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RESUMO

As biocélulas a combustível enzimáticas (BFC) são dispositivos eletroquímicos que
convertem energia química em energia elétrica, utilizando enzimas como biocatalisadores.
Quando miniaturizada, uma BFC pode ser implantada em animais vertebrados e
invertebrados, vislumbrando-se sua utilização na produção de energia elétrica para alimentar
microdispositivos biomédicos e microssensores em pequenos insetos. No entanto, ainda é um
desafio obter BFC implantáveis e miniaturizadas, com uma potência suficiente (dezenas de
microwatts) para alimentar microcircuitos eletrônicos de maneira estável e em longo prazo.
Diante do exposto, esta tese de doutorado apresenta um estudo das propriedades
eletroquímicas de eletrodos enzimáticos, visando a aplicação em BFC de glicose/O2
miniaturizadas e implantáveis. Para isso, utilizaram-se fibras flexíveis de carbono (FCFs)
modificadas com as enzimas bilirrubina oxidase (BOx) no cátodo e glicose desidrogenase
(GDh) NAD-dependente no ânodo, a fim de se obter a redução de O2 e a oxidação de glicose,
respectivamente. Os resultados obtidos mostram que FCFs previamente submetidas a um
tratamento químico de oxidação com permanganato de potássio e com posterior
eletrodepolimerização do mediador vermelho neutro produzem bioânodos estáveis e robustos.
Estes eletrodos, combinados com biocátodos compostos por FCFs na ausência de mediadores
redox, foram utilizados em BFC miniaturizadas, que foram implantadas em formigas da
espécie Atta sexdens rubrupilosa. A potência máxima da BFC operando in vivo foi 13,5 ± 4
µW cm-2 em 190 ± 59 mV, com corrente máxima de 143 ± 40 µA cm-2 e a tensão de circuito
aberto de 260 ± 100 mV. Acredita-se que estes valores ainda possam ser otimizados e este
trabalho contribui para mostrar que a flexibilidade das FCF, a presença de um mediador de
elétrons polimérico no ânodo, o uso do tratamento químico de oxidação com permanganato de
potássio das fibras e a miniaturização dos eletrodos são elementos importantes, e que podem
ser considerados no desenvolvimento de biocélulas a combustível implantáveis.

Palavras-chave: glicose desidrogenase, bilirrubina oxidase, biocélula a combustível
implantável.

ABSTRACT

Enzymatic biofuel cells (BFC) are electrochemical devices that convert chemical energy into
electrical energy using enzymes as biocatalysts. When miniaturized, BFC can be implanted in
vertebrate and invertebrate animals and, their use to produce electrical energy to feed
biomedical microdevices and micro-sensors in small insects can be observed. However, it is
still challenging to obtain implantable and miniaturized BFC, with sufficient power (tens of
microwatts) to power electronic microcircuits in a stable and long-term manner. In view of the
above, this PhD thesis presents a study of the electrochemical properties of enzymatic
electrodes, aiming to use them in miniaturized and implantable glucose/O2 BFC. In order to
obtain a reduction in O2 and oxidation of glucose, flexible carbon fibers (FCFs) modified with
bilirubin oxidase (BOx) enzymes in the cathode and glucose dehydrogenase (GDh) at the
anode, respectively, were used. The results show that FCFs previously submitted to a
chemical treatment of oxidation with potassium permanganate and, subsequently,
electropolymerization of the neutral red mediator produce stable and robust bioanodes. These
electrodes, combined with biocathodes consisting of FCFs in the absence of redox mediators,
were used in miniaturized BFC, which were implanted in Atta sexdens rubrupilosa ant
species. The BFC maximum power source, operating in vivo, was 13.5 ± 4 µW cm-2 at 190 ±
59 mV, with a maximum current of 143 ± 40 µA cm-2 and the open circuit voltage was 260 ±
100 mV. Although these values can be optimized, this research shows that the flexibility of
the FCF, the presence of a polymer electron mediator on the anode, using the chemical
treatment of oxidation with potassium permanganate of the fibers and electrode
miniaturization are important elements, which can be considered in the development of
implantable biofuel cells.

Keywords: glucose dehydrogenase, bilirubin oxidase, implantable biofuel cell.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Biocélulas a combustível enzimáticas
A célula a combustível é conhecida desde 1839, quando Grove e Schoenbein
demonstraram o conceito de conversão de energia química em energia elétrica1, 2. A reação
eletroquímica ocorre em dois eletrodos, o ânodo e o cátodo, que são responsáveis pela
oxidação do combustível e pela redução do oxidante, respectivamente. No entanto, podem
ocorrer limitações no desempenho das células a combustível. Quando isso acontece, os
eletrodos geralmente são revestidos com eletrocatalisadores como platina, óxidos metálicos e
ligas metálicas para acelerar as reações eletroquímicas3. A biocélula a combustível enzimática
(BFC, do inglês, Biofuel Cell) opera de maneira similar à célula a combustível, porém, utilizase enzimas3, 4 como eletrocatalisadores. Uma BFC possui dois eletrodos bioeletrocatalíticos,
um para a oxidação dos compostos orgânicos5-9 e outro para redução de O210-16, ou outro
oxidante, como peróxido de hidrogênio17-19. No caso de BFC, as enzimas imobilizadas na
superfície dos eletrodos são responsáveis por acelerar a reação eletroquímica. Sabe-se que
enzimas são conhecidas por sua específica atividade biocatalítica, que as qualifica como
interessantes para desenvolver biodispositivos. Por sua vez, os biodispositivos baseados em
enzimas como BFC e biossensores, encontram-se na aplicação em aparelhos implantáveis
(Figura 1), servindo tanto para utilização na medicina20, como também no monitoramento
ambiental, resguardadas as especificações.
As BFC vêm sendo relatadas desde 196021, com estudos que englobam: os
mecanismos das reações catalisadas por enzimas22,
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, desenvolvimento de novos

biomateriais24-28, modificação enzimática29-33, métodos de imobilização33-40 e estrutura de
eletrodos41. Também, ao longo das últimas décadas, vários trabalhos abordaram3,

9, 42, 43

a

importância da interface do eletrodo condutor/biocatalisador, principalmente aqueles
relacionados à transferência eletrônica entre eletrodos e enzimas, onde é abordada a
transferência direta ou mediada. No entanto, aplicações práticas ainda requerem atenção
considerável em relação aos problemas das BFC, como operação em longo prazo,
miniaturização e eficiência na conversão energética9, 40, 44.
Dentre os combustíveis aplicáveis em BFC, a glicose foi explorada45, pois apresenta a
vantagem de estar presente nos fluídos biológicos de organismos vivos.
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Figura 1 – Esquema de uma biocélula a combustível operando na presença de sangue (figura
idealizada pela revista fapesp).

Fonte: Revista Pesquisa FAPESP, 2013, p. 74 e 75 (com autorização).

1.2 Biocélulas a combustível implantáveis
As principais características em uma BFC implantável são o tamanho e a eficiência
biocatalítica. Uma questão associada à complexidade das BFC implantáveis é o próprio
processo de implante em si, que envolve procedimentos cirúrgicos com intuito de alojar o
biodispositivo em determinada região do organismo. Os implantes biônicos46, 47, tais como
biosensores e bioeletrônicos implantáveis, requerem energia, e as biocélulas a combustível
enzimáticas podem ser usadas para esse propósito. A miniaturização de BFC tem sido
reportada desde 200148, 49 e diversos dispositivos bioeletrônicos têm sido propostos, tais como
implantes em lagosta50, barata51, laranja52, caracol53, moluscos54, plantas55 e mamíferos56-59.
Como um exemplo de aplicação, uma BFC implantável em sua configuração micrométrica
pode ser integrada a um organismo vivo para o monitoramento ambiental. Também, o
desenvolvimento de circuitos biônicos, que opera em baixa potência49, poderia ser bem
empregado com as características das BFC, que são fontes de energia tipicamente de baixa
potência. O desenvolvimento de dispositivos eficientes miniaturizados é um desafio. Para
isso, o uso de carbono como material para preparação de eletrodos é importante neste
contexto.
Para uma BFC implantável, bioeletrodos flexíveis são interessantes porque eles podem
ser manipulados e implantados dentro de organismos vivos60-62. Como os eletrodos de
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carbono podem ser miniaturizados, aqueles que são baseados em fibras flexíveis de carbono
são promissores para operações em sistemas vivos pequenos.
A Tabela 1 apresenta os trabalhos na literatura em BFC implantáveis por diferentes
grupos de pesquisa em ordem cronológica, destacando sua potência.
Tabela 1 – Estudos em BFC implantáveis.

Ano

Grupo

Local do Implante

Cosnier57
retoperitoneal do Rato
2010
62
Veia do ouvido do rato
2011 Nishizawa

Potência
2 µW
115 µW cm-2

2012

Katz53

Caramujo

30 µW cm-2

2012

Scherson51

Barata

55 µW cm-2

2012

Katz54

Molusco

40 µW cm-2

2013

Crespilho59

Veia do Rato

95 µW cm-2

2013

Cosnier58

Abdômen do Rato

193 µW cm-2

2013

Shleev63

Cérebro do Rato

2 µW cm-2

2013

Katz56

Tecido cremaster do rato

70 µW cm-2

2013

Katz50

Lagosta

640 µW cm-2

Barata

285 µW cm-2

Soro humano

16 µW cm-2

2016 Morishima64
2016

Yu65

Fonte: Autoria própria.

Embora o aumento da potência das BFC seja uma das principais buscas dos
pesquisadores, a miniaturização48 e os procedimentos de implantes cirúrgicos43,44 têm sido
abordados na literatura. Heller e coautores48 foram os pioneiros no conceito de BFC de
glicose/O2 miniaturizada, com densidade de potência máxima de 137 µW cm-2 em 400 mV. O
grupo de Cosnier57, por sua vez, demonstrou uma BFC implantada na região retoperitoneal de
um rato vivo, operando a 2 µW. No ano de 2012, uma BFC foi implantada dentro de um
inseto (barata), gerando uma densidade de potência máxima de 55 µW mm-2

51

. Crespilho e

59

colaboradores , por sua vez, implantaram pioneiramente uma BFC no interior da veia jugular
de um rato da espécie Rattus novergicus, e seus resultados mostraram que uma BFC
implantável pode apresentar, a priori, um potencial de circuito aberto de 1000 mV, além de
prever, também, que a BFC poderia atingir 650 mV quando operando em potência máxima.
No entanto, a tensão de circuito aberto (OCV, do inglês, Open Circuit Voltage), da BFC in
vitro e in vivo foram de 400 mV e 125 mV, respectivamente. Com relação às densidades de
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potência máximas, obtiveram-se 240 µW cm-2 em 220 mV para a BFC operando in vitro e 95
µW cm-2 em 80 mV quando operando in vivo. Essas quedas (de potência e de OCV) podem
ser atribuídas a várias causas, como queda ôhmica por polarização e concentração,
resistividade do meio eletrolítico e envenenamento parcial do eletrodo.
1.3 Enzimas oxirredutases
As enzimas oxirredutases catalisam as reações de transferência de elétrons, por meio
de seus sítios catalíticos presentes na estrutura protéica, sendo esses grupos prostéicos, íons e
metalorgânicos66,

67

. Para o desenvolvimento de bioânodos em BFC podem ser utilizados

diferentes tipos de enzimas, como glicose oxidase, glicose desidrogenase, dentre outras. Essas
enzimas apresentam coenzimas com potencial de oxidação negativo em relação às coenzimas
empregadas ao biocátodo, como a flavina adenina dinucleotídeo (FAD), nicotinamida adenina
dinucleotídeo oxidada (NAD) e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidada
(NADP+), o que as tornam atraentes para essa finalidade68-70.
Em bioânodos, uma enzima empregada é a glicose desidrogenase (GDh (do inglês,
Glucose Dehydrogenase) a partir do Bacillus megaterium, EC 1.1.1.47). A GDh é responsável
por catalisar a oxidação da glicose para gluconolactona na presença da coenzima NAD+.
Nesse caso, as moléculas de glicose se ligam à coenzima reduzindo NAD+ a NADH e essa
reação redox ocorre no grupo nicotinamida, conforme mostra a Figura 2.
A GDh (Figura 3) é tetramérica com quatro subunidades estruturalmente idênticas e
cada uma possui aproximadamente 250 resíduos de aminoácidos71, sendo que sua massa
molecular é de 30 kDa. Além disso, a coenzima é ligada à enzima numa conformação
extendida nas extemidades C-terminais das folhas β paralelas (Figura 3b), estabilizadas por
ligações de hidrogênio e resíduos da sequência de aminoácidos (Asn 196, Glu 189, Ile 191,
Thr 193, Lys 162, Asn 92, Tyr158, Thr 193, Leu 19, Thr 17, Gly 94)71 e as interações entre
NAD+/proteína (Figura 3c) ocorrem em cada subunidade. No geral, a conformação do NAD+ e
seu modo de ligação ao dobramento de Rossmann são similares à curta cadeia
redutase/desidrogenase, com o anel da adenina em conformação anti e o anel da nicotinamida
em conformação syn. Outra característica é a inatividade em soluções alcalinas devido à
dissociação do tetrâmero em monômeros inativos71.
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Figura 2 – Fórmula química estrutural (PDB: 1GCO) e reação no grupo nicotinamida da coenzima
NAD+.
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Figura 3 – a) Representação cristalográfica da enzima GDh (PDB: 1GCO); b) fórmula química
estrutural da coenzima NAD+ localizada no interior da estrutura proteica da enzima e c) interação da
coenzima com os resíduos de aminoácidos.
a)

b)
GDH

NAD+

c)

Fonte: Autoria própria (software: Jmol).

As enzimas da família multi-cobre são amplamente relatadas na literatura na
preparação dos biocátodos em BFC72-80. A bilirrubina oxidase (BOx (do inglês, Bilirubin
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Oxidase) a partir de Myrothecium verrucaria, E.C. 1.3.3.5) possui uma estrutura monomérica
com massa molecular de 64 kDa74, 76, 77 e é responsável por catalisar a reação de oxidação da
bilirrubina para biliverdina (Figura 4).
Figura 4 – Representação esquemática da reação química que ocorre no interior da enzima BOx
(PDB: 2XLL).
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Fonte: Autoria própria.

Estruturalmente, a BOx apresenta quatro átomos de cobre, que são classificados em
três tipos: T1, T2 e T372, 74. O centro T1 é o primeiro sítio em que ocorre a transferência
eletrônica para oxidar o substrato75, 80. Isso se deve à sua localização, que está próxima à
superfície da estrutura da proteína e, consequentemente, da superfície do eletrodo. A BOx é
responsável por acelerar a redução de O2 a H2O em um processo de reação de 4 elétrons81, 82,
de acordo com a equação 1, em que o cofator de cobre está ativo para a biocatálise83 em baixo
sobrepotencial. A partir disso, os elétrons são transferidos para Cu T2/T3, e o O2 é reduzido a
H2O, conforme esquema apresentado na Figura 5. Além disso, a BOx mantém sua atividade
mesmo na presença de vários componentes presentes nos fluídos biológicos, tais como os íons
cloretos73, 84.
O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O

(1)
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Figura 5 – a) Representação cristalográfica da enzima BOx (PDB: 2XLL); b) localização do cofator
Cu+ no interior da estrutura da proteína e c) Representação esquemática da transferência eletrônica
entre o cofator enzimático da bilirrubina oxidase e o eletrodo de FCF.

a)

c)

T2/T3

b)
T1

Fonte: Autoria própria (software: Jmol).
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2 OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi explorar novas configurações de eletrodos miniaturizados
com vistas a desenvolver BFC de glicose/O2 implantáveis utilizando fibras flexíveis de
carbono, de modo que possam ser implantados em animais pequenos, como a formiga. Para
que seja alcançada tal proposição, pretende-se, como objetivos específicos, desenvolver um
bioânodo utilizando a enzima glicose desidrogenase para catalisar a reação de oxidação da
glicose e um biocátodo com a enzima bilirrubina oxidase para a redução de O2.
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
De uma maneira geral, o procedimento experimental pode ser dividido em 7 partes.
Primeiramente, apresenta-se o processo de limpeza das vidrarias e os materiais e reagentes
utilizados neste estudo. Em seguida, será descrito o procedimento de preparação dos eletrodos
utilizando fibras flexíveis de carbono (FCF, do inglês, Flexible Carbon Fiber), que foram
extraídas a partir do tecido flexível de carbono (CCS 200). Com o intuito de melhorar a
interação entre as enzimas e a superfície do eletrodo, avaliaram-se dois tipos de tratamentos
químicos na superfície das fibras, sendo estes um oxidativo e um ácido, processos que serão
apresentados no tópico 3.2. Para a preparação do bioânodo utilizou-se o método de
eletropolimerização do vermelho neutro sobre a superfície eletródica, variando-se o número
de ciclos voltamétricos no processo de polimerização e, posteriormente, a enzima glicose
desidrogenase e a coenzima NAD+ foram imobilizadas. Na preparação do bicátodo serão
apresentados, inicialmente, três metodologias para a imobilização da enzima BOx na
superfície das fibras submetidas ao tratamento oxidatido. Além disso, verificou-se a atividade
bioeletrocatalítica da enzima BOx e do mediador ABTS2- (do inglês, 2,2′-Azino-bis(3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt) para a redução de oxigênio nas FCFs
e no carbono vítreo (CV), com a finalidade de comparar a eficiência das FCFs com o eletrodo
de CV, que é bastante utilizado para redução de oxigênio. Para isso, desenvolveu-se uma cela
eletroquímica para o estudo do biocátodo. Ao final, será descrito o desenvolvimento da BFC
de glicose/O2 composta por um bioânodo FCF-TO-PNR15/GDh e um biocátodo FCF-TOBOx. Para esta BFC, realizaram-se os estudos in vitro, a partir de solução tampão fosfato de
sódio (0,1 mol L-1, pH 7,4), e in vivo, no qual foi implantada a BFC em formigas vivas. A
Figura 6 mostra o fluxograma das etapas de preparação dos eletrodos e desenvolvimento da
BFC para ser implantada em insetos vivos.
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Figura 6 – Fluxograma das etapas para preparar os eletrodos.
BIOCÁTODO
BIOÂNODO
Fibras Flexíveis de
Carbono (FCF)
Tratamento Ácido
(TA) HNO3/H2SO4

Tratamento Oxidativo
(TO) KMnO4/H2SO4

Eletropolimerização do
Vermelho Neutro (PNR)

Fibras Flexíveis de
Carbono (FCF)

Carbono Vítreo
(CV)

Tratamento Oxidativo
(TO) KMnO4/H2SO4

Solução

Imobilização da enzima
BOx

Imobilização da enzima GDh
e da coenzima NAD+

FCF-TO +
ABTS2- e BOx

CV + ABTS2- e
BOx

Biocátodo 1
FCF-TO-ABTS2-/BOx

Bioânodo
FCF-TA-PNR100/GDh

Bioânodo
FCF-TO-PNR100/GDh

Bioânodo
FCF-TA-PNR15/GDh

Bioânodo
FCF-TO-PNR15/GDh

Biocátodo 2
FCF-TO-ABTS2-/BOx
Biocátodo 3
FCF-TO-BOx

Biofuel Cell (BFC)
FCF-TO-PNR15/GDh || FCF-TO-BOx

BFC in
vitro

BFC in
vivo

Fonte: Autoria própria.

3.1 Materiais e reagentes

As soluções foram preparadas com água ultrapura Mili-Q® e toda a vidraria utilizada
na preparação das soluções passou previamente por um processo minucioso de limpeza com
solução de permanganato de potássio (KMnO4) e solução piranha (H2O2:HCl:H2O). Os
reagentes HNO3 (98%), NaH2PO4 (98%), HCl, Na2HPO4 (98%), NaNO3, KMnO4 (99%) e
H2O2 P.A. (29%) foram obtidos da empresa Synth. O agente de ligação cruzada glutaraldeído
(GA) (25%), albumina de soro bovino (BSA, do inglês, Bovine Serum Albumine, ≥ 96,0%),
Nafion®, ABTS2-, polieletrólito poli(alilamina hidroclorada) (PAH), o mediador redox
vermelho neutro (NR, do inglês, Neutral Red) (50-60%) e o carbono (nanopowder,
mesoporous, <500 nm (DLS)) foram obtidos da empresa Sigma Aldrich. Já as enzimas
glicose desidrogenase GDh [EC 1.1.1.47] e bilirrubina oxidase BOx [EC 1.3.3.5]
(Myrothecium verrucaria, 2,25 mg mL-1) vieram da empresa Amano.
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3.2 Tratamento químico das FCF

Recentes estudos mostram que o tratamento químico das fibras utilizando ácido ou
agente oxidante melhora a interação entre a enzima e a superfície do eletrodo100. Dependendo
do tipo de tratamento, é possível promover um aumento de defeitos na sua superfície. Com a
finalidade de melhorar essa interação enzima/eletrodo, empregaram-se dois métodos de
tratamento químico: um oxidativo e um ácido, como descritos nos tópicos a seguir.
3.2.1 Tratamento oxidativo – KMnO4/H2SO4
A escolha do tratamento oxidativo utilizado nas FCF fundamentou-se em trabalhos
reportados na literatura para formação de óxido de grafeno na superfície do eletrodo85-87. Há
evidência experimental e teórica de que, quando a enzima está imobilizada sobre o eletrodo, a
presença de óxido de grafeno na sua interface pode diminuir a energia de ativação por meio
da diminuição da distância entre o cofator enzimático e a superfície do eletrodo87.
Dessa forma, o tratamento oxidativo consiste em imergir 0,5 g de FCF em 120 mL de
uma solução de H2SO4/KMnO4, contendo 464 mg de KMnO4 e H2SO4 à 1,0 mol L-1. As FCFs
foram mantidas em ultrassom por 3 horas e, após esse período, lavou-se abundantemente com
água deionizada. Depois da lavagem, as fibras foram imersas em uma solução de HCl
concentrado e o sistema foi mantido por mais 10 min no ultrassom, com o intuito de remover
o MnO2 formado. Em seguida, lavou-se a FCF abundantemente com água deionizada e secas
em temperatura ambiente. A configuração do eletrodo após esse tratamento foi denominada
FCF-TO.
3.2.2 Tratamento ácido – HNO3/H2SO4
O tratamento ácido baseou-se na decomposição de HNO3/H2SO4, que resulta na
formação do íon nitrônio (NO2+), um forte agente oxidante88. A reação envolve a oxidação do
carbono, a formação de grupos orgânicos como aldeído (COH), cetona (C=O), fenóis,
quinonas e ácidos carboxílicos (COOH).
Dessa forma, extraiu-se 1,0 g de FCF do tecido de carbono e imerso em 150 mL de
uma solução contendo os ácidos H2SO4 e HNO3 (3:1). A mistura ficou em repouso durante 1
hora. Após esse período, aqueceu-se por 3 horas a 70 °C com o auxílio de uma chapa de
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aquecimento com controle de temperatura, e, em seguida, elevou-se a temperatura da mistura
para 80 °C por 1 hora. As FCF foram retiradas da solução, lavadas abundantemente com água
deionizada, secas e armazenadas em temperatura ambiente. Após esse tratamento, observouse sua morfologia por microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (MEVFEG) FEI Magellan 400L. Com relação à nomeação acerca da configuração do eletrodo
presente neste procedimento, denominou-se FCF-TA.

3.3 Eletropolimerização do NR

O polímero de vermelho neutro (PNR, do inglês Poly (Neutral Red)) foi utilizado na
preparação de eletrodos para oxidar a coenzima NADH e para mediar a transferência de
elétrons das reações catalisadas pelas enzimas desidrogenases NAD-dependente109, 130. Esse
polímero apresenta potencial de oxidação negativo, o que o torna bastante interessante para
aplicação em bioânodos. Por isso, o método de polimerização do NR foi utilizado para mediar
a transferência eletrônica.
A eletropolimerização do monômero NR89 foi realizada após os tratamentos químicos
nas FCFs, citados no tópico 3.2. Primeiramente, foi preparada uma solução tampão de fosfato
de potássio em pH 6,0 na concentração 25 mmol L-1 com 100 mmol L-1 de nitrato de potássio
(KNO3), contendo 1,0 mmol L-1 de monômero de NR. Posteriormente, os eletrodos de FCFs
foram submetidos a 15 ciclos voltamétricos nos potenciais entre -1000 e +1000 mV em
função de Ag/AgClsat em velocidade de varredura de 50 mV s-1.

3.4 Preparação do bioânodo

Após os tratamentos e a eletropolimerização do NR na superfície eletródica, as FCFs
foram utilizadas para a preparação dos bioânodos. Nesse processo, uma suspensão contendo
5,0 mg mL-1 da enzima GDh, 10 mmol L-1 de NADH, 1,0 mg mL-1 de BSA, 2,5% de GA e
1,0 mg mL-1 do polieletrólito PAH (agente estabilizante) em NaH2PO4/Na2HPO4, pH 7,4 foi
previamente preparada. O GA é um agente químico bifuncional que reage com os resíduos de
aminoácido presentes na estrutura proteica das enzimas. Por meio desse procedimento, ocorre
o estabelecimento de uma ligação cruzada entre os grupos (-NH2) desses resíduos de
aminoácido, presentes nas enzimas com o GA, a fim de favorecer a imobilização enzimática74
nas FCF. Após o preparo das soluções, elas foram imersas nas suspensões com as enzimas por
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36 horas e secas a vácuo por uma hora. Após esse período, os eletrodos FCF-TO–
PNR15/GDh, FCF-TO–PNR100/GDh, FCF-TA–PNR15/GDh e FCF-TA–PNR100/GDh
foram imersos em uma solução tampão fosfato de sódio (0,1 mol L-1, pH 7,4) contendo 2,5%
de Nafion® e, em seguida, estes foram secos a vácuo por uma hora.

3.5 Preparação do biocátodo
3.5.1 Imobilização enzimática – método 1

Para imobilização enzimática do biocátodo empregaram-se três métodos. A primeira
metodologia utilizada foi a imobilização da enzima BOx e do mediador ABTS 2- na superfície
das fibras submetidas ao tratamento oxidativo. Para isso, preparou-se uma solução tampão
fosfato de sódio (0,1 mol L-1, pH 7,4) contendo 14 mg mL-1 da enzima BOx, 2,4 mg mL-1 do
mediador ABTS2- e 25 mg mL-1 de PAH. As fibras foram imersas na solução por 36 horas.
Posteriormente 20 L de Nafion® (2,5%) foi adicionado na superfície do biocátodo e o
eletrodo foi seco a vácuo por 1 hora.
3.5.2 Imobilização enzimática – método 2

Para segunda metodologia, preparou-se uma suspensão de carbono (nanopowder
mesoporous < 500 nm) em isopropanol com concentração de 3,5 mg mL-1. Adicionou-se 20
L dessa suspensão na superfície das fibras, e elas foram secas a temperatura ambiente por 3
horas. Concomitantemente, preparou-se uma solução tamponada contendo 14 mg mL-1 da
enzima BOx, 2,4 mg mL-1 do mediador ABTS2-, 2,5% de Nafion® e 2,5% de GA. Após 3
horas, formou-se um gel, momento em que foi adicionados 20 L na superfície das fibras com
o pó de carbono. O biocátodo foi seco a vácuo por 1 hora.
3.5.3 Imobilização enzimática – método 3

A terceira metodologia assemelha-se à segunda, porém, não foi utilizado o mediador
ABTS2-, que foi substituído, na mesma proporção por solução tampão fosfato de sódio (0,1
mol L-1, pH =7,4). A Figura 7 mostra a representação esquemática de preparação do
biocátodo, de acordo com as metodologias apresentadas nos tópicos 3.5.2 e 3.5.3.
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Figura 7 – Representação esquemática das etapas para a preparação dos biocátodos referentes aos
métodos 2 ou 3; (14 mg mL-1 de BOx; 2,5% de glutaraldeído (GA); 2,5% de Náfion®; 3,5 mg mL-1 de
uma suspensão de carbono; 2,4 mg mL-1 de ABTS2-; solução tampão fosfato de sódio (0,1 mol L-1 pH
7,4) (PB).
20 µL

1ª etapa

Suspensão de carbono
em isopropanol

FCF

20 µL

2ª etapa
Após 3 horas

BOx
20 µL

GA
20 µL

Nafion
20 µL

ABTS2- ou PB
20 µL

BOx + GA + Nafion
+ ABTS2- ou PB

FCF

Fonte: Autoria própria.

3.6 Desenvolvimento da cela eletroquímica para estudo do biocátodo

Empregaram-se os eletrodos de FCF como eletrodos de trabalho. Um dos
experimentos feitos no biocátodo foi empregando gases. No entanto, ao borbulhar o gás
diretamente na cela, as fibras ficaram instáveis, devido à sua flexibilidade. Para evitar essa
perturbação no sistema em estudo desenvolveu-se uma cela eletroquímica utilizada no estudo
do biocátodo (Figura 8a-b), em que as fibras (eletrodo de trabalho) foram inseridas em um
capilar de vidro com uma abertura na extremidade inferior que permitia a entrada do eletrólito
e evitava a movimentação das fibras, conforme ilustra a Figura 8c. Essa cela continha um
eletrodo de referência, um eletrodo de trabalho, um contra-eletrodo, um borbulhador e um
saturador de gás. Além disso, a cela possuía uma entrada e uma saída para conectar a mesma
em um circulador termostático para o controle de temperatura.
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Figura 8 – Imagem da cela eletroquímica desenvolvida para o estudo de meia-cela. a) cela
eletroquímica composta por um borbulhador de gás, um saturador, um contra-eletrodo (CE), um
eletrodo de referência (ER) e um eletrodo de trabalho (ET); b) zoom da região da cela com os três
eletrodos e c) eletrodo de FCF dentro de um capilar de vidro.

a)

ER

b)

CE

c)

ET

Borbulhador

Saturador
Fonte: Autoria própria.

3.7 Desenvolvimento da BFC implantável: Estudos in vitro e in vivo
3.7.1 Estudo in vitro

Após o estudo de meia cela do bioânodo e do biocátodo, cada eletrodo foi inserido
individualmente em um capilar de vidro milimétrico. Uma das extremidades do eletrodo ficou
exposta e a outra foi isolada com resina epóxi para delimitar a área do eletrodo. Para o
experimento in vitro, os dois eletrodos (bioânodo e biocátodo) foram imersos em solução de
tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,4. O bioânodo foi conectado ao eletrodo de trabalho e o
biocátodo aos eletrodos de referência e contra-eletrodo. Inseriram-se os bioeletrodos com
diâmetro de 110 m em dois capilares de vidro, com diâmetro interno e externo de 300 e 500
m, respectivamente.

3.7.2 Estudo in vivo

Para os experimentos in vivo, primeiramente, determinou-se a quantidade de glicose
presente na hemolinfa das formigas. Este estudo foi feito pelo técnico Eduardo Marques
Moreira, em que, coletaram-se 155 formigas em um formigueiro no campus do Instituto de
Química de São Carlos (IQSC-USP) com o auxílio de uma pinça. Essas formigas foram
armazenadas em um frasco de vidro com algodão embebido em clorofórmio. Em seguida,
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separaram-se as formigas em grupos de 10, 20, 30, 40 e 50 formigas (Atta sexdens
rubrupilosa) e armazenadas em uma geladeira. Para determinar a quantidade de glicose
presente nesses insetos, maceraram-se por 5 minutos os insetos para os grupos contendo 10 e
20 formigas com 5,0 mL de água deionizada e os grupos com 30, 40 e 50 formigas com 10
mL de água deionizada. A maceração foi realizada com a ajuda de um almofariz e um pistilo
de porcelana, e os níveis de glicose foram determinados por um glicosímetro (Roche AccuCheck). A quantidade de glicose presente nas formigas é de aproximadamente 0,50 ± 0,04 mg
g-1 de formiga. Além disso, foi verificada a quantidade de glicose na cabeça e no abdômen das
formigas. Para isso, empregaram-se 5 formigas, com as cabeças e abdômens separados e em
no momento foi possível verificar que a cabeça da formiga apresenta 30% mais glicose que
seu abdômen.
De acordo com esses estudos, a BFC foi implantada na cabeça da formiga viva. Antes
de implantar o biodipositivo no inseto, foi necessário desenvolver um suporte para fixar o
animal. Para o implante, três formigas foram utilizadas, que foram fixas em uma placa de
vidro com resina epóxi e a BFC implantadas na cabeça de cada uma das formigas. A Figura 9
mostra a representação esquemática da BFC implantada na cabeça da formiga, destacando a
b)

a)

b)

configuração dos bioeletrodos e a reação bioeletroquímica. Empregaram-se os capilares para
passar pelo exoesqueleto, e, juntamente com os bioeletrodos, eles foram posicionados na
cabeça da formiga. As áreas das BFC em contato com a hemolinfa presente em cada inseto
foram 0,25, 0,21 e 0,32 mm2, para as formigas 1, 2 e 3, respectivamente.
Figura 9 – Representação esquemática do implante da BFC de glicose/O2 inserida na cabeça da
formiga utilizando dois capilares de vidro contendo um biânodo e um biocátodo.
V
R
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H2O

T2/T3
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Fonte: Autoria própria.
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4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO

4.1 Microscopia eletrônica de varredura

Com o objetivo de avaliar a mudança morfológica das FCF, empregou-se um
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) para caracterização da morfologia antes e após
os tratamentos químicos utilizados para a modificação da superfície dos eletrodos. Trata-se de
um equipamento ZEISS LEO 440 com detector OXFORD (modelo 7060) e feixe de elétrons
de 15 kV da Central de Análises Químicas Instrumentais do Instituto de Química de São
Carlos (CAQI/IQSC/USP).

4.2 Voltametria cíclica e linear

A

escolha

dos

métodos

voltamétricos

serviu

para

avaliar

os

processos

bioeletrocatalíticos utilizando um potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 128N,
pertencente ao grupo de bioeletroquímica e Interface. No caso dos eletrodos de trabalho de
FCF, a área superficial é um fator crucial. Logo, usou-se um paquímetro digital para obtenção
das medidas de comprimento e espessura. Calculou-se a área de cada eletrodo de FCF de
acordo com a equação (2lh), onde l é a largura das fibras do eletrodo e h é o comprimento.
Para o controle da temperatura durante os experimentos foi utilizado o circulador termostático
de alta resolução (± 0,1 ºC) proveniente da GE Healthcare Life Science® (Multi Temp IV
Thermostatic Circulator).

4.3 Cronoamperiometria e curvas de polarização

A cronoamperometria é empregada para mensurar variações de corrente em um
sistema eletroquímico a partir de um potencial aplicado constante no tempo. Também,
empregou-se esta técnica para construir as curvas de polarização dos eletrodos, aplicando
diferentes potenciais durante 10 min.
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4.4 Espectrofotometria de micro-Raman

Para avaliar a morfologia da superfície das fibras antes e após os tratamentos
químicos, utilizou-se o Espectrofotômetro de micro-Raman (RENISHAW Raman
Microscope, modelo inVia) pertencente ao laboratório de Filmes Nanoestruturados e
Espectroscopia do Departamento de Física, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da
UNESP (DF/FCT/Unesp), localizado em Presidente Prudente. O laser de argônio 514 nm foi
utilizado com 100% de potência e o intervalo do espectro foi 100 a 4000 cm-1 com 10
acumulações.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Tratamentos químicos na superfície das fibras flexíveis de carbono

A utilização de eletrodos flexíveis de carbono para aplicação em biocélulas a
combustível implantáveis oferece características bastante interessantes, como a estabilidade
eletroquímica, baixo custo e flexibilidade. As características da superfície desses eletrodos
influenciam a cinética de transferência de carga na interface eletrodo/eletrólito e fatores como
a presença de microestruturas de material de carbono92, 93, a ausência de contaminantes da
superfície de carbono94-96 e grupos funcionais presentes na superfície do eletrodo determinam
sua reatividade. O tratamento nas fibras permite a formação de uma interfase no material que,
por sua vez, promove alterações na interface solução-eletrodo, o que pode causar mudanças
na adsorção, na transferência heterogênea de carga e na estabilidade da superfície eletródica.
Também, dependendo do tipo de tratamento, aumentam-se os defeitos na superfície das fibras
e isto pode melhorar a interação da enzima e da superfície do eletrodo.
Dessa maneira, foram utilizados dois tipos de tratamentos químicos para modificar a
superfície das FCFs, conforme mencionado no tópico 3.2. Após os tratamentos químicos,
avaliaram-se as propriedades eletroquímicas do eletrodo sem o tratamento químico (FCF) e
dos eletrodos submetidos ao tratamento oxidativo (FCF-TO) e ao tratamento ácido (FCF-TA).
Para isso, foram obtidos os voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 destes eletrodos em uma
solução contendo 5,0 mmol L-1 de Fe(CN)64-/Fe(CN)63- e 0,5 mol L-1 de KCl, conforme
apresentados na Figura 10. A Tabela 2 mostra os valores dos parâmetros eletroquímicos
obtidos nesses voltamogramas.
De acordo com os resultados apresentados nos voltamogramas cíclicos na Figura 10 e
na Tabela 2, é possível observar a variação entre os potenciais de pico anódico e catódico
(ΔE) e a relação entre as correntes de pico anódica e catódica (Ipa/Ipc) dos eletrodos FCF,
FCF-TO e FCF-TA. Sabendo que, para caracterizar um processo reversível de um sistema
eletroquímico por voltametria cíclica, os parâmetros ΔE e Ipa/Ipc devem apresentar as
seguintes condições: Ipa/ Ipc = 1,0 e ΔE = 0,059 V (para n = 1). Mediante as condições
experimentais mencionadas acima, a reversibilidade do processo redox obtidos nos
voltamogramas dos eletrodos é FCF-TO > FCF-TA > FCF. Além disso, os valores de Ipa/Ipc e
ΔE para o eletrodo FCF-TO são muito próximas às condições de sistemas reversíveis. É
importante ressaltar que as reações eletroquímicas dependem da natureza do material do
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eletrodo de carbono, assim como da preparação de sua superfície, sendo que o real
mecanismo de transferência de elétrons está sob discussão87, 97-99. Também, após o tratamento
ácido, a formação de algumas vesículas (denominadas nanoblisters) foi observada nas FCFs.
Tal mudança na morfologia ocasionada pelo tratamento ácido pode promover um aumento na
corrente capacitiva do eletrodo, como observado no voltamograma apresentado na Figura 10.
Esse fenômeno não é observado nas FCFs tratadas com KMnO4/H2SO4, como mostra o
voltamograma em vermelho.
Tabela 2 – Parâmetros eletroquímicos dos voltamogramas de varredura cíclica referentes aos eletrodos
FCF, FCF-TO e FCF-TA.

FCF
FCF-TO
FCF-TA

Epa (mV)
220
249
202

Ipa (A cm-2)
3652
4661
5880

Epc (mV)
347
313
319

Ipc (A cm-2)
2787
4483
5307

Ipa/ Ipc
1,31
1,04
1,11

ΔE (mV)
127
66,4
117

Fonte: Autoria própria.

Figura 10 – Imagens de FEG-SEM e voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 das FCF antes do
tratamento químico (linha azul) e após o tratamento ácido (linha preta) e o tratamento oxidativo (linha
vermelha) na presença de 5,0 mmol L-1 de Fe(CN)64-/Fe(CN)63-. Eletrólito: KCl 0,5 mol L-1,
temperatura ambiente.
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Fonte: Adaptação de SALES, F. C. P. F. (2015), a partir de PEREIRA, A. R., 2016, p. 398.
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Para avaliar a estrutura dos átomos de carbono nas fibras tratadas, espectros de microRaman foram obtidos, de acordo com as condições descritas no tópico 4.4.
O carbono grafite e outros materiais de carbono amorfo com ligações sp2 apresentam
um espalhamento Raman, apesar da sua intensa absorção óptica. Instrumentos que permitem o
microfoco em pequenas regiões da amostra fornecem informações úteis sobre as fases e
mudanças estruturais que ocorrem no material101, 102.
Cumpre ressaltar que a espectroscopia Raman permite distinguir zonas com baixa,
média e alta organização estrutural em matérias de carbono. As bandas D e D’ fornecem
informação de desordem devido ao efeito de distorção na rede cristalina e, também, podem
estar relacionadas à existência de vibrações especificas do plano edge e/ou ao tamanho do
cristalito (La)139, apresentando um caráter turbostrático. Além disso, a largura da banda D
pode indicar a presença de heteroátomos, que podem influenciar essa desordem dentro das
lamelas do grafite. Já a banda G, por sua vez, apresenta a ordem na sua estrutura cristalina
atribuída ao modo vibracional E2g do grafite monocristalino104. Também, as bandas entre
2690 e 3419 cm-1 são uma contribuição de segunda ordem das bandas G’ (2700 cm-1), que
está relacionada à grafitização das fibras, atribuída à harmônica da banda D. De igual modo
ocorre com a banda D’’ (2950 cm-1), referente à combinação dos modos D e G, e 2D’ (3248
cm-1), presente em material de carbono turbostrático104.
Outro ponto importante se refere à relação entre as intensidades das bandas D e G
(ID/IG), que mostra a contribuição dos defeitos na estrutura dos materiais de carbono e está
associada à formação da sua estrutura amorfa, que indica uma descontinuidade do plano
grafítico102.
Dessa forma, a técnica de espectroscopia micro-Raman foi utilizada para avaliar a
morfologia da superfície das fibras antes e após os tratamentos químicos, no qual foram
obtidos os espectros de Raman (Figura 11). O range do espectro foi entre 100 e 4000 cm-1,
com 10 acumulações. A intensidade do raio entre as bandas D (1360 cm-1) e G (1580 cm-1)
foi obtida para avaliar a relação ID/IG e o La na superfície das FCFs.
A banda em 1580 cm-1 (banda G) não depende da energia do laser, enquanto que a
frequência do pico da banda D em torno de 1360 cm-1 aumenta com a elevação da energia do
laser. Esse fato leva a uma interpretação errada da equação de Kinight, La=C(ID/IG)-1, onde C
= 44 Å, esta equação é aplicada para calcular o tamanho do cristalito, porém, esse fator C só é
aplicável próximo ao 𝜆𝐿 = 514 nm103, 139.
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Figura 11 – Espectros de Raman das fibras flexíveis de carbono. a) sem tratamento (FCF) e com
tratamento químico (FCF-TO e FCF-TA); b) fitting de FCF; c) fitting de FCF-TO; d) fitting de FCFTA. Laser = 514 nm, range = 100 – 4000 cm-1 e 10 acumulações.
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Fonte: Autoria própria.

A Tabela 3 apresenta a relação ID/IG, o tamanho do cristalito e a contribuição das
bandas G’, D’’ e 2D’ dos espectros dos eletrodos FCF, FCF-TO e FCF-TA. Os valores da
relação da intensidade das bandas D e G, o tamanho do cristalito e a contribuição das bandas
de segunda ordem foram obtidos a partir dos espectros de Raman, usando a função
Laurenciana102.
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Tabela 3 – Análises Raman – relação ID/IG, tamanho do cristalito e contribuição das bandas de
segunda ordem (G’, D’’, 2D’) das fibras sem e com tratamento.
G’, D’’, 2D’
Amostra
I /I
L (Å)
D G

a

FCF

1,08

41

FCF-TO

1,06

42

66
132

FCF-TA

0,95

46

285

Fonte: Autoria própria.

De acordo com os espectros e os parâmetros morfológicos apresentados na Figura 11 e
na Tabela 3, observa-se que a relação ID/IG é maior para as FCFs sem tratamento químico.
Dessa forma, tem-se que, quanto menor o valor dessa relação, maior é o tamanho do cristalito,
evidente nos resultados obtidos para o eletrodo FCF-TA. O tamanho do cristalito para os
eletrodos FCF, FCF-TO e FCF-TA é 4,1, 4,2 e 4,6 nm, respectivamente. Estes valores estão
relacionados à variação na estrutura grafítica das fibras e a dimensão do cristal. Portanto, para
o eletrodo FCF-TA, a desordem na sua estrutura, devido à presença desses cristalinos, é
menor em relação aos outros eletrodos. Também, o valor referente à contribuição de segunda
ordem das bandas G’, D’’ e 2D’ é consideravelmente maior para o eletrodo FCF-TA,
indicando que a desordem em sua estrutura cristalina é menor quando comparada aos
eletrodos FCF-TO e FCF, além de apresentar em sua morfologia, um caráter mais
turbostrático. Essa desordem também pode estar associada aos defeitos estruturais, devido à
presença de heteroátomos na estrutura grafítica corroborando os resultados de XPS referentes
à caracterização das fibras com esses tipos de tratamento, realizados em nosso grupo133.

5.2 Desenvolvimento de bioânodos para a oxidação de glicose

5.2.1 Eletropolimerização do vermelho neutro (NR)

A Figura 12 mostra os voltamogramas cíclicos do PNR nos eletrodos de FCFs
tratadas. A eletopolimerização do NR na superfície dos eletrodos foi realizada aplicando 15
ciclos voltamétricos em potenciais entre -1000 e +1000 mV a 50 mV s-1, sendo utilizada,
como eletrólito uma solução tampão fosfato de potássio (pH 6,0; 25 mmol L-1) com 100 mmol
L-1 de KNO3 e 1 mmol L-1 do monômero NR. A Figura 12a apresenta os típicos
voltamogramas cíclicos consecutivos da formação do PNR140 no eletrodo modificado pelo
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tratamento oxidativo, ao passo que na Figura 12b, visualizam-se os voltamogramas cíclicos
consecutivos da formação de PNR no eletrodo modificado com o tratamento ácido.
Em ambos os gráficos, é possível observar um aumento gradativo da densidade de
corrente dos picos anódicos e catódicos, com exceção do processo em torno de +1000 mV,
referente à oxidação irreversível do monômero NR140. Os picos referentes ao par redox em 311 e -621 mV caracterizam a redução e oxidação do monômero/polímero. O par redox em
+55 e +228 mV é devido ao doping/dedoping do filme polímerico89,

105

, que aumenta

lentamente em relação ao par redox em potenciais negativos, observado em ambos gráficos,
mas de forma linear ao longo do tempo de polimerização.
Figura 12 – Eletropolimerização do NR nas FCFs: 1,0 mmol L-1 de monômero em 25 mmol L-1 de
solução tampão fosfato de potássio e 100 mmol L-1 KNO3. Velocidade de varredura: 50 mV s-1; 15
ciclos voltamétricos; a) PNR nas FCF-TO; b) PNR nas FCF-TA.
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Fonte: Autoria Própria.

Polímeros eletroativos expostos à solução eletrolítica podem apresentar condutividade
eletrônica e iônica. Além disso, geralmente, materiais eletropolimerizados possuem algumas
propriedades específicas que seus monômeros correspondentes não apresentam, como baixa
solubilidade106. O PNR pertence à família das azinas que são compostos químicos
amplamente utilizados como mediadores redox, tanto os monômeros como os polimerizados.
A literatura apresenta que os eletrodos de carbono modificados com esses grupos podem ser
usados para a oxidação eletrocatalítica do NADH105-107. A eletropolimerização das azinas
ocorre por meio da ligação de monômeros sem a destruição de sua estrutura106.
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O monômero desses compostos (como o NR) contém o grupamento de amina
primária, bem como substituintes do anel aromático que podem liberar prótons por oxidação,
dando origem a um radical catiônico carregado isoladamente, que é responsável pela
polimerização eletroquímica do monômero, consequentemente, formando um filme de
polímero semicondutor89.
Foram feitos a variação do número de ciclos voltamétricos para a formação de PNR
(15, 30, 50, 100, 150, 200, 300 ciclos), nas mesmas condições experimentais citadas
anteriormente. Nessa investigação, utilizaram-se os eletrodos submetidos ao tratamento
oxidativo. O objetivo desta etapa experimental é saber qual a quantidade máxima de PNR que
pode ser depositada nos eletrodos. Também, se essa quantidade interfere na oxidação do
NADH, como será relatado no tópico 5.2.2. A Figura 13 mostra a reprodutibilidade dos
voltamogramas cíclicos da formação de PNR em três eletrodos de FCF-TO distintos. A Figura
13d correlaciona o valor de densidade de corrente de pico 1 em função ao número de ciclos
voltamétricos para a formação de PNR e o erro foi calculado utilizando o método t-student.
Então, é possível observar um aumento gradativo da densidade de corrente nos primeiros 100
ciclos voltamétricos. No entanto, a partir do centésimo ciclo não ocorre um aumento
significativo nas densidades de corrente.
Com base nesses resultados, os perfis eletroquímicos foram comparados em solução
tampão fosfato de sódio (pH = 7,4; 0,1 mol L-1), em estado quase estacionário (5,0 mV s-1),
antes e após a eletropolimerização do NR nos eletrodos FCF-TO, FCF-TO-PNR15 (referente
ao eletrodo submetido a 15 ciclos voltamétricos) e no FCF-TO-PNR100 (referente ao eletrodo
submetido a 100 ciclos voltamétricos), conforme apresentado na Figura 14. Observa-se que há
um aumento considerável nas correntes faradaicas para os picos 1 e 4, que estão relacionados
à redução e à oxidação do monômero/polímero. A massa de PNR na superfície do eletrodo foi
calculada a partir do processo de oxidação do monômero/polímero (Tabela 4). Para isso, a
área do pico de oxidação referente ao monômero/polímero foi calculada pela integração desse
processo, dividindo o valor obtido pela velocidade de varredura para obter a carga (Q) em
coulomb. Em seguida, foi verificada a quantidade de espécies por área do eletrodo (Γ) em mol
cm-2. Por fim, obteve-se a massa de NR polimerizado na superfície dos eletrodos FCF-TOPNR15 e FCF-PNR100.
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Figura 13 – Eletropolimerização do NR nas FCFs. a-c) Voltamogramas cíclicos de polimerização do
NR em 3 eletrodos FCF-TO; d) Estatística do pico 1 de formação do PNR das densidades de corrente
em função de o número de ciclos voltamétricos desses eletrodos com PNR. Eletrólito: 1,0 mmol L-1 do
monômero em 25 mmol L-1 de solução tampão fosfato de potássio e 100 mmol L-1 KNO3; velocidade
de varredura: 50 mV s-1; temperatura ambiente.
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Tabela 4 – Parâmetros obtidos a partir da integração dos processos faradaico referente ao processo de
oxidação em potenciais negativos dos eletrodos FCF-TO-PNR15 e FCF-TO-PNR100.

Eletrodos
FCF-TO-PNR15
FCF-TO-PNR100
Fonte: Autoria própria.

Q (C)
1,03x10-3
3,14x10-3

Γ (mol cm-2)
6,67x10-7
20,3 x10-7

mNRpolimerizado (µg cm-2)
19,25
58,76
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Figura 14 – Comparação dos voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 dos eletrodos FCF-TO (linha
preta), FCF-TO-PNR15 (linha vermelha) e FCF-TO-PNR100 (linha azul). Eletrólito: solução tampão
fosfato de sódio (pH = 7,4 e 0,1 mol L-1), temperatura ambiente.

1300

5 mV s-1

j / A cm-2

650

0

-650

-1300

FCF
FCF-PNR15
FCF-PNR100

-1950
-1000

Fonte: Autoria própria.

-500

0

500

1000

E / mV (Ag/AgClsat)

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4, o eletrodo FCF-TO-PNR15 possui
19,25 µg cm-2 de PNR na sua superfície, enquanto que, para o eletrodo FCF-TO-PNR100,
esse valor é de 58,79 µg cm-2. Isso indica que a quantidade de PNR na superfície das FCF foi
três vezes maior para o eletrodo FCF-TO-PNR100 em relação ao FCF-TO-PNR15. Segundo a
literatura, a quantidade de PNR depositado depende do tipo do eletrodo e do número de ciclos
voltamétricos na polimerização do NR140. Por exemplo, Pauliukaite e Brett (2008) observaram
a deposição de 2,0 a 3,0 nmol cm-2 de PNR em carbono vítreo após 10 ciclos voltamétricos e
de 4,0 a 8,0 nmol cm-2 com 20 ciclos voltamétricos. Já em eletrodo de ouro, a quantidade de
PNR na sua superfície varia entre 22,0 fmol cm-2 a 32,0 nmol cm-2 dependendo do número de
ciclos voltamétricos e da janela de potencial da eletropolimerização140. As fibras apresentaram
quantidades maiores de PNR eletropolimerizado. Após 15 e 100 ciclos voltamétricos têm 0,67
e 2,03 µmol cm-2, respectivamente.

5.2.2 Oxidação de NADH

A glicose desidrogenase catalisa a reação de oxidação da glicose e é dependente da
coenzima NAD+. Essa dependência significa que, ao mesmo tempo em que ocorre a oxidação
da glicose, a proteína tem o turnover redox dessa coenzima como reação redox acoplada109.
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Assim, ocorre a formação de NADH. A regeneração do NAD+ é conduzida via oxidação do
NADH67. Essa regeneração é extremamente importante, tanto no ponto de vista fundamental
quanto no ponto de vista prático, permitindo desenvolver os bioeletrodos para aplicação em
BFC. No entanto, a oxidação do NADH utilizando eletrodos de platina e carbono ocorre em
altos sobrepotenciais130. Para o par redox NAD+/NADH, o potencial formal em pH 7,4 é -488
mV em função de Ag/AgClsat.
O PNR é reportado na literatura como um bom eletrocatalisador para oxidação de
132

NADH

, pois potencial formal do PNR em pH 7,4 é -498 mV em função de Ag/AgClsat.

Como o potencial formal do PNR é próximo ao potencial formal do NADH, o uso deste
polímero torna-se interessante para essa finalidade. Dessa maneira, este tópico apresenta o
estudo da oxidação do NADH nos eletrodos FCF-TO, FCF-TO-PNR15 e FCF-TO-PNR100.
A Figura 15 apresenta os voltamogramas cíclicos a 50 mV s-1 entre os potenciais de 800 a +800 mV, dos eletrodos FCF-TO-PNR15 e FCF-TO-PNR100, em diferentes
concentrações de NADH (1, 2, 4, 6, 8 e 10 mmol L-1) em solução tampão fosfato de sódio (pH
7,4; 0,1 mol L-1).
Figura 15 – Voltamogramas cíclicos a 50 mV s-1 dos eletrodos FCF-TO-PNR15 e FCF-TO-PNR100
em diferentes concentrações de NADH. Eletrólito: solução tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol
L-1), temperatura ambiente.

a)

b)
9000

4800

2400

FCF-TO-PNR100

sem NADH
1 mmol L-1 de NADH
2 mmol L-1 de NADH
4 mmol L-1 de NADH
6 mmol L-1 de NADH
8 mmol L-1 de NADH
10 mmol L-1 de NADH

6000

j / A cm-2

j / A cm-2

3600

FCF-TO-PNR15

1200
0

3000

0
sem NADH
-1
2 mmol L de NADH
-1
4 mmol L de NADH
-1
6 mmol L de NADH
-1
8 mmol L de NADH
-1
10 mmol L de NADH

-3000
-1200
-2400
-900

-6000
-600

-300

0

300

E / mV (Ag/AgClsat)

600

900

-900

-600

-300

0

300

600

900

E / mV (Ag/AgClsat)

Fonte: Autoria própria.

Como pode ser observado em ambos os voltamogramas (Figura 15a e 15b), há um
aumento gradativo nas densidades de corrente de oxidação ao variar a concentração de NADH
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no eletrólito. No entanto, a Figura (15a) apresenta nitidamente um aumento na densidade de
corrente de oxidação do NADH e um potencial de onset em +27,6 mV. Compararam-se as
correntes de ambos os eletrodos em potencial de +800 mV. Para isso, foi realizada a diferença
da corrente de oxidação em relação ao branco (Figura 16). Assim, verifica-se que, em
concentrações entre 1,0 e 4,0 mmol L-1 de NADH, essa diferença é maior no eletrodo FCFTO-PNR15, ao passo em que, em concentrações maiores, não há uma diferença significativa
em ambos os eletrodos.
Figura 16 – Comparação das densidades de corrente de oxidação, em 800 mV, dos eletrodos FCFTO-PNR15 e FCF-TO-PNR100, em diferentes concentrações de NADH.
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Dessa forma, verificou-se a oxidação do NADH na ausência e presença de 10,0 mmol
L-1 dessa coenzima em ambos os eletrodos. O estudo foi realizado por voltametria cíclica a
5,0 mV s-1 entre os potenciais -800 mV e +800 mV, de acordo com a Figura 17.
De acordo com os dados apresentados nos voltamogramas da Figura 17, é possível
observar que após a adição de NADH há um aumento na densidade corrente de oxidação,
conforme os voltamogramas (linha azul) em relação ao branco (linha vermelha), nos gráficos
17a-c. Para os eletrodos FCF-TO, FCF-TO-PNR15 e FCF-TO-PNR100, os potenciais de
onset são +115, -33 e -26 mV, respectivamente. Dessa forma, de acordo com esses resultados,
o eletrodo FCF-TO-PNR15 apresenta um potencial de onset para a oxidação NADH mais
próximo do potencial termodinâmico em relação aos outros eletrodos aqui apresentados.
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Figura 17 –Oxidação do NADH. Voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 na presença (em azul) e na
ausência (em vermelho) do NADH dos eletrodos a) FCF-TO-PNR15; b) FCF-TO-PNR100 e c) FCFTO; d) comparação da eletro-oxidação do NADH nos eletrodos FCF-TO (em preto), FCF-TO-PNR15
(em vermelho) e FCF-TO-PNR100 (em azul). Eletrólito: solução tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1
mol L-1), concentração de NADH = 10 mmol L-1, temperatura ambiente.
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A Figura 17d mostra os voltamogramas dos eletrodos FCF-TO, FCF-TO-PNR15 e
FCF-TO-PNR100, na presença de 10,0 mmol L-1 de NADH. Para o eletrodo FCF-TO, o
voltamograma apresenta um potencial de pico anódico (Epa) em 587 mV e uma corrente de
pico anódico (jpa) de 2974 µA cm-2. Já no eletrodo FCF-TO-PNR15 é possível notar três
processos de oxidação. O voltamograma desse eletrodo mostra que no primeiro processo o Epa
= -463 mV e jpa = 97 µA cm-2. No segundo, o Epa = 186 mV e jpa = 571 µA cm-2 e no terceiro
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o Epa = 606 mV e jpa = 835 µA cm-2. Entretanto, no voltamograma do eletrodo FCF-TOPNR100 observam-se dois processos de oxidação, em que no primeiro, o Epa = -485 mV e a
jpa = 409 µA cm-2 e, no segundo, o Epa = 181 mV e a jpa = 576 µA cm-2.
Estudos realizados no nosso grupo133 sugerem que no tratamento oxidativo pode
ocorrer à formação de orto-quinonas na superfície das FCFs, que são mais ativas para a
oxidação do NADH. É possível observar que, no voltamograma do eletrodo FCF-TO, há um
processo de oxidação do NADH. Além disso, no voltamograma do eletrodo FCF-TO-PNR15
são observados três processos de oxidação, enquanto que, no eletrodo FCF-TO-PNR100
apenas dois. Como a quantidade de NR eletropolimerizado na superfície do eletrodo FCF-TOPNR100 é superior, isso indica que no eletrodo FCF-TO-PNR15 não há um recobrimento
total na sua superfície, além de que o processo de oxidação do NADH em +606 mV pode ser
proveniente das quinonas - que podem estar presentes na superfície dessas fibras -, enquanto
que, no eletrodo FCF-TO-PNR100 pode ter ocorrido o recobrimento total da superfície das
fibras.
A partir disso, obtiveram-se as curvas de polarização para a oxidação do NADH,
utilizando três eletrodos. De acordo com as curvas apresentadas na Figura 18, é possível
verificar que nos três tipos de eletrodos (FCF-TO, FCF-TO-PNR100 e FCF-TO-PNR15) há
um aumento da densidade de corrente de oxidação na presença de 10 mmol L-1 de NADH. As
densidades de corrente em 150 mV é 135 A cm-2 para o eletrodo FCF-TO-PNR15 e no
eletrodo FCF-TO-PNR100 é de 114 A cm-2, ou seja, a corrente é 15% menor no eletrodo
FCF-TO-PNR100 em relação ao FCF-TO-PNR15.
Assim, de acordo com a curva de polarização do eletrodo FCF-TO-PNR15, o início da
corrente de oxidação do NADH é em -138 mV. Já do eletrodo FCF-TO-PNR100 e FCF-TO
esses potenciais são em -94 e -75 mV, respectivamente. Logo, o eletrodo FCF-TO-PNR15
apresenta um sobrepotencial menor em relação aos outros eletrodos aqui apresentados.

48

Figura 18 – a) Curvas de polarização obtidas com os eletrodos FCF-TO, FCF-TO-PNR15 e FCF-TOPNR100 na presença e na ausência de NADH; b) “zoom” da região indicada no gráfico a. Eletrólito:
solução tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L-1) na presença de NADH (10 mmol L-1),
temperatura ambiente.
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Fonte: Autoria própria.

5.2.3 Oxidação de glicose

Após os tratamentos oxidativo e ácido realizados nas FCFs e a eletropolimerização do
NR, foi verificado o comportamento bioeletrocatalítico dos eletrodos com configuração FCFTO–PNR15/GDh e FCF-TA–PNR15/GDh na presença de glicose. Para a imobilização
enzimática, foi realizado o entrecruzamento usando o glutaraldeído (GA). O GA é uma
molécula bifuncional (Figura 19a) que apresenta dois grupos do tipo aldeído em suas
extremidades e que, em pH neutro, possui elevada reatividade com os grupos amina111. O
BSA foi utilizado na imobilização devido aos grupos lisina (Figura 19b) presentes em sua
estrutura, que aceleram o processo de entrecruzamento112, além de manterem a atividade
biocatalítica da enzima quando comparada ao entrecruzamento direto com a enzima112, 113, 134.
Figura 19 – Fórmula estrutural a) do glutaraldeído e b) da lisina.
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As Figuras 20a e 20b mostram as estruturas da enzima GDh e do BSA e seus
aminoácidos. Já as Figuras 20c e 20d destacam os grupos lisina (em azul) presentes em ambas
as estruturas citadas acima. Foi evidenciado em trabalhos anteriores113,

134

que os sítios

catalíticos da enzima ficam mais acessíveis às reações redox quando na presença de BSA.
Com a finalidade de otimizar a imobilização da enzima, utilizou-se o polieletrólito PAH
(agente estabilizante). A eletropolimerização do PNR na superfície do eletrodo pode atuar
como mediador de elétrons para facilitar a transferência de carga entre a coenzima NAD+ e a
superfície do eletrodo. Como a GDh utilizada nesta pesquisa é dependente do NAD+,
adicionou-se 10 mmol L-1 desse composto no eletrólito suporte.
Figura 20 – Representação cristalográfica dos resíduos de aminoácidos presentes. a) na enzima GDh
(PDB: 1GCO) e b) no BSA (PDB: 3V03). Destaque dos grupos lisina (em azul) c) da GDh e d) do BSA.
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GDH
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Fonte: Autoria própria (software: Jmol).

O desenvolvimento dos bioânodos torna-se interessante quando a comunicação entre a
enzima/eletrodo é eficiente. A Figura 21 ilustra uma representação esquemática de
transferência de elétrons entre a coenzima da GDh e eletrodo modificado com PNR, na reação
de oxidação da β-D-glicose.
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Figura 21 – Representação esquemática da transferência de elétrons entre a coenzima reduzida NADH
o eletrodo de FCF modificado com PNR, utilizando a enzima GDh NAD-dependente (PDB: 1GCO)
para catalisar a reação de oxidação da β-D-glicose.
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Fonte: Autoria própria.

As Figuras 22a-b apresentam os voltamogramas lineares a 5,0 mV s-1 da oxidação de
glicose utilizando os bioânodos FCF-TO–PNR15/GDh (Figura 22a) e FCF-TA–PNR15/GDh
(Figura 22b) em diferentes concentrações de glicose, na presença de 10 mmol L-1 de NAD+ e,
as Figuras 22c e 22d mostram os gráficos da densidade de corrente em 400 mV em função de
a concentração de glicose, de ambos eletrodos.
A oxidação de glicose catalisada pela GDh é seguida pela redução de NAD+ a NADH,
que é regenerada pelo eletrodo FCF modificado com o filme de PNR. Como dito
anteriormente, para a reação do NAD+/NADH, o potencial formal em pH 7,4 é -488 mV em
função de Ag/AgClsat à 25ºC. Geralmente, é necessário um alto sobrepotencial para observar
essa reação114, principalmente quando se utiliza eletrodos de carbono ou platina134. Assim,
como o potencial formal do PNR é -498 mV em função de Ag/AgClsat em pH 7,4 a 25ºC, a
utilização deste polímero torna-se interessante.
A oxidação da glicose catalisada pela GDh e a oxidação do NADH nos bioânodos foi
avaliada por voltametria linear a 5,0 mV s-1 entre os potenciais -400 a +400 mV. Para o
bioânodo FCF-TO–PNR15/GDh, a corrente de oxidação se inicia em -200 mV, e para o
bioânodo FCF-TA-PNR15/GDh em -400 mV em função de Ag/AgClsat.
A variação na densidade de corrente de oxidação em relação ao branco para o
bioânodo FCF-TO-PNR15/GDh é de 544 µA cm-2 em 400 mV, e o seu potencial de onset é de
– 66 mV na presença de 487 mmol L-1 de glicose. Já para o bioânodo FCF-TA-PNR15/GDh,
essa variação de corrente de oxidação é de 2493 µA cm-2 em 400 mV, e seu potencial de onset
é de -208 mV em 310 mmol L-1 de glicose. De acordo com esses resultados, o bioânodo FCFTA-PNR15/GDh apresenta uma variação na densidade de corrente de oxidação maior em
concentração menor de glicose quando comparado ao bioânodo FCF-TO-PNR15/GDh.
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Figura 22 – Voltamogramas lineares a 5,0 mV s-1 dos bioânodos a) FCF-TO–PNR15/GDh e b) FCFTA–PNR15/GDh, na ausência (em preto) e com adições sucessivas de glicose. Eletrólito: tampão
fosfato de sódio (0,1 mol L-1, pH = 7,4); Concentração de NAD+ = 10 mmol L-1; Temperatura
ambiente. Gráficos da densidade de corrente em 400 mV em função de concentração de glicose. c)
FCF-TO–PNR15/GDh e d) FCF-TA–PNR15/GDh.
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5.2.3.1 Preparação dos bioânodos implantáveis

Antes do desenvolvimento da BFC implantável, as propriedades bioeletroquímicas dos
bioeletrodos foram primeiramente avaliadas por meio de experimentos de meia-cela em
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solução tampão de fosfato de sódio 0,1 mol L-1 em pH 7,4. Também, a coenzima NADH foi
imobilizada na superfície do eletrodo. Para isso, foi adicionado 10 mmol L-1 de NADH na
solução contendo a enzima GDh e as outras substâncias, descritas no tópico 3.4. Assim, essa
coenzima também ficou imobilizada na superfície do bioeletrodo implantável.
Dessa forma, é possível verificar a atividade bioeletrocatalítica dos bioânodos, FCFTO–PNR15/GDh (Figura 23a), FCF-TO-PNR100/GDh (Figura 23b), FCF-TA-PNR15/GDh
(Figura 23c) e FCF-TA–PNR100/GDh (Figura 23d), por voltametria cíclica a 5,0 mV s-1 em
diferentes concentrações de glicose. Para o bioânodo FCF-TO–PNR15/GDh, observa-se que
nos voltamogramas cíclicos há um aumento na densidade de corrente de oxidação ao
adicionar no eletrólito diferentes concentrações de glicose. Em 310 mmol L-1 de glicose,
observa-se dois processos de oxidação nos potenciais de -402 e +198 mV, sendo que as
correntes nestes potenciais são de 89,5 e 263 µA cm-2, respectivamente. Em +400 mV, a
corrente de oxidação é 511 µA cm-2. No bioândo FCF-TO-PNR100/GDh as correntes de
oxidação são 200, 251 e 317 µA cm-2 para os potenciais em -402, +198 e +400 mV, nessa
ordem. Nestes mesmos potenciais, o bioânodo FCF-TA-PNR15/GDh as correntes de oxidação
são 423, 875 e 797 µA cm-2, respectivamente. No entanto, no bioânodo FCF-TOPNR100/GDh não há um aumento significativo na corrente de oxidação após adicionar
diferentes concentrações de glicose.
De acordo com esses resultados, alguns pontos podem ser destacados: primeiro, as
densidades de corrente de oxidação em -402 mV e +198 mV são maiores para o eletrodo
FCF-TA-PNR15/GDh. No entanto, com o tratamento ácido, os bioânodos apresentam
corrente capacitiva bem maior que os bioânodos submetidos ao tratamento oxidativo.
Segundo, a densidade de corrente em +198 mV é maior para o bioânodo FCF-TOPNR15/GDh do que para o bioânodo FCF-TO-PNR100/GDh. No entanto, em -402 mV, essa
corrente é superior para o FCF-TO-PNR100/GDh em relação ao FCF-TO-PNR15/GDh.
Terceiro, a variação de corrente de oxidação em +400 mV é maior para o bioânodo FCF-TOPNR15/GDh.
A partir desses resultados, verificou-se a atividade bioeletrocatalítica desses bioânodos
em estado estacionário. Para isso, utilizando-se cronoamperometria, foram aplicados
diferentes potenciais entre -400 e 400 mV durante 600 s em cada potencial. As curvas de
polarização dos bioânodos FCF-TO-PNR15/GDh (Figura 24a), FCF-TO-PNR100/GDh
(Figura 24b), FCF-TA-PNR15/GDh (Figura 24c) e FCF-TA-PNR100/GDh (Figura 24d)
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mostram o desempenho de cada eletrodo nas mesmas concentrações de glicose (5,0, 50, 150,
310 mmol L-1).
Figura 23 – Voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 dos bioânodos a) FCF-TO–PNR15/GDh, b) FCFTO–PNR100/GDh, a) FCF-TA–PNR15/GDh e b) FCF-TA–PNR100/GDh, na ausência (em preto) e
com adições sucessivas de glicose. Eletrólito: tampão fosfato de sódio (0,1 mol L -1, pH 7,4),
temperatura ambiente.
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Figura 24 – Curva de polarização dos bioânodos em diferentes concentrações de glicose. a) FCF-TOPNR15/GDh, b) FCF-TO-PNR100/GDh, c) FCF-TA-PNR15/GDh e d) FCF-TA-PNR100/GDh.
Eletrólito: solução tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L-1), temperatura ambiente.
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As curvas de polarização dos bioânodos mostram a bioeletrocatálise da reação de
oxidação da glicose. A Figura 24a apresenta a curva de polarização do bioânodo FCF-TOPNR15/GDh, onde é possível observar que a densidade de corrente de oxidação, na presença
de 310 mmol L-1 de glicose, inicia-se em -185 mV. Para os bioânodos FCF-TOPNR100/GDh, FCF-TA-PNR15/GDh e FCF-TA-PNR100/GDh esse potencial são de -319, de
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-325 e de -243 mV, respectivamente. Em +400 mV, a densidade de corrente de oxidação para
os bioânodos FCF-TO-PNR15/GDh, FCF-TO-PNR100/GDh, FCF-TA-PNR15/GDh e FCFTA-PNR100/GDh são 306, 102, de 214 e de 67,3 µA cm-2, respectivamente. Assim, o
bioânodo FCF-TO-PNR15/GDh apresenta uma corrente de oxidação maior em relação aos
outros bioânodos. Em 0,0 V, as densidades de correntes de oxidação para os bioânodos FCFTO-PNR15/GDh, FCF-TO-PNR100/GDh, FCF-TA-PNR15/GDh e FCF-TA-PNR100/GDh
são de 24,7, de 18,5, 53,8 e de 36,5 µA cm-2, respectivamente. Assim, neste potencial o
eletrodo FCF-TA-PNR15/GDh apresenta corrente de oxidação maior comparando aos outros
bioânodos.
Com o intuito de comparar a variação nas densidades de correntes de oxidação de cada
bioânodo aqui apresentado, foram verificados esses valores em potenciais 0,0 e +400 mV, em
diferentes concentrações de glicose, conforme mostra a Figura 25.
É possível notar que, na oxidação de glicose nesses dois potenciais mencionados na
Figura 25, a variação na densidade de corrente de oxidação é maior para os bioânodos FCFTO-PNR15/GDh e FCF-TA-PNR15/GDh em relação aos FCF-TO-PNR100/GDh e FCF-TAPNR100/GDh. Uma vez que as variações das correntes de oxidação são superiores para os
bioeletrodos FCF-TO-PNR15/GDh e FCF-TA-PNR15/GDh, essas variações são contrapostas
tanto em baixa quanto em alta concentração de glicose. Em baixa concentração de glicose (5,0
mmol L-1), as variações nas densidades de oxidação para o bioeletrodo FCF-TO-PNR15/GDh
são de 13,9 µA cm-2 em 0,0 V e de 58,0 µA cm-2 em +400 mV. Contudo, para o bioeletrodo
FCF-TA-PNR15/GDh esses valores são de 8,5 µA cm-2 em 0,0 V e de 16,4 µA cm-2 em +400
V. Já em alta concentração (310 mmol L-1), o bioânodo FCF-TO-PNR15/GDh apresenta
variações de 23,2 µA cm-2 em 0,0 V e 296 µA cm-2 em 400 mV. Todavia, para o bioânodo
FCF-TA-PNR15/GDh, essas variações são de 32,2 µA cm-2 em 0,0 V e 131 µA cm-2 em +400
mV.
Dessa forma, esses resultados apontam que, em baixa concentração de glicose (5,0
mmol L-1), a variação de corrente de oxidação do bioânodo FCF-TO-PNR15/GDh é 39% mais
eficiente que o bioânodo FCF-TA-PNR15/GDh em zero volt e, 72% em +400 mV. Ainda
assim, em alta concentração de glicose (310 mmol L-1), o bioânodo FCF-TA-PNR15/GDh é
6,7% mais eficaz que o bioânodo FCF-TO-PNR15/GDh em 0,0 V, mas, em +400 mV esse
bioânodo é 58% menos eficiente.
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Figura 25 – Comparação da variação das densidades de corrente de oxidação dos bioânodos (FCFTO-PNR15/GDh, FCF-TA-PNR15/GDh, FCF-TO-PNR100/GDh e FCF-TA-PNR100/GDh) em
diferentes concentrações de glicose. a) em 0,0 V e b) em 400 mV.
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A literatura apresenta alguns trabalhos135-137 relacionados à oxidação da glicose
utilizando a GDH. O trabalho apresentado por Shim135 e colaboradores mostrou a utilização
de eletrodos impressos de carbono contendo óxido de grafeno, FePhenTPy (do inglês, 5-[2,5di(thiophen-2-yl)-1H-pyrrol-1-yl]-1,10-phenanthroline iron (III) choride), e NAD-GDh
imobilizados sobre a superfície do eletrodo. Nesse trabalho a corrente máxima foi de 95,7 µA
cm-2, porém, essa corrente de oxidação não foi obtida em estado estacionário e sim a 100 mV
s-1. Em outro trabalho apresentado na literatura136, os autores mostraram à modificação da
superfície do eletrodo de carbono vítreo com um compósito a base de carbono e borracha,
EDC (do inglês, 1-ethyl-3-(3-dimethylaminoproryl)-carbodiimide hydrochloride) e NADGDh. Para esse eletrodo a corrente de oxidação máxima foi 800 µA cm-2 em estado quaseestacionário (1,0 mV s-1). Recentemente, o grupo do Cosnier137 apresentou um trabalho em
que um bioânodo foi desenvolvido utilizando buckypaper (superfície fina de nanotubos de
carbono) com PLQ (do inglês, 1,10-phenanthroline-5,6-dione) e FAD-GDh e a corrente de
oxidação máxima foi 5,38 mA cm-2.
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5.3 Desenvolvimento de biocátodos para a redução de O2
Nesta etapa será descrito o desenvolvimento do biocátodo para a redução de oxigênio
molecular. Inicialmente, será apresentada a caracterização do mediador ABTS2- e da enzima
BOx em solução, momento em que foi comparada a atividade bioeletrocatalítica nos eletrodos
de FCFs e de carbono vítreo. Em seguida, serão apresentadas três metodologias para
imobilização tanto da enzima como do mediador. De igual modo, serão abordadas as
vantagens e desvantagens de cada método. Por fim, será apresentada a caracterização desses
biocátodos.
5.3.1 Caracterização do ABTS2- e da BOx em solução

A bilirrubina oxidase pode ser usada na preparação de biocátodo para aplicação em
BFC de glicose/O2. Ela possui quatro átomos de cobre II, que são responsáveis pela catálise
da oxidação de alguns componentes orgânicos e, principalmente, pela redução de O2 a H2O81.
O ABTS2- tem sido proposto para mediar a transferência de elétrons da reação
catalisada pela enzima BOx e a superfície do eletrodo, pois ele pode ser rapidamente oxidado
à ABTS- pela enzima e, consequentemente, reduzido à ABTS2- em potencial formal de +700
mV em função de Ag/AgClsat138.
Embora a BOx seja conhecida por catalisar a oxidação de bilirrubina para biliverdina
concomitantemente à redução de gás oxigênio em água em seu meio natural, essa enzima
também pode catalisar a oxidação do ABTS2- e reduzir oxigênio. A relação estequiométrica
entre o ABTS2- e o O2 na presença dessa enzima é dada pela equação 2. Entretanto, quando a
concentração de O2 diminui lentamente, pode ocorrer a regeneração do ABTS2- pela
desprotonação do ABTS-, conforme a equação 3115. A respeito desse cenário, tem-se que a
reação final entre o ABTS2- e o O2 catalisada pela BOx seja via 4e-, dada pela equação 4.
BOx

4 ABTS 2− + O2 + 4 H + →
BOx

2 ABTS − →

4 ABTS − + 2 H2 O

ABTS 2− + ABTS
BOx

2 ABTS 2− + O2 + 4 H + →

2 ABTS + 2 H2 O

(2)

(3)

(4)
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Como o ABTS2- é muito utilizado como mediador de elétