propriedades das proteínas 

derivatizadas (MAGNUSSON et al., 2010). Contudo, problemas relacionados ao uso de 

superfície altamente carregadas podem surgir quando os substratos ou os produtos 

também são carregados, gerando distorções na cinética enzimáticas como resultados de 

fenômenos de partição ou de difusão (DA SILVA et al., 2010).  

A imobilização de enzima por ligação com metais, também chamada de 

quelação, é um método simples com manutenção da atividade enzimática entre 30 e 80 

%. Sais de metais de transição ou hidróxidos são depositados em superfícies com 

suportes orgânicos por aquecimento ou neutralização e aderem-se por coordenação com 

grupos nucleófilos na matriz (NISHA; KARTHICK; GOBI, 2012).  Fatores estéricos 

impossibilitam a matriz de ocupar todas as posições de coordenação do metal, 

permanecendo algumas posições livres para coordenar com grupos funcionais de alguns 

resíduos de aminoácidos da enzima. No entanto, a estabilidade operacional alcançada é 

altamente variável e dificilmente reprodutível. As razões para esta ausência de 

reprodutibilidade são possivelmente relacionadas com a não uniformidade dos sítios de 

adsorção e com a significante dispersão do íon metálico no suporte. Uma maneira de 

controlar a formação de sítios de adsorção, os queladores ligantes podem ser 

imobilizados no suporte solido por meio de ligações covalentes. Os íons metálicos 

podem então serem ligados por coordenação e os complexos estáveis queladores fortes 
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formados podem ser usados para a retenção de proteínas. A dessorção de proteínas 

ligadas pode ser facilmente alcançada por competição com ligantes solúveis ou por 

variações do pH, e o suporte por ser facilmente regenerado lavando-o com um quelador 

forte (TÜZMEN; KALBURCU; DENIZLI, 2012).  

Interações hidrofóbicas geralmente gera ganho entrópico para o sistema devido à 

liberação de moléculas de água de hidratação.  Imobilização reversível decorrente de  

interações hidrofóbicas pode ocorrer sob condições brandas e não resulta em perdas 

significativas de atividade enzimática. Interações de van der Waals entre os resíduos de 

aminoácidos hidrofóbicos e a superfície da matriz garantem a adesão da enzima. Apesar 

dos méritos deste tipo de adsorção, alguns inconvenientes existentes como pobre 

estabilidade operacional e suscetibilidade a variações de alguns parâmetros físico-

químicos podem causar dessorção da proteína devido às fracas forças que a mantém 

aderida sobre a superfície sólida. Podem ocorrer também mudanças conformacionais 

que podem vir a inativar a atividade catalíticas da enzima (GARCIA‐GALAN et al., 

2011; HIRSH, S. L. et al, 2010; ZHANG et al., 2010).  

Há parâmetros externos que controlam a adsorção de enzimas e que são 

decisivos no sucesso da retenção da atividade da enzima imobilizada sobre superfície 

sólida. Principalmente no desenvolvimento de biossensores espectrofotométricos para a 

dosagem de triglicérides e colesterol sérico baseados na lipase e na Chox, estes 

parâmetros podem determinar a afinidade entre as enzimas e os seus respectivos 

substratos e, consequentemente, no sucesso da imobilização (Goldstein, 1976; VIDAL, 

Juan Carlos et al., 2003; KOUASSI; IRUDAYARAJ; MCCARTY, 2005; RAM et al., 

2001). Parâmetros externos são basicamente temperatura, pH, força iônica e 

composição do tampão empregado (NEL et al., 2009). Temperatura tem efeito sobre as 
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condições de equilíbrio e a cinética de adsorção. O aumento da temperatura causa 

aumento na velocidade de adsorção devido a difusividade aumentada da proteína em 

direção à superfície sorvente. A força motriz na adsorção enzimática é o ganho 

entrópico causado pela liberação de íons e moléculas de água  adsorvidas e da mudança 

conformacional causada pelo rearranjo das estruturas tridimensionais. A quantidade de 

enzima adsorvida geralmente aumenta com a elevação da temperatura por tornar a 

energia de Gibbs mais favorável para o processo. Entretanto, existe a possibilidade de 

inativação quando a enzima for lábil (SIZER, 2006; KLIBANOV, 1983).  

O pH determina a carga líquida da enzima. Quando o pH se iguala ao ponto 

isoelétrico (pI) da proteína o número de cargas negativas e positivas estão balanceados, 

resultando em carga líquida nula. Em pH < pI as proteínas estão positivamente 

carregadas, enquanto que pH > pI as mesmas encontram-se negativamente carregadas. 

Repulsões eletrostáticas proteína-proteína são minimizadas no ponto isoelétrico 

permitindo alta densidade de empacotamento na superfície (RODRIGUES et al., 2013). 

Conforme trabalho reportado na literatura (SILVA et al., 2010), interações entre 

policátions e proteínas positivamente carregadas sob diferentes forças iônicas podem 

ocorrer devido à anisotropia de carga existente na superfície dessas biomoléculas, como 

também pela existência de regiões hidrofóbicas e hidrofílicas. Velocidades de adsorção 

são altas quando proteína e substrato suportam cargas opostas, sendo a migração das 

enzimas aceleradas por atrações eletrostáticas em direção à superfície (LADAM et al., 

2001).  

A concentração de sais dissolvidos, ou a força iônica do meio, é outro parâmetro 

que afeta o processo de adsorção de proteínas. A força iônica basicamente determina o 

comprimento de Debye: quanto maior a força iônica, mais blindadas estarão as cargas 
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das proteínas (SHELDON, 2007). Uma blindagem eficiente do potencial elétrico de 

proteínas  podem influenciar a cinética de adsorção ao reduzir as interações laterais que 

são de natureza eletrostática, e por sua vez pode iniciar um aumento na densidade de 

empacotamento, favorecendo efeitos cooperativos ou reduzindo repulsões proteína-

proteína. Entretanto, em condições de força iônica elevada ocorre um aumento da 

tendência de agregação da proteína, fenômeno conhecido como salting out, devido à 

competição dos eletrólitos e macromoléculas pelas moléculas de água. Hofmeister 

reconheceu que soluções aquosas de proteínas apresentavam comportamentos distintos 

dependendo do tipo de sal que estava presente no meio. Ele ordenou os sais conforme a 

habilidade de aumentar ou diminuir a solubilidade das proteínas. Os íons de sais com 

habilidade de precipitar proteínas em soluções aquosas foram denominados de 

cosmotrópicos; estes íons geralmente tem campo elétrico forte. Os íons de sais que 

aumentam a solubilidade de proteínas foram denominados de caotrópicos; estes íons 

apresentam alta polarizabilidade e tendem a  adsorver na proteína (ZHANG; CREMER, 

2006; CACACE; LANDAU; RAMSDEN, 1997; NAPPER, 1970). 

As propriedades interfaciais entre superfície-proteína podem determinar o 

comportamento de adsorção, o qual é frequentemente resultante da sobreposição de 

fenômenos de transporte, adsorção e processo de repulsão. Em processo de adsorção 

competitiva proteínas pequenas difundem mais rapidamente do que as grandes e são as 

espécies dominantes na fase inicial de adsorção. Porém, proteínas grandes ligam-se 

mais fortemente com a superfície devido a sua maior área de contato e pode ainda 

repelir outras enzimas pré-adsorvidas na superfície, resultando em um máximo de 

adsorção enzimática (JUNG et al., 2003; TURBILL; BEUGELING; POOT, 1996).  

Portanto, é importante a compreensão dos fenômenos que ocorrem na interface 
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suporte/biomolécula, os quais se relacionam com comportamentos termodinâmico e 

cinético. Para este trabalho focaremos na compreensão das interações na interface entre 

enzima de interesse clínico-analítico e nanopartículas poliméricas, avaliando: (i) as 

características físico-químicas das superfícies das nanopartículas, (ii) a interface    

sólido-líquido e as mudanças que ocorrem quando as partículas interagem com as 

enzimas e os componentes à sua volta, (iii) a interface sólido-enzima de interesse. As 

características da interface partícula-proteína possuem uma função chave na 

compreensão da estabilidade coloidal e nos parâmetros catalíticos exibidos pelas 

enzimas imobilizadas, os quais foram sistematicamente estudados.  

As características das nanopartículas que podem influenciar o comportamento da 

imobilização de enzimas são a composição química do material, funcionalização da 

superfície, forma e ângulo de curvatura, porosidade, rugosidade e comportamento 

hidrofóbico e hidrofílico, carga efetiva da superfície (potencial zeta), agregação da 

partícula e hidratação (GODDARD; HOTCHKISS, 2007; CHONG; ZHAO, 2004).   

Essas características contribuem ativamente com as interações por meio da promoção da 

adsorção de biomoléculas, formação da dupla camada elétrica e minimização da energia 

livre de superfície, determinando as forças que operam a interface partícula-meio, como 

forças de van der Waals, repulsão eletrostática entre as interações da dupla camada 

elétrica, forças de curto alcance e interações com o solvente (SCHWARZ et al., 1999; 

RECHENDORFF et al., 2006; SUN; BERNSTEIN, 1996, THORMANN et al., 2008). 

Interações do meio (por exemplo interações proteína-proteína) podem também induzir 

mudança de larga escala, tais como dissolução de nanopartículas, lixiviação de íons, 

transformação de fase e aglomeração. Conforme citado anteriormente, neste trabalho 

focaremos nos capítulos I e II da parte A na imobilização das enzimas Chox e lipase 
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sobre nanopartículas de poliestireno obtidas por polimerização em emulsão mediadas ou 

não por VC, enquanto que no capítulo III essas enzimas serão imobilizadas sobre G ou 

GO e os seus parâmetros cinéticos avaliados sistematicamente.  

 

Objetivos 

 

Esta dissertação tem por objetivos: 

(i) Estudar o comportamento catalítico das enzimas colesterol oxidase e lipase 

imobilizadas sobre nanopartículas e avaliar o potencial de aplicação em 

análises clínicas; 

(ii) Desenvolver um sensor nanomecânico para humidade baseado em filme fino 

de PHEMA e 

(iii) Desenvolver um sensor nanomecânico para a identificação e dosagem de um 

biomarcador cancerígeno (CEA). 
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2 - Materiais 

 Para suportar as enzimas sobre as nanopartículas poliméricas de PS/PEG foram 

usadas nos capitulos I e II monômero de estireno (S; Fluka, Switzerland), perssulfato de 

potásio (K2S2O8, Merck, Germany) e poli(etilenoglicol) sorbitano monolaurato (Tween-

20®, Sigma-Aldrich Co. Milwaukee, WI, USA) para a polimerização em emulsão. 

Vermelho do congo (VC) (3,3′-(4,4′-bifenildilbisazo) bis- (4-amino-1-naftalinsulfonato) 

- de dissódio) obtido pela Sigma-Aldrich (Brasil) foi adsorvido sobre as partículas 

poliméricas. Estruturas químicas do Tween-20® e VC estão apresentadas na Figura 1. 

Para o capitulo III as enzimas Chox e lipase foram suportadas sobre Grafeno (G) e 

grafeno oxidado (GO) obtidos da CheapTubes (USA).   
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Figura 1: Representação das estruturas químicas do Tween 20® e do Vermelho do 

Congo (VC). 
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 Para o capitulo I foram utilizadas Colesterol oxidase, Chox, da 

Brevibacterium sterolicum (DOUKYU, 2009) (47 kDa, C8868, FAD não 

covalentemente ligado, Sigma, USA), horseradish peroxidase, HRP, tipo VI-A, da 

Amorascia rusticana, (44 kDa, P-6782, Sigma, USA) e 2,2'-azino-bis (ácido 3-

etilbenzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS, A-1888, Sigma, Brasil) sem purificação prévia. 

Lâminas de sílicio (Si/SiO2) (100) com uma camada nativa de óxido de sílico de 

aproximadamente 2 nm de espessura, obtidos da University Wafers (Boston, MA, 

USA), cortados em uma dimensão de 1 cm2, limpos conforme a maneira padrão e 

posteriormente usados como substratos para microscopia eletrônica de varredura.  

Para avaliar o comportamento do sistema PS/PEG/VC/Chox na determinação e 

dosagem de colesterol em amostra de sangue artificial com padrões nível baixo e alto de 

colesterol  high-density lipoprotein (HDL) (lipoproteína de alta densidade) (Qualitrol 

1H e Qualitrol 2H, obtidos da LabTest, lote 3001, respectivamente) utilizou-se dextrana 

sulfatada (D-8906, Sigma-Aldrich, Brasil), NaN3 (A 1105.01.AD, Synth), MnCl2.4H2O 

(C 10520.01.AG, Synth), colesterol esterase (~300KDa, extraída de Pseudomonas sp, C 

1403, Sigma-Aldrich, Brasil), fenol (P 1037, Sigma-Aldrich, Brasil) e 4-aminoantipirina 

(A 4382, Sigma-Aldrich, Brasil). Estes ensaios foram importantes para avaliar o 

potencial de aplicação dos sistemas desenvolvidos em análises clínicas de amostras 

reais. A concentração tabelada de colesterol e presente no sangue artificial com padrões 

nível baixo e nível alto de colesterol HDL serviram como padrão de análise nos ensaios 

realizados.  

Para o capitulo II foram utilizados lipase proveniente da Candida rugosa (~ 60 

KDa, L1754 Sigma-Aldrich, Brasil)  (BENJAMIN; PANDEY, 2000) e o                                 

p-nitrofenilbutirato, (p-NFB, N9876 Sigma-Aldrich, Brasil). Lâminas de silício cortados 
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em uma dimensão de 1 cm2 e limpos em mistura oxidativa foram usados como suporte 

para microscopia eletrônica de varredura.  

 Para o capitulo III foram usados grafeno (G) e grafeno oxidado (GO) obtido da 

empresa Cheaptubes, EUA, como suporte para as enzimas lipase e Chox, tendo as suas 

atividades enzimáticas mensuradas espectrofotometricamente em solução tampão 

trisma-HCl (Sigma T1503 Ultra) preparada em água deionizada. Os reagentes 

necessários para a avaliação da atividade enzimática da lipase foram: p-nitrofenol 

butirato (p-NFB) (Sigma N 9876) adicionado em 2-propanol (Synth, Lot 153323) e 

posteriormente diluído em tampão trisma-HCl. Na atividade enzimática da Chox, 

preparou-se solução de colesterol (Sigma, C8667) em tampão tris-HCl, sendo 

adicionado Triton X-100 (Nuclear, cod. 311960). Os reagentes que formaram o 

cromoforo foram: 4-aminoantipirina (Sigma, A 4382) e fenol (Sigma, P1037) 

catalisadas pela enzima horseradish peroxidase (HRP) (Sigma, P6786).   
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3 - Métodos 

3.1 - Preparação das nanopartículas de PS/PEG: Capítulos I e II 

O método utilizado para a síntese de nanopartículas de poliestireno foi o da 

polimerização em emulsão (BONFA et al., 2011; BLACHECHEN et al, 2012), que 

utiliza além do monômero (estireno), um iniciador hidrossolúvel (perssulfato de sódio, 

216232, Synth, Brasil) e um emulsificante (tensoativo não iônico, Tween 20). A síntese 

ocorreu em um balão volumétrico de quatro bocas contendo 100 mL de 4,8 10-5 mol L-1 

de Tween 20, concentração correspondente a sua concentração micelar crítica (c.m.c.). 

O sistema foi conectado a um condensador de refluxo e purgado com N2 sob agitação 

constante de 500 rpm durante o processo de polimerização. Em temperatura constante 

de (75 ± 2) ºC foi adicionado 10 mL de estireno. Em seguida, foi adicionado o 

perssulfato de sódio (K2S2O8), de forma a atingir a concentração de 0,013 mol.L-1. A 

síntese ocorreu por 2 hs. Terminado este período, o sistema foi resfriado sob agitação 

constante de 500 rpm até a temperatura ambiente. A dispersão foi dialisada (membrana 

de diálise de 14000 MW; Viskase Corp., USA) até atingir condutividade iônica de        

5 μS cm-1.  

 

3.2 - Adsorção de Vermelho do Congo sobre as nanopartículas de PS/PEG: Capítulos I 

e II 

A isoterma de adsorção do vermelho do congo (VC) dissolvido em solução       

10 mmol L-1 de NaCl sobre as nanopartículas foi obtido em (24 ± 1)º C e pH 7, no 

intervalo de concentração de VC de 0,9 μmol L-1 a 9,0 μmol L-1 e com                                                          

Np = 1,7 1011 partículas mL-1 constante. O corante e as nanopartículas interagiram por  

4 h sob rotação constante de 3 rpm em um carrossel vertical montado no laboratório. O 
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tempo de adsorção de 4 h foi sufuciente para que as condições de equilíbrio fossem 

atingidas. Posteriormente as dispersões foram centrifugadas em 12045 g por 30 min, e o 

seu sobrenadante foi separado das partículas com o auxílio de uma seringa. A 

concentração do corante não adsorvido (livre) presente no sobrenadante foi determinado 

por espectrofotometria UV-Vis em 497 nm usando coeficiente de extinção molar                     

𝜕 = 6,24 104 L mol-1 cm-1 (IWUNZE, 2010). A temperatura e o pH do meio usados na 

curva de calibração foram os mesmos daqueles utilizados nos experimentos de 

adsorção. A concentração de corante adsorvido sobre as nanopartículas foi calculado 

como a diferença entre a concentração inicial de VC e a concentração de VC livre 

presente no sobrenadante. A quantidade de VC (QVC) sobre as partículas foi calculado 

dividindo a concentração de VC adsorvido pela massa de partículas de PS/PEG na 

dispersão com Np = 1,7 1011 partículas mL-1, onde a unidade correspondente a QVC é 

μmol g-1. Os valores médios de diâmetro (D), polidispersidade (PD) e potencial-ζ foram 

determinados após cada experimento de adsorção, centrifugação, e remoção completa 

do sobrenadante para a quantificação do VC livre e posterior redispersão em                 

10 mmol L-1 de KCl.  

 

3.3 - Adsorção de Chox sobre as partículas de PS/PEG/VC: Capítulo I 

A isoterma de adsorção da Chox sobre as partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC 

foram obtidas a (24 ± 1) º C e pH 7, e o intervalo de concentração de Chox de                        

0,4 μmol L-1 a 28 μmol L-1 e com Np = 1,7 1011 partículas mL-1 constante. Chox e as 

nanopartículas interagiram por 24 h sobre rotação constante de 3 rpm em um carrossel 

vertical montado no laboratório. Posteriormente as dispersões foram centrifugadas em 

12045 g por 30 min, e o seu sobrenadante foi separado das partículas com o auxílio de 
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uma seringa. O tempo de adsorção de 24 h foi suficiente para que as condições de 

equilíbrio fossem atingidas. A concentração da Chox não adsorvida (livre) presente no 

sobrenadante foi mensurada por espectrofotometria UV-Vis em 280 nm usando 

coeficiente de extinção molar 𝜕 = 76365 L mol-1 cm-1 (SAMPSON; KASS; 

GHOSHROY, 1998). A temperatura e o pH do meio usados para a curva de calibração 

foram os mesmos dos utilizados nos experimentos de adsorção. A concentração de 

Chox adsorvida sobre as partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC foi calculada como a 

diferença entre a concentração inicial de Chox e a concentração de Chox livre presente 

no sobrenadante. A quantidade de Chox (QChox) sobre as partículas foi calculado 

dividindo a concentração de Chox adsorvido pela massa de partículas de PS/PEG/VC na 

dispersão. A unidade correspondente a QChox é μmol mg-1. Os valores médios de D, PD 

e potencial-ζ foram determinados após cada experimento de adsorção, centrifugação, e 

remoção completa do sobrenadante para a quantificação de Chox livre e posterior 

redispersão em 10 mmol L-1 de KCl.  

 

3.4 - Adsorção de lipase sobre as partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC: Capítulo II 

A isoterma de adsorção da lipase sobre as partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC 

foram obtidas (24 ± 1) º C e pH 7, e o intervalo de concentração de lipase de                          

3,0 μmol L-1 a 33 μmol L-1 e com Np = 1,7 1010 partículas mL-1 constante. Lipase e as 

nanopartículas interagiram por 24 h sobre rotação constante de 3 rpm em um carrossel 

vertical montado no laboratório. O tempo de adsorção de 24 h foi suficiente para que as 

condições de equilíbrio fossem atingidas. Posteriomente as dispersões foram 

centrifugadas em 12045 g por 30 mins, e o seu sobrenadante foi separado das partículas 

com o auxílio de uma seringa. A concentração da lipase não adsorvida (livre) presente 
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no sobrenadante foi mensurada por espectrofotometria UV-Vis em 280 nm em um 

equipamento Beckman-Coulter DU640 usando coeficiente de extinção molar                          

𝜕 = 11889 L mol-1 cm-1 determinados experimentalmente. A temperatura e o pH do 

meio usados para a curva de calibração foram os mesmos dos utilizados nos 

experimentos de adsorção. A concentração de lipase adsorvida sobre as partículas de 

PS/PEG ou PS/PEG/VC foi calculado como a diferença entre a concentração inicial de 

lipase e a concentração de lipase livre presente no sobrenadante. A quantidade de lipase 

(Qlipase) sobre as partículas foi calculado dividindo a concentração de lipase adsorvida 

pela massa de partículas de PS/PEG/VC na dispersão. A unidade correspondente a                              

Qlipase é μmol mg-1. Os valores médios de D, PD e potencial-ζ foram determinados após 

cada experimento de adsorção, centrifugação, e remoção completa do sobrenadante para 

a quantificação de lipase livre e posterior redispersão em 10 mmol L-1 de KCl.  

 

3.5 - Experimentos de dessorção: Capítulos I e II 

Após a adsorção de lipase, Chox e VC sobre as nanopartículas foram realizados 

ensaios de dessorção. Após a adsorção, centrifugação e remoção do sobrenadante dos 

eppendorfs, o volume inicial foi completado com solvente puro. As dispersões foram 

mantidas por 3 h sob rotação constante de 3 rpm. As dispersões foram centrifugadas em 

12045 g por 30 min e a absorbância do sobrenadante foi mensurada para quantificar a 

concentração da dessorção da lipase, Chox ou VC. A quantidade dessorvida não sofreu 

alteração significativa após 3 h de interação com o solvente puro.  
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3.6 - Caracterização das partículas de PS/PEG e PS/PEG/VC antes e após a adsorção de 

Chox ou lipase: Capítulos I e II 

Os valores médios do diâmetro hidrodinâmico (D) foram determinados por meio 

do espalhamento quase-elástico da luz, usando um  equipamento ZetaPlus-Zeta 

Potential Analyzer (Brookhaven Instruments Corporation, Holtsville, NY, USA), o qual 

é equipado com um laser de 570 nm e um detector de foto-correlação de luz espalhada 

fixo em 90º para a determinação de tamanho de partícula. Para a determinação de D, a 

técnica de espalhamento de luz dinâmico (Dynamic light-scattering, DLS) baseia-se na 

flutuação da intensidade da luz espalhada pela dispersão ao longo do tempo causadas 

pelas partículas em movimento Browniano (PECORA, 2000). Quando a partícula 

atravessa o feixe de luz incidente ocorre redução da intensidade da luz transmitida. Este 

fenômeno é quantificado pelo decaimento da função de autocorrelação temporal das 

flutuações da intensidade da luz espalhada, tornando possível medir diretamente o 

coeficiente de difusão translacional (Dt), o qual esta inversamente relacionado com raio 

hidrodinâmico da partícula (R) (PECORA, 2000). Para uma dispersão diluída, as 

partículas esféricas podem ser determinadas por meio da equação de Stokes-Einstein 

(equação 1): 

 

Dt = kBT/(6ηπR)       (1) 

onde kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta e η é a viscosidade do 

meio. Portanto, para uma partícula esférica é possível calcular o seu raio hidrodinâmico 

(o qual inclui camadas de solvatação).  

 No caso da distribuição de tamanho e dos valores de polidispersidade (PD), o 

programa NNLS (“non negatively constrained least square method”) entre outros do 
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ZetaPlus, permite obter a distribuição das constantes de decaimento das flutuações da 

luz espalhada (GRABOWSKI; MORRISON, 1983). Por meio do coeficiente de difusão 

(Dt) obtido a partir do ângulo de espalhamento θ e da constante de decaimento (Γ), 

equação 2, o programa calcula o valor de D da partícula ao relacionar com a equação 1. 

 

Dt = Γ/q2              (2) 

onde q = (4πn/λ) sen (θ/2), n é o índice de refração do meio e λ é o comprimento de 

onda da luz incidente.  

 O potencial zeta (ζ) é definido como o potencial no plano de cisalhamento da 

partícula. Para ser determinado o valor do potencial-ζ, o programa Zeta-Sizer da 

Brookhaven  utiliza-se do “eletrophoretic light scattering”, onde a velocidade pelo qual 

as partículas se movem em um campo elétrico aplicado é mensurado pela mudança da 

frequência da luz de laser espalhada (efeito Doppler), a qual se relaciona diretamente 

com a mobilidade eletroforética da partícula (µ) em 10 mmol L-1 de KCl, conforme a 

equação de Smoluchowski (equação 3) (SHAW, 1992).  

 

ζ = μη/ε             (3) 

onde μ é a mobilidade eletroforética, η e ε são respectivamente a viscosidade e a 

constante dielétrica do meio. 

Outra caracterização física importante é a densidade numérica média de 

partículas (Np), o valor foi calculado considerando o diâmetro médio das partículas 

obtido por DLS, teor de sólidos e densidade de polímero de 1,0 g/cm³ (CASTRO et al., 

2004). Para efeito de avaliação dos dados obtidos na adsorção de Chox e lipase sobre as 

partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC, as partículas foram caracterizadas antes e após a 
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adsorção das enzimas com Np = 108 partículas mL-1. Após a adsorção das enzimas, as 

dispersões foram centrifugadas, o sobrenadante removido, e as partículas redispersadas. 

Este procedimento foi repedito três vezes e os valores médios de D, PD e potencial-ζ 

foram determinados. 

Para determinar a morfologia das partículas secas, extraiu-se micrografias por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) usando o equipamento SEM-FEG JEOL 

7401F (Jeol, Tokio, Japão). A solução estoque da dispersão polimérica foi diluída 1000 

vezes em água Milli-Q e posteriormente gotejadas sobre lâminas de silício previamente 

limpas. A água evaporou lentamente em temperatura ambiente. As dispersões secas 

foram recobertas com uma uma camada de 3 nm de ouro.  

 

3.7 - Elipsometria: Capítulos I e II 

A espessura média da camada de lipase adsorvida foi determinada por 

elipsometria usando um elipsomêtro vertical modelo computer-controlled DRE-EL02 

ellipsometer (Ratzeburg, Alemanha) com ângulo de incidência φ de 70,0 º e um laser 

He-Ne com comprimento de onda λ de 632,8 nm. A equação fundamental da 

elipsometria (equação 4) (AZZAM; BASHARA, 1996): 

 

exp (iΔ) tanψ = (Rp/Rs) = ƒ (nk, dk, λ, φ)             (4) 

onde Rp e Rs são coeficiente de reflexão total para as componentes paralelos e 

perpendiculares da luz. A espessura média (dk) e o índice de refração (nk) pode ser 

calculado pela variação dos ângulos elipsométricos Δ e ψ usando cálculos interativos e 

um modelo de multicamadas compostos pelo substrato, camada desconhecida e meio ao 

redor. A espessura da camada de SiO2 foi determinada em ar, considerando os índices 
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de refração nsi = (3,88 - i0,018), nar = 1,00 e nSiO2 = 1,462 e uma camada infinita para o 

Si e o ar. A espessura média obtida para SiO2 foi (2,0 ± 0,1) nm. Para a camada de VC 

adsorvida sobre Si/SiO2, nVC = 1,59 e dVC = (1,4 ± 0,2) nm. Após serem determinados 

os valores para a camada de lipase, dlipase, adsorvida sobre Si/SiO2 ou Si/SiO2/VC foram 

calculados usando índice de refração n = 1,52 (KOSAKA et al., 2007). Os valores de 

dlipase obtidos no ar foram determinados no equilíbrio de adsorção. 

 

3.8 - Atividade catalítica da Chox livre e adsorvida sobre PS/PEG/VC: Capítulo I   

O ensaio de atividade enzimática da Chox foi avaliado por meio de uma reação 

acoplada com a enzima “horseradish peroxidase” (HRP). Chox catalisa a oxidação do 

colesterol (colest-5en-3β-ol) usando o oxigênio como aceptor de elétrons para formar 

colest-4-en-3-ona e H2O2 como produtos. Na presença de H2O2, como agente oxidante, 

HRP catalisa a oxidação do ABTS para o cátion radical ABTS•+ (esquema equação 2). 

A reação ocorreu em pH 6,5 a (24 ± 1) º C. A oxidação do ABTS (λmáx = 340 nm) para 

ABTS•+ (λmáx = 414 nm) (KADNIKOVA; KOSTIĆ, 2002) foi monitorado por 

espectrofotometria UV-Vis (Beckmann-Coulter DU 600) em função do tempo. A 

concentração de ABTS•+ foi calculado usando a equação de Beer-Lambert considerando 

o caminho optico de 1 cm e o coeficiente de extinção molar de  3,6 104 mol L-1 cm-1 

(CHILDS; BARDSLEY, 1975). Visualmente a formação de ABTS•+ foi evidenciado 

pelo aparecimento de uma coloração verde na solução. As reações estão esquematizadas 

na Figura 2. 
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(a) 

   

 

(b) 

 

Figura 2: Representação da reação de oxidação do colesterol e ABTS catalisada pela 

ChOx e HRP, respectivamente. H2O2 produzida pela oxidação do colesterol em (a) é 

agente oxidante do ABTS em (b). 

Para os ensaios de atividade enzimática da Chox, 0,24 10-3 mol L-1 de                 

Triton X-100 (Triton é uma marca comercial da Union Carbide Corp.) e colesterol foi 

preparado em uma mistura de 98 mL de tampão Tris-HCl (pH 7,0, 50 10-3 mol.L-1) e 2 

mL de isopropanol, rendendo uma concentração final de colesterol que variou de 100 

mg dL-1 (limite inferior da concentração normal no sangue) a 300 mg dL-1 (nível de alto 

risco no sangue). Estas soluções foram denominadas soluções estoques A e B 

respectivamente. A solução A foi usada como solventes para preparar soluções de 

ABTS e HRP. A concentração para o Triton X-100 corresponde a sua concentração 
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micelar crítica            (DE MARTINEZ; GREEN, 1979). Triton foi escolhido como 

emulsificante por fornecer a melhor constante catalítica (SAMPSON; KASS; 

GHOSHROY, 1998; KREIT; SAMPSON, 2009). O volume e a concentração de cada 

reagente na mistura na cubeta espectrofotométrica foi a seguinte: 5 μL da dispersão 

polimérica com Np = 1,7 1011 partículas mL-1, 20 μL de ABTS (4,0 10-3 mol L-1),        

30 μL de HRP (0,1 mg mL-1) e 645 μL da solução B. Para as medidas do branco, a 

mesma mistura foi preparada na ausência de ABTS. Para efeito de comparação da 

eficiência catalítica entre a Chox livre e a adsorvida, a concentração da Chox livre foi a 

mesma da obtida na isoterma de adsorção da Chox sobre as partículas em Np = 1,7 1011 

partículas mL-1. Experimentos controles também foram realizados, onde as partículas de 

PS/PEG ou PS/PEG/VC na ausência de Chox foram adicionadas na reação para o 

monitoramento da formação do ABTS•+ por espectrofotometria UV-Vis (λmáx = 414 nm) 

em função do tempo. 

 

3.9 - Atividade catalítica da Chox livre e adsorvida sobre PS/PEG/VC na dosagem de 

colesterol sérico: Capítulo I   

 Sangue artificial liofilizado com nível baixo de colesterol HDL (Qualitrol 1H) e 

nível alto de colesterol HDL (Qualitrol 2H) foram diluídos em água Milli-Q conforme 

as especificações do fornecedor e utilizados como padrões nos ensaios enzimáticos com 

a Chox livre e imobilizada sobre as nanopartículas de PS/PEG/VC. Para a dosagem do 

colesterol HDL sérico a dispersão sanguínea interagiu com 0,091 g L-1 de dextrana com 

0,5 g L-1 de NaN3, 50 µL de MnCl2 0,32 mol L-1 e 59 µL de água Milli-Q; rendendo um 

volume final de 500 µL, o qual foi centrifugado em 12045 g por 30 minutos. O 

sobrenadante foi removido com o auxílio de uma seringa e adicionado em um tubo 
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“eppendorf” com 100 µL de colesterol esterase 0,1 g L-1, interagindo por 30 minutos a 

(37 ± 1)ºC. Colesterol estearase hidrolisa o colesterol ligado a lipoproteína de alta 

densidade (colesterol HDL) liberando-o para o plasma. Após este período, 60 µL de 

amostra de sangue artificial (Qualitrol 1H ou 2H) foram adicionados a cubeta 

espectrofotométrica com 30 µL da dispersão de Chox livre ou imobilizada sobre as 

partículas de PS/PEG/VC, 480 µL da solução de fenol (3,0 10-3 mol L-1) com                          

4-aminoantipirina (1,5 10-3 mol L-1) e 400 µL de tampão tris-HCl (50 10-3 mol L-1). O 

cromóforo (p-benzoquinona monoimino) fenazona (max = 516 nm) formado foi 

mensurado por espectrofotometria UV-vis em função do tempo. A concentração foi 

determinada considerando o coeficiente de extinção molar de 7870 L.mol-1 cm-1. Estes 

dados estão apresentados nas Figuras 14 e 15 (Resultados e Discussão, Capitulo I), 

respectivamente. Para fins práticos, a atividade enzimática da Chox imobilizada sobre 

as partículas de PS/PEG/VC foi investigada em soluções de sangue artificial com 

parâmetros níveis baixos (16a) e níveis altos de colesterol HDL(16b) em função da 

adição de concentrações previamente conhecidas de colesterol, sendo codificado como 

colesterol teórico A concentração de colesterol teórico para amostra inicial de colesterol 

nível baixo, Qualitrol 1H, variou de 49 mg dL-1 a 96 mg dL-1. O mesmo foi feito com 

Qualitrol 2H, amostra nível alto de colesterol HDL, onde a concentração de colesterol 

teórico variou de 86 mg dL-1 a 120 mg dL-1. Estes dados estão apresentados nas Figuras 

16a e 16b (Resultados e Discussão, Capitulo I), respectivamente. A Figura 3 

esquematiza as reações de formação do cromóforo (p-benzoquinona monoimino) 

fenazona. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 3: Representação da oxidação do colesterol usando o oxigênio como acceptor de 

elétrons para formar colest-4-en-3-ona e H2O2  como produtos (a). Na presença de H2O2 

como agente oxidante, HRP catalisa a reação entre 4-aminoantipirina e fenol, rendendo 

(p-benzoquinona monoimino) fenazona (b). 

3.10 - Atividade catalítica da lipase livre e adsorvida sobre PS/PEG  ou PS/PEG/VC: 

Capítulo II 

A atividade catalítica da lipase livre e imobilizada sobre as partículas de PS/PEG 

ou PS/PEG/VC foi determinada pela quantificação de p-nitrofenol (p-NF) formado, 

como resultado da hidrólise enzimática do p-nitrofenol butirato (p-NFB), como o 

indicado na Figura 4. 



65 
Parte A – Sensores Particulados 

R. A. Silva 

 

 

O
CH3

NO2

OH

NO2

OH

O

CH3

+Lipase

 

Figura 4: Representação esquemática da hidrólise do p-NPB catalisada pela lipase, 

rendendo ácido e (p-NP). 

A formação do p-NF (λmáx = 340 nm) ocorreu em pH 7,0 a (24 ± 1)º C  e foi 

monitorado por espectrofotometria UV-Vis (Beckmann-Coulter DU 640) em função do 

tempo. A concentração do p-NF formado foi calculado usando o coeficiente de extinção 

molar 𝜕 = 13800 L mol-1 cm-1 (IACAZIO; PÉRISSOL; FAURE, 2000). Primeiro 25 μL 

de    p-NFB (M 209,2 g mol-1, densidade 1,19 g cm-3) foi dissolvido em 5,0 mL de 

isopropanol.  Posteriormente, a solução de  p-NFB foi adicionado 45 mL de Trisma-HCl 

50 (pH 7,0, 50 10-3 mol.L-1), rendendo uma solução estoque de 2,8 10-3 mol.L-1 de              

p-NFB. Os parâmetros cinéticos foram determinados no intervalo de concentração de       

p-NFB de 0,3 10-3 mol.L-1 a 2,8 10-3 mol.L-1 a 25 ºC. O volume e a concentração de 

cada reagente na cela espectrofotométrica foram os seguintes: 20 μL da dispersão 

contendo lipase imobilizada sobre PS/PEG (Qlipase = 85 ± 3 nmol.mg-1) ou PS/PEG/VC                

(Qlipase = 105 ± 5 nmol.mg-1), dando uma solução estoque de p-NFB para atingir a 

concentração desejado e finalmente adicionado com Trisma-HCl                                               

(pH 7,0, 50 10-3 mol.L-1) até completar 1,0 mL.  

 A fim de comparar a eficiência catalítica entre a lipase livre e imobilizada, a 

concentração da lipase livre foi definida como 18 μmol L-1 porque corresponde ao mais 

alto Qlipase para PS/PEG/VC. Assim, a concentração final de lipase livre ou lipase 
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imobilizada em partículas poliméricas na célula espectrofotométrica foi de 0,4 μmol L-1. 

As experiências de controle foram realizadas, onde as partículas de PS/PEG e 

PS/PEG/VC não funcionalizadas com lipase foram adicionados à reação enzimática e a 

formação do p-NP foi monitorizada por espectrofotometria de UV-Vis em função do 

tempo. De uma maneira semelhante, a atividade da lipase imobilizada sobre partículas 

PS/PEG ou PS/PEG/VC foi determinada a 25 °C e 40 °C, após sete reusos consecutivos 

ou após o armazenamento durante sete dias em ambiente de laboratório. 

 A estabilidade térmica das lipases livres e imobilizadas foi investigada através 

da monitoração da concentração de p-NP formada durante 20 minutos no intervalo de 

temperatura entre 25 °C e 60 °C. O volume e a concentração de cada reagente misturado 

na célula espectrofotométrica foram os mesmos. 

 

3.11 - Avaliação da atividade enzimática da lipase na ausência e na presença de G ou 

GO: Capítulo III 

A atividade catalítica da lipase na ausência e na presença de G ou GO foi 

determinada em pH 6,5 a (24 ± 1) ºC por meio da formação de  p-NP resultante da 

hidrólise enzimática do p-NPB conforme Figura 4. A formação do p-NF                   

(λmáx = 400 nm) foi monitorada espectrofotometricamente em função do tempo e sua 

concentração calculada usando o coeficiente de extinção molar de 𝜕 = 13800 L mol-1 

cm-1 (IACAZIO; PÉRISSOL; FAURE, 2000). Primeiro 2,0 μL de p-NFB (M 209,2 g 

mol-1, densidade 1,19 g cm-3) foi dissolvido em 5,0 mL de isopropanol.  Posteriormente, 

à solução de p-NFB foram adicionados 45 mL de Trisma-HCl 50 (pH 7,0,                    

50 10-3 mol.L-1), rendendo uma solução estoque de 4,6 10-5 mol.L-1 de p-NFB. Para 

determinar os parâmetros cinéticos, a concentração de p-NFB variou de 5,0 10-7 mol.L-1 
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a 7,2 10-6 mol.L-1. Nesses ensaios enzimáticos, a concentração de lipase foi 0,010 g L-1 

(1,67 10-7 mol L-1) e G ou GO foram 0,012 g L-1. Todos os reagentes foram 

homogeinizados suavemente. 

 

3.12 - Avaliação da atividade enzimática da Chox na ausência e na presença de G ou 

GO: Capítulo III 

A atividade catalítica da Chox na ausência e na presença de G ou GO foi 

avaliada por meio de uma reação acoplada com a enzima HRP. Chox catalisa a 

oxidação do colesterol (colest-5en-3β-ol) usando o oxigênio como aceptor de elétrons 

para formar colest-4-en-3-ona e H2O2 como produtos. Na presença de H2O2, como 

agente oxidante, HRP catalisa a reação entre o 4-aminoantipirina e o phenol, rendendo 

(p-benzoquinona monoimino) phenazona (max = 516 nm), Figura 3. A formação do    

(p-benzoquinona monoimino) phenazona foi monitorado por espectrofotometria UV-

Vis em função do tempo. A concentração foi determinada considerando o coeficiente de 

extinção molar de 7870 L.mol-1.cm-1. Primeiro foi preparada uma solução estoque, 

sendo em 2 mL de 2-propanol grau analítico adicionado Triton (tensoativo Triton é uma 

marca da  Union Carbide Corp.) para obter em um volume final de 100 mL de 

0,24mmol.L-1  do tensoativo; e posteriormente completada com 98 mL de solução  de 

tampão Tris-HCl (50 10-3mol.L-1, pH 7,0). A concentração de Triton X-100 usada 

corresponde a sua concentração micelar crítica (MATEO et al., 2007) e foi escolhida 

por fornecer o melhor turnover (ciclo catalítico) (GUYÁDODSON, 1992). Na solução 

estoque tamponada foi preparada uma solução de fenol 3,0 10-3mol.L-1 com 4-

aminoantipirina 1,5 10-3 mol L-1. O volume e a concentração de cada reagente na cela 

espectrofotométrica foram os seguintes: 30 μL de HRP 0,03 g.L-1 (6 10-7 mol L-1),    
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30 μL de ChOx  0,03 g.L-1 (6.4 10-7 mol L-1) e 300 μL de fenol 3,0 10-3 mol.L-1 com 

4-aminoantipirina 1,5 10-3 mol L-1. A concentração de colesterol variou                 

de  0,3 mol L-1  a 1,6 mol L-1. A concentração de G ou GO usados no ensaio enzimático 

foi mantidos constante em 0,012 g L-1. A atividade enzimática da ChOx foi determinada 

na ausência e na presença de G ou GO.  

 

3.13 - Avaliação dos efeitos de Bioconjugação: Capítulo I, II e III 

Medidas de dicroísmo circular (DC) foram realizadas no equipamento Jasco           

J-720 espectropolarímetro (Jasco Easton, MD, USA), no comprimento de onda de            

190 nm a 260 nm, a (24 ± 1)º C, usando uma cubeta de quartzo de 0,5 cm. Todos os 

espectros de DC foram coletados em pH 7 usando velocidade de varredura de                        

50 nm min-1, tempo constante de 0,5 s e largura de banda de 1 nm. Oito varreduras 

foram acumuladas para cada amostra. Paras os capítulos I e II, respectivamente, as 

amostras para DC foram preparadas com solução de Chox em 28,5 μmol L-1 na ausência 

e na presença de VC em concentração constante de 8,0 μmol L-1. No caso da lipase, as 

amostras para DC foram preparadas com no intervalo de concentração 3μmol.L-1 a 

33μmol L-1. 

Mudanças no espectro eletrônico do VC no intervalo visível foram monitorados 

pelo aumento da adição das enzimas nos respectivos capítulos I e II. A concentração de 

VC foi mantida constante em 8,0 μmol L-1, enquanto que a concentração das enzimas 

aumentou. No capítulo II a bioconjugação entre moléculas de VC e p-NFB foi avaliado 

pelo monitoramento da mudança no espectro de VC em 8,0 μmol L-1 na presença de            

p-NFB no intervalo de concentração de 0,3 10-3 mol L-1 a 2,8 10-3 mol L-1. 
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Para o capitulo III, misturas físicas de enzima (lipase ou Chox) e G ou GO foram 

preparadas em água MilliQ usando concentração de enzima constante em 1,0 g L-1 e 

variando-se a concentração de G ou GO de 0,012 g L-1 e 0,12 g L-1. As misturas foram 

suavemente homogeneizadas durante cinco minutos. A fim de estimar a quantidade de 

bioconjugado e a enzima livre em misturas físicas, os sistemas foram centrifugados a 

10.000 rpm, a 20 ° C, durante 30 minutos. Posteriormente o sobrenadante foi 

cuidadosamente separada a partir dos peletes formados na parte inferior. A quantidade 

de enzima livre no sobrenadante foi determinada por espectrofotometria a 280 nm, após 

a sua comparação com a solução de enzima pura a 1,0 g L-1. A quantidade de enzima 

bioconjugada com G ou GO foi estimada pela diferença entre a concentração de enzima 

livre e da concentração original. A Tabela 1 mostra o conteúdo de bioconjugação 

estimado para cada sistema. Em geral, a baixa concentração de nanomaterial                  

(0,012 g L-1 ou 0,025 g L-1) conduziu a um aumento de rendimento de bioconjugação, 

provavelmente porque as nanopartículas de G ou GO tendem a agregar com o aumento 

da concentração. No caso de lipase, bioconjugação com G ou GO em 0,012 g L-1 foi 

muito eficiente. Por outro lado, a bioconjugação entre moléculas Chox e G ou GO não 

foi eficiente. A melhor situação foi na presença de G a 0,012 g L-1, em 50% de Chox 

ligado ao nanomaterial. Amostras para DC foram preparadas com soluções de enzimas 

(lipase e Chox) em 1,0 g L-1 e G ou GO em concentrações de 0,012 g L-1, 0,024 g L-1 e 

0,1 g L-1. Em suma, misturas de enzimas em 0,25 g L-1 e G ou GO em 0,25 g L-1 foram 

analisados. 
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Tabela 1: Conteúdo de enzimas bioconjugadas determinados para misturas aquosas de 

lipase ou Chox a 1,0 g L-1com G ou GO por meio de medições espectrofotométricas 

Enzima (1,0 g L-1) G (g L-1) GO (g L-1)  Bioconjugação (%) 

Lipase 0,012 - 96 ± 1 

 0,025 - 97 ± 1 

 0,12 - 52  ± 2 

 - 0,012 90 ± 2 

 - 0,025 87 ± 1 

 - 0,12 31  ± 2 

ChOx 0,012 - 50 ± 1 

 0,025 - 39 ± 2 

 0,12 - 38  ± 2 

 - 0,012 38 ± 2 

 - 0,025 37 ± 1 

 - 0,12 0 

 

3.14 - Raman e espectroscopia de Fotoluminescência (FL): Capítulo III  

Medidas de fotoluminescência foram realizadas com um feixe de laser de Ar+ 

excitado em 514,5 nm em um equipamento Renishaw System 3000 spectrometer 

acoplado com um microscópio Olympus (BTH2) e equipado com um detector CCD, o 

qual permite uma rápida acumulação dos espectros Raman com uma resolução espacial 

de aproximadamente 1 µm (micro-Raman technique). O feixe de laser foi focado na 



71 
Parte A – Sensores Particulados 

R. A. Silva 

 

amostra uma ampliação de 80, cinco espectros de varredura foram adquiridos com             

4 cm-1 de resolução. Soluções de enzimas em 1,0 g L-1 contendo G or GO em                   

0,012 g L-1, 0,024 g L-1 e 0.1 g L-1 de enzimas contendo 0,25 g L-1 and G or GO foram 

homogeinizados suavemente e posteriormente secos (35 ± 1) °C. As amostras foram 

analisadas em cinco diferentes pontos para verificar a homogeinidade da amostra. As 

medidas de fotoluminescência foram reprodutíveis em algumas regiões das amostras, 

com excessão de algumas intensidades absolutas devido a focalização do microscópio e 

da diferença de morfologia das amostras. Espectros Raman foram obtidos para G e GO 

em um equipamento Renishaw InVia Reflex, acoplado com um microscópio Leica DM 

2500M, com um laser (He/Ne) de excitação de 632,8 nm e um detector CCD e 

ampliação de 100 vezes. Os experimentos foram realizados em temperatura ambiente 

usando geometria retroespalhada. 
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Capítulo I: Imobilização de colesterol oxidase sobre partículas 

poliméricas de PS/PEG/VC 

4 - Resultados e Discussão 

4.1 - Caracterizações das partículas de PS/PEG 

 A Figura 5a mostra uma típica imagem de MEV obtidas das partículas secas, 

onde observamos a presença de esferas grandes e pequenas. A distribuição de diâmetro 

médio das partículas determinados por DLS e MEV está apresentada na Figura 5b. 

Ambos os histogramas indicam uma distribuição bimodal de tamanho com predomínio 

de diâmetros de 120 nm e 480 nm. 

(a) (b) 
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Figure 5: (a) Micrografia eletrônica de varredura obtida para as partículas de PS/PEG secas em 

ar. 100 partículas foram usadas para a determinação do diâmetro das partículas. (b) Frequência 

normalizada do diâmetro de distribuição determinadas por MEV (barra azul) e DLS (vermelho). 
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 Há duas possíveis razões para explicar a distribuição bimodal de tamanho de 

partículas: 

(i) No inicio as gotas de monômeros podem apresentar diferentes tamanhos. O processo 

de nucleação ocorre em gotas grandes e pequenas. Se as gotas grandes contém mais 

oligorradicais, as mesmas crescerão mais rapidamente do que as gotas pequenas, 

gerando uma distribuição bimodal de tamanho (SAJJADI; BROOKS, 2000). 

(ii) Pode ser consequência do transporte limitado do monômero entre as partículas 

iniciais e as partículas que estão crescendo durante a polimerização, situação na qual a 

solubilidade do monômero na fase aquosa é muito baixa, como no caso do estireno 

(SAJJADI; JAHANZAD, 2003). 

 Os valores de diâmetro médio calculados por DLS e MEV foram (247 ± 4) nm e 

(240 ± 2) nm, respectivamente. Como esperado, o diâmetro médio obtido por DLS é 

ligeiramente maior do que o obtido por MEV devido à camada de hidratação da 

partícula polimérica. Dispersões sólidas da polimerização renderam (75 ± 2) g L-1, taxa 

de conversão de (83 ± 2) % e densidade de partícula de (1,1 ± 0,1) 1013 partículas mL-1, 

respectivamente. 

 Partículas de PS/PEG apresentaram potencial-ζ  de - (70 ± 4) mV (Figura 7b). 

No processo de polimerização em emulsão, o iniciador permanece covalentemente 

ligado ao terminal da cadeia polimérica (GILBERT, 1995). Neste caso, o potencial-ζ de                           

- (70 ± 4) mV é oriundo de grupos sulfatos decorrentes do iniciador da polimerização, 

persulfato de potássio. Para avaliar se o potencial-ζ negativo se deve somente a grupos 

sulfatos ou a uma possível oxidação dos oligômeros de etileno glicol, também presentes 

na superfície das partículas, espectros de FTIR das partículas secas foram obtidos, 

conforme a Figura 6.  
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Figura 6: Espectros FTIR obtidos para PS/PEG (linha preta), PS/PEG/VC (linha 

vermelha) e VC (linha azul). 

Os espectros correspondentes às partículas de PS/PEG apresentam as seguintes 

bandas características: estiramentos C-H de anel aromático 3090-2993 cm-1 (m), 

estiramentos C-H de alifáticos (F), estiramentos de anel aromático 1595 cm-1 (m) e 

1492 cm-1 (m), ligação C-H 1444 cm-1 (m), estiramento C-O 925-1133 cm-1 (f), ligação 

C-H de anel aromático 755 cm-1 e 689 cm-1. As indicações (F), (m) e (f) correspondem a 

bandas de intensidade forte, média e fraca, respectivamente. O espectro correspondente 

às partículas de PS/PEG não apresentou bandas de carbonilas em 1715 cm-1, indicando 

que os oligômeros de etileno glicol não sofreram oxidação e que a presença de grupos 

sulfatos nas partículas é responsável pela carga negativa na sua superfície. O potencial-ζ 

determinado para as partículas é consequência do grau de dissociação de grupos na 

interface, o qual depende da concentração de eletrólitos e pH do meio. 
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4.2 - Comportamentos de adsorção de Vermelho do Congo sobre as partículas de 

PS/PEG 

 A Figura 7a mostra a isoterma de adsorção obtida para o VC sobre as partículas 

de PS/PEG a (24 ± 1) ºC em pH 7. A quantidade de VC (QVC) sobre as partículas 

aumentou até um máximo caracterizado por um plateau de adsorção, em 7,3 μmol L-1 de 

VC, e o valor de QVC corresponde a (4,73 ± 0,02) μmol g-1. A Figura 7b e 7c mostra que 

à medida que os valores de QVC aumentam, os valores de potencial-ζ tornam-se menos 

negativos e o diâmetro médio das partículas aumentam, respectivamente. A Figura 7d 

mostra que a polidispersidade (PD) foi constante em 0,197 (linha pontilhada) com o 

aumento dos valores de QVC, exceto para QVC de (4,76 ± 0,02) μmol g-1 (valor elevado), 

onde PD aumenta para 0,23 ± 0,01. Experimentos de dessorção indicaram redução de 

aproximadamente 5% nos valores de QVC, evidenciando elevada afinidade entre as 

moléculas de VC e a superfície das partículas de PS/PEG. Considerando que a adsorção 

ocorre em pH 7 e que o pKb do VC é 4,6 ± 0,2 (KHAKH; MICHEL; HUMPHREY, 

1994), a quantidade de grupos aminos de VC protonados são pequenos, porém deve ser 

suficiente para se ligar na superfície dos grupos sulfatos presentes na superfície da 

partícula e causar aumento dos valores de potencial-ζ de - (70 ± 4) mV a - (46 ± 2) mV. 

Entretanto, a adsorção do corante com as partículas é possivelmente devida a ligações 

de hidrogênio entre VC e os oligômeros de PEG, favorecidos pelos grupos aminos não 

carregados. Após experimentos de dessorção, partículas de PS/PEG/VC foram 

liofilizadas e caracterizadas por espectroscopia vibracional de FTIR. Espectros de FTIR 

obtidos para as partículas de PS/PEG/VC apresentaram bandas características de 

PS/PEG e VC puro. 
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Figure 7: (a) Isoterma de adsorção obtida para VC sobre s partículas de PS/PEG em (24  1) ºC 

e pH 7,0. (b) Valores de potencial ζ, (c) Valores de diâmetro médio e (d) Polidispersidade em 

função da quantidade de VC adsorvido (Qvc) sobre as partículas. As linhas pontilhadas são guias 

para os olhos. As barras de erro correspondem a valores médios de desvio padrão determinados 

em triplicata.  

 

4.3 - Comportamentos da adsorção de Chox sobre partículas de PS/PEG/VC 

 A isoterma de adsorção de Chox sobre as partículas de PS/PEG/VC a (24 ± 1) ºC 

em pH 7,0 está apresentado na Figura 8a. A quantidade de Chox adsorvida (Qchox) 

aumenta linearmente com o aumento da concentração de Chox disponível. As amostras 
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no maior valor de QChox, (6,0 ± 0,5) μmol mg-1, tiveram as dispersões centrifugadas, o 

sobrenadante descartado e as partículas redispersadas em água Milli-Q. O procedimento 

foi repetido 3 vezes e os valores de distribuição de tamanho e potencial-ζ foram 

analisados. Para efeito de comparação, as partículas de PS/PEG/VC também sofreram o 

mesmo procedimento. A Figura 8b e 8c mostra os histogramas de distribuição de 

tamanho correspondentes às partículas de PS/PEG/VC no valor do plateau de adsorção 

e PS/PEG/VC/Chox no maior valor de QChox, respectivamente. Ambos os histogramas 

apresentaram distribuição bimodal de tamanho, com diâmetros médios de (356 ± 3) nm 

e (366 ± 3) nm, respectivamente. A adsorção levou a um aumento no valor do diâmetro 

médio em aproximadamente 10 nm, os quais são consistentes com (i) a adsorção 

monocamada de Chox ou (ii) Chox agregada sobre a superfície das partículas. O valor 

do potencial-ζ médio determinado para PS/PEG/VC antes a adsorção de Chox foi                         

- (50 ± 2) mV e após a adsorção foi - (49 ± 1) mV. Uma possível explicação para esses 

resultados seriam que a Chox adsorve sobre a superfície de PS/PEG/VC por interações 

eletrostáticas, onde os resíduos de aminoácidos positivamente carregados da enzima 

interagem com os grupos sulfatos, compensando a blindagem pela exposição de 

resíduos de aminoácidos negativamente carregados para o meio. Como o pI da Chox é 

4,7 (FUJISHIRO et al., 2002), em pH 7 ela está negativamente carregada, porém regiões 

da enzima com resíduos de aminoácidos positivamente carregados são capazes de se 

ligarem em superfícies negativamente carregadas. Dados reportados na literatura 

mostram que a albumina sérica bovina (BSA) se liga a poliânions não somente quando 

o pH está abaixo de seu pI, mas também quando está acima de seu pI (PANCERA; 

ITRI; PETRI, 2005; SILVA et al., 2010).  Experimentos de dessorção indicaram 

redução de aproximadamente 7% nos valores de Qchox, evidenciando alta afinidade entre 
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as partículas de PS/PEG/VC e a Chox. Para avaliar a estabilidade da Chox adsorvida, 

após medidas de DLS as partículas de PS/PEG/VC/Chox foram liofilizadas e 

redispersadas em água destilada para serem caracterizadas novamente. Comparando os 

histogramas de distribuição de tamanho nas Figuras 8c e 8d, conclui-se que apesar de 

ser mantida uma distribuição bimodal, a liofilização levou a um aumento da população 

de diâmetros médios maiores e, consequentemente, o diâmetro médio das partículas foi 

de (406 ± 3) nm. O processo de liofilização deve induzir a formação de dubletos e 

pequenos agregados, porém não há efeito significativo nos valores médios de potencial-

ζ, o qual corresponde a - (46 ± 3) mV. Como experimento controle, a adsorção de Chox 

sobre as partículas de PS/PEG (na ausência de VC) foi investigada na concentração de 

Chox de 28,5 μmol L-1. A quantidade de Chox adsorvida (Qchox) sobre as partículas de 

PS/PEG foi determinada com (5,8 ± 0,4) μmol mg-1, o qual é comparável com o 

observado sobre as partículas de PS/PEG/VC (Figura 8a). Os valores médios de 

diâmetro e potencial-ζ determinados para Chox adsorvida sobre as partículas de PS/PEG 

corresponderam a (360 ± 3) nm e - (48 ± 2) mV, respectivamente.  
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Figure 8: (a) Isoterma de adsorção da Chox sobre as partículas de PS/PEG/VC a (24  1) ºC e 

pH 7,0. Histogramas de distribuição de tamanho (b) partículas de PS/PEG/VC no plateau de 

adsorção, partículas de PS/PEG/VC/Chox no valor de QChOx de (6,0 ± 0,5) mol mg-1 (c) antes 

e (d) após a liofilização.  

 

4.4 - Atividades enzimáticas da Chox livre e adsorvida 

 A atividade enzimática da Chox livre e adsorvida sobre as partículas poliméricas 

foi monitorada pela formação do ABTS•+ em função do tempo, como mostrado na 

Figura 9. Para a Chox adsorvida sobre as partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC, os 

respectivos valores de Qchox empregados foram (5,8 ± 0,4) μmol mg-1 e (6,0 ± 0,5) μmol 

mg-1.  Para a determinação da atividade enzimática da Chox livre, a concentração foi de                       

28,5 μmol L-1, concentração correspondente aos valores de Qchox supracitados. Para 

estes experimentos a concentração de colesterol foi de 100 mg dL-1. A atividade 

enzimática da Chox livre (linha vermelha) decaiu em função do tempo, sendo que em 

1h seu valor era 75% do nível inicial. Para efeito de comparação, a atividade da Chox 

livre foi determinada na presença de 8,0 μmol L-1 de VC (linha azul). Neste caso, o 

máximo de atividade foi observado após 10 minutos, o qual era 40% do nível de 



80 
Parte A – Sensores Particulados: Capítulo I 

R. A. Silva 

 

atividade observado para a Chox livre na ausência de VC. Similarmente à Chox livre, o 

nível de atividade da Chox na presença do VC decaiu continuamente em função do 

tempo. O decréscimo da concentração do ABTS•+ no estágio posterior da reação deve 

ser devido à desativação da Chox ou HRP ou ambas. Conforme o protocolo 

experimental (www.sigma-aldrich.com.br) é sugerido o uso da Chox imediatamente 

após a dissolução devido a sua baixa estabilidade.  
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Figura 9: Formação do ABTS+ catalisada pela reação acoplada do HRP e Chox em função 

do tempo, pH e temperatura foram 6,5 e (24 ± 1) oC e a concentração do colesterol foi de 100 

mg dL-1. Linha vermelha, linha azul, linha preta e linha verde para a atividade de Chox livre        

(28,5 mol L-1), Chox livre (28,5 mol L-1) na presença de VC (8,0 mol L-1), Chox 

imobilizada sobre partículas PS/PEG/VC e Chox imobilizada sobre partículas de PS/PEG/VC 

liofilizadas, respectivamente.  

 Para avaliar uma possível mudança na estrutura secundária da Chox na presença 

de VC, espectros de dicroísmo circular (DC) foram obtidos para Chox                                    

(em 28,5 μmol L-1) na ausência e na presença de VC, como mostrado na Figura 10.  
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Figura 10: Espectros de dicroísmo circular determinados para Chox pura em 28,5 mol L-1 

(linha vermelha), VC puro em 8,0 mol L-1 (linha preta), mistura de Chox e VC em r = 6,3 

(linha verde) e r = 3,6 (linha azul). 

 

Como esperado, VC não apresentou sinal no intervalo de 190 nm a 700 nm. 

Espectros de DC determinados para a Chox pura apresentaram características típicas de 

conformações α-hélice com mínimo em 208 nm e 220 nm. As misturas de Chox em        

28,5 μmol L-1 e VC em 4,5 μmol L-1, razões molares r (r = [Chox]/[VC]) ~ 6,3, também 

apresentaram características típicas α-hélice com mínimo em 210 nm e 220 nm. 

Entretanto, o aumento da concentração de VC para 8 μmol L-1 ou decréscimo de r para 

3,6 causou o aparecimento de um mínimo intenso em 222 nm, indicando mudanças de 

α-hélice para uma conformação aleatória. Essas mudanças indicam efeitos de 

bioconjugação (KWON; ITO, 2001) e que na concentração crítica de VC as interações 

entre o corante e a Chox ocorrem, indicando desnaturação. Sob condições específicas a 

ligação de VC com proteínas devem causar transições conformacionais. Por exemplo, 

em pH 11 a ligação de VC com poli (L-lisina) induzem a mudanças conformacionais de            

α-hélice para β-folha pregueada (PIGORSCH; ELHADDAOUI; TURRELL, 1995).  
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Mudanças estruturais do VC devido à interação com a Chox não pode ser 

detectada por DC. A interação entre VC e Chox foi monitorada por mudanças no 

espectro eletrônico do VC no intervalo visível pelo aumento de Chox adicionada. A 

Figura 11 mostra os espectros eletrônicos obtidos para VC pura, Chox pura e mistura de 

VC e Chox em diferentes valores de r (r = [Chox]/[VC]). A concentração de VC foi 

mantida constante em 20,0 μmol L-1, enquanto que a concentração de Chox aumentou 

de 15,6 μmol L-1 para 78,8 μmol L-1. VC puro apresentou duas transições π→ π*, uma 

em 497 nm (mais forte) e outra em 350 nm (não mostrada), e transição de baixa 

intensidade n→π* associada ao grupamento azo (FABIAN; HARTMANN, 1980). À 

medida que Chox foi adicionada ao sistema ocorreu um deslocamento do máximo de 

absorção para o azul (efeito hipsocrômico). Na maior concentração de Chox (78,1 μmol 

L-1) ou r = 3,9, a mudança foi de aproximadamente 16 nm. Este efeito foi observado em 

valor de r similar para aquele onde à transição de α-hélice para conformações aleatórias 

(Figura 10). De certo modo o efeito hipsocrômico é geralmente devido ao aumento da 

polaridade do meio. O deslocamento para o azul observado na Figura 11 deve indicar 

formação de ligações de hidrogênio entre os grupos aminos e os resíduos polares da 

Chox. Como controle experimental, espectro de adsorção também foi obtido para Chox 

pura ([Chox] = 15,6 μmol L-1), o qual indicou absorção negligenciável em 497 nm. 
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Figura 11: Espectro eletrônico obtido para VC puro (linha preta), Chox pura (linha vermelha) 

e mistura de VC e Chox. A concentração de VC foi mantida constante em 8,0 mol L-1, 

enquanto que as concentrações de Chox foram de 15,6 mol L-1 (r = 0,78, linha azul),                

31,3 mol L-1 (r = 1,56, linha rosa), 46,9 (r = 2.35, linha verde), 62,6 mol L-1 (r = 3,13, linha 

vinho) e 78,1 mol L-1 (r = 3,91, linha laranja). 

 A estrutura cristalina da Chox revelou que a enzima possui dois loops, 

compreendendo os resíduos de aminoácidos 78-87 e os resíduos 433-436, 

correspondendo a uma tampa onde se localiza o sitio ativo que facilita a ligação do 

substrato (COULOMBE et al., 2001). Ao interagir com o substrato, esses loops se 

abrem, formando um canal hidrofóbico entre a membrana e o sítio ativo da proteína, e 

desta forma sequestrando o colesterol do meio aquoso. O modelo cristalográfico da 

enzima sugere que o aminoácido responsável pelo mecanismo de oxidação e 

isomerização é His 447, sendo que a todo o processo ocorre numa cavidade de 11Å 

(KASS; SAMPSON, 1998). Um mecanismo químico razoável requer que a His 447 

atue como base removendo o próton do 3-hidroxila durante a oxidação (KASS; 

SAMPSON, 1998). O íon imidazol formado age como um ácido durante a 
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isomerização, estabilizando o dienolato formado, a Glu 361 abstrai o 4β-próton, e a 

Flavina Adenina Dinucleotídeo (FAD) completa o processo através de um meio 

eletrostático com potencial de redução suficiente para formar o produto (VRIELINK; 

GHISLA, 2009). A Ligação do VC em r ≈ 3,9 provavelmente desestabiliza a abertura da 

tampa, reduzindo a atividade enzimática.  

 Nenhuma atividade pode ser observada para a Chox adsorvida sobre as 

partículas de PS/PEG (na ausência de VC). Por outro lado, a atividade enzimática de 

Chox adsorvida sobre as partículas de PS/PEG/VC (linha preta) aumentou em função do 

tempo, conforme apresentado na Figura 9. A atividade enzimática da Chox adsorvida 

sobre as partículas de PS/PEG/VC foi aproximadamente à metade da observada para a 

Chox livre após uma hora. A estabilidade do arranjo multicomponente foi avaliada pela 

liofilização da Chox imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC seguida pelo teste 

enzimático. As partículas liofilizadas mantiveram aproximadamente 90 % da atividade 

enzimática original (Figura 9, linha verde) mesmo após um mês estocado a temperatura 

ambiente. Para propósitos práticos este é um resultado interessante porque significa que 

elas podem ser estocadas em temperatura ambiente ou transportadas para serem 

utilizadas mais tarde, evitando o inconveniente da desnaturação da enzima, o qual é 

comumente observado em soluções de Chox (liofilizadas ou não). Estes resultados 

geram as seguintes perguntas? Porque a Chox imobilizada sobre PS/PEG não apresenta 

nenhuma atividade enzimática em detrimento à Chox imobilizada sobre PS/PEG/VC? 

As mudanças estruturais observadas na Figura 10 indicam efeito de conjugação entre 

VC e Chox. Efeitos de conjugação direcionam a adsorção da Chox sobre as partículas 

de PS/PEG/VC. Quando comparadas à adsorção direta sobre as partículas de PS/PEG, 

as moléculas de Chox devem possivelmente adotar uma conformação diferente, a qual é 
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crucial para a atividade enzimática. Espectros eletrônicos e de DC foram extraídos para 

as dispersões de Chox sobre as partículas de PS/PEG e PS/PEG/VC como tentativas de 

acessar o estado conformacional da Chox em cada situação. Entretanto, a intensidade da 

luz espalhada era tão alta que encobria possíveis sinais espectrais. Controles 

experimentais de atividade enzimática foram realizados para as partículas de PS/PEG e 

PS/PEG/VC na ausência de Chox. A formação de ABTS•+ não pôde ser detectada em    

λ = 414 nm em função do tempo, indicando que H2O2 não foi produzida na ausência da 

enzima.  

 A eficiência catalítica da enzima é afetada pela associação da Chox com o 

suporte bem como pela solubilidade do colesterol nas micelas de Triton/isopropanol. 

Estudos cinéticos indicaram que a velocidade de dessorção de colesterol das micelas é 

aproximadamente cinco ordens de grandeza menor que a velocidade do ciclo catalítico 

da Chox mensurada em diversas membranas (KREIT; SAMPSON, 2009).  Portanto, 

não se espera que a enzima capture colesterol livre em solução. Em vez disso, é 

esperado que a Chox se ligue ao colesterol na interface da micela. A espessura da 

camada polar de PEG que está presente nas partículas é de aproximadamente 8,5 Å 

(BLACHECHEN et al., 2012) e confere uma camada de hidratação (BONFA et al., 

2011) que pode dificultar a formação do complexo enzima-substrato. Em suma, a 

conjugação da Chox com VC na superfície das partículas devem criar um ambiente 

favorável para a formação do complexo enzima-substrato. Para avaliar esta hipótese, 

espectros eletrônicos foram obtidos para o colesterol, o qual foi dissolvido em Triton X-

100 (0,24 10-3 mol L-1),            98 mL de água e 2 mL de isopropanol, e misturado com 

VC nas razões molares                       x (x = [colesterol]/VC]) que variam de 2,2 a 34,8. 

A Figura 12 mostra que o colesterol adicionado à solução de VC causa um 
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deslocamento no máximo de absorção em direção ao vermelho (efeito batocrômico). 

Em valores elevados de x, o deslocamento do máximo de absorbância foi de 15 nm. 

Deslocamento batocrômico geralmente é causado por efeitos de conjugação, como por 

exemplo, devido a interações de elétrons-π decorrentes do colesterol e do VC.  A 

ligação do colesterol com a Chox adsorvida sobre as partículas de PS/PEG/VC é 

possivelmente favorecida por transferência de elétrons-π entre o anel aromático do VC e 

a ligação dupla do colesterol. Fortes associações entre as moléculas de VC e as 

macromoléculas devem causar o efeito batocrômico. Por exemplo, formações de 

agregados entre proteínas príons e VC geram um deslocamento do máximo de 

absorbância de 31 nm (STÖCKEL; HARTL, 2001), a ligação do VC com fibras de 

celulose causou um deslocamento do máximo de absorbância de aproximadamente 20 

nm (YAMAKI et al., 2005). Outra possível explicação seria as diferentes orientações do 

sítio ativo da Chox e do cofator FAD adsorvido sobre as partículas de PS/PEG e 

PS/PEG/VC, sendo que no primeiro eles devem estar expostos para a partícula, 

enquanto que no último eles devem estar expostos para o meio. 
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Figura 12: Espectro eletrônico obtido para VC puro 23 µmol L-1 (linha negra), 

colesterol puro 200 µmol L-1 (linha vermelha) e misturas de VC e colesterol. Linha 

azul, rosa verde, laranja e vinho são representações para x = 2,17, x = 4,8, x = 8,7,            

x = 16,9 e x = 34,8, respectivamente. 

 Para propósitos práticos, a atividade enzimática da Chox imobilizada sobre as 

partículas de PS/PEG/VC foi investigada em soluções de colesterol com concentração 

na faixa de 100 mg dL-1 a 300 mg dL-1, como mostrado na Figura 13. Estes dados 

experimentais foram obtidos in vitro e representam valores de colesterol total, o qual 

seria a soma das concentrações do colesterol HDL, colesterol LDL e do colesterol 

VLDL em amostras reais hipotéticas (STEFANICK et al., 1998). Como se pode 

observar na Figura 13, os dados experimentais puderam ser ajustados com uma 

regressão linear (y = 0,0579 ± 0,0004x, R2 = 0,9887). As respostas enzimáticas das 

partículas estocadas e liofilizadas desviaram aproximadamente 8% das partículas 

recém-preparadas. As linhas tracejadas na Figura 13 representam a fronteira para 

elevado risco em nível alto de colesterol total, > 240 mg dL-1, e < 200 mg dL-1 

corresponde ao nível desejado. 
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Figura 13: Formação do ABTS+ catalisada pela Chox imobilizada sobre PS/PEG/VC 

em função da concentração do colesterol numa reação acoplada com HRP, pH e 

temperatura foram mantidos constantes em 6,5 e (24 ± 1) ºC em um tempo reacional 

de duas horas. A regressão linear rendeu y = 0,0579 ± 0,0004 x e R2 = 0,9887.  As 

linhas tracejadas representam a fronteira para elevado risco em nível alto de 

colesterol, por exemplo, > 240 mg dL-1 corresponde a elevado risco e < 200 mg dL-1 

corresponde ao nível desejado. 

 

4.5 - Ensaios com sangue artificial nível alto e nível baixo de colesterol HDL 

Inúmeras enfermidades, tais como arteriosclerose, acidente vascular cerebral 

(AVC), doença arterial coronariana (DAC), infarto do miocárdio, etc., estão diretamente 

relacionadas às alterações do metabolismo de lipoproteínas (SANTOS et al., 2013). As 

lipoproteínas são partículas globulares de alta massa molar que transportam as 

triglicérides e o colesterol ingeridos diariamente (DIAZ et al., 2006). Existem cinco 

classes principais de lipoproteínas ligadas ao colesterol: quilomícrons, a lipoproteína de 

densidade muito baixa (VLDLC), a lipoproteína de densidade intermédia (IDL), a 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) e a lipoproteína de alta densidade (HDL). As 
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diferenças entre elas são composição da apoproteína, densidade, tamanho e mobilidade 

eletroforética (SACKS et al., 2000). As alterações no metabolismo lipoproteico são 

expressas pelo desbalanceamento dos níveis de colesterol LDL e HDL, onde se observa 

o aumento dos níveis séricos de colesterol LDL, referido como “mau colesterol”, e a 

diminuição dos níveis séricos de colesterol HDL, referido como “bom colesterol” 

(DESPRÉS; GOLAY; SJÖSTRÖM, 2005). Níveis elevados de colesterol LDL induzem 

ao depósito de partículas desta lipoproteína na túnica média das artérias de calibre 

médios e grandes, tais como aorta, artérias pulmonares e as denominadas artérias 

musculares, formando lesões e placas, as quais começam a estreitar os vasos sanguíneos 

que progridem insidiosamente ao longo de muitas décadas antes de causar 

manifestações clínicas (LIMA, 2007). Normalmente, as placas desenvolvem-se em 

determinados pontos concretos dessas artérias, onde o fluxo sanguíneo, por razões 

anatômicas, é particularmente mais turbulento, como acontece nas zonas mais curvas e 

nas bifurcações (RIDKER et al., 2002). O processo pode afetar qualquer uma das 

artérias, podendo afetar várias de uma só vez; no entanto, as manifestações e 

complicações são mais frequentes e importantes quando afeta a aorta e as artérias que 

irrigam os órgãos vitais, ou seja, o cérebro, o coração e os rins ou as artérias abdominais 

(RIDKER et al., 2002). Diante disso, pacientes com predisposição merecem maior 

atenção e investigação no intuito de se obter um diagnóstico menos invasivo, mais 

seguro e precoce, já que 52% dos indivíduos assintomáticos sofrem infarto agudo do 

miocárdio, dentre outras consequências (WAUGH et al., 2006). Nível ideal de 

colesterol LDL é menor que 160 mg dL-1 enquanto que o colesterol HDL é acima de    

40 mg dL-1 (SPOSITO et al., 2007). Entretanto, a redução dos níveis séricos do 

colesterol LDL pode não ser suficiente no prognóstico de redução de risco de 
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desenvolvimento de doenças ligadas a hipercolesterolemia. No entanto, níveis elevados 

de colesterol HDL possui um efeito benéfico contrário, atuando como protagonista na 

remoção das placas de colesterol LDL formado nos vasos, levando-os ao fígado, onde 

são metabolizados (STEFANICK et al., 1998). Quanto maior o nível de HDL, menos 

“colesterol ruim" estará presente no sangue (STEFANICK et al., 1998).  Profissionais 

das ciências da saúde consideram que os níveis de colesterol HDL devem ser 

considerados como alvos terapêuticos independente da redução dos níveis de colesterol 

LDL (SCHULZ, 2006). Por isso a determinação dos níveis de Colesterol HDL 

juntamente com o Colesterol total e o Colesterol LDL no soro é sempre solicitada para 

avaliar o fator de risco de uma pessoa desenvolver enfermidades devido à dislipidemia.  

A partir destas informações pode-se afirmar que o estudo sistemático do uso das 

partículas de PS/PEG/VC/Chox na dosagem de colesterol em padrões que mimetizam 

amostras de sangue reais sãos de suma importância na avaliação da eficiência em 

possíveis análises laboratoriais rotineiras. Portanto, para avaliar o potencial de aplicação 

do sistema PS/PEG/VC/Chox em análises clínicas de amostras reais, dosou-se o 

colesterol HDL sérico presente no sangue artificial com padrões nível baixo e nível alto 

de colesterol HDL. A concentração tabelada de colesterol HDL presente no sangue 

artificial com padrões nível baixo e nível de alto de HDL serviram como modelo de 

análise nos ensaios realizados. A Figura 14 apresenta o logaritmo da concentração do 

cromóforo (p-benzoquinona monoimino) fenazona em função do tempo de reação 

catalisada pela Chox livre e imobilizada num ensaio realizado com sangue artificial com 

parâmetros clínicos considerados nível baixo de colesterol HDL. Os resultados obtidos 

são interessantes, pois os valores da dosagem de colesterol HDL sérico determinados 

pela enzima livre e imobilizada são extremamente próximos ao valor de colesterol HDL 
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presente no sangue artificial (dado obtido pelo fornecedor). A concentração do 

colesterol HDL tabelado pelo fornecedor foi 1,27 10-3 mol. L-1 (49 mg dL-1), enquanto 

que a concentração determinada para Chox livre e imobilizada sobre as partículas de 

PS/PEG/VC foram 1,26 10-3 mol. L-1 (48 mg dL-1) e 1,24 10-3 mol. L-1 (48 mg dL-1), 

respectivamente. O tempo reacional utilizado nos cálculos foi de 1200 segundos.  
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Figura 14: ln [(p-benzoquinona monoimino) fenazona] catalisada pela Chox livre 

(quadrado azul) e imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC (círculo vermelho) 

em função do tempo numa reação acoplada com HRP, pH e temperatura foram 

mantidos constantes em 6,5 e (37 ± 1) ºC em um tempo reacional de uma hora. Os 

pontos experimentais foram ajustados com a regressão exponencial                                        

ln y = A1. exp. (-x/t1) + yo, com valores de A1 = -3,35542, t1 = 241,29665,                          

y0 = 3,84103 e R2 = 0,98257 para Chox livre e A1= -4,93091, t1 = 179, 31258,                     

y0 = 3,80863 e R2 = 0,96919 para Chox imobilizada. Este ensaio foi realizado com o 

sangue artificial com padrões nível baixo de HDL. 

 Para avaliar a eficiência do sistema PS/PEG/VC/Chox na dosagem de colesterol 

HDL sérico, realizou-se sob as mesmas condições experimentais o ensaio com sangue 
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artificial com parâmetros altos de colesterol HDL. A Figura 15 mostra o logaritmo da 

concentração do cromóforo (p-benzoquinona monoimino) fenazona em função do 

tempo catalisada pela Chox livre e imobilizada num ensaio realizado com sangue 

artificial com parâmetros clínicos considerados nível alto de HDL. 
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Figura 15: ln [(p-benzoquinona monoimino) fenazona] catalisada pela Chox livre 

(quadrado azul) e imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC (círculo vermelho) 

em função do tempo numa reação acoplada com HRP, pH e temperatura foram 

mantidos constantes em 6,5 e (37 ± 1) ºC em um tempo reacional de 20 minutos. Os 

pontos experimentais foram ajustados com a regressão exponencial ln y = A1. exp. (-

x/t1) + yo, com valores de A1 = -5,67752, t1 = 238,93025, y0 = 4,47079 e R2 = 0,98479 

para Chox livre e A1= -4,73127, t1 = 237,85810, y0 = 4,41344 e R2 = 0,97445 para 

Chox imobilizada. Este ensaio foi realizado com o sangue artificial com padrões níveis 

altos de colesterol HDL. 

 Pode-se observar na Figura 15 o logaritmo da concentração do cromóforo               

(p-benzoquinona monoimino) fenazona em função do tempo catalisada pela Chox livre 

e imobilizada num ensaio realizado com sangue artificial com parâmetros clínicos 
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considerados nível alto de colesterol HDL. Os resultados obtidos são interessantes, pois 

os valores da dosagem de colesterol HDL sérico determinados pela enzima livre e 

imobilizada são extremamente próximos ao valor de colesterol HDL presente no sangue 

artificial padrões nível alto de colesterol HDL (dado obtido pelo fornecedor). A 

concentração do colesterol HDL tabelado pelo fornecedor foi 2,11 10-3 mol. L-1                 

(81 mg dL-1), enquanto que a concentração determinada para Chox livre e imobilizada 

sobre as partículas de PS/PEG/VC foram 2,33 10-3 mol. L-1 (90 mg dL-1) e                           

2,22 10-3 mol. L-1 (86 mg dL-1), respectivamente. O tempo reacional utilizado nos 

cálculos foi de 1200 segundos.   

 Para finalidades funcionais, a atividade enzimática da Chox imobilizada sobre as 

partículas de PS/PEG/VC foi investigada em soluções de sangue artificial com 

parâmetros nivel baixo (16a) e nivel alto (16b) de colesterol HDL em função da 

concentração previamente conhecida de colesterol. Estes resultados descrevem os 

experimentos com sangue artificial com padrões nivel baixo e alto de colesterol HDL 

sob as mesmas condições experimentais para a determinação do colesterol HDL. 

Ratifica-se que o colesterol HDL obtido no processo de centrifugação é hidrolisado pela 

enzima colesterol esterase liberando ácido graxo e colesterol no plasma, conforme a 

seção experimental 3.9. Os dados observados para as Figuras 16a e 16b mostram que a 

concentração do colesterol dosado (colesterol medido) segue uma relação linear em 

função da concentração previamente conhecida de colesterol (colesterol teórico), 

mostrando a potencialidade do uso da Chox imobilizada sobre as partículas de 

PS/PEG/VC em rotinas laboratoriais na dosagem do colesterol HDL séricos. Estes 

resultados são muito interessantes, pois a Chox recoberta sobre as partículas de 

PS/PEG/VC é de fácil preparação e baixo custo e podem ser estocadas sob nenhuma 
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condição especial. Além disso, as enzimas imobilizadas sobre as nanopartículas 

apresentaram atividade enzimática por até três meses quando estocadas sob temperatura 

de 4ºC. 
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Figura 16: Colesterol mensurado em amostras de sangue artificial pela Chox imobilizada 

sobre partículas de PS/PEG/VC em função da concentração de colesterol teórico. A 

concentração de colesterol foi mensurada através da formação de [(p-benzoquinona 

monoimino) fenazona catalisada pela Chox imobilizada numa reação acoplada com HRP, pH e 

temperatura foram mantidos constantes em 6,5 e (37 ± 1) ºC em um tempo reacional de 20 

minutos. (a) Amostras de sangue artificial com parâmetro nível baixo de HDL; os dados 

experimentais foram ajustados para a regressão linear y = -4,4252 + 1,02813x e R = 0,9746 e 

(b) amostras de sangue artificial com parâmetro nível alto de HDL; os dados experimentais 

foram ajustados para a regressão linear y = -13,9 + 1,09384x e R = 0,9571. As barras de erro 

correspondem a valores médios de desvio padrão determinados em triplicata. 
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4.6 – Conclusões Parciais  

 No capítulo I preparamos nanopartículas poliméricas decoradas com PEG 

recobertas com uma camada de VC para a imobilização da Chox. Apesar da Chox 

adsorver sobre ambas as superfícies, a enzima apresentou atividade somente quando 

imobilizada sobre superfície recobertas com VC. As razões para isso seriam 

possivelmente (i) orientação favorável do sitio ativo da Chox imobilizada sobre as 

partículas de PS/PEG/VC para o meio reacional devido a efeitos de bioconjugação entre 

VC e a Chox e (ii) efeitos de conjugação entre VC e o colesterol (substrato). 

Comparando a atividade enzimática em função do tempo da Chox livre e imobilizada 

sobre as partículas de PS/PEG/VC, após 1 h de reação foi observado para a Chox 

imobilizada um aumento da formação do ABTS•+ com o tempo, sendo 

aproximadamente a metade do que foi determinado para o primeiro, o qual decaiu com 

o tempo. Chox imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC liofilizadas apresentaram 

atividade enzimática comparável com a enzima adsorvida sobre a mesma superfície 

recém-preparada, apresentando resposta linear para a concentração de colesterol no 

intervalo de 100 mg dL-1 (limite de concentração sérica abaixo do normal) a 300 mg dL-

1 (nível de alto risco). Do ponto de vista prático, este trabalho demonstrou que os efeitos 

de conjugação com o VC permitem estocar a Chox imobilizada sob condições 

ambientais por mais de um mês (no mínimo) sem perda da eficiência catalítica. Com 

relação à dosagem de colesterol HDL sérico em sangue artificial com nível baixo e alto 

de colesterol HDL, Chox imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC apresentou 

atividade enzimática comparável com a enzima livre. Entretanto, as partículas de 

PS/PEG/VC/Chox liofilizadas não apresentaram a eficiência esperada na dosagem do 

colesterol HDL presente no sangue artificial, devido à agregação das partículas, que 



96 
Parte A – Sensores Particulados: Capítulo I 

R. A. Silva 

 

causou espalhamento de luz durante as medidas espectrofotométricas. Chox imobilizada 

sobre PS/PEG/VC apresentou resposta linear para a concentração de colesterol no 

intervalo de 49 mg dL-1 a 96 mg dL-1 para sangue artificial nível baixo de HDL, sendo o 

mesmo observado no intervalo de 86 mg dL-1 a 120 mg dL-1 para sangue artificial nível 

alto de HDL. 
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Capítulo II: Imobilização de lipase sobre partículas de 

PS/PEG ou sobre partículas PS/PEG/VC 

5 - Resultados e Discussão 

 

5.1 – Caracterizações das nanopartículas 

 Dispersões poliméricas de PS/PEG e PS/PEG/VC apresentaram distribuição 

bimodal de tamanho conforme os histogramas de distribuição de tamanho mostrados 

nas Figuras 17a e 17b, respectivamente. A tabela 2 apresenta os valores determinados 

em triplicata para os valores médios de diâmetro (D), polidispersidade (PD) e potencial-

ζ das partículas de PS/PEG e PS/PEG/VC. Os valores médios de D determinados por 

DLS corroboram com os tamanhos típicos de partículas observados por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) (Figuras inseridas 17a e 17b). A preparação das 

partículas de PS/PEG/VC segue o procedimento descrito na seção experimental 3.2 da 

Parte A, com plateau de adsorção de VC sobre PS/PEG correspondendo a                    

5,0 ± 0,2 μmol g-1 (SILVA; CARMONA-RIBEIRO; PETRI, 2013). Após a adsorção de 

VC os diâmetros médios das partículas não aumentaram significativamente, porém os 

valores de PD aumentaram 20%. A Figura 17b mostra um pequeno aumento na 

contribuição de partículas com D ≈ 100 nm, os quais devem ser devido a uma agregação 

parcial induzida pela adsorção de VC. 

 O potencial-ζ de - (50 ± 5) mV observado para as partículas é consequência da 

presença de grupos sulfatos (iniciador de polimerização) na superfície das partículas. 

Após a adsorção de VC o potencial-ζ mudou para - (36 ± 5) mV. Interações entre os 

grupos aminos parcialmente protonados do VC e os grupos sulfatos ou oligômeros de 
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etileno glicol nas partículas de PS/PEG direcionam a adsorção do corante sobre a 

superfície da partícula polimérica, causando redução nos valores do potencial-ζ. 

  (a) (b) 

  

Figura 17: Histogramas de distribuição de tamanho das nanopartículas 

determinados a partir de medidas de espalhamento de luz dinâmico para (a) 

partículas de PS/PEG e (b) partículas de PS/PEG/VC. As Figuras inseridas nos 

histogramas correspondem às imagens de MEV obtidas das dispersões secas. 

 

Tabela 2: Valores de diâmetros médios (D), polidispersidade (PD) e potencial-ζ 

determinados para as partículas de PS/PEG e PS/PEG/VC antes e após a adsorção da 

lipase em (a) Qlipase = (85 ± 3) nmol mg-1 e (b) Qlipase = (105 ± 5) nmol mg-1. 

 D (nm) ζ (mV) PD 

PS/PEG 286 ± 15 - (50 ± 5) 0,17 ± 0,01 

PS/PEG/VC 290 ± 19 - (36 ± 5) 0,21 ± 0,02 

PS/PEG/lipase (a) 380 ± 20 - (32 ± 4) 0,20 ± 0,03 

PS/PEG/VC/lipase (b) 405 ± 11 - (25 ± 2) 0,27 ± 0,05 

 

 Para efeito de comparação a síntese das partículas foi feita usando com o 

iniciador K2S2O8, porém ao invés de Tween-20® como emulsificante, foi empregado o 
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dodecilsulfato de sódio (SDS); sendo estas partículas codificadas como PSS. As 

partículas apresentaram valores de diâmetro médio de (342 ± 20) nm e potencial-ζ de          

- (64 ± 2) mV. As partículas de PSS e PS/PEG continuaram com cargas negativas 

devido ao grupo sulfato em suas superfícies, mas somente as partículas de PS/PEG 

estão decoradas com oligômeros de polietileno glicol. Experimentos de adsorção de VC 

sobre partículas de PSS foram realizadas nas mesmas condições que o realizado para a 

adsorção de VC sobre as partículas de PS/PEG. Entretanto, a quantidade de VC 

adsorvida sobre PSS foi somente 5% do adsorvido sobre as partículas de PS/PEG. A 

principal razão para isto é a repulsão eletrostática entre os grupos sulfatos das partículas 

de PSS e grupos sulfatos do VC. Estes resultados mostra o papel crucial exercido pelos 

oligômeros de etileno glicol na adsorção de VC na superfície das partículas de PS/PEG. 

O uso de um surfactante catiônico, brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), para a 

síntese das partículas de PS deixou a dispersão coloidal instável e com agregação 

parcial antes dos experimentos de adsorção do VC. Isto se deve possivelmente ao efeito 

de blindagem das cargas negativas superficiais dos grupos sulfatos do iniciador 

radicalar pelas cabeças catiônicas do CTAB durante o processo de polimerização em 

emulsão, o qual causa instabilidade na dispersão coloidal porque reduz o potencial 

eletrostático repulsivo das partículas. 

 

5.2 - Comportamento da adsorção da lipase sobre partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC  

 A isoterma de adsorção da lipase sobre as partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC 

foi realizada a (24 ± 1) ºC em pH 7, conforme o apresentado na Figura 18a. A 

quantidade de lipase adsorvida (Qlipase) sobre as partículas de PS/PEG aumentou 

linearmente em função da concentração de lipase até o plateau de adsorção em (85 ± 3) 
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nmol mg-1 ser atingido (concentração de lipase > 15 μmol L-1). No caso da adsorção de 

lipase sobre as partículas de PS/PEG/VC, os valores de Qlipase aumentaram linearmente 

em função da concentração de lipase disponível, não atingindo um plateau de adsorção. 

Para concentrações de lipase menores que 27 μmol L-1, os valores de Qlipase sobre as 

partículas de PS/PEG foram superiores aos determinados para a lipase sobre 

PS/PEG/VC. Para concentrações de lipase maiores que 27 μmol L-1 há uma tendência 

oposta. Elevados valores de Qlipase determinados para lipase sobre as partículas de 

PS/PEG/VC foi              (105 ± 5) nmol mg-1. As isotermas experimentais não foram 

ajustadas para os modelos teóricos porque, em ambos os casos, a adsorção é irreversível 

(menos do que 10% de dessorção) e as superfícies não são quimicamente homogénea, 

devido à presença de sulfato, oligómeros de etileno-glicol e grupos funcionais do VC. 
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(e) (f) 

  
Figura 18: (a) Isotermas de adsorção determinadas em (24 ± 1) ºC e pH 7,0 para lipase 

sobre as partículas de PS/PEG (círculo azul) e PS/PEG/VC (vermelho). As linhas são 

guias para os olhos. Valores médios de (b) D, (c) PD e (d) potencial- ζ determinados 

para partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC após adsorção de lipase em função de Qlipase. 

Histogramas de distribuição de tamanho das partículas obtidos por espalhamento de luz 

dinâmico e imagens de MEV (inseridas) obtidas para as partículas de (e) PS/PEG e    

(f) PS/PEG/VC após adsorção de lipase, Qlipase = 85 ± 3 nmol mg-1 e                                          

Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1, respectivamente. Cada ponto é uma média de                

triplicatas ± desvio padrão. 

 Os valores médios D determinados para as partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC 

após a adsorção da lipase aumentaram em função do aumento de Qlipase (Figura 18b), 

com máximos de valores D em 405 ± 11 nm e 380 ± 20 nm, correspondendo aos valores 

de plateau (Qlipase = 85 ± 3 nmol mg-1) para partículas de PS/PEG, e o valor mais 

elevado (Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1) para partículas de PS/PEG/VC, respectivamente, 

conforme apresentado na Tabela 2.  Para ambos os sistemas os valores de PD variaram 

de 0,15 a 0,30 (Figura 18c), provavelmente devido à distribuição bimodal de tamanho 

evidenciada pelos histogramas nas Figuras 18e e 18f, as quais indicam uma população 

com tamanho típico de partículas isoladas e uma segunda população com tamanho 
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médio correspondente a pequenos agregados, como evidenciados pelas micrografias 

obtidas por MEV (Figuras internas 18e e 18f). 

 O aumento de Qlipase levou a diminuição dos valores de potencial-ζ (em módulo) 

de (-32 ± 4) mV para (-25 ± 2) mV, para PS/PEG e PS/PEG/VC, respectivamente 

(Figura 18d). A adsorção de lipase sobre a superfície de PS/PEG possivelmente é 

governada por interações eletrostáticas entre os resíduos de aminoácidos positivamente 

carregados da lipase e os grupos sulfatos presentes nas partículas de PS/PEG. Apesar da 

lipase (pI 4,5) (SHARMA; CHISTI; BANERJEE, 2001) em pH 7 estar negativamente 

carregada, existe regiões com resíduos de aminoácidos positivamente carregados que 

são capazes de se ligar a superfícies negativamente carregadas, reduzindo os valores em 

módulo do potencial-ζ. Comportamento similar foi observado para Chox sobre 

partículas de PS/PEG (SILVA; CARMONA-RIBEIRO; PETRI, 2013) ou albumina 

sérica bovina (BSA) sobre poliânions (PANCERA; ITRI; PETRI, 2005; SILVA et al., 

2010). Entretanto, a redução dos valores em módulo do potencial-ζ causa decréscimo da 

repulsão eletrostática nas partículas e consequentemente favorece a formação de 

pequenos agregados devido às forças atrativas de van der Waals. 

Um importante aspecto da relação dos estados monomérico e dimérico da lipase 

imobilizada foram tratados com detalhes pelo grupo de Guisan e Fernádez-Lafuente 

(PALOMO et al., 2003; FERNÁNDEZ‐LORENTE et al., 2003; PALOMO et al., 2004; 

PALOMO et al., 2005; WILSON et al., 2006). Em concentrações moderadas de lipase a 

dimerização ocorre em solução e no suporte devido às interações entre áreas 

hidrofóbicas da superfície da lipase e ao redor do sitio ativo para formar duas moléculas 

de lipase. Entretanto na presença de detergente (0,1 % v/v Triton X-100) a dimerização 

é reduzida. A principal consequência é que as propriedades catalíticas da lipase 
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imobilizada como dímero diferem das lipases no estado monomérico (PALOMO et al., 

2003).  O aumento dos valores médios de D após a adsorção de lipase foi de 

aproximadamente 100 nm (Tabela 2) e se deve a agregação parcial das partículas e não 

podem ser discutidas em termos de adsorção de lipase monomérica ou dimérica. Uma 

estratégia para avaliar se as lipases foram imobilizadas como monômeros ou dímeros 

sobre as partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC foi à imobilização desta enzima sobre a 

superfície de lâminas de Si/SiO2 ou Si/SiO2 recobertas com VC para representar a 

superfície dessas partículas e determinar a espessura da camada de lipase adsorvida por 

elipsometria. Deve ser ressaltado que uma camada homogênea de PEG covalentemente 

ligada sobre uma superfície planar não é facilmente obtida. Por outro lado, lâminas de 

Si/SiO2 são superfícies muito hidrofílicas, como as partículas de PS/PEG, e são 

superfícies interessantes para a elipsometria, pois elas são muito planas e homogêneas 

(BAYRAMOĞLU et al., 2011; HATZINIKOLAOU et al., 1999). Lâminas de Si/SiO2 

puras ou modificadas com VC interagiram com soluções de lipase nas concentrações de 

16,6 μmol L-1 (1,0 g L-1) e 33 μmol L-1 (2,0 g L-1) na ausência e na presença de 0,2 10-3 

mol L-1 de Triton X-100, sob condições de equilíbrio a (24 ± 1) ºC. Os dados de 

elipsometria revelaram que não há relação entre a concentração de lipase e a presença 

de Triton X-100. Os valores de espessura média da camada de lipase adsorvida sobre as 

lâminas de Si/SiO2 e as lâminas de Si/SiO2 modificadas com VC foram (1,5 ± 0,2) nm e 

(1,7 ± 0,2) nm, respectivamente. Considerando o raio de giro da lipase em água como 

sendo 1,67 nm (MATEO et al., 2007), os valores de espessura determinados para a 

lipase imobilizada sobre as lâminas de Si/SiO2 e lâminas de Si/SiO2 recobertas com VC 

foram atribuídos à formação de monocamadas de lipase. Portanto, se grandes agregados 
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de lipases estivessem presentes na superfície, eles renderiam camadas muito mais 

espessas que as observadas para a lipase imobilizada nas duas situações supracitadas. 

 

5.3 - Atividade enzimática da lipase livre e imobilizada 

 A atividade enzimática da lipase livre e adsorvida sobre as partículas de PS/PEG 

ou PS/PEG/VC foi monitorada pela formação do p-NF em função do tempo. A 

dependência da relação da velocidade inicial de formação sob a concentração de p-NFB 

esta apresentada na Figura 19a. Para os ensaios enzimáticos com a lipase adsorvida 

sobre as partículas de PS/PEG ou PS/PEG/VC foram empregados valores de Qlipase,                      

(85 ± 3) nmol mg-1 e (105 ± 5) nmol mg-1, respectivamente. Para a determinação da 

atividade enzimática da lipase livre, a concentração empregada de enzima foi de                 

0,4 μmol L-1 na cela espectrofotométrica, correspondente à concentração de enzima 

adsorvida sobre as partículas de PS/PEG/VC (Qlipase, (105 ± 5) nmol mg-1), conforme o 

mostrado na seção experimental 3.10 da Parte A. Os dados experimentais foram 

linearizados com os gráficos de Lineweaver-Burk, como mostrado na Figura 19b. Os 

parâmetros cinéticos determinados pela linearização foram a velocidade máxima (Vmax), 

constante de Michaelis (Km), constante catalítica (Kcat) e eficiência catalítica (ξ), os 

quais são mostrados na Tabela 3. Os valores de Kcat foram determinados pela divisão 

dos valores de Vmax pela da concentração da enzima em solução (0,4 μmol L-1). Os 

valores de ξ foram calculados pela divisão dos valores de Kcat por pelos valores de Km.  
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Figura 19: (a) Velocidades iniciais (v0) determinadas para a hidrólise do p-NPB 

catalisada lipase livre (quadrado negro) em 0,4 10-6 mol/L e lipase imobilizada sobre 

partículas de PS/PEG (círculo azul, Qlipase = 85 ± 3 nmol mg-1) ou de PS/PEG/VC 

(triângulo vermelho, Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1) em função da concentração do p-

NPB. Cada ponto é uma média de triplicatas ± desvio padrão. (b) Curvas de 

Lineweaver-Burk para lipase livre (quadrado negro) e lipase imobilizada sobre 

partículas de PS/PEG (círculo azul) ou PS/PEG/VC (triangulo vermelho).  

 

 Uma comparação entre os parâmetros cinéticos determinados para a reação na 

presença de lipase livre e imobilizada sobre as partículas de PS/PEG e PS/PEG/VC 

revelaram um interessante efeito interfacial. Baixos valores de Km foram observados 

para a lipase imobilizada sobre as partículas de PS/PEG, indicando uma enorme 

afinidade pelo p-NFB para a lipase livre ou imobilizada sobre PS/PEG/VC. Os 

oligômeros de PEG altamente hidratados fornecem um meio muito mais favorável que 

os outros. Estes resultados corroboram com dados reportados na literatura para a 

atividade enzimática da lipase imobilizada sobre suportes poliméricos hidrofílicos e 

hidrofóbicos (YE et al., 2013). Os valores de Vmax determinados para a lipase sobre 
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PS/PEG mostraram atividade enzimática reduzida se comparada com as da lipase livre e 

imobilizada sobre PS/PEG/VC. Este efeito é provavelmente devido à natureza 

hidrofílica da superfície de PS/PEG, a qual não auxilia na promoção da conformação da 

lipase no estado aberto. Um efeito similar foi observado para a Chox, a qual adsorvida 

sobre as partículas de PS/PEG não apresentou nenhuma atividade enzimática (SILVA; 

CARMONA-RIBEIRO; PETRI, 2013). Em solução, o efeito do PEG na conformação e 

na atividade da enzima parece depender do tipo de enzima e da massa molar do PEG, 

por exemplo, PEG 400 mudou a conformação da quimotripsina, retardando a 

degradação da insulina (YU, et al., 2014), a atividade enzimática da hexoquinase 

aumentou 6% na presença de PEG 400 e decaiu por volta de 14% e 7% na presença de 

PEG 1500 e     PEG 4000, respectivamente, devido a degradação da enzima 

(PANCERA; PETRI; ITRI, 2004), PEG 400 ou 4000 não apresentaram interação com 

glicose-6-fostato dehidrogenase     (G-6-PDH), mas interações favoráveis foram 

observadas entre PEG e o cofator NADP+, a qual aumenta a atividade enzimática em 

20% (PANCERA et al., 2002). Comparando as atividades na presença de PEG 200, 

PEG 8000 ou PEG 12000, a atividade enzimática da lipase aumentou 161% na presença 

de PEG 12000 (POLIZELLI; TIERA; BONILLA-RODRIGUEZ, 2008). No caso das 

partículas de PS/PEG as ramificações das cadeias poliméricas do surfactante (Tween-

20®) possuem uma média de cinco unidades de repetição, rendendo aproximadamente 

200 g mol-1. Estudos literários supracitados indicaram que as cadeias de PEG não são 

inertes com respeito à conformação da enzima; interações específicas e efeitos de 

hidratação possivelmente induzem a mudanças de orientação e de conformação das 

cadeias poliméricas. 
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Tabela 3: Parâmetros cinéticos determinados para a hidrólise do p-NPB catalisada pela 

lipase livre em 0,4 10-6 mol/L e lipase imobilizada sobre partículas de PS/PEG               

(Qlipase = 85 ± 3 nmol mg-1) ou PS/PEG/VC (Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1). Vmax, Km, Kcat 

e ξ são velocidade máxima, constante de Michaelis, ciclo catalítico e eficiência 

catalítica, respectivamente. 

Sistema Vmax  

(10-7 mol L-1 s-1) 

Km 

(10-3 mol L-1) 

Kcat  

(s-1) 

ξ  

(L s-1 mol-1) 

Lipase livre 30,3 ± 0,5 1,25 ± 0,08 7,5  ± 0,8 6000 ± 691 

PS/PEG/VC-Lipase 46 ± 1 2,9 ± 0,5 11 ± 1 3958 ± 344 

PS/PEG-Lipase 5,2 ± 0,5 0,32 ± 0,04 1,3 ± 0,1 4053 ± 678 

 

O valor de Km determinado para a lipase livre foi (1,25 ± 0,08) 10-3 mol L-1 

(Tabela 2), valor similar ao determinado para a lipase de Candida rugosa imobilizada 

quimicamente sobre polipropileno com amino terminal (BAYRAMOĞLU et al., 2011) 

ou para lipase de Rhodotorula Glutinis na hidrólise do p-NFB (HATZINIKOLAOU et 

al., 1999). Lipase imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC apresentaram valores 

de km de (2,9 ± 0,5) 10-3 mol L-1, indicando que a afinidade do p-NFB decresce em 

comparação à enzima em solução ou sobre as partículas de PS/PEG/VC. Entretanto, 

elevados valores de Vmax e kcat foram obtidos para lipase adsorvida sobre as partículas 

de PS/PEG/VC. Estes resultados indicam que apesar da afinidade (expressos pelo maior 

valor de Km) entre lipase adsorvida e p-NFB não ser a mais elevada entre os três 

sistemas, a presença de moléculas de VC sobre as partículas poliméricas tornam o meio 

mais hidrofóbico, o qual é adequado para a ativação interfacial da lipase (MATEO et 

al., 2007). A ativação interfacial da lipase requer: (i) sítio catalítico formado pela tríade 

catalítica Ser-His-Asp/Glu protegida por uma "tampa" hidrofóbica ou "lid" sofra uma 
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mudança conformacional expondo o sítio ativo e (ii) orientação do substrato na interface 

(WU et al., 2001). A característica anfifílica da molécula de VC devido à presença de 

anéis aromáticos e grupos sulfatos e aminas parecem favorecer a interação entre o sítio 

ativo da lipase e o p-NFB, mantendo uma hidratação ideal para a catálise. A atividade 

enzimática da lipase fisicamente ligada tende a ser similar ou maior que a lipase livre, 

quando o suporte é parcialmente hidrofóbico ou possui grupos hidrofílicos que mantém 

a hidratação necessária para a reação de hidrólise. Por exemplo, lipase imobilizada 

sobre filmes de ésteres de celulose exibem atividade enzimática maior que a lipase livre 

e pode ser reutilizada por até três vezes e estocada a temperatura ambiente por 

aproximadamente um mês com manutenção de atividade enzimática considerável 

(KOSAKA et al., 2007). A interação entre as porções hidrofóbicas dos ésteres de 

celulose e a "lid" auxiliam a manter num estado conformacional favorável, enquanto 

que grupos hidroxilas dos anéis glicosídicos interagem com moléculas de água. Outros 

suportes com comportamentos similares são as nanopartículas de zircônia modificadas 

com moléculas de surfactantes (CHEN et al., 2008), nanoesponjas baseadas em 

ciclodextrinas carbonatadas (BOSCOLO; TROTTA; GHIBAUDI, 2010), copolímero de 

etileno e álcool vinílico funcionalizado com cloreto de acila (BELLUSCI et al., 2012), 

nanotubos de carbono modificados com amino-dextrina (LI; FENG; PAN, 2013). 

 Para compreender as interações entre VC e a lipase, espectros eletrônicos e de 

dicroísmo circular (DC) foram feitos para as misturas de VC em 8,0 μmol L-1 e lipase 

em concentrações que aumentaram de 3 μmol L-1 a 33 μmol L-1, como mostrado na 

Figura 20a e 20b, respectivamente. VC não apresentou sinal no DC no intervalo de    

190 nm a 260 nm. Espectros de DC obtidos para a lipase pura mostram 22% de 

estrutura helicoidal, o qual é típico para lipases (GUYÁDODSON et al., 1992), com um 
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mínimo em 204 nm e um ombro amplo entre 220 nm e 225 nm (Figura 20a). 

Características típicas podem ser observadas na mistura de lipase em concentrações 

maiores que 13 μmol L-1 com VC, indicando que as moléculas de VC não promovem 

mudanças conformacionais na lipase. Para concentrações de lipase menores que 13 

μmol L-1,o sinal de DC tornou-se muito fraco.  
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Figura 20: (a) Dicroísmo Circular (DC) e (b) espectro eletrônico obtido para 

misturas de VC e lipase. A concentração de VC foi mantida constante em 8,0 μmol 

L-1, enquanto que a concentração de lipase variou de 3,3 mol L-1 a 33 mol L-1, 

respectivamente. 
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 Os espectros eletrônicos obtidos para o VC puro em 8,0 μmol L-1 (Figura 20b) 

apresentaram duas transições em π-π*, uma em 497 nm (forte) e outra em 350 nm (não 

mostrada), e transição de baixa intensidade é associada ao grupo azo (Fabian; 

Hartmann, 1980). À medida que a lipase foi adicionada ao sistema observou-se o 

deslocamento do máximo de absorção para o azul (efeito hipsocrômico). Na maior 

concentração de lipase (33 μmol L-1) o deslocamento foi de 5 nm. Efeito hipsocrômico 

geralmente é causado pelo aumento da polaridade do meio, sendo anteriormente 

observado em soluções de VC com Chox (SILVA; CARMONA-RIBEIRO; PETRI, 

2013). Portanto, deslocamento do máximo de absorção para o azul observado na Figura 

20b deve indicar bioconjugação mediada por ligações de hidrogênio entre os grupos 

aminos e os resíduos de aminoácidos polares da lipase. Espectros eletrônicos obtidos 

para misturas de VC em 8,0 μmol L-1 e    p-NFB no intervalo de concentração de         

0,3 10-3 mol L-1 a 3,0 10-3mol L-1 não mostra deslocamento do máximo de absorção de 

497 nm considerável, indicando que não há efeitos de bioconjugação entre VC e p-NFB. 

 A estabilidade térmica da lipase livre e imobilizada foi investigada pelo 

monitoramento da formação do p-NF após 20 minutos de hidrólise no intervalo de 

temperatura de 25ºC a 60ºC, como mostrado na Figura 21. Nenhum deslocamento da 

temperatura ótima foi observado para a lipase imobilizada sobre as partículas de 

PS/PEG/VC (triângulos vermelhos) em comparação com a lipase livre (quadrados 

pretos), sendo que para ambos os sistemas a maior atividade hidrolítica foi observado 

em 40ºC. A 60ºC a lipase livre e imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC 

apresentou atividade de aproximadamente 80% e 50% da mensurada em 40 ºC. Lipases 

imobilizadas sobre quitosana apresentaram comportamento similar (PEREIRA; ZANIN; 

CASTRO, 2003). Considerando a temperatura empregada, a atividade observada para a 
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lipase imobilizada sobre as partículas de PS/PEG foi menor se comparada com a 

determinada para a lipase livre e imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC.  
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Figura 21: Concentração de p-NP formado da hidrolise de p-NPB catalisada pelas 

lipases livres (quadrado preto), lipases imobilizadas sobre partículas de PS/PEG/VC 

(triangulo vermelho, Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1) ou PS/PEG (círculo azul,                                               

Qlipase = 85 ± 3 nmol mg-1) a 25 oC, 37 oC, 40 oC, 45 oC e 60 oC. Cada ponto é uma média 

de triplicatas ± desvio padrão. 

  

Lipase imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC (Qlipase = 105 ± 5nmol mg-1) 

pode ser reutilizada consecutivamente até 7 vezes. A Figura 22 apresenta a atividade de 

reuso (%), a qual é a atividade da lipase imobilizada comparada a atividade inicial da 

lipase livre (SHELDON; VAN PELT, 2013), determinada em 25 ºC (triângulos pretos) e      

40 ºC (estrelas rosa). As atividades enzimáticas da lipase livre e imobilizada foram 

comparáveis ao primeiro uso em ambas as temperaturas. A atividade de reuso decresceu 

com o número de reações consecutivas, então na sétima reação de hidrólise a atividade de 

reuso foi de aproximadamente 70% e 90% em 25 ºC e 40 ºC. Estes dados revelaram que a 

estabilidade da lipase imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC é favorecida em           
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40 ºC e que a desativação por dessorção ou mudanças conformacionais são mínimas. 

Portanto, as lipases imobilizadas sobre as partículas de PS/PEG/VC são vantajosas, pois a 

atividade cumulativa após sete reações supera em aproximadamente 6 vezes a atividade 

da lipase livre, a qual não pode ser recuperada pelo reuso. Além disso, a lipase 

imobilizada sobre as partículas de PS/PEG/VC pode ser estocada por 7 dias em 

temperatura ambiente, mantendo a atividade catalítica original. Por outro lado, lipase 

imobilizada sobre as partículas de PS/PEG (Qlipase = 85 ± 3 nmol mg-1) não pode ser 

reutilizado, apesar dos valores de Km para o sistema ser o menor de todos (Tabela 3). 
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Figure 22:  Atividade de reuso a 25 oC e 40 oC para lipases imobilizadas sobre 

partículas de PS/PEG/VC (Qlipase = 105 ± 5 nmol mg-1). Cada ponto é uma média de 

triplicatas ± desvio padrão. 
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 5.4 – Conclusões Parciais 

 Lipase adsorve fisicamente sobre nanopartículas poliméricas decoradas com 

PEG e/ou recobertas com VC. A afinidade do p-NFB pelas lipases imobilizadas sobre 

as partículas de PS/PEG foi maior que para a lipase livre e a imobilizada sobre as 

partículas de PS/PEG/VC. A velocidade de hidrólise observada para as lipases 

imobilizadas sobre as partículas de PS/PEG/VC foi maior que a observada para a lipase 

livre ou imobilizada sobre as partículas de PS/PEG. A principal razão para isto são os 

efeitos de bioconjugação, os quais propiciam: (i) as interações entre as porções 

hidrofóbicas do VC e da lid, mantendo a conformação da enzima favorável e (ii) meio 

hidratado próximo ao sitio ativo para a reação de hidrólise. Apesar da afinidade entre a 

lipase imobilizada sobre as partículas de PS/PEG e o substrato ser elevada, o estado 

conformacional da enzima não é favorável. Partículas de PS/PEG/VC são facilmente 

preparadas e baratas (US$ por litro de dispersão com Np = 1,7 1014 partículas L-1). Para 

fins práticos, a imobilização da lipase sobre as nanopartículas é vantajosa devido à 

manutenção de suas propriedades catalíticas após sete ciclos repetidos de reutilização, e 

também pela possibilidade de estocar no laboratório por mais de uma semana em 

temperatura ambiente retendo elevado nível de atividade enzimática. 
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Capítulo III – Bioconjugação de Chox ou lipase com grafeno 

ou grafeno oxidado 

6 - Resultados e Discussão 

 

6.1 - Parâmetros cinéticos da Chox e lipase na presença e ausência de G ou GO 

 O comportamento enzimático da lipase, na ausência e na presença de G ou GO 

foi monitorado através da formação de p-NF em função do tempo. A dependência das 

velocidades iniciais de formação de p-NF sobre a concentração de p-NFB está 

apresentada na Figura 23a. Os dados experimentais foram ajustados em gráficos 

segundo o modelo de Lineweaver-Burk, como mostrado na Figura 23b. Os parâmetros 

de velocidade máxima (Vmax), constante de Michaelis (Κm), ciclo catalítico (Kcat) e a 

eficiência catalítica (ξ) são mostrados na Tabela 4. Os valores Kcat foram determinados 

dividindo-se os valores de Vmax pela concentração da enzima (1,67 10-7 mol L-1). Os 

valores de ξ foram calculados dividindo Kcat por Km. Comparando os parâmetros 

cinéticos determinados para as reações na ausência e na presença de G ou GO revelaram 

efeitos interfaciais interessantes. O menor valor de Km foi observado para a lipase pura, 

o que indica que a afinidade para o p-NPB é maior na ausência de G ou GO. Por outro 

lado, Vmax, valores de Kcat e ξ aumentaram consideravelmente na presença de G; tal 

efeito foi provavelmente causado pela preferência da lipase por regiões hidrofóbicas 

(KOSAKA et al., 2007; CHEN et al., 2008; BELLUSCI et al., 2012; LI; XIA, 2012; LI 

et al., 2013; YE et al., 2013; Silva; Carmona-Ribeiro; Petri, 2014; TITOV; KRÁL; 

PEARSON, 2009), disponível nas partículas de G. Efeitos semelhantes foram 

observados para lipases na presença de partículas de GO. Lipases covalentemente 
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ligadas a GO apresentaram em solvente orgânico eficiência catalítica ~ 50% maior em 

comparação com lipase livre; tal comportamento foi atribuído a interações hidrofóbicas, 

que favoreceram a abertura da tampa (“lid”) (LI; XIA, 2012). Por exemplo, lipase 

proveniente de Chromobacterium viscosum encapsulada em micelas reversas na 

presença de GO apresentou atividade enzimática 3,8 vezes maior que lipase livre; a 

grande quantidade de GO aumentou a área interfacial, acomodando grande quantidade 

de substrato (DAS et al., 2013). As interações entre Pseudozyma (Candida) Antarctica 

lipase B e GO levaram a estrutura mais rígida com aumento do teor folhas β pregueadas 

devido à interação hidrofóbica e consequente aumento (até 60%) na eficiência catalítica 

(PAVLIDIS et al., 2012).  

A atividade enzimática de Chox na ausência e na presença de G ou GO foi 

avaliada através da reação acoplada com HRP (Figura 3, seção experimental Parte A). A 

dependência das velocidades iniciais de formação de (p-benzoquinona monoimino) 

fenazona em função da concentração de colesterol está apresentada na Figura 23c. Os 

gráficos Lineweaver-Burk estão apresentados na Figura 23d, os quais permitiram a 

determinação de Vmax, Km, Kcat e ξ apresentados na Tabela 4. O valor Km determinado 

para Chox livre foi a metade do que o encontrado para Chox na presença de G. No 

entanto, os valores de Vmax e Kcat na presença de G foram aproximadamente duas vezes 

aos calculados para Chox livre. É esperado que a Chox se ligue com colesterol na 

interface das micelas de Triton X-100 / isopropanol (KREIT; SAMPSON, 2009). 

Assim, o aumento de Vmax e Kcat na presença de G revelou que partículas de grafeno 

favorecerem a aproximação entre Chox e colesterol. Na presença de GO, mesmo com 

alto teor de Chox livre (62%), a formação de p-benzoquinona monoimino fenazona não 

foi observada, indicando a inativação da Chox. Do mesmo modo, a atividade da tripsina 
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foi drasticamente reduzida na presença de GO, porque a ligação não específica através 

de interação hidrofóbica provocou a desnaturação da enzima (GU et al., 2011). 
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Figura 23: (a) Dependência das velocidades iniciais (V0) de formação de p-NF em 

função da concentração de p-NFB determinado em (24 ± 1) ºC, lipase a 0,01 g L-1                           

(1,67 10-7 mol L-1) na ausência e na presença de G (0,012 g L-1) ou GO (0,012 g L-1).          

(b) Ajuste de curvas Lineweaver-Burk para lipase pura (triângulos azuis), lipase na 

presença de G (quadrados pretos) ou GO (círculos vermelhos). (c) Dependência das 

velocidades iniciais (V0) de formação de (p-benzoquinona monoimino) fenazona em 

função da concentração de colesterol determinado em (24 ± 1) ºC, Chox a 0,03 g L-1         

(6,4 10-7 mol L-1) na ausência e na presença de G (0,012 g L-1). (d) Ajuste de curvas de 

Lineweaver-Burk para Chox pura (estrelas verdes) e Chox na presença de G (losangos 

roxos). 
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Tabela 4: Parâmetros cinéticos determinados para a hidrólise do p-NPB catalisado pela 

lipase 0,01 g L-1 (1,67 10−7 mol∙L−1) e para a oxidação do colesterol catalisada pela 

Chox 0,03 g L-1 (6,4 10-7 mol L-1) na ausência e na presença de G (0,012 g L-1) ou      

GO (0,012 g L-1) a 24 ± 1 oC.  

 Vmax (mol L-1 s-1) Km (mol L-1) Kcat (s-1) ξ (L mol-1 s-1) 

Lipase Livre 1,34 x 10-7 0,86 x 10-6 0,802 9,3 x 105 

Lipase/G 8,28 x 10-7 4,36 x 10-6 4,96 11,4 x 105 

Lipase/GO 2,16 x 10-7 1,93 x 10-6 1,29 6,7 x 105 

Chox Livre 7,8  x 10-7 0,12 0,49 3,95 

Chox/G 14,4 x 10-7 0,48 0,9 1,87 

Vmax, Km, Kcat e ξ são respectivamente velocidade máxima, constante de Michaelis, ciclo catalítico e 

eficiência catalítica, respectivamente. 

 

Soluções de lipase (0,01 g L-1) e Chox (0,03 g L-1) foram armazenadas a                   

(24 ± 1) °C na ausência e na presença de G ou GO em 0,012 g L-1. No caso de lipases, a 

presença de partículas de G ou GO não causou mudança perceptível na conformação da 

enzima. Depois de duas semanas, aproximadamente 75% da atividade enzimática 

original da lipase livre e da lipase na presença de G ou GO foi mantida, conforme 

apresentado na Figura 24. No caso de Chox a atividade foi perdida após um dia, na 

ausência e na presença de G.  
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Figura 24: Retenção de atividade enzimática determinada para lipase a 0,01 g L-1 na 

ausência e na presença de G ou GO em 0,012 g L-1, após 15 d, 30 d e 45 d 

armazenados a (24 ± 1) ° C em ambiente de laboratório.  

 

Todas estas observações experimentais revelam que para fins práticos, a adição 

de G nas reações enzimáticas catalisada pelas lipases ou Chox é vantajosa porque elas 

são mais rápidas do que aqueles na ausência de G. As investigações sobre as interações 

moleculares responsáveis pelos efeitos observados estão descritos nas próximas seções.  

 

6.2 - Aspectos estruturais da lipase e Chox avaliadas por espectroscopia de dicroísmo 

circular (DC)  

Para compreender a diferença de comportamento catalítico da lipase ou Chox na 

presença de G ou GO, um estudo sistemático com espectroscopia de dicroísmo circular 

(DC) foi realizado. A Figura 25a mostra os espectros de DC de lipase na presença de G. 

As lipases são α/ β hidrolases compostas por folhas β pregueadas rodeadas por algumas 

α-hélices (CYGLER; SCHRAG, 1999). O sinal de DC típico de α-hélice em (203 ± 1) 
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nm foi observado para a lipase pura a 1,0 g L-1; o sinal de DC para a lipase de 0,01 g L-

1, que era a concentração utilizada para a hidrólise de p-NPB, era muito fraco. G puro 

não tem sinal de DC. A adição de G até 0,1 g L-1 na solução de lipase 1,0 g L-1 não 

causou nenhuma mudança significativa no sinal α-hélice típico do DC, porém os sinais 

tornaram-se mais intensos do que o observado para a lipase pura. Estas características 

evidenciam que a estrutura secundária da lipase está preservada e que ocorre 

estabilização estrutural na presença de G. Os parâmetros cinéticos apresentados na 

Tabela 4 foram determinados para a razão de massa da lipase para G ou GO em 1:1. 

Não foi possível preparar dispersões de G a 1,0 g L-1 devido à rápida agregação e 

sedimentação. A maior concentração de G disperso em água com boa estabilidade 

coloidal para um período de 6 h foi de 0,25 g L-1. Assim as misturas de lipase e G foram 

preparadas em 0,25 g L-1, a fim de alcançar a relação de massa 1:1, a qual foi a relação 

de massa usada nos estudos cinéticos enzimáticos. Embora o sinal do DC fosse fraco 

devido à baixa concentração de lipase, ainda assim é possível observar o típico sinal de 

DC para α-hélice em 204 nm. Portanto, mesmo em alta proporção de massa de lipase 

com o G a estrutura nativa da lipase foi preservada. DAS e colaboradores observaram 

que a interação entre a lipase e a cabeça catiônicas do CTAB causou alterações na 

estrutura secundária da enzima e reduziu a sua atividade catalítica; mas em micelas 

reversas de CTAB na presença de GO, num ambiente mais hidrofóbico, a atividade 

enzimática da lipase foi melhorada (DAS et al., 2013).  

A Figura 25b mostra os espectros de DC de lipase na presença de GO. GO puro 

não tem sinal de DC. A adição de GO (até 0,1 g L-1) à solução de lipase em 1,0 g L-1 

não causou nenhuma mudança no sinal de DC correspondente ao sinal típico para                        

α-hélice a 204 nm. No entanto, as intensidades de sinais de DC na presença de GO 
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tornaram-se mais fracas do que as observadas para a lipase pura, evidenciando que, 

embora a estrutura secundária da lipase fosse preservada, a estrutura da lipase é menos 

estável na presença de GO do que na presença de G. Tal efeito é uma possível 

explicação para a maior eficiência catalítica (ξ) na presença de G e a menor eficiência 

catalítica na presença de GO. O sinal de DC desaparece para ambos em misturas de 

lipase e GO em 0,25 g L-1, razão 1:1 de massa de lipase e GO, evidenciando a 

desnaturação. Comportamento similar foi observado para misturas de lipase e VC 

(SILVA; CARMONA-RIBEIRO; PETRI, 2013). 
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Figura 25: Espectro de DC determinado para lipase pura 1,0 g L-1 (linha negra) e 

misturas de lipase e G (a) ou GO (b). A concentração de lipase foi mantida constante 

em 1,0 g L-1, enquanto que a concentração de grafeno foi de 0,012 g L-1 (linha cinza), 

0,025 g L-1 (linha vermelha) e 0,1 g L-1 (linha azul). A mistura de lipase 0,25 g L-1 e   

G 0.25 g L-1 (linha verde) também foi testado. 

 

A Figura 26a mostra os espectros de DC de Chox na presença de G. Chox pura a 

1,0 g L-1 apresentou as características típicas α-hélice com mínimos a 209 nm e 220 nm 

(VRIELINK; GHISLA, 2009); o sinal de DC para Chox a 0,03 g L-1, que era a 

concentração utilizada para a oxidação do colesterol, era muito fraco. A adição de G                   
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(acima de 0,06 g L-1) à solução Chox a 1,0 g L-1 enfraqueceu o sinal de DC, 

particularmente em quantidades mais elevadas, indicando a desnaturação parcial da 

proteína. Estes resultados explicam a menor eficiência catalítica (ξ) de Chox na 

presença de G, embora o valor Vmax tenha sido maior na presença de partículas de G. 

Possivelmente a aproximação entre o sítio ativo da Chox e do colesterol era mediado 

pelo G, favorecendo a catálise. Por outro lado, as moléculas de Chox perderam 

completamente a sua estrutura secundária nativa na presença de GO (figura 26b); o sinal 

de DC desapareceu mesmo na presença de pequenas quantidades de GO. Estes 

resultados explicam a ausência de atividade observada para ensaios Chox na presença 

de GO. 
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Figura 26: Espectros de DC determinados para Chox pura 1.0 g L-1 (linha cinza) e 

misturas de Chox e G (a) ou GO (b). A concentração de Chox foi mantida constante em 

1,0 g L-1, enquanto que a concentração de grafeno ou grafeno oxidado foi de 0,012 g L-1 

(linha preta), 0,025 g L-1 (linha vermelha) e 0,060 g L-1 (linha roxa). 
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6.3 - Interações entre enzimas e G ou GO estudadas por espectroscopia de 

fotoluminescência  

A fim de obter mais conhecimento sobre as interações entre enzimas e G ou GO, 

as misturas de enzimas e G ou GO foram investigados por meio de espectroscopia de 

fotoluminescência (FL). Primeiro G e GO foram caracterizados por espectroscopia 

Raman. Na Figura 27 está apresentado o espectro Raman do G com bandas 

características em 1322 cm-1, 1570 cm-1 e 2649 cm-1 devido às bandas D, G e 2D das 

estruturas do grafeno, correspondendo ao modo fônon de desordem induzida, estrutura 

grafitizada e processo de dupla ressonância, respectivamente. No espectro do GO as 

bandas em 1343 cm-1 e 1594 cm-1 devido às bandas D e G foram observadas (LUO et 

al., 2009; IACAZIO; PÉRISSOL; FAURE, 2000; GOKUS et al., 2009).  A intensa 

banda G (1570 cm-1) está relacionada em todas as vibrações sp2 de materiais 

carbonílicos, enquanto que a banda D (1322 cm-1) está associada a defeitos nas 

estruturas do grafeno. A banda ampla e intensa D em 1343 cm-1 observada no espectro 

do GO confirma a presença de redução de ligação simétrica devido ao processo de 

oxidação. Folhas planas de GO de   2 nm de espessura podem ser observadas por AFM 

(Figura 28a), enquanto que G formou agregados (imagem não mostrada). A Figura 28b 

mostra a seção de corte correspondendo à linha verde. 
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Figura 27: Espectro Raman do grafeno (G) (linha azul) e grafeno oxidado (GO) (linha vermelha) na 

fase sólida (λexc = 632,8 nm). 
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Figura 28: (a) Imagem topográfica de AFM obtida para GO disperso em água e 

depositado sobre lâmina de Si e (b) seção de corte correspondendo à linha verde. 

 

Espectros de FL dos materiais de partida obtidos por técnica de micro-Raman 

estão apresentados nas Figuras 29a, 29b e 29c respectivamente. Lipase pura e Chox 

pura apresentaram três bandas de emissão máxima em aproximadamente 585 nm, 651 

nm e 733 nm. GO apresenta sinal forte de FL centrado em 721 nm e uma banda menor 

com máximo em 838 nm quando excitado a 514 nm, enquanto puro G não mostra 
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nenhum sinal de luminescência aparente, como relatado na literatura (LUO et al., 2009; 

IACAZIO; PÉRISSOL; FAURE, 2000). A fim de avaliar a interação entre as estruturas 

de grafeno e as enzimas, espectros de FL adquiridos em cinco pontos diferentes foram 

calculados e espectros representativos estão apresentados nas Figuras 29a, 29b e 29c. As 

bandas de FL foram decompostas em gaussianas. 

A Figura 29a mostra que a adição de pequenas quantidades de G (até 0,025 g L-

1) não causou alteração significativa nos níveis de energia eletrônicos da lipase, uma vez 

que os espectros de FL obtidos para estas misturas foram semelhantes àquelas 

observadas para a lipase pura. A mistura contendo lipase a 1,0 g L-1 e G a 0,1 g L-1 não 

apresentou nenhuma mudança nas duas primeiras bandas de FL características da lipase, 

exceto um aumento sutil na intensidade banda em 651 nm relativo à banda de 585 nm e 

um deslocamento para o vermelho (Δ = 24 nm) da banda centrada a 733 nm para 757 

nm, evidenciando que a redução nos níveis de energia eletrônicos da lipase no composto 

resultante pode ser devido à deslocalização da carga. Os espectros de FL obtidos para as 

misturas de lipase e G, ambos a 0,25 g L-1, apresentaram dois deslocamentos para o 

vermelho das bandas FL, ou seja, de 651 nm para 702 nm (Δ = 51 nm) e de 733 nm para 

821 nm (Δ = 88 nm). Este comportamento revelou que as misturas com concentrações 

equivalentes de lipase e G apresentaram efeitos batocrômico mais intensos do que 

aqueles com grande excesso de lipase. Geralmente, os deslocamentos batocrômico 

observados nos espectros de FL podem ser originados por efeitos de transferência de 

carga (JIN et al., 2013; XIONG et al., 2010; SOARES et al., 2007), associação 

intermolecular ou agregação (EDWIN; JAGANNADHAM, 2000). Os espectros de DC 

na Figura 25a indicou a preservação da estrutura secundária de lipase na presença de G. 

Assim, efeitos batocrômico observados nos espectros de FL (Figura 29a) podem não 
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estar correlacionados com agregação ou desnaturação da enzima, mas pode ser atribuída 

a redução dos níveis eletrônicos de moléculas de lipase, em virtude da bioconjugação 

com G (MARTÍN-PALMA; MANSO; TORRES-COSTA, 2009). Tal processo de 

ligação também influenciou os níveis de energia de G nas misturas, quando o teor em G 

era maior do que 0,1 g L-1; as bandas Raman emergentes D, G e G ' deslocou para     

1350 cm-1 (Δ = 28 cm-1), 1579 cm-1 (Δ = 9 cm-1) e 2714 cm-1 (Δ = 65 cm-1). Estes 

resultados corroboram com a melhora nas propriedades catalíticas de lipase na presença 

de G mostrados na Tabela 4. 

As interações entre Chox e G também foram evidenciadas pelos espectros de FL 

na figura 29b. Da mesma forma que a lipase pura, espectro decomposto de FL da Chox 

pura apresentou bandas de FL centrada em aproximadamente 585 nm, 651 nm e         

733 nm. Duas amostras na presença de G 0,0125 g L-1 e 0,1 g L-1 apresentaram um 

deslocamento de FL para o vermelho da banda máxima em 651 nm a aproximadamente 

677 nm e a banda em 733 nm para comprimentos de onda acima de 900 nm (máximo 

estimado em 987 nm). O sinal de DC na Figura 26a para as amostras com 0,012 g L-1 e 

0,080 g L-1 de G foram mais fracas do que as observadas para Chox 1,0 g L-1. A 

combinação dos resultados de DC e FL sugere (i) perda parcial da estrutura secundária 

da Chox observado por um sinal fraco de DC resultante de características α-hélices 

causados pela ligação da Chox com G (Figura 26a) e / ou (ii) formação de conjugados 

de Chox e G com estruturas mais abertas (bobina aleatória), o que facilita a 

aproximação do substrato. Este último poderia explicar o aumento dos valores de Vmax 

determinados para misturas de Chox e G se comparados com aqueles encontrados para 

Chox livre. Comportamento semelhante foi observado para a atividade enzimática da 

celulase na presença de ácido ferúlico (TIAN; JIANG; OU, 2013). As misturas 



126 
Parte A – Sensores Particulados: Capítulo III 

R. A. Silva 

  

contendo 0,25 g L-1 de ambas Chox e G apresentaram uma banda de emissão muito 

intensa em 733 nm, enquanto a banda de 651 nm apresentou uma intensidade muito 

mais baixa. Sob essas condições, a ligação da Chox com G pode ter induzido a 

mudanças conformacionais mais intensas; e nenhum espectro de DC foi obtido porque 

em baixa concentração de Chox (0,25 g L-1) o sinal de DC era muito fraco. 

Os espectros de FL obtidos para as misturas de lipase e GO (Figura 29C) 

indicaram que a superfície oxidada de grafeno tem um efeito mais forte sobre os níveis 

de energia da lipase do que o grafeno primitivo. A adição de 0,01 g L-1 ou 0,012 g L-1 de 

GO na lipase a 1,0 g L-1 causou o deslocamento para o vermelho da banda FL em 733 

nm a 786 nm (Δ = 53 nm) e nenhuma mudança aparente nas outras bandas de maior 

energia da lipase pura (em 585 e 651 nm), exceto por um aumento sutil na intensidade 

relativa da banda em 651 nm. Embora GO apresente uma banda de emissão em 721 nm, 

bandas da lipase predominam porque a quantidade de GO é muito baixa (cerca de 1%). 

Considerando a preservação da estrutura secundária de lipase na presença de GO a         

0,01 g L-1 ou 0,012 g L-1 (Figura 25b), o efeito batocrômico observado no espectro de 

FL pode ser atribuído à transferência de energia entre a lipase e GO devido à 

deslocalização de elétrons provocada por uma interação química entre a enzima e GO, a 

qual é mais evidente em baixas concentrações. Os espectros obtidos para misturas de 

lipase a 1,0 g L-1 com GO 0,025 g L-1 e para as misturas de quantidades equivalentes de 

lipase e GO (ambas a 0,25 g L-1) foram semelhantes; as bandas características de 

emissão de FL da lipase em 585 nm e 651 nm estavam ausentes e uma larga banda de 

baixa intensidade energética de FL com máximo em 750 nm apareceu. A banda ampla e 

intensa que emerge em 750 nm pode ser correlacionada com um efeito batocrômico da 

banda de FL do GO e/ou uma relaxação da lipase sobre o GO, o que levou a mudanças 
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na estrutura secundária lipase, como evidenciado pelo fraco sinal de DC para a lipase 

1,0 g L-1 e GO em 0,025 g L-1 ou para misturas de quantidades equivalentes de lipase e 

GO (Figura 25b). Portanto, as bandas de emissão de FL em 585 nm e 651 nm podem ser 

usadas para avaliar a desnaturação da lipase. As interações ácido-base entre os grupos 

de ácido carboxílico do GO e grupos amino terminais da lipase, podem ter reduzido a 

“band gap” do GO causando o deslocamento para o vermelho nas bandas FL, as quais 

podem justificar a desnaturação da lipase. 
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Figura 29: Espectro de FL obtido para (a) G, lipase e suas misturas; (b) G, Chox e suas 

misturas; (c) GO, lipase e suas misturas; empregando técnica de micro Raman com λexc 

= 514,5 nm. 
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6.4 – Conclusões Parciais  

Lipase e Chox, são enzimas importantes para o desenvolvimento de kits de 

diagnóstico, têm substratos hidrofóbicos (ésteres e colesterol) e ambos catalisam 

reações em interfaces. G, que tem uma natureza hidrofóbica, tem a capacidade de 

formar conjugados com lipase e Chox apenas por mistura física, como revelado pelos 

estudos espectroscópicos. A formação de tais conjugados possivelmente favorece a 

exposição de sítios ativos da lipase e da Chox para os substratos correspondentes, 

aumentando a sua eficiência catalítica. Por outro lado, na presença de partículas de GO, 

o qual possui em seus planos basais grupos hidrofílicos, ocorreu à desativação da Chox 

de tal maneira que a estrutura nativa foi perdida. No caso de lipase e GO, em baixas 

quantidades de GO (<0,012 g L-1), os bioconjugados apresentaram menor eficiência 

catalítica que os sistemas contendo G, mas os grupos hidrofílicos ligados ao GO 

possivelmente favoreceram a afinidade pelo substrato, tal como indicado pela 

diminuição dos valores de Km. Em quantidades maiores de GO, lipase desnatura 

parcialmente, como revelado pelo fraco sinal de DC e pelo desaparecimento de bandas 

típicas de FL da lipase. Assim, a combinação de espectroscopia de FL e DC são 

fundamentais para a compreensão do comportamento catalítico de enzimas na presença 

de adjuvantes. Para fins catalíticos, G provou ser um melhor adjuvante para lipase e 

Chox que GO. 
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1 - Introdução 

A Parte B desta tese descreve as atividades realizadas durante o estágio de 

Doutorado Sanduiche em cooperação com o grupo liderado por Tamayo e 

colaboradores no Instituto de Microeletrônica de Madri, Espanha. Este grupo possui 

expertise no desenvolvimento de sensores nanomecânicos baseados em 

microcantilevers (MCs).  

MCs como sensores nanomecânicos tem se tornado uma ferramenta promissora 

na detecção de eventos físico-químicos com elevada precisão, e a transdução desses 

eventos pode ser realizada por avaliação de mudanças de massa, temperatura e estresse 

de superfície (MARTÍNEZ et al., 2010). Estes nanosensores surgiram por meio da 

técnica de Microscopia de Força Atômica (Atomic Force Microscopy, AFM) (FRITZ, 

2008), porém os MCs usados como sensores se diferenciam dos utilizados no AFM por 

não possuírem ponta, ao passo que a morfologia não é o parâmetro de interesse e sim as 

variações de frequência de ressonância e/ou de deflexão causadas por interações de 

forças intermoleculares entre a sua superfície sólida e as moléculas adsorvidas 

(CARRASCOSA et al., 2006). MCs são fabricados em materiais poliméricos, silício ou 

nitreto de silício (TAMAYO et al., 2013; CALLEJA et al., 2006; SADEGHIAN et al., 

2008). Materiais poliméricos são interessantes na confecção dos MCs por fornecerem 

maior sensibilidade em medidas de deflexão estática (será discutida mais 

profundamente) e por fornecerem também módulo de Young menores (CALLEJA et al., 

2006). No caso dos MCs fabricados em silício ou nitreto de silício, a reprodutibilidade 

no perfil de camada de moléculas imobilizadas faz desses materiais os mais utilizados 

no desenvolvimento de biosensores, bem como as excelentes propriedades mecânicas 

exibidas, tais como elevada elasticidade, rigidez, resistência à fratura e a fadiga, 
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estabilidade e condutividade térmica, as quais podem influenciar significativamente na 

constante de mola e no módulo de Young (MAUTE et al., 1999; FRITZ, 2008). Apesar 

das dimensões dos MCs estarem na escala micrométrica, devido ao seu deslocamento 

nanométrico são geralmente chamados de sensores nanomecânicos. Estes 

deslocamentos nanométricos podem ser mensurados por feixe ótico, piezo resistividade, 

piezoeletricidade, interferometria, capacitância e tunelamento elétrico (DAO et al., 

2010). 

Sensores nanomecânicos podem ser operados no modo estático (Figura 1b) ou 

no modo dinâmico (Figura 1c) (SADEGHIAN et al., 2008). No modo estático, 

variações de deflexão do MC estão relacionadas com a diferença na tensão superficial 

em suas duas faces, os quais são mensurados. Neste modo de operação medem-se 

mudanças na energia livre superficial decorrente de forças intermoleculares ou 

reorganização de cargas. O modo estático pode ser usado como um mecanismo de 

detecção funcionalizando-se apenas uma superfície do MC como camada detectora. Isso 

se faz necessário para maximizar o decréscimo da densidade de energia livre superficial 

em somente um lado do MC e, desta forma, criar um microambiente favorável a 

mudanças no estresse de superfície, o qual será compensado por meio de eventos de 

deflexão. Um deslocamento da posição do MC (Figura 1b) irá, assim, indicar se o 

material interagiu com a superfície (KOSAKA et al., 2013). No modo dinâmico, as 

mudanças nos valores de frequência de ressonância são causadas pelo aumento da 

massa do MC. As mudanças na frequência ocorrem como consequência da massa do 

material adicionado em qualquer superfície do MC e, em muitos casos, também pode 

ocorrer devido a alterações da rigidez da camada detectora (CRAIGHEAD, 2007).  
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 Para avaliar eventos físico-químicos devido à funcionalização dos MCs, medidas 

de frequência de ressonância são avaliadas através da incidência de um feixe de laser 

centrado na extremidade final livre de um MC, o qual é refletido até um fotodetector 

sensível (CRAIGHEAD, 2007). À medida que o chip é excitado por um piezoeletro, 

ocorrem variações na posição do feixe de laser refletido no fotodetector devido a 

oscilações da extremidade livre do MC, e consequentemente obtemos através de um 

feedback com um computador valores correspondentes a frequência de ressonância do 

MC. No caso da deflexão, o estresse de superfície causa mudança na curvatura do MC, 

o qual é mensurado pelo laser refletido no fotodetector. A frequência de ressonância, ƒ, 

de um MC oscilante pode ser expressa conforme a equação 1: 

𝒇 =  
𝟏

𝟐𝝅
√

𝒌

𝒎∗
          (1) 

onde K é a constante de mola e m* é a massa efetiva do cantilever, respectivamente.  

A massa efetiva do MC, mb, pode ser relacionada com a sua geometria, através 

da relação m*= n.mb, onde n é um parâmetro de geometria. Portanto, a frequência de 

ressonância pode mudar devido a mudanças de massa e mudanças na constante de mola 

(PALIK, 1998). 

A variação do estresse de superfície, Δσ, é obtida por meio da medida da 

mudança de curvatura de um MC pela aplicação da equação de Stoney, equação 2, 

(CRAIGHEAD, 2007), a qual relaciona o estresse de superfície (Δσ) e a mudança de 

curvatura (Δz):   

∆𝒛 =
𝟔(𝟏−𝝂)

𝑬𝒉𝟐  ∆𝝈              (2) 

onde ν representa o coeficiente de Poisson, h a espessura do cantilever e E o módulo de 

Young. A Figura 1a mostra o esquema experimental de detecção montado em uma 
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câmara ambiental e as Figuras 1b e 1c ilustram os modos de operação estático e 

dinâmico respectivamente.  

 

Figura 1 – (a) Esquema do sistema experimental. Modos de operação dos sensores 

nanomecânicos: (b) modo estático e (c) modo dinâmico. 

Os sensores baseados nos MCs dependem fortemente da especificidade da 

camada do receptor imobilizado e do comportamento exibido pela molécula alvo 

durante o processo de imobilização, a qual causará uma resposta nanomecânica 

resultante da interação do substrato com o adsorbato e consequentemente originará 

mudanças de deformação (deflexões) ou de frequência de ressonância (SHU et al., 2005; 

Stoney, 1909). A deformação é normalmente relacionada com as mudanças no estresse 

de superfície, e consequentemente depende das interações das forças intermoleculares 

entre o complexo molecular ancorado e a superfície do MC, tais como, forças de van 

der Waals, forças eletrostáticas, interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio e forças 

estéricas, as quais requerem um recobrimento somente em um lado do sensor para 

atuarem significativamente (GODIN et al., 2010), conforme comentado anteriormente. 

Existem dois mecanismos para gerar o estresse de superfície, sendo o primeiro causado 

pelo surgimento de uma redistribuição das nuvens eletrônica ao redor dos átomos da 

superfície, que modificam as interações interatômicas (SHIH; CHEN; WU, 2014). Esta 
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fonte de estresse de superfície ocorre significativamente em processos de quimissorção, 

onde a transferência de elétrons entre o adsorbato e os átomos da superfície pode 

ocorrer mais facilmente, e isto faz com que o estresse de superfície por este mecanismo 

seja linearmente proporcional a área da superfície recoberta (HAGAN; MAJUMDAR; 

CHAKRABORTY, 2002). O segundo mecanismo se deve as interações no plano entre o 

complexo molecular e a superfície do adsorbato, causada por forças eletrostáticas, 

ligações de hidrogênio, forças induzidas pela perda entrópica e interações de 

dessolvataçao (HAGAN; MAJUMDAR; CHAKRABORTY, 2002). As mudanças da 

frequência de ressonância, sendo a ressonância flexural a de interesse, ocorrem como 

consequência da massa adicionada sobre a superfície do sensor e em muitos casos 

podem ser influenciadas pelas mudanças na rigidez mecânica do MC (SADER, 2001). 

A adsorção de uma molécula em um lado do sistema nanomecânico induz a um estresse 

de superfície (superfície ativa), o qual aumenta com a ligação de uma molécula alvo. O 

estresse de superfície é explicado pela quantidade de trabalho reversível por unidade de 

área necessária para ampliar uma superfície (TAMAYO et al., 2006). 

A chave para o uso dos MCs para a detecção de eventos físico-químicos é a sua 

habilidade de ser funcionalizado. No capítulo I da Parte B desta tese recobrimos os 

nanosensores com material polimérico. A utilização de polímeros como revestimento de 

sensores apresenta-se promissor devido à sua capacidade de absorver uma grande 

variedade de diferentes moléculas (TANCHAK; BARRETT, 2004). No caso de 

polímeros que sofrem intumescimento, os mesmos são interessantes, pois as 

flexibilidades de suas cadeias poliméricas podem facilitar que determinadas moléculas 

possam ser facilmente adsorvidas pela rede tridimensional do polímero (DAI et al., 

2001), podendo no caso de biomoléculas, como por exemplo, enzimas, proteínas, DNA 
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e RNA; conservar a sua estrutura nativa ou minimizar possíveis mudanças 

conformacionais em suas estruturas terciárias que podem vir a causar a perda de sua 

atividade catalítica (CHIBATA, 1978). O polímero escolhido para ser revestido sobre os 

MCs foi poli (2-hidroxietil metacrilato) (PHEMA), o qual possui a capacidade de 

formar hidrogel em água através de seu intumescimento, tornando a sua aplicação na 

produção de lentes de contato flexíveis, uma das mais relevantes (BRANDA et al., 

2001). Devido à rotação em torno de seu carbono central quando forma hidrogel em 

contato com água, o grupo metila (grupo apolar) da molécula de PHEMA se orienta 

para a interface sólido-ar, fazendo com que o material frágil e flexível pode ser polido 

como lente corretiva de visão, e sua elevada hidratação o tornam confortável quando em 

contato com o globo ocular (STANG; KEILHOFF; FANSA, 2009). Lentes de contato 

para a correção da visão têm sido usadas a mais de 30 anos como alternativa ao uso de 

óculos. Apesar de muitos avanços para melhorar o conforto e a biocompatibilidade das 

lentes de contato, as propriedades interfaciais ainda não são bem compreendidas. Um 

exemplo é o estado de hidratação do PHEMA, o qual está diretamente relacionado com 

a permeabilidade do oxigênio e as propriedades mecânicas deste polímero 

(CHROMECEK et al., 1981; WANG et al., 2008). Ainda que muitas estratégias tenham 

sido desenvolvidas para mensurar a água contida na matriz polimérica, essas técnicas 

são demoradas e geralmente fornecem estimativas aproximadas do estado de hidratação 

de biopolímeros (GHI; HILL; WHITTAKER, 2002; HOFFMAN, 2012). Portanto, a 

compreensão do comportamento de determinados polímeros frente a situações que 

induzem ao seu intumescimento ou desintumescimento são interessantes, pois podemos 

relacionar as suas propriedades físico-químicas com uma ampla variedade de 

aplicações, tais como retardamento da metástase tumoral (CHUNG; RUBNER, 2002), 
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liberação controlada de fármaco (SHI; CARUSO, 2001), e biopolímeros como suporte 

para o crescimento de ossos artificiais (MENDELSOHN et al., 2003).  

Tendo em vista a influência significativa do processo de intumescimento nos 

eventos de deflexão e mudanças na frequência de ressonância dos MCs recobertos com 

PHEMA, uma discussão mais profunda se faz necessária. O processo de 

intumescimento resulta na absorção de solvente entre as redes das cadeias poliméricas, 

o qual induz aumento de sua massa e volume, sendo esse comportamento fortemente 

dependente da estrutura química do polímero (TSUI, 2008). Como o PHEMA possui 

grupos polares em sua estrutura química, como grupos hidroxilas e carbonilas durante o 

processo de intumescimento devem ocorrer possivelmente formação de ligações de 

hidrogênio entre as moléculas de água e os resíduos polares da cadeia polimérica. 

Quando o intumescimento da matriz polimérica é causado pela penetração de água, 

como no caso do PHEMA, a interação deste solvente com o polímero resulta em 

hidrogel (STANG; KEILHOFF; FANSA, 2009). Hidrogéis têm atraído grande atenção 

como biomateriais devido à semelhança de suas propriedades físicas com os tecidos 

vivos, tais como elevado conteúdo de água, consistência elástica e baixa tensão 

superficial (SOUZA; ANDRADE, 2000).  Os hidrogéis são adequados para uma vasta 

gama de aplicações biomédicas e farmacêuticas como, por exemplo, cateteres, 

substratos de culturas de microrganismos, membranas de hemodiálise, imobilização de 

enzimas, lentes de contato flexíveis, entre outros. A biocompatibilidade em longo prazo 

e funcionalidade depende fortemente da capacidade de intumescimento do gel e de 

interação com o fluido circundante (OPDAHL et al., 2003).  Dados reportados na 

literatura evidenciam que a água em hidrogel é descrita pela existência de três estados, 

água ligada, água intermediária e água livre, sendo este modelo proposto por Jhon e 
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Andrade (JHON; ANDRADE, 1973), baseado na estrutura da água próxima a interface 

sólido-liquido e em géis macromoleculares. A água ligada é associada com moléculas 

de água que formam ligações de hidrogênio com grupos polares da cadeia polimérica, 

ou que interage fortemente com resíduos iônicos destas cadeias (SEKINE; IKEDA-

FUKAZAWA, 2009). A água livre consiste das moléculas de água que possuem uma 

estrutura similar com a água do bulk, e sua interação com o polímero é negligenciável. 

A água intermediária está entre a água verdadeiramente ligada e a água livre, e interage 

fracamente com as cadeias poliméricas (SEKINE; IKEDA-FUKAZAWA, 2009). 

Bumbu e colaboradores (BUMBU et al., 2007) reportaram seus estudos cinéticos sobre 

o comportamento de intumescimento e desintumescimento do poli (metacrilato de 

metila) (PMMA) em MCs, e verificaram a dependência deste comportamento (deflexão 

do MC) com a qualidade do solvente (mistura de solvente e não solvente) em diferentes 

razões de mistura de acetato de etila e isopropanol. Eles concluíram que a evolução da 

espessura polimérica resulta do significante aumento de pressão osmótica dentro da 

matriz polimérica. Entretanto, nenhuma avaliação do PHEMA em diferentes massas 

molares baseados em MCs em ciclos de umidade controlada foi realizada até então. 

Para efeito de avaliação e comparação, poliestireno (PS) foi utilizado como 

controle sob as mesmas condições experimentais na resposta da deflexão do MC. Sabe-

se que o PS possui característica hidrofóbica, com ângulo de contato de 

aproximadamente 85º com a água, que não favorece intumescimento por este solvente 

(FAGHIHNEJAD; ZENG, 2012). Deste modo, este polímero mostra-se com um 

excelente candidato.  

Outro fator importante na confecção de filmes finos de PHEMA e PS para 

sensores baseados em MCs é a evaporação do solvente, a qual possui uma função muito 
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importante na uniformidade de filmes produzidos por spin coating, e consequentemente 

os balanços das interações formadas pela superfície de silício do MC, pelo polímero e 

pelo solvente não devem ser negligenciados (AMIM JR; KOSAKA; PETRI, 2008). 

Devido à hidrofobicidade do PS, as interações superfície-polímero são desfavoráveis, e 

as cadeias poliméricas tendem a minimizar o contato com superfície do MC, fazendo 

com que qualquer defeito no filme cause seu desprendimento. Neste caso as interações 

polímero-solvente são mais fortes que as interações polímero-superfície, e desta forma 

as cadeias poliméricas se distanciam o máximo possível da superfície (AMIM JR et al., 

2009). Entretanto, no caso do PHEMA, sua estrutura química é rica em grupos polares 

como hidroxilas e grupos carbonilas, espera-se que estes grupos formem pontes de 

hidrogênio com os grupos silanóis da superfície dos MCs. Neste caso as interações 

polímero-superfície são mais fortes que as interações superfície- solvente, as cadeias do 

polímero irão interagir preferencialmente com a superfície de silício.  

O fenômeno de intumescimento do PHEMA em diferentes massas molares foi 

extensivamente estudado neste trabalho. Devido a interações favoráveis na superfície 

ativa do MC recoberto com PHEMA, o intumescimento ocorre em razão da hidratação 

em condições controladas de umidade relativa do ar (UR), gerando estresse de 

compressão e consequentemente a deflexão do MC. A vantagem dos sensores 

nanomecânicos reside na sua capacidade de medir pequenos deslocamentos com uma 

precisão muito elevada. O monitoramento múltiplo de propriedades físicas de 

quantidades extremamente pequenas do polímero utilizando uma única técnica é muito 

atraente para a rápida caracterização do material. No capítulo I da Parte B deste 

trabalho, o comportamento de intumescimento de filmes finos de PHEMA por água foi 

investigado por elipsometria e resposta nanomecânica. Os ângulos elipsométricos foram 
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medidos em função de diferentes valores de umidade relativa do ar (UR) (25 - 96%) à 

temperatura ambiente. A absorção de água foi estudada baseando-se nas mudanças da 

espessura do filme e índice de refração. A resposta nanomecânica do filme fino de 

PHEMA foi investigada por medidas dos valores de frequência de ressonância dos MCs 

em função de diferentes valores de umidade relativa (0 - 82%) e seguindo a deflexão 

dos MCs em ciclos de umidade (0-82% UR). Os resultados apontam um aumento de 4% 

da massa do MC e deflexões de ~ 60 ± 5 µm devido à hidratação do filme fino 

polimérico. 

No capítulo II da Parte B, sob a supervisão de Javier Tamayo, o aluno colaborou 

no desenvolvimento de um biosensor ultrassensível para a detecção e dosagem de um 

biomarcador cancerígeno. Durante o estágio, o aluno atuou na modificação química da 

superfície de silício dos MCs, inserindo grupos funcionais reativos para a imobilização 

de elementos de bioreconhecimento. Portanto, enfatiza-se que a contribuição exercida 

pelo doutorando no trabalho refere-se à funcionalização da superfície dos MCs e das 

nanopartículas de ouro com anticorpos altamente específicos, caracterização dos MCs 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia ótica de campo claro e 

campo escuro, bem como os bioensaios realizados para a detecção e dosagem do 

biomarcador cancerígeno em tampão e em amostras de soro, os quais foram avaliados 

por mudança de frequência de ressonância do MC devido ao aumento de massa.  

O biomarcador empregado no biosensor foi "carcinogenic embryonic antigen" 

(CEA), o qual foi detectado e dosado em concentrações traços em tampão e em 

amostras de soro. A principal vantagem no desenvolvimento de biosensores 

ultrassensíveis para biomarcadores presentes em fluidos corporais está no diagnóstico 

precoce de inúmeras enfermidades com elevada precisão, reduzindo substancialmente 



165 
Parte B – Sensores Nanomecânicos 

R. A. Silva 

 

os custos de tratamentos clínico-médicos e aumentando consideravelmente as chances 

de sucesso na cura do paciente (TOTHILL, 2009; WARD, 2002).  

Os biomarcadores são categorizados em três tipos principais: exposição, 

suscetibilidade e resposta (WÜNSCH FILHO; GATTÁS, 2001; ASCIERTO et al., 

2013). Os biomarcadores de exposição correspondem à expressão de um agente 

ambiental ou de seus metabólitos no organismo dos indivíduos (HERNÁNDEZ-

MORENO et al., 2010). Os de suscetibilidade indicam indivíduos mais ou menos 

propensos a desenvolver câncer quando expostos a substâncias cancerígenas 

(BOOGAARD; VAN SITTERT, 1996). Os biomarcadores de resposta indicam 

alterações presentes em tumores; são tardios e possuem elevado potencial em aplicações 

oncológicas, incluindo avaliações de risco, diagnóstico diferencial, determinação de 

prognóstico, predição de resposta ao tratamento e monitoramento de progressão da 

doença (ZHU et al., 2008). Relacionado a essas aplicações pode-se considerar também a 

compreensão do mecanismo inicial da enfermidade, do processo de agravamento, 

desenvolvimento do método de diagnóstico e tratamento clínico (BAYLIN; OHM, 

2006). Um biomarcador pode ser uma proteína, fragmento de proteína, DNA ou RNA 

(HENRY; HAYES, 2012). Ao lado do desenvolvimento de tecnologias proteômicas, 

muitos biomarcadores baseados em proteínas têm sido descobertos para muitos tipos de 

câncer, tendo um destaque especial para CEA (HENRY; HAYES, 2012). CEA é uma 

glicoproteína com 180 kDa de massa molar, a qual é expressa na mucosa intestinal e em 

outros epitélios. A sobre expressão desta glicoproteína está diretamente relacionada com 

câncer do tecido colorretal, e em menor extensão em câncer estomacal, mama e pulmão. 

CEA pode ser dosado em baixas concentrações no soro de indivíduos saudáveis. Níveis 

séricos moderadamente elevados estão correlacionados com doença benigna do fígado 
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ou pancreatite, enquanto que níveis altamente elevados podem ser causados pelas 

neoplasias malignas supracitadas, associadas com atividade e disseminação da 

enfermidade (MOLDRICH; LANGE; STRIK, 2010). Portanto, a utilização dos MCs 

para a dosagem em níveis séricos do CEA em concentrações traços apresenta-se 

interessante por fornecer elevada sensibilidade na detecção desta proteína quando 

secretada por tumores nos seus estágios iniciais, quando os sintomas ainda não foram 

desenvolvidos e o tratamento é mais efetivo. 

Para o biosensor nanomecânico de CEA, a transdução de sinal ocorre devido a 

eventos de reconhecimento biológico quando a superfície funcionalizada interage com 

amostras que contém esta molécula alvo (CARRASCOSA et al., 2006). As superfícies 

modificadas desses biosensores baseados em MCs aproveitam a capacidade de algumas 

biomoléculas (receptores) em se ligar especificamente (reconhecer) a biomoléculas 

complementares (ligantes). A modificação da superfície do MC compreende (i) a 

modificação química da superfície a fim de se obter grupos funcionais reativos que se 

liguem fortemente a elementos de bioreconhecimento, (ii) a imobilização de elementos 

de bioreconhecimento, e finalmente (iii) se restar áreas da superfície do MC não 

funcionalizada, as mesmas devem ser bloqueadas com moléculas que dificultem ou 

minimizem a formação de adsorção não específica (TAMAYO et al., 2013).  

Como os sensores nanomecânicos são baseados nas mudanças de frequência de 

ressonância e consequentemente nas variações de massa adicionada, o bloqueio da 

superfície dos MCs contra adsorções não especificas são crucias na especificidade e na 

robustez do biosensor desenvolvido. Existem na literatura inúmeros métodos para 

reduzir interações não específicas em amostras clínicas. Esses métodos podem ser 

aplicados individualmente ou em combinação, tais como o recobrimento de mistura de 
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monocamadas auto associadas que contem unidade de etileno glicol, superfície de 

carboximetil dextrana, uso de aditivos no ensaio de tampão, uso de agentes de bloqueio 

como, por exemplo, leite e certos polímeros. Um excelente candidato é o uso de 

polímeros com cadeias etoxiladas que criam um impedimento estérico devido à 

hidratação nas regiões não ocupadas pelos elementos de bioreconhecimento. Sabe-se da 

eficiência de polímeros derivados de polietileno glicol (PEG) no bloqueio de superfícies 

contra interações não especificas, bem como o uso de glicina (um aminoácido) nesse 

auxilio sinérgico (ULUDAG; TOTHILL, 2012; STREULI; BAILEY; BISSELL, 1991).  

Para se obter sucesso no biosensor nanomecânico desenvolvido, os elementos de 

bioreconhecimento deverão manter sua atividade biológica, serem reprodutíveis, 

possuírem camadas de receptores homogêneas para as moléculas alvo e serem robustos 

(TEMPLIN et al, 2002). Os MCs são excelentes candidatos para o desenvolvimento de 

biosensores, pois exibem ótimos atributos mecânicos para a transdução de sinal de 

reconhecimento biomolecular, apresentando sobre a sua superfície ligações de 

nanoescala (modo estático) e variações nas propriedades de vibração (modo dinâmico) 

via mecanismo físico induzido por forças biomoleculares, massa adsorvida e rigidez de 

biomoléculas (SADEGHIAN et al., 2008). Os elementos de bioreconhecimento 

utilizado foram os anticorpos, que possuem um papel de destaque nos avanços 

tecnológicos em ensaios de diagnósticos e têm sido extensivamente usados exames de 

interesse clínico (GUPTA et al., 2006). A tática proposta neste trabalho envolve um 

ensaio sanduiche de reconhecimento do biomarcador CEA presente no soro sanguíneo 

primeiro pelo anticorpo monoclonal ancorado na superfície da nanopartícula de ouro, 

seguido posteriormente pelo reconhecimento da molécula alvo por outro anticorpo 

monoclonal anteriormente ancorado na superfície modificada do MC. Prefere-se o 
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ensaio sanduiche na detecção direta de analitos em concentrações traços tanto em 

tampão como em amostras clínicas para a eliminação de efeitos de matriz, causados por 

diferenças de viscosidade e de índice de refração, como também por aumentar a 

sensibilidade do sensor devido a maior densidade das nanopartículas de ouro 

(ULUDAG; TOTHILL, 2012). No Capítulo II da Parte B deste trabalho usamos o modo 

dinâmico e mensuramos a frequência de ressonância do MC, o qual decaiu linearmente 

em função da massa de nanopartículas de ouro adicionada. 

O crescente interesse em biosensores nanomecânicos é motivado pela sua 

habilidade de detecção label-free, elevada sensibilidade, pequena área do sensor que 

garante o uso de pouco reagente e consumo de pouca amostra (ÁLVAREZ; TAMAYO, 

2005; VOINOVA; JONSON; KASEMO, 2002). Essas características fazem dos MCs 

ótimos suportes para a imobilização de moléculas bioativas, principalmente no 

diagnóstico de neoplasias, doenças infectocontagiosas, desordens hormonais, entre 

outras. Sabe-se que o método de detecção para os ensaios biológicos depende 

fortemente da camada de receptor imobilizada e que uma imobilização apropriada pode 

aumentar a seletividade do sensor. A adsorção química de proteínas sobre a superfície 

dos MCs pode depender de uma ampla variedade de procedimentos químicos, porém 

deve-se assegurar a reprodutibilidade e a estabilidade da proteína imobilizada. 

Entretanto, a principal desvantagem da adsorção química é que alguns grupos 

funcionais das proteínas podem se orientar aleatoriamente, dificultando a ligação do 

analito com o sitio ativo da proteína. Portanto, é de suma importância que o 

procedimento escolhido para a imobilização evite situações que possam induzir ao 

bloqueio do sitio ativo ou mesmo a mudanças conformacionais que possam causar 
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redução das velocidades de atividade do receptor protéico (GRIESHABER et al., 2008; 

BALLARD-BARBASH et al., 2012; CHANG; DONOVAN; TAN, 2013).  

Algumas estratégias podem ser empregadas, porém existe uma dependência 

crucial com as características do substrato de imobilização. Por exemplo, em MCs 

recobertos com uma fina camada de ouro, a imobilização covalente do alcanotiol com 

acila terminal é muito interessante, pois pode ser seguido pela esterificação de grupos 

carboxila por meio do 1-etil-3- (3-dimetilaminopropil) -carbodiimida (EDC) e                      

N-hidroxisuccinimida (NHS). EDC é um derivado de carbodiimida solúvel em água que 

catalisa a formação de ligação amida entre grupamentos de ácidos carboxílicos e aminas 

pela ativação de grupos acilas com a formação de um derivado de O-ureia. Este 

derivado reage rapidamente com nucleófilos. NHS é frequentemente usado para auxiliar 

no acoplamento da carbodiimida. Outra opção é a ligação direta na superfície do MC 

recoberto com ouro por meio de pontes de dissulfetos presentes nas biomoléculas 

(BALAMURUGAN et al., 2008; LU; SMYTH; O'KENNEDY, 1996). 

Para as superfícies de silício ou nitreto de silício, muitas opções no emprego de 

diferentes conjugações químicas podem ser realizadas. No entanto, a escolha da 

estratégia de funcionalização da superfície é fortemente dependente de qual tipo de 

grupo funcional terminal deseja que se liguem as biomoléculas. Proteínas podem ser 

imobilizadas quimicamente sobre os MCs por grupo amino, biotina, carboxila ou tiol. 

Os três grupos funcionais terminais mais comuns empregados na imobilização de 

moléculas bioativas são hidroxila, amina e carboxila. Para se obter os grupos funcionais 

requeridos para a imobilização covalente é necessário à funcionalização do óxido de Si 

da superfície dos MCs usando trialcoxisilano (por exemplo, trimetoxisilano ou 

trietoxisilano), o qual poderá incorporar moléculas de aminopropil ou glicidoxipropil. 
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MCs amino-funcionalizados podem ser usados diretamente para os subsequentes paços 

de conjugação com as proteínas, porém, o grupo glicidoxipropil é geralmente 

hidrolisado com solução ácida para formar grupo dihidroxi, o qual pode ser modificado 

posteriormente (BALAMURUGAN et al., 2008). As imobilizações de anticorpos por 

meio da formação de uma ligação amida com auxílio dos reagentes estão descritos 

detalhadamente em materiais e métodos da Parte B. Anticorpos são proteínas usadas 

pelo sistema imunológico para identificar e neutralizar corpos estranhos como bactérias, 

vírus ou células tumorais (JAYASENA, 1999). Um anticorpo reconhece um alvo 

específico, o antígeno, presente nas células estranhas ao organismo. Cada anticorpo 

dispõe de dois sítios, chamados de parátopos, que se liga a uma parte especificam do 

antígeno, o epítopo. O reconhecimento dos anticorpos dos diversos antígenos presentes 

em diferentes patógenos (bactérias, vírus, fungos e parasitas) envolvem ligações 

reversíveis e não covalentes como pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e de 

van der Waals e ligações iônicas. A força de ligação entre anticorpo e antígeno em uma 

única região de ligação (epítopo) é denominada afinidade (BORREBAECK, 2000; 

CHANG; SUN; SUN, 1996; KOPROWSKI; HERLYN; DE FREITAS, 1991). Os 

anticorpos podem apresentar uma especificidade impressionante para um antígeno, 

distinguindo pequenas diferenças nas suas estruturas químicas. Baseando-se na 

especificidade da reação da CEA com os anticorpos monoclonais foi desenvolvido o 

biosensor nanomecânico ultrassensível. Anticorpos monoclonais (Monoclonal antibody, 

Mab) são produzidos por um único clone de um linfócito B parental, sendo, portanto, 

idênticos em relação às suas propriedades físico-químicas e biológicas (MARX et al., 

1997; REUVENY et al., 1986; JAMES; BELL, 1987). Esses Mabs podem ser gerados 

em laboratório para reconhecer e se ligar a qualquer antígeno de interesse. O 
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procedimento foi relatado em 1975 em artigo publicado na revista Nature pelos 

cientistas César Milstein e Georges Köhler (KÖHLER; MILSTEIN, 1975). Por esse 

feito, ambos foram os laureados pelo Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1984 com o 

dinamarquês Niels Kaj Jerne. Disponível em: 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1984/> Acesso em: 01 de 

março de 2015. Os anticorpos monoclonais são produzidos em laboratório a partir de 

linfócitos B gerados por camundongos cujos sistemas imunológicos foram estimulados 

pelos antígenos de interesse.  O anticorpo monoclonal de captura (MAb 3C6) foi 

imobilizado quimicamente sobre a superfície do MC. Quando o MC entra em contato 

com o analito de interesse, neste caso a proteína CEA presente no plasma sanguíneo, 

ocorre à captura deste antígeno. O antígeno capturado é reconhecido pelo segundo 

anticorpo (MAb 3C1), anticorpo de detecção, o qual está quimicamente imobilizado 

sobre as nanopartículas de ouro, conforme o procedimento citado em Materias e 

Métodos, formando um ensaio sanduiche altamente usado em imunosensores baseados 

em testes ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, Ensaio de Imunoabsorção 

Ligado a Enzima (DE LA RICA; STEVENS, 2012)).  

Para avaliar a eficiência do biosensor na detecção e dosagem de CEA, 

realizaram-se ensaios controles sob as mesmas condições experimentais de exposição 

dos MCs em tampão e em plasma sanguíneo contra molécula alvo. Seguindo o mesmo 

protocolo, imobilizou-se quimicamente sob MCs de referência o anticorpo da anti-

horseradish peroxidase (anti-HRP), expondo-os contra CEA tanto em tampão como 

contra plasma, e posteriormente expondo-os contra as nanopartículas de ouro 

funcionalizadas com Mab 3C1. A frequência de ressonância mensurada não acusou 

variações devido à adição de massa, evidenciando a especificidade dos anticorpos 
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escolhidos, bem como a sensibilidade do biosensor desenvolvido. Quando os MCs 

funcionalizados com anti-HRP interagiram com a enzima horseradish peroxidase 

(HRP) verificou-se o bioreconhecimento do sensor (KOSAKA et al., 2013). Portanto a 

especificidade do sensor foi sistematicamente estudada, mostrando que o biosensor de 

CEA é altamente sensível e especifico, apresentando condições primordiais para 

aplicações em ensaios de interesse clínico-analíticos na dosagem de CEA presente no 

plasma, minimizando a ocorrência de falsos positivos e falsos negativos em 

diagnósticos. 
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2 - Materiais 

Para o capítulo I, amostras de poli (2-hidroxietil metacrilato) (PHEMA) com 

massa molar viscosimétrica média (Mv) de 20,000 g mol-1 (PHEMA-20),                   

300,000 g mol-1 (PHEMA-300) e 1.000.000 g mol-1 (PHEMA-1000), poliestireno (PS) 

com Mv de 300,000 g mol-1, tolueno e metanol grau analítico foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich (EUA). Soluções de 30 g de L-1 de PHEMA e PS foram preparadas em 

metanol e tolueno, respectivamente, em um banho de ultrassom durante 5 minutos. 

Arranjos de microcantilevers de silício (MC) (Mikromasch, Estonia) foram usados 

como suporte dos filmes finos de PHEMA. 

Para o capítulo II, O ácido sulfúrico (reagente ACS, 95-98%), peróxido de 

hidrogênio (H2O2 30%), (3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano (98%), Nα, Nα-Bis 

(carboximetil) - L-lisina hidratado (97%, TLC), tolueno seco (99,8%),                                       

N-hidroxissulfosuccinimida sódica (sulfo-NHS), hidrocloreto de N-(3-dimetilamino 

propil) -N'-etilcarbodiimida (EDC), (aminoetil) polietileno glicol (5000 Da),                   

ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico (MES), anticorpo anti-peroxidase produzidos em 

coelho (anti-HRP), solução tampão de bicarbonato, fosfato tamponado salino (PBS), 

cloreto de sódio, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico e Tween-20 

foram adquiridos a partir de Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). Kit de diálise com faixa 

de corte de 8 kDa de peso molecular foi adquirida da GE Healthcare (Little Chalfont, 

Reino Unido). Além disso, kit de Ensaio Coomasie Plus (Bradford) foi adquirido a 

partir de Thermo Scientific (Waltham, EUA). Soro fetal bovino (FBS), origem 

brasileira, estéril filtrada para cultura de células, foi adquirido a partir de Lonza 

(Verviers, Bélgica). Nanopartículas esféricas de ouro de 100 nm de diâmetro revestidas 

com 5 nm de espessura com carboxi-polímero (C11-100-TC-50) foram adquiridos a 
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partir de NanopartzTM (Loveland, EUA). As nanopartículas de ouro foram fornecidas 

com concentração de 6,34 109 nanopartículas mL-1 em 18 Água MEG DI. Os arranjos 

de cantilever de silício foram adquiridos da Concentris GmbH (Basileia, Suíça). 

Antígeno monoclonal proveniente de camundongos (3C6 e 3C1), antígeno 

carcinoembrionário (CEA) obtido a partir do tecido do cólon de um único paciente com 

carcinoma metastático de fígado. No imunoensaio sanduíche foi utilizado para a 

detecção de CEA os anticorpos monoclonais 3C1 e 3C6, os quais são os anticorpos de 

captura e de detecção, respectivamente.  

 

3 - Métodos 

Antes da sua funcionalização, os arranjos de MCs foram limpos com solução 

piranha (3 H2SO4: 1 H2O2) para remover todos os resíduos orgânicos sobre a superfície 

(cuidado: solução piranha é extremamente corrosiva, reativa e potencialmente 

explosiva) durante 15 minutos à temperatura ambiente. Os MCs foram lavados três 

vezes com água Milli-Q e secos com jatos de nitrogênio.  No capítulo I, os arranjos de 

MC foram lavados em solução piranha e usados como transdutores mecânicos. Os MC 

possuem 400 µm de comprimento, 100 µm de largura e 1 µm de espessura. As 

variações de frequências de ressonância dentro de uma matriz foram menores que 1%, 

indicando propriedades mecânicas similares. Soluções de 30 g L-1 com os polímeros 

PHEMA-20, PHEMA-300 e PHEMA-1000 recobriram os MC por spin-coating 

(recobrimento rotacional) num aparelho SÜSS Microtec Delta +10 em 10000 rpm por 

30 segundos, onde o chip foi fixado com o auxílio de uma fita de carbono, a qual é 

também usada em microscopia eletrônica de varredura, devido a sua inércia sob 

condições extremas de vácuo e feixes de elétrons. No caso de PHEMA-300, os filmes 
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foram depositados não só em MCs puros, mas também em MCs previamente revestidos 

com um filme fino de PS (~ 40 nm de espessura); estes filmes foram codificados como 

PS/PHEMA-300. Os filmes poliméricos foram homogeneamente depositados sobre os 

MCs (Figura 1). Deve-se notar que soluções poliméricas com concentração maior que 

30 g L-1 não são adequadas porque levam a filmes poliméricos descontínuos e não 

geram estresse de superfície uniforme. PHEMA ou PS foram removidos do lado oposto 

do MC por tratamento de plasma (80 W, 7,5 × 10-9 Torr, O2 em 20 sccm, RIEOxford 

Instruments Plasmalab 80 PLUS), caso contrário não haverá nenhuma deflexão do 

cantilever. Deve-se notar que o tratamento com plasma não causa reticulação, 

afinamento do filme, ou mudanças na rugosidade da superfície. A Figura 2 mostra 

imagens topográficas obtidas por Microscopia de Força Atômica (Atomic Force 

Microscopy, AFM) (10 µm x 10 µm) para PHEMA-300 antes e depois de tratamento 

com plasma, com os correspondentes valores médios de rugosidade (rms). 

 
Figura 2: Imagens topográficas de AFM (10 µm x 10 µm) obtidas para PHEMA-300 

antes e após tratamento com plasma, com os correspondentes valores de medida de 

rms. 
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No capítulo II, os MCs foram mergulhados numa solução a 0,2% de (3-

glicidiloxipropil) trimetoxisilano em tolueno seco overnight a temperatura ambiente. As 

amostras foram lavadas com tolueno, água Milli-Q e secas com jatos de nitrogênio. 

Posteriormente os MCs foram incubados overnight a 25 ° C sob agitação suave em uma 

solução de 100 mM de NTA em tampão carbonato 50 mM (pH 9,5). A funcionalização 

dos MCs com NTA é um método de duas etapas que compreende (i) inserção de 

epoxissilano 3- (2,3-epoxipropoxi) propiltrimetoxisilane à superfície microcantilever 

limpo e (ii) ligação do NTA através dos grupos epóxi (os grupos epóxi na superfície 

reagem com os grupos amina do NTA a pH básico). Os MCs foram então lavados com 

tampão carbonato 50 mM pH 9,5, água Milli-Q e secos com jatos de N2. Os grupos 

carboxilas na superfície do cantilever foram ativados pela imersão em uma solução 

mista de 100 mM de EDC e 150 mM de sulfo-NHS, ambos dissolvidos em 10 mM de 

MES pH 5,5. Os MCs foram incubados durante 45 minutos a 37 ° C, sob suave 

agitação. Imediatamente após este período, as amostras foram extensivamente lavadas 

com 10 mM de MES. 

 

3.1 - Deflexão em função do tempo e medidas de frequência de ressonância (Capítulo I) 

A frequência de ressonância e a deflexão do MC recoberto com polímero foram 

monitoradas em função da umidade relativa do ar (UR) conforme a configuração 

experimental representada na Figura 3. A resposta nanomecânica dos MCs foi realizada 

por medidas de um feixe de laser óptico incidente em um sistema de medidas montado 

no laboratório equipado com uma câmara ambiental que permite o controle da 

temperatura e da UR. A técnica de leitura combina o método óptico de varredura 

bidimensional automatizada que permite seguir o movimento (deflexão) do MC em 
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tempo real e também permite medir a frequência de ressonância dos MCs (MARTÍNEZ 

et al., 2010). O feixe de laser de diodo vermelho de 3 mW (Edmund Optics) focou-se na 

extremidade final do MC, onde o feixe refletido foi coletado por um detector linear de 

posição bidimensional (PSD). O sistema de controle da UR é equipado com uma sonda 

de umidade Hygrosens (sensor) e dois controlados de fluxo de massa (MFC) da 

Aalborg. A câmara de medida tem uma entrada para N2(g) seco/úmido. Um dos MFC 

fornece um fluxo de N2(g) seco, e o outro fornece um fluxo de N2(g) úmido, o qual é 

obtido pela passagem do gás através de um balão cheio de água destilada. Ambos os 

gasodutos são misturados numa pré-câmara antes de atingir a câmara de medidas. O 

sistema de controle de temperatura foi equipado com um detector de temperatura padrão 

PT 100 resistence localizado próximo ao arranjo de MCs na câmara de medidas e um 

ambientalizador (Huber Kaeltemaschinenbau GmbH), como mostrado na Figura 3. Para 

os ciclos de umidade, a umidade relativa variou de 0% a 80%, enquanto a temperatura 

foi mantida constante em 25 ± 1◦C. Os ciclos de umidade foram concluídos em 8 min, 

15 min ou 60 min. A frequência de ressonância dos MCs foi medida a 0% e 80% de UR 

após a estabilização ambiental da câmara de medida na UR desejada por 10 minutos. 
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Figura 3: Esquema da montagem experimental utilizada para os experimentos. Chip 

é montado num atuador 2D voice-coil para deslocamento do chip na direção dos 

eixos X e Y. O deslocamento para fora do plano do sistema mecânico é o eixo Z. O 

feixe de laser incidente é orientado ortogonalmente para o feixe de laser refletido com 

um eixo no plano X-Z. O sistema possui também uma câmara ambiental com controle 

automático de UR e temperatura. 

 

3.2 - Medidas de perfilometria (Capítulo I) 

Lâminas de silício (University Wafers, USA) foram cortadas em 1,0 cm2 de 

dimensão e limpas com solução piranha e água deionizada e posteriormente secas com 

jatos de N2. Metade da área das lâminas de silício foi recoberta com uma fita resistente a 

tolueno e a metanol. Soluções poliméricas foram depositadas sobre as lâminas de silício 

por recobrimento rotacional (SÜSS Microtec Delta +10), ω = 10,000 rpm, 30 s. A fita 

foi removida e os valores de espessura dos filmes medidos por perfilometria (Veeco 

Dektak 150). As medidas foram realizadas no mínimo em três diferentes regiões da 

amostra.  
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3.3 - Medidas de elipsometria (Capítulo I)   

As medidas de elipsometria foram realizadas em ar usando um elipsômetro 

vertical controlado por computador DRE-EL02 (Ratzeburg, Alemanha), com ângulo de 

incidência de 70º e laser de He-Ne com λ = 632,8 nm. As medidas de espessura (d) e o 

índice de refração (n) do PHEMA foram determinados independentemente usando um 

modelo de multicamadas composto pelo substrato, a camada desconhecida e o ar. Os 

valores de espessura (d) e o índice de refração (n) da camada desconhecida podem ser 

calculados a partir dos ângulos elipsométricos, Δ e Ψ, usando a equação fundamental da 

elipsometria e cálculos interativos com as matrizes de Jones (AZZAM; BASHARA, 

1988), 

tan 𝛹 𝑒𝑖∆ =  𝑅𝑝𝑅𝑠 = 𝑓(𝑛, 𝑑, 𝜆, 𝜑)      (3) 

onde Rp e Rs são os coeficientes de reflexão total para as ondas perpendiculares e 

paralelas, respectivamente. Eles são uma função do ângulo de incidência (φ), 

comprimento de onda (λ), índice de refração e espessura de cada camada do modelo. A 

espessura da camada de SiO2 foi determinada em ar, considerando-se os índices de 

refração para Si como nSi = (3,88 - 0.018 i) (PALIK, 1985), nar = 1,00 e nSiO2 = 1,462 

(PALIK, 1985) e a espessura "infinita" para as camadas de Si e de ar. A espessura 

média para SiO2 foi (2,0 ± 0,1) nm. A espessura média e índice de refração 

determinados em ar para filmes finos de PS depositados sobre Si (136 ± 5) nm e (1,587 

± 0,004), respectivamente. PHEMA recoberto sobre lâminas de Si previamente 

revestidas com PS foram inseridos numa célula especial feito de poli (metacrilato de 

metila) e janelas de quartzo com inclinação de 70◦ (FUJIMOTO; PETRI, 2001). A UR 

dentro da célula elipsométrica foi controlada por mistura a seco N2 e N2 úmido 

mensurado por um medidor de humidade / temperatura Lutron HT 3006A. No primeiro 
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conjunto de experiências, um valor de UR desejado foi ajustado dentro da cela e os 

ângulos elipsométricos foram medidos após 4 h. No segundo conjunto de experimentos, 

os valores de UR foram constantes os ângulos elipsométricos foram medidos em função 

do tempo. Todas as medidas foram realizadas em (24,0 ± 0,5) ◦C. 

 

3.4 Conjugações de anticorpos sobre nanopartículas de ouro recobertas com carboxi-

polímero (Capítulo II) 

A detecção dos anticorpos pelo antígeno monoclonal anti-carcinoembryonic 3C1 

(MAb3C1), imobilizado na superfície das nanopartículas de ouro revestidos com 

carboxi-polímero seguiu o procedimento fornecido pela NanopartzTM 

(http://www.nanopartz.com/). Em primeiro lugar, 100 µL de nanopartículas de Au       

2,5 mg mL-1 em PBS foram misturados com 100 µl de anticorpos de detecção 1 mg mL-

1 em PBS. Então, 1 mL de água mili-Q foi adicionada e a solução foi submetida à vortex 

durante 1 minuto a 25 °C (solução A). Imediatamente 100 µL de EDC 1 mg mL-1 e        

150 µL de sulfo-NHS 1 mg mL-1 em água Milli-Q foi adicionado à Solução A. A 

mistura foi incubada a 25 °C durante 1 hora e, em seguida, separadas por centrifugação. 

O sobrenadante foi removido e o volume reduzido para menos de 50 µL e a solução 

restante foi completada com 1,5 mL de tampão PBS. Este passo foi repetido duas vezes. 

Depois, as nanopartículas foram centrifugadas novamente e o sedimento formado foi 

misturado com 1,5 mL de BSA 1 mg mL-1 em PBS, a qual foi incubada durante 1 hora a 

25 °C para bloquear os espaços vazios não revestidos sobre a nanopartícula de ouro para 

evitar a formação de interações não específicas. A solução foi então centrifugada. O 

sobrenadante foi removido e o volume reduzido para menos de 50 µL e a solução 
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restante foi completada com 1,5 mL de tampão PBS. Este passo foi repetido duas vezes. 

A amostra foi armazenada a 4 ⁰C até a sua utilização. 

 

3.5 - Funcionalização dos microcantilevers (Capítulo II) 

Antes da sua funcionalização, os arranjos de MCs foram limpos com solução 

piranha (3 H2SO4: 1 H2O2) para remover todos os resíduos orgânicos sobre a superfície 

(cuidado: solução é piranha extremamente corrosiva, reativa e potencialmente 

explosiva) durante 15 minutos à temperatura ambiente (RT). Os MCs foram lavados três 

vezes com água Milli-Q e secos com jatos de nitrogênio. Os MCs foram mergulhados 

numa solução a 0,2% de (3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano em tolueno seco overnight 

a temperatura ambiente. As amostras foram lavadas com tolueno, água Milli-Q e secas 

com jatos de nitrogênio. Posteriormente os MCs foram incubados overnight a 25 °C sob 

agitação suave sem uma solução de 100 mM de NTA em tampão carbonato 50 mM (pH 

9,5). A funcionalização dos MCS com NTA é um método de duas etapas que 

compreende (CHEVALIER et al., 2010) (i) inserção de epoxissilano                              

3-(2,3-epoxipropoxi) propiltrimetoxisilano à superfície microcantilever limpo e (ii) 

ligação do NTA através dos grupos epóxi (os grupos epóxi na superfície reagem com os 

grupos amina do NTA a pH básico). Os MCs foram então lavados com tampão 

carbonato 50 mM pH 9,5, água Milli-Q e secos com jatos de N2. Os grupos carboxilas 

na superfície do cantilever foram ativados pela imersão em uma solução mista de 100 

mM de EDC e 150 mM de sulfo-NHS, ambos dissolvidos em 10 mM de MES pH 5,5. 

Os MCs foram incubados durante 45 minutos a 37 °C, sob suave agitação. 

Imediatamente após este período, as amostras foram extensivamente lavadas com 10 

mM de MES. 
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3.6 - A imobilização dos anticorpos de reconhecimento e controle sobre os MCs 

(Capítulo II) 

Antes da imobilização de anticorpos sobre os MCs, 1 mL de solução de anti-

HRP 4 mg mL-1 em água Milli-Q foi dialisada overnight a 4 °C. A concentração da 

solução de anti-HRP depois da diálise foi determinada utilizando o método de Bradford 

(BRADFORD, 1976). Uma curva de calibração foi feita utilizando albumina sérica 

bovina (BSA) como proteína padrão. O intervalo de linearidade do ensaio foi de                     

5 µg ml-1 a 2500 µg ml-1. A anti-HRP foi imobilizada sobre as superfícies dos MCs 

utilizados como amostras controle seguindo o mesmo protocolo aplicado para os 

anticorpos de reconhecimento, conforme o descrito a seguir. Logo após a etapa de 

ativação de superfície, os anticorpos foram imobilizados apenas no lado de cima dos 

MCs, utilizando o método reportado na literatura (KOSAKA et al., 2013). O 

procedimento de funcionalização envolve imobilização covalente e orientação do 

anticorpo com capacidade de reconhecimento superior a 90% (KOSAKA et al., 2013). 

Uma solução de    50 µg ml-1 de controle ou anticorpos de reconhecimento (monoclonal 

anti-antígeno carcinoembrionário 3C6 (MAb3C6) foi preparado em 10 mM de MES 

(pH 5,5)). Os MCs foram incubados durante 2 horas a 37 °C. Depois disso, as amostras 

foram lavadas com MES 10 mM (pH 5,5) e incubadas durante 45 minutos a 37 °C com 

10 mM de tampão fosfato de sódio (pH 8,0) com NaCl 0,3 M para dessorver os 

anticorpos que não estão covalentemente ligados à superfície. A superfície do cantilever 

foi subsequentemente bloqueada para evitar adsorções não específicos; os MCs foram 

mergulhados numa solução de 1 mg mL-1de (aminoetil) polietileno glicol (PEG) em 

MES 10 mM com 0,05% de Tween 20 ® (pH 5,5) overnight a 4 °C. Posteriormente, as 

amostras foram lavadas com MES pH 5,5 com 0,05% de Tween 20 ® (pH 5,5). 
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3.7 - Reconhecimento do biomarcador e ensaio de sanduíche (Capítulo II) 

Os MCs foram incubados durante 1 hora a 37 °C em 1 ml de soluções de CEA 

com concentrações que variam de 1 pg mL-1 até 10 ag mL-1 em solução PBS com 0,05% 

de Tween 20 ®, pH 7,4 (PBST) e FBS para simular uma amostra real. Experimentos de 

controle rigorosos foram realizados com os MCs de controle funcionalizados com o 

anticorpo de anti-peroxidase e concentrações muito altas de 1 µg ml-1 de CEA. Logo 

depois, os MCs foram lavados duas vezes com PBST e uma vez com PBS pH 7,4. 

Depois disso, as amostras foram lavadas com água Milli-Q e secas com jatos de N2. 

Para o ensaio de sanduíche, os MCs foram mergulhados em 1 mL de uma solução de 

nanopartículas de ouro funcionalizada com o anticorpo de detecção de 1 ug mL-1 

(MAb3C1), preparado em MES pH 5,5 com 0,05% de Tween 20® (MEST). As 

amostras foram incubadas a 37 ° C durante 1 hora, sob agitação suave, lavadas três 

vezes com MEST, duas vezes com MES, extensivamente lavado com água Milli-Q e 

secas com jatos de N2. 

 

3.8 - Microscopia de campo claro/escuro (Capítulo II) 
 

 As imagens de campo claro do cantilever em diferentes comprimentos de onda 

foram realizadas com um microscópio (Nikon, ECLIPSE LV150A) equipado com uma 

câmera de ultra-alta definição de cor arrefecida (Nikon, DS-RI1). Vários filtros de luz 

colocados ao longo do braço de iluminação do microscópio foram usados para ajustar o 

comprimento de onda de iluminação. Imagem de campo escuro foi realizada com um 

microscópio Zeiss (Axioskop 2 MAT) equipado com uma câmera colorida de alta 

definição (Zeiss, AxioCam MRc 5). As medidas foram realizadas em reflexão de campo 

escuro com Epiplan NeofluarR em ampliação de 50X (Zeiss, NA 0,8). O tamanho das 
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imagens foram 220 x 297 µm2. A intensidade do canal vermelho das imagens de campo 

escuro foi utilizada para quantificar a intensidade de dispersão numa escala típica de 8 

bits (0 a 255). Os dados brutos foram processados com uma rotina personalizada 

desenvolvida com Matlab® que calcula o componente vermelho significativo de cada 

imagem de campo escuro normalizados para o componente vermelho médio de uma 

superfície de silício limpo. Na Figura 4 estão apresentadas imagens dos cantilever para 

amostra controle (anti-HRP_1µg mL-1 de CEA), e para o ensaio de detecção de CEA em 

concentrações que variaram de 1ag mL-1 a 100 fg mL-1. Os ensaios foram realizados em 

plasma. 

 

Figura 4: Imagens de campo escuro do cantilever após a etapa de reconhecimento 

com os anticorpos ancorados nas nanopartículas para o experimento controle (anti-

HRP na presença de 1 µg mL-1 de CEA) e para o ensaio de detecção de CEA, cuja 

concentração variou de (1 ag mL-1 a 100 fg mL-1). 

 

 

 

Controle (anti-HRP)_1µgCEA_plasma

MAB3C6_1agCEA_plasma

MAB3C6_10agCEA_plasma_AuNp

MAB3C6_100agCEA_plasma_AuNp

MAB3C6_1fgCEA_plasma_AuNp

MAB3C6_10fgCEA_plasma_AuNp

MAB3C6_100fgCEA_plasma_AuNp
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3.9 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Capítulo II) 
 

A densidade de nanopartículas de ouro na superfície do MC e do preclamping 

foi mensurada com precisão por MEV (Hitachi S-800 FESEM). Cerca de 100 imagens, 

como mostrado na Figura 5 do capítulo II (Parte B), foram adquiridas em diferentes 

regiões de cada cantilever e preclamping para cada concentração de CEA. Um 

algoritmo baseado no sinal de contraste implementado pelo software Matlab foi usada 

para avaliar a densidade de nanopartículas de ouro da superfície e analisar a distribuição 

do nanopartículas em aglomerados. 
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Capítulo I: Estudo do Comportamento de intumescimento e 

desintumescimento de filmes finos de PHEMA por sensores 

nanomecânicos 

4 - Resultados e discussão 

 

4.1 - Histerese da deflexão dos MCs em função do ciclo de umidade 

O procedimento para o polímero revestir os MCs deve considerar as frágeis 

estruturas mecânicas do material a fim de evitar mudanças nas suas propriedades 

mecânicas. Vários métodos podem ser utilizados para o revestimento de MCs com 

camadas homogêneas de polímeros, mas a escolha depende do sistema. Por exemplo, o 

método de deposição “ink-jet” foi usado para a deposição do poli (álcool vinílico), 

enquanto que para o poli (vinil butiral-co-acetato de vinila-co-álcool vinílico), e poli 

(cloreto de vinilo-co-acetato de vinilo-co-2 hidroxipropil acrilato) em microarranjos de 

“spotting pins” foram aplicados (SNOW et al., 2007). Os polímeros podem ser 

polimerizados sobre os MCs por meio de polimerização por plasma (IGARASHI et al., 

2006; LIU et al., 2011) ou podem ser funcionalizados para permitir a enxertia de 

brushes de polímero (BUMBU et al., 2007; BRADLEY et al., 2009) ou de partículas 

coloidais de polímero (LIU et al., 2011). No capítulo I da Parte B, PHEMA foi 

depositado por spin-coating sobre os MCs e MCs previamente revestidos com um filme 

fino de PS. Os resíduos poliméricos do lado oposto do MC foram removidos por 

tratamento com plasma. As razões para a escolha desta técnica de revestimento sobre a 

superfície dos MCs são:  
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(i) Necessidade de recobrir somente um lado do MC para mensurar o 

estresse de superfície e, 

(ii) A qualidade e a reprodutibilidade do filme de polímero depositado por 

revestimento rotacional.  

Como mostrado em micrografias óticas típicas na Figura 5, filmes poliméricos 

homogêneos e contínuos foram depositados sobre os MCs usando um método rápido e 

simples.  

 

Figura 5: Micrografias óticas de campo claro dos filmes poliméricos obtidos por spin-

coating sobre os MCs, (a) PS, (b) PHEMA-20, (c) PHEMA-300, (d) PS/ PHEMA-300 e 

(e) PHEMA-1000. 

 

O arranjo experimental para medir a deflexão do MC está esquematicamente 

apresentado na seção experimental 3.1 da Parte B. Os lados dos MCs recobertos 

funcionam como transdutores mecânicos, e a leitura da deflexão do sistema confinado 

ocorrem numa câmara com temperatura e umidade relativa do ar (UR) controlado. A 

Figura 6a mostra deflexões típicas de MCs recobertos com PHEMA-20, PHEMA-300 e 

PHEMA-1000, em função de ciclos de UR a (25 ± 1) ◦C. Como referência, as deflexões 

dos MCs recobertos com PS também foram medidas (Figura 6a). PS foi escolhido como 

referência devido a sua hidrofobicidade.  
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(c) 

Figura 6: Resposta do MC para ciclos de umidade de 15 minutos: (a) PS, PHEMA-

20, PHEMA-300, PHEMA-1000 E (b) PHEMA-300, PS/PHEMA-300, PS. (c) 

Resposta dos MCs recobertos com PHEMA-300 para ciclos de umidade de 8 

minutos, 15 minutos e 60 minutos. PS recobertos sobre os MC foram usados como 

amostra referência devido a sua hidrofobicidade.  

 

Os deslocamentos (deflexões) resultam do estresse diferencial gerado entre os 

lados opostos dos MCs. Ao aumentar UR, as cadeias do PHEMA sofrem 

intumescimento, aumentando a viscoelasticidade (CHATZANDROULIS; 
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GOUSTOURIDIS; RAPTIS, 2005; KOFFAS et al., 2003) e a pressão osmótica 

(BRADLEY et al., 2009; LIU et al., 2011). Este efeito causa estresse de compressão no 

lado do MC recoberto e, consequentemente, os MCs se curvam. A Figura 6 mostra 

claramente que o aumento dos valores de UR de 0% a 80% causam deflexão dos MCs 

recobertos com PHEMA, onde este efeito sofre redução com o aumento da massa molar 

do polímero (PHEMA-20> PHEMA-300> PHEMA-1000). Esses resultados podem ser 

explicados com base no fato de que a mudança de entropia devido ao intumescimento 

nas cadeias curtas de polímero é maior do que para as cadeias longas (BUMBU et al., 

2007). Este efeito é aliviado no MC que sofre grande curvatura em cadeias poliméricas 

mais curtas. 

A rampa de desintumescimento mostrou que em aproximadamente 20% de UR a 

posição original do MC revestido com PHEMA foi alcançado. Para valores de UR 

menores que 20% os MCs revestido com PHEMA-20, PHEMA-300 e PHEMA-1000 

mantiveram a flexão para cima com valores máximos de 9 ± 1 µm em aproximadamente 

2% de UR, 6,6 ± 0,5 µm em aproximadamente 2,5 % UR e 1,5 ± 0,5 µm em 

aproximadamente 3.5% de UR, respectivamente. O estresse de tensão indica que forças 

atrativas dominam a interação intermolecular sobre a superfície do MC. É esperado que 

a espessura da camada de polímero fique mais fina no intervalo de UR de 2,5% a 3,5%. 

Durante o aumento de UR as moléculas de água tendem a ocupar os espaços vazios da 

matriz polimérica, direcionando ao relaxamento das cadeias poliméricas. Entretanto, a 

0% de UR, as cadeias poliméricas adotam uma conformação mais estendida, 

justificando nesta situação a redução observada na espessura do filme polimérico. 

Comportamento similar foi observado e teoricamente modelado em monocamadas auto 

associadas de ssDNA, um polímero com uma forte afinidade por moléculas de água 
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(MERTENS et al., 2008; WU et al., 2001; WAGMAN; MEDALION; RABIN, 2012). 

Rabin e colaboradores (WAGMAN; MEDALION; RABIN, 2012) propuseram uma 

modelo para explicar a redução de monocamadas polieletrólitos devido à adsorção de 

água; eles consideraram que a baixas concentrações de vapor de água, a adsorção de 

água é acompanhada por redução de espaços vazios, e assim, resultando numa 

compressão da monocamada. Ciclos de intumescimento e desintumescimento foram 

também realizados para os MCs revestidos com PS como experimento controle (Figura 

6a). As deflexões foram insignificantes, indicando que o comportamento observado para 

PHEMA-20, PHEMA-300 e PHEMA-1000 na Figura 6a deve-se a interações favoráveis 

entre SiO2 /PHEMA, SiO2/água e PHEMA/água.  

A Figura 6b mostra os ciclos de intumescimento e desintumescimento 

determinados para PHEMA-300, PS e PS/PHEMA-300 revestidos sobre os MCs. As 

deflexões observadas para PS/PHEMA-300 foram muito menos pronunciadas que as 

observadas para PHEMA-300. Esses resultados indicam a existência de uma camada de 

água interfacial entre SiO2 (MC puro) e PHEMA e uma fina camada interfacial água 

entre PS (depositado sobre o MC) e PHEMA que desempenha um papel substancial na 

transdução do sinal.  

A Figura 6a e 6b mostra a respostas MC para ciclos de umidade de 15 minutos. 

Para efeito de comparação do período de tempo definido para os ciclos de 

intumescimento e desintumescimento sobre as deflexões do MC, as respostas dos 

PHEMA-300 revestido sobre MC foram realizados para os ciclos de umidade de 8 

minutos, 15 minutos e 60 minutos (Figura 6c). Os sistemas se comportaram de forma 

semelhante, indicando que o tempo necessário para trocar a atmosfera na câmara 
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ambientalizada parece ser curta em comparação com os períodos de tempo de 8 minutos 

e 60 minutos utilizada para os ciclos de umidade. 

 

4.2 - Dependência da frequência de ressonância do MC em função da massa molar do 

PHEMA 

Ressonadores nanomecânicos são baseados na mudança de vibração em escala 

nanométrica de um MC suspenso quando moléculas adsorvem na sua superfície. A 

variação de massa pode ser determinada com precisão por frequência de ressonância do 

MC, se: 

(i) As propriedades elásticas do MC permanecem inalteradas durante a 

adsorção de moléculas e, 

(ii)  Se efeitos de amortecimento são negligenciáveis (WAGGONER; 

CRAIGHEAD, 2007).  

A frequência de ressonância muda sensivelmente em proporção de massa de 

moléculas adsorvidas sobre o MC. Além disso, os MC utilizados neste estudo são 

homogeneamente recobertos com filmes de PS ou PHEMA (Figura 2 da seção 

experimental) e considerando que a absorção de água também é homogénea em todo o 

filme, o modelo do oscilador harmônico simples pode ser aplicado para estimar a 

quantidade de água absorvida pelos filmes poliméricos quando exposto a alta umidade. 

A Tabela 1 mostra a diferença no estresse de superfície entre os lados superior e inferior 

dos MCs, Δσ, calculado pela equação de Stoney modificada (BRADLEY et al., 2009).  

Δz está relacionada com a deflexão do microcantilever, L, o comprimento do cantilever, 
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υ, o coeficiente de Poisson, E, módulo de elasticidade (módulo de Young médio), e a 

espessura do cantilever, h: 

 

∆𝑧 =
3(1−ν)L2

Eh2 Δ𝜎  (4) 

 

Tabela 1: Diferença no estresse superficial entre os lados superior e inferior da MCs 

calculada através da equação 4 para máximo Δz, Δσmax. A mudança da frequência 

relativa (Δf) é a diferença entre a frequência de ressonância determinada a 80% de UR e 

a 0% de UR; aumento da massa relativa determinada com Δf (equação 5).  

Recobrimento Δσmax (N/m)* Δf (kHz) Aumento relativo de 

massa (%) 

Espessura 

(nm) 

PHEMA-20 10 ± 1 - (0,20 ± 0,03) 5,1 ± 0,8 106 ± 4 

PHEMA-300 7 ± 1 - (0,13 ± 0,02) 3,2 ± 0,4 220 ± 14 

PS/PHEMA-300  0,9 ± 0,3 - (0,12 ± 0,04) 2,9 ± 0,6 207 ± 10 

PHEMA-1000 1,4 ± 0,3 - (0,06 ± 0,01) 1,5 ± 0,4 233 ± 17 

PS 0,004 ± 0,003 - (0,003 ± 0,002) 0,09 ± 0,06 223 ± 15 

 

*Calculado para máximo Δz, Emédio = 160 GPa, ν = 0,22, L = 400 µm and h = 1,0 μm (dados do fornecedor). Temperatura foi mantida 

constante em (25 ± 1) oC. 

 

 A frequência de ressonância foi determinada para cada MC recoberto com 

PHEMA após a interação em atmosfera controlada. A Tabela 1 mostra a mudança de 

frequência de ressonância relativa (Δf), a qual é a diferença entre a frequência de 

ressonância do MC em 80% de UR e em 0% de UR. Elevados valores de Δf foram 

observados para PHEMA-20 e o menor deles para PHEMA-1000, corroborando com o 
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comportamento de deflexão observado na Figura 6a. Valores negativos de Δf 

observados estão relacionados com o aumento de massa devido ao intumescimento do 

polímero:   

∆𝑓 =  
1

2𝜋
(

𝑘

∆𝑚
)

1/2
   (5) 

onde k é a constante de mola do cantilever. Os aumentos da massa relativa estão 

apresentados na Tabela 1; o maior valor foi determinado para o MC revestido com 

PHEMA-20 como (5,1 ± 0,8) %. A dependência de Δf e os valores de aumento de 

massa relativa em função da massa molar do PHEMA estão apresentados nas Figuras 8a 

e 8b, respectivamente. Embora existam somente dados de três pontos, Δf e o aumento 

dos valores de massa relativa sugerem que o intumescimento do PHEMA tende a 

aumentar exponencialmente com o decréscimo da massa molar. Os valores de Δf e de 

massa relativa determinada para PHEMA-300 e PS/PHEMA-300 são próximos, embora 

os valores de Δσ sejam bastante diferentes, isto indica que a quantidade de água é 

aproximadamente a mesma nas duas situações, porém as moléculas de água na interface 

de SiO2/PHEMA estão ordenadas de uma maneira diferente das moléculas de água da 

interface PS/PHEMA. Além disso, a organização das moléculas de água no sistema 

polímero/MC não depende da espessura da camada de polímero porque PHEMA-300 e 

PHEMA-1000 possuem espessuras semelhantes, apesar de possuírem valores de Δσ, Δf 

e aumento de massa relativa bem diferente. PHEMA-300 foi depositado sobre os MCs 

previamente recobertos com PS, apresentando retração (dewetting) dos filmes de 

PHEMA-20, impedindo seu uso nas curvas de deflexão sobre os ciclos de umidade. 

Micrografias óticas de campo claro dos filmes poliméricos de PS/PHEMA-20, 
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PS/PHEMA-300, PS/PHEMA-1000 e PHEMA-20 após 5, 38, 100, 308 e 1085 minutos 

de exposição em elevada umidade relativa do ar estão apresentadas na Figura 7. 

 
 
 

Figura 7: Micrografias óticas de campo claro dos filmes poliméricos de PS/PHEMA-20, 

PS/PHEMA-300, PS/PHEMA-1000 e PHEMA-20 após 5, 38, 100, 308 e 1085 minutos de 

exposição em elevada umidade relativa do ar. 

 

 



195 
Parte B – Sensores Nanomecânicos: Capítulo I 

R. A. Silva 

 

 

Figura 8: Dependência da (a) variação de frequência do microcantilever (Δf) e (b) 

aumento de valores relativos de massa com a massa molar de PHEMA devido ao 

aumento da umidade relativa do ar (UR). Os valores de Δf foram obtidos a partir das 

frequências de ressonância do MC determinadas a 80% de UR e a 0% de UR. 

  

 A histerese observada nas isotermas de intumescimento e desintumescimento 

para PHEMA-20, PHEMA-300 e PHEMA-1000 ocorrem quando o teor de água no 

intumescimento é maior do que no desintumescimento, indicando retenção de água no 

sistema polímero/MC (Roos, 2003). Em baixa umidade relativa o comprimento de 

persistência do polímero aumenta e a entropia diminui. Portanto, durante o processo de 

deflexão em elevada umidade relativa às cadeias poliméricas exploram mudanças 

conformacionais mais amplas e, assim, a entropia precisa ser equilibrada por um arranjo 

maior na deflexão do MC.  

 

4.3 - Efeitos interfaciais da camada de hidratação na deflexão do MC  

 A orientação da camada de água interfacial e o tamanho das cadeias poliméricas 

parecem controlar as deflexões dos MCs, uma vez que elas dão origem ao estresse 

diferencial de superfície gerada entre os lados opostos do MCs. No caso do substrato 
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hidrofílico, como SiO2, a água interage com ambos, substrato e PHEMA, por ligação de 

hidrogênio. Os grupos hidroxilas do PHEMA tendem a se orientar para água presente na 

superfície do SiO2, conforme esquematicamente representado na Figura 9a. Tal efeito é 

favorecido para PHEMA de baixa massa molar, o qual tem restrição entrópica menor. 

Por outro lado, os substratos hidrofóbicos, como PS, não interagem com água e espera-

se que os grupos metílicos do PHEMA se orientem para o substrato, situação governada 

por fracas forças de dispersão, como mostrado na Figura 9b. Assim, a camada 

interfacial de água entre o SiO2 (superfície do MC puro) e PHEMA é mais fortemente 

ligada do que no caso da camada de água interfacial entre PS (depositado em MC), 

resultando na diferença de transdução de sinal. 

(a) 
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(b) 

 

Figura 9: Esquema de disposição da camada interfacial de água em alta e baixa UR, 

quando (a) filme fino de PHEMA foi depositada sobre um substrato hidrofílico 

(SiO2) e (b) filme fino de PHEMA foi depositado num substrato hidrofóbico (PS). O 

retângulo cinza representa o microcantilever de silício, as esferas azuis são as 

moléculas de água, as linhas verdes são representam o filme de PHEMA polímero e 

da linha laranja é o PS.  

Elipsometria é uma técnica óptica muito sensível para variações de espessura (d) 

e índice de refração (n) de filmes finos, foi utilizada para obter evidências experimentais 

adicionais para o modelo proposto. Para condições ambientais com UR <80%, as 

mudanças nos ângulos elipsométricos (Δ e ψ) mensurados para filmes poliméricos 

foram muito pequenos, mesmo depois de 4 h em contato com a umidade. Medidas 

elipsométricas foram feitas com sucesso para PHEMA-300 a 80% de UR em função do 
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tempo. As Figuras 10a e 10b mostram a dependência média linear dos valores de d e n 

determinados para PHEMA-300 sobre lâminas de Si como uma função da raiz quadrada 

do tempo. Este tipo de comportamento é típico de mecanismo difusional Fickiano, que 

descreve o transporte de moléculas em direção a matriz sem quaisquer interações 

específicas entre as moléculas o líquido e a matriz polimérica.  

(a) (b) 

 
 

Figura 10: Dependência média da (a) espessura e do (b) índice de refração, η, em função 

da raiz quadrada do tempo determinada para PHEMA-300 em 80% de UR em (24 ± 1)ºC. 

As equações 6 e 7 permitem estimar os valores de d e n durante 15 minutos 

como sendo 358,5 nm e 1,4536, respectivamente. O aumento no valor d corresponde a 

1.3% do valor inicial, o que é devido ao intumescimento. No entanto, não é possível 

correlacionar diretamente com a quantidade de água na camada de PHEMA. 

d (nm) = 353,7 + 1,2389t0, 5         (6) 

 

n = 1,4652 – 0,003t0, 5                             (7) 

 O grau de intumescimento pode ser estimado pelas mudanças no índice de 

refração da camada de PHEMA. 
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nx = nPHEMAФPHEMA + náguaФágua      (8) 

 

ФPHEMA + Фágua = 1                              (9) 

  

onde nx é o índice de refracção de uma camada de PHEMA intumescida, nPHEMA e nágua  

são os índices de refração do PHEMA (n = 1,465 ± 0,005) determinada após o           

spin-coating e da água destilada (n = 1,3334 ± 0,0005), determinado com um 

refratômetro Abbé em (24 ± 1) ◦C, respectivamente. φPHEMA e φágua representam a fração 

de volume de PHEMA e água na camada, respectivamente. Substituindo nx por 1,4536 

na equação 8 e combinando com a equação 9, o valor de Φágua de 8,8% foi calculado. 

Isto corresponde a aproximadamente três vezes a quantidade de água estimada por Δf na 

Tabela 1. Por outro lado, a exposição PHEMA-1000 durante 4 h a 80% UR levou a 

mudanças na ordem da precisão das medições elipsométricas (Δ ± 0.1◦ ψ ± 0.05◦), 

corroborando com as pequenas deflexões observadas para MC revestidos com PHEMA-

1000. Medidas elipsométricas para PHEMA-20 não foram bem-sucedidas, pois os 

filmes tornaram-se irregulares (não homogêneo) (Figura 7) e o feixe de laser se 

espalhava a partir da superfície para todas as direções. O ambiente do spin-coater foi 

condicionado com N2 seco, para que logo após o revestimento rotacional as curtas 

cadeias de PHEMA-20, em particular as da camada superior, que possuem maior 

mobilidade que PHEMA-300 ou PHEMA-1000, expusessem os grupos metilas 

hidrofóbicos à baixa umidade do ambiente controlado (Figura 11a). Na cela 

elipsométrica sob alta umidade relativa os grupos hidroxilas tendem a orientar para o ar 

húmido (Figura 11b), provocando a segregação molecular na superfície e criando a 

morfologia não homogênea observada na Figura 7. Não foi possível monitorar por 
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elipsometria a evolução da espessura ou do índice de refração para quaisquer filmes 

PHEMA depositados sobre lâminas de Si previamente recobertas com PS. Os filmes de 

PHEMA sofreram dewetting ou tornaram-se demasiados irregulares (Figura 7).  

(a) (b) 

  

 

 

Figura 11: Representação esquemática da orientação dos grupos metilas e hidroxilas 

do PHEMA em (a) baixa UR e (b) alta UR. 

As limitações da elipsometria se comparada com a detecção de resposta 

nanomecânica são: 

(i) O baixo contraste óptico entre SiO2 e PHEMA, que restringiram os 

experimentos para o intumescimento substancial comum a níveis 

elevados de umidade relativa e,   

(ii) Baixa reprodutibilidade quando os filmes não são homogêneos.  
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Assim, os sensores de MC são vantajosos porque as mudanças físicas nos filmes 

poliméricos podem ser detectadas num período de tempo muito menor e num amplo 

intervalor de UR, independentemente da morfologia do filme. 

 

4.4 – Conclusões Parciais 

Sensores nanomecânicos baseados em microcantilevers são excelentes sensores 

de fenômenos físicos de superfície e têm grande potencial como uma ferramenta 

sensível para a caracterização rápida de filmes finos de diversos materiais. Neste 

trabalho estudou-se sistematicamente o intumescimento e desintumescimento de filmes 

de PHEMA com três diferentes massas molares, os quais foram depositados sobre MCs 

puros ou previamente recobertos com poliestireno (PS) e as deflexões resultantes do 

estresse diferencial de superfícies sob ciclos de umidade foram monitoradas. Observou-

se que o intumescimento do PHEMA tende a aumentar exponencialmente com a 

diminuição do peso molecular, uma vez que as curtas cadeias de polímero possuem 

maior grau de liberdade do que as cadeias poliméricas mais longas. Medidas 

elipsométricas evidenciaram que o comportamento do intumescimento de filmes de 

PHEMA-300 sob 80% UR segue o modelo difusional de Fickian. No entanto, devido ao 

fraco contraste óptico ou a não homogeneidade dos filmes com cadeias poliméricas 

mais curtas ou mais longas do que PHEMA-300 não puderam ser investigados por 

elipsometria. Dewetting de filmes de PHEMA depositados sobre superfícies recobertas 

com PS também não foram monitorados por elipsometria.  Portanto, em comparação 

com elipsometria, o monitoramento do comportamento de intumescimento do PHEMA 

por respostas nanomecânicos provou ser mais rápido e menos restritivo. 
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Capítulo II: Detecção de biomarcador cancerígeno em sangue 

por meio de um sensor nanomecânico 

5 - Resultados e Discussão 

 

5.1 - Representação esquemático do sensor nanomecânico 

 O sangue contém a maioria dos biomarcadores protéicos, e a detecção e 

dosagem dessas biomoléculas em estágio precoce da doença é crucial no sucesso do 

tratamento (LIOTTA; FERRARI; PETRICOIN, 2003; SIMPSON et al., 2008; 

HANASH; PITTERI; FACA, 2008; SCHIESS; WOLLSCHEID; AEBERSOLD, 2009). 

Sensores nanomecânicos baseados em MC de silício ou nitreto de silício são 

interessantes, pois respondem no estresse de superfície devido à adsorção de 

biomoléculas (KOSAKA, et al., 2013). A vantagem dos sensores nanomecânicos reside 

na sua capacidade de medir pequenos deslocamentos com uma precisão muito elevada. 

Um ponto-chave nestes nanosensores é a sua capacidade em detectar biomarcadores 

com elevada reprodutibilidade em concentrações de pelo menos um milhão de vezes 

mais baixo do que o resto das proteínas presentes no sangue (STERN et al., 2010; 

SWIERCZEWSKA et al., 2012; DE LA RICA; STEVENS, 2012). No trabalho 

apresentado, a técnica desenvolvida baseia-se na detecção em concentrações traços do 

biomarcador cancerígeno antígeno carcinoembriônico (CEA ~ 190 kDa) em solução 

tamponada e em plasma sanguíneo. Este biomarcador é usado no diagnóstico, 

prognóstico e monitoramento de câncer de colón (TOTHILL, 2002.). Para o ensaio 

sanduiche, a proteína é primeiramente reconhecida pelo anticorpo ancorado na 

superfície das nanopartículas de ouro e posteriormente identificado pelo biomarcador de 
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captura presente na superfície dos MCs funcionalizados. Os cantilevers utilizados 

exibem excelentes atributos mecânicos na avaliação de reconhecimento de biomoléculas 

sobre sua superfície, tanto em ligações de nanoescala (modo estático) como em 

variações das propriedades de vibração (modo dinâmico). Para a detecção de CEA 

utilizou-se o modo dinâmico e mensurou-se a mudança da frequência de ressonância do 

cantilever, que decai linearmente em função da massa de nanopartícula adicionada, 

medida a qual foi avaliada pelo método ótico descrito na seção experimental 3.1 da 

Parte B. A representação esquemática do ensaio sanduiche sobre os cantilevers e do 

efeito sobre a frequência de ressonância esta apresentada nas Figuras 12a e 12d. A 

Figura 12b mostra micrografia obtida por MEV dos cantilevers de silício utilizados 

neste biosensor. A Figura 12c mostra o método de medida ótico da avaliação da 

frequência de ressonância por meio de um feixe monocromático de luz incidente na 

extremidade final livre do cantilever. 
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Figura 12: (a) Representação esquemática do ensaio sanduiche sobre os MCs, (b) 

micrografia obtida por MEV dos cantilevers de silício utilizados (500 µm de 

comprimento, 100 µm de largura e 1 µm de espessura), (c) esquema do método ótico 

de deflexão mensurado pela incidência de um feixe de laser sobre a extremidade final 

livre do cantilever e (d) Esquema do efeito da adição de massa de nanopartículas 

aderidas por bioreconhecimento sobre a frequência de ressonância do cantilever, onde 

o decréscimo da frequência é proporcional à massa adicionada. 

 

5.2 - Funcionalização das nanopartículas de ouro e dos MCs 

 A funcionalização do cantilever com o anticorpo de captura contra o 

biomarcador compreende as etapas de silanização, ligação do anticorpo somente sobre 

um lado da superfície e bloqueio contra interações não-específicas com polietileno 
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glicol. A imersão do MC sobre amostra de soro permite que a imunorreação entre o 

biomarcador e o anticorpo de captura ocorra.  Finalmente, a imunorreação é avaliada 

pela exposição do anticorpo de detecção contra o biomarcador que está aderido nas 

nanopartículas de ouro de 100 nm de diâmetro. A detecção do anticorpo reconhece a 

região específica livre do biomarcador. A variação da frequência de ressonância pela 

deflexão do feixe de laser causado pela vibração do cantilever é avaliado pela medida 

do position-sensitive photodetector (PSD), sendo i direita e i esquerda correspondentes 

a fotocorrentes mensuradas pelo PSD que permitem a determinação das coordenadas do 

feixe de laser refletido sobre o fotodetector e assim avaliar a deflexão do cantilever. O 

esquema dos passos envolvidos na funcionalização das nanopartículas de ouro e dos 

MCs para os passos posteriores de imobilização dos anticorpos de reconhecimento 

(nanopartícula de ouro) e de captura (cantilever) estão apresentados nas Figuras 13a e 

13b, respectivamente.  

(a) 
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(b) 

 
 

Figura 13: (a) Esquema de funcionalização das nanopartículas de ouro com 100 nm 

de diâmetro revestidos com carboxi-polímero e posterior imobilização covalente dos 

anticorpos de detecção (MAb3C1), e (b) Esquema de funcionalização do cantilever 

por meio da silanização com (3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano e posteriores 

reações de ativação de grupos funcionais e imobilização do anticorpo de captura 

(MAb3C6). 

 

5.3 - Ensaio sanduiche 

O ensaio sanduiche envolveu dois passos de bioreconhecimento para aumentar a 

seletividade e amplificar a resposta do sensor, onde (i) o cantilever funcionalizado é 

imerso em 1 mL de amostra de fluido (soro) por 1 hora a 37 ºC, permitindo o 

reconhecimento da molécula alvo (CEA) pelos anticorpos de captura (MAb3C6) 

imobilizados na superfície do cantilever, e (ii) após lavagem exaustiva e bloqueio 
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((aminoetil) polietileno glicol) para a minimização de adsorções não especificas, o 

cantilever é imerso em 1 mL de 1µg mL-1 de solução de nanopartículas de ouro 

funcionalizada com os anticorpos MAb3C1 a 37 ºC por 1 hora. 

 

5.4 - Medidas das assinaturas de massa 

A avaliação do sensor de massa foi realizada pelo estudo prévio das 

características exibidas pelas propriedades mecânicas dos arranjos dos MCs (Figura 1b), 

que exibem frequência de ressonância fundamental de 5,08 ± 0,18 KHz e fator de 

qualidade de 17,0 ± 1,8 (dados estatísticos de 400 cantilevers). A frequência de 

ressonância do modo fundamental do cantilever foi medida em ar antes e após a 

exposição do cantilever funcionalizado com as nanopartículas de ouro funcionalizadas 

para a detecção da CEA. O aumento de massa devido à imobilização das nanopartículas 

de ouro causa decréscimo da frequência de ressonância (TAMAYO et al., 2013; 

WAGGONER; VARSHNEY; CRAIGHEAD, 2009), conforme o ilustrado na Figura 

12d. O intrínseco limite massa-detecção para este dispositivo em ar é de 

aproximadamente 1 pg (10-12 g) (EKINCI; YANG; ROUKES, 2004), e o mínimo de 

nanopartículas detectadas foi de aproximadamente 100. Apesar de ressonadores 

nanomecânico miniaturizados poderem detectar em vácuo massas adicionadas na região 

de zeptogramas (10-21 g) (EKINCI; YANG; ROUKES, 2004; HANAY, et al., 2012; 

CHASTE, et al., 2012), ou valores menores. Enfatiza-se que esta aproximação não 

fornece nenhum benefício em aplicações biológicas devido a ruídos de fundo causados 

por interações não específicas, sendo que em nosso biosensor é de aproximadamente 50 

pg, correspondendo a aproximadamente 0,1 nanopartícula µm-2. Vantajosamente, MC 

relativamente grandes podem ser manuseados facilmente e mensurados com simples 
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instrumentação. Transporte difusivo de massa definem os limites de detecção que se 

adapta com a área do sensor (SQUIRES; MESSINGER; MANALIS, 2008; ARLETT; 

MYERS, 2011). Na verdade, detecção de concentrações traços de proteínas com 

sensores em nanoescala requereriam impraticáveis longas horas, e em alguns casos dias. 

 

5.5 - Detecção nanomecânica do biomarcador de câncer 

A Figura 14 mostra a detecção nanomecânica do biomarcador CEA. Para 

avaliarmos a descriminação do sinal de bioreconhecimento de interações não 

específicas, para cada ensaio de detecção realizou-se um rigoroso experimento controle 

que compreendia a substituição do anticorpo de captura pelo anticorpo da 

antiperoxidase (anti-HRP) não específico para CEA, usando uma alta concentração de 

solução de CEA (1 µg mL-1) como amostra. Os anticorpos de detecção de CEA foram 

mantidos ancorados nas nanopartículas de ouro para os ensaios controles. As amostras 

controles não exibem o fenômeno de mudança de frequência de ressonância devido ao 

não reconhecimento da CEA pela anti-peroxidase e consequentemente a não 

imobilização de nanopartículas de ouro, em detrimento ao observado para os cantilevers 

recobertos com os anticorpos de captura ([CEA] = 1 pg mL-1). A Figura 14a ilustra o 

comportamento observado para os ensaios de controle e os de detecção de CEA. A 

Figura 13b mostra as respostas mecânicas para o CEA em concentrações traços que 

variam de 10ag mL-1 (10 10-18 g mL-1) a 1pg mL-1 (1 10-12 g mL-1) diluído em tampão 

PBS e em soro. Estes resultados apresentados compreendem a resposta de 345 

cantilevers para os ensaios de CEA, mostrando uma excelente concordância que 

confirma que a mudança de frequência de ressonância surge com a massa de 

nanopartículas adicionada. As mudanças de frequência de ressonância relativa para o 
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controle experimental estão apresentadas na região sombreada em cinza que representa 

os valores médios somados ao desvio padrão dos dados obtidos. 

 
Figura 14: Detecção nanomecânica do biomarcador CEA. (a) Frequência de 

ressonância nanomecânica do cantilever de Si antes a após os passos de 

bioreconhecimento, com detecção dos anticorpos ancorados nas nanopartículas de ouro 

para controle experimental e para o ensaio de detecção de CEA (1pg mL-1 em tampão 

PBS). Medidas foram realizadas em ar em temperatura ambiente. (b) Mudança de 

frequência de ressonância relativa do modo de vibração fundamental em função da 

concentração do biomarcador em amostras de tampão e soro (símbolo vermelho). Os 

valores médios e os erros foram calculados por análise estatística Gaussiana dos dados 

para diferentes cantilever. As linhas são somente guias para os olhos. As mudanças de 

frequências de ressonância medidas em solução tampão foram comparados com as 

mudanças de frequências de ressonância teórica predita pela distribuição de 

nanopartículas sobre o cantilever obtido por MEV (símbolo azul). As mudanças de 

frequência de ressonância relativa para o controle experimental estão apresentadas na 

região sombreada em cinza que representa os valores médios somados ao desvio 

padrão. 
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Ambos os experimentos (Figuras 14a e 14b) foram realizados em PBS. Para a 

Figura 14a no experimento controle, os picos da frequência de ressonância antes e após 

o passo de reconhecimento das nanopartículas são quase indistinguíveis, enquanto que 

no ensaio de detecção do CEA observa-se uma mudança significativa no pico de 

frequência de ressonância para valores menores. No caso da Figura 14b observamos 

uma excelente concordância entre os valores teóricos e experimentais baseados na 

massa das nanopartículas ligadas no cantilever e quantificadas através de micrografias 

obtidas por MEV (Figura 15), sendo a mudança da frequência de ressonância avaliada 

em função da concentração de CEA em PBS (direita) e diluída em soro (esquerda). Os 

níveis de ruído de fundo causados pelas interações não específicas obtidas dos ensaios 

controles também estão plotados para os ensaios em PBS e em soro. Os limites de 

detecção nestas curvas de calibração são 0,1 fg mL-1 em tampão e uma ordem de 

magnitude maior que o soro devido à enorme quantidade de competições de interações 

não específicas. É interessante observar o limite de detecção pela técnica benchmark em 

diagnósticos clínicos, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (~ 1ng mL-1) 

(ZHOU, et al., 2012).  

 

 

 

 

 



211 
Parte B – Sensores Nanomecânicos: Capítulo II 

R. A. Silva 

 

 

Figura 15: Micrografias obtidas por MEV na região do cantilever e do preclamping 

após o ensaio sanduiche no experimento controle e no ensaio de detecção de 1 fg mL-1 

de CEA em soro. 

 

5.7 - Influência do limite difusional 

Os sinais nanomecânicos mostram um estreito intervalo dinâmico, e exibe uma 

dependência próxima a concentrações acima de 10 fg mL-1. Este potencial limitado é 

justificado pelos limites de detecção extremamente baixos, os quais podem ser usados 

para determinar a presença de biomarcadores raros, caso contrário permaneceria 

identificável com as técnicas atuais utilizadas em diagnósticos clínicos (DE LA RICA; 

STEVENS, 2012). A rápida saturação do sinal sugere que as interações nanopartícula-

nanopartícula e nanopartícula-superfície definem um máximo de densidade de 

nanopartículas na superfície. Para confirmar esta hipótese, analisou-se por MEV a 

distribuição de nanopartículas sobre a superfície do cantilever e do preclamping/chip 

(seção experimental 3.9 Parte B). Análise de densidade e distribuição de nanopartículas 
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sobre a superfície (Figura 16a) mostra a densidade de nanopartículas na superfície do 

preclamping e do cantilever obtida a partir da análise das imagens de MEV. Uma 

característica importante obtida a partir dos dados mostrados na Figura 16a é que o 

número de nanopartículas satura rapidamente para concentrações superiores a 1 fg mL-1. 

A Figura 16b mostra a quantidade relativa de nanopartículas de ouro distribuídas como 

monômeros e aglomerados (dímeros, trímeros, etc). Para concentrações inferiores a 1 fg 

ml-1, a maior parte das nanopartículas está ligada a superfície do ressonador 

nanomecânico como monômero (aproximadamente 80%). No entanto, para 

concentrações mais elevadas, surge uma transição abrupta na distribuição de 

nanopartículas. As nanopartículas que formam aglomerados são cerca de 60% do total 

de nanopartículas sobre a superfície. A distribuição das nanopartículas segue um padrão 

semelhante no cantilever, preclamping e chip. São observadas diferenças entre as 

distribuições de nanopartículas obtidas em PBS e soro. 

 

Figura 16: (a) Densidade de nanopartículas de ouro sobre o cantilever e chip em 

soro, (b) Distribuição relativa de nanopartículas de ouro como monômeros e 

aglomerados.  
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A distribuição de nanopartículas apresentada na Figura 15 exibe um 

comportamento intrigante. Para baixas concentrações detectáveis, 10 ag mL-1, as 

nanopartículas se distribuem preferencialmente como monômeros, sendo 

aproximadamente 80 % do total de nanopartículas. Com o aumento da concentração do 

biomarcador, a densidade de monômeros na superfície atinge rapidamente a saturação, e 

as nanopartículas formam preferencialmente dímeros sobre a superfície. Similarmente, 

como a concentração do biomarcador aumenta a densidade de dímeros de 

nanopartículas na superfície, ocorre rapidamente uma saturação, e as nanopartículas 

rapidamente formam trímeros sobre a superfície. Este comportamento não foi observado 

nos experimentos controles, os quais claramente indicam que extraordinariamente a 

distribuição de nanopartículas encontrada nos ensaios de CEA é desencadeado por um 

pequeno evento de reconhecimento biomolecular sobre a superfície do cantilever. 

Nenhuma diferença foi observada entre a distribuição de nanopartículas no chip, 

preclamping e cantilever. Este comportamento foi observado em ensaios com PBS. 

Determinar o mecanismo básico que origina este padrão de distribuição é um 

formidável desafio. Apesar da complexidade deste problema, é claro que interações de 

curto alcance e longo alcance entre as nanopartículas, biomarcador e cantilever 

desempenham uma função favorável na amplificação de quantidades extremamente 

pequenas de eventos de bioreconhecimento que superam os limites de detecção preditos 

pela simples consideração baseada em transportes de difusão e convecção (NAIR; 

ALAM, 2006; SQUIRES; MESSINGER; MANALIS, 2008). 
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5.8 – Conclusões Parciais 

Cantilever de silício podem ser usados em transdução de sinal nanomecânico 

para bioensaios sanduiche funcionalizadas com nanopartículas de ouro. Utilizando 

cantilevers simples e comercialmente disponíveis e instrumentação não sofisticada 

pode-se identificar e dosar concentrações traços de biomarcadores cancerígenos 

presentes no sangue com elevada precisão e ultrassensibilidade. Este trabalho em 

colaboração com o grupo espanhol direcionou para o desenvolvimento de um biosensor 

híbrido, sensor nanomecânico (mudança de frequência de ressonância devido à adição 

de massa) e optoplasmônico (devido ao comportamento de fluorescência exibidas pelas 

nanopartículas de ouro após o processo de bioreconhecimento). O biosensor híbrido 

apresenta-se interessante por reduzir a presença de eventos falsos positivos e falsos 

negativos em diagnósticos de interesse clínico-analítico. 
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Conclusões Gerais  

 

O desenvolvimento de sensores particulados baseados em nanopartículas poliméricas 

fundamentou-se nos efeitos de bioconjugação entre as enzimas Chox ou lipase com VC, 

evidenciados por espectrofotometria UV-vis e por dicroísmo circular. A imobilização dessas 

biomoléculas sobre nanopartículas de PS/PEG/VC foram promissoras na manutenção da 

atividade catalítica, apresentando valores superiores aos das enzimas livres. Chox imobilizada 

sobre nanopartículas poliméricas apresentou resposta linear na dosagem de colesterol HDL 

sérico em amostras de sangue artificial, sendo interessante em aplicações rotineiras em 

laboratórios de análises clínicas devido à manutenção de sua atividade enzimática por mais de 

um mês quando estocada a 4ºC. No caso da lipase, sua imobilização sobre nanopartículas de 

PS/PEG/VC apresentou-se promissora pelo fato de termos obtido parâmetros cinéticos 

comparáveis ao da lipase livre nas mesmas condições experimentais, e termos observado que 

ela pode ser reutilizada por até sete vezes consecutivas com atividade enzimática e 

estabilidade térmica considerável. Ainda que a lipase adsorva sobre as partículas de PS/PEG, 

e a afinidade entre a enzima e o substrato seja superior ao da enzima livre e imobilizada sobre 

as partículas de PS/PEG/VC, o impedimento estérico da camada de hidratação do grupo 

polietileno glicol dificulta o acesso do substrato ao sítio ativo da enzima. A versatilidade 

expressa pela molécula de corante utilizada abre inúmeras possibilidades de imobilização de 

moléculas com atividade biológicas na confecção de biosensores, biorreatores ou kits de 

diagnósticos rápidos, sensíveis, precisos e de baixo custo. Em outra direção, o comportamento 

das enzimas Chox e lipase em processo de adsorção em superficies hidrofílicas e hidrofóbicas 

direcionou ao estudo de suas imobilizações nas folhas de grafeno e grafeno oxidado.  A 

característica hidrofóbica do G favoreceu a formação de bioconjugados com lipase e Chox 

apenas por mistura física, beneficiando a exposição de sítios ativos da lipase e da Chox para 
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os substratos correspondentes, aumentando a sua eficiência catalítica. Entretanto, na presença 

de partículas de GO, o qual possui em seus planos basais grupos hidrofílicos, as enzimas 

apresentaram desativação expressas por medições espectroscópicas de DC e de FL. Assim, a 

combinação de espectroscopia de DC e FL foram fundamentais para a compreensão do 

comportamento catalítico dessas enzimas na presença dos adjuvantes G e GO. Para fins 

catalíticos, G provou ser um melhor adjuvante para lipase e Chox que GO.  

No caso dos sensores nanomecânicos, o estágio no instituto de Microeletrônica de 

Madri foi fundamental na familiarização e desenvolvimento desses sensores baseados em 

MC. Durante o estágio investigou-se o comportamento de intumescimento de filmes finos de 

PHEMA por resposta nanomecânica, que foi complementado por elipsometria, no IQUSP. 

Enquanto a técnica de elipsometria foi capaz de detectar a absorção de água nos filmes finos 

de PHEMA somente após longos períodos de exposição das amostras a altos valores de UR, 

os dispositivos nanomecânicos apresentaram um grande potencial para quantificar 

rapidamente a quantidade de solvente absorvido pelos filmes finos poliméricos numa ampla 

faixa de UR. Estes estudos foram interessantes ao demonstrar que a resposta nanomecânica 

observada está relacionada não só com a massa molar do polímero, mas também com os 

fenômenos de interações polímero-interface de Si, polímero-polímero e aos efeitos da camada 

de água interfacial entre PHEMA e MC que podem desempenhar um papel crucial na 

transdução de sinal. Já no desenvolvimento do biosensor para detecção e dosagem de CEA 

presente em sangue, o ensaio sanduiche com nanopartículas de ouro foi importante por 

fornecer sensibilidade e robustez aos ensaios que mimetizam amostras reais, sendo capaz de 

quantificar CEA em concentrações ultrabaixas em amostras de soro.  
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Perspectivas 

 

As enzimas Chox e lipase imobilizadas sobre as nanopartículas de PS/PEG/VC se 

mostraram promissoras por apresentarem atividades enzimáticas superiores as das enzimas 

livres. Chox e lipase, juntamente com enzimas gliceroquinase (GK) e glicerol 3-fosfato 

oxidase (GPO), possuem papel crucial em exames laboratoriais na dosagem de colesterol e 

triglicérides séricos. Apesar da habilidade da molécula de VC em formar complexos com α-

proteínas, a imobilização das enzimas GK e GPO nas partículas de PS/PEG/VC causaram 

desativação enzimática, como visto em ensaios preliminares. Entretanto, a utilização de 

partículas de G ou GO como suporte no processo de adsorção de GK e GPO é um desafio 

interessante, o qual pode ser aplicado juntamente com a lipase no desenvolvimento de um 

sensor para dosar triglicérides presentes no sangue. As propriedades óticas, eletroquímicas e 

fluorescentes das partículas de G ou GO geram inúmeras possibilidades de aplicações, 

principalmente em bioconjugação com biomoléculas de interesse acadêmico e tecnológico. 

Propriedades eletroquímicas e morfológicas das partículas de G e GO podem ser utilizadas no 

desenvolvimento de um biosensor amperométrico com biomoléculas que geram peróxido de 

hidrogênio como subproduto, como por exemplo, no processo de oxidação da molécula de 

glicerol fosforilada catalisada pela GPO em biosensores de triglicérides. 

Sensores nanomecânicos baseados em microcantilevers são interessantes como 

método de caracterização ou no desenvolvimento de biosensores, conforme trabalho 

desenvolvido nos capítulos I e II da Parte B desta tese. A modificação da superfície dos MCs 

para gerar sensores abre um amplo campo de aplicações. Entretanto, a escolha das moléculas 

para a modificação dos MCs deve ser tal que a especificidade para as moléculas de interesse 

seja a maior possível.   
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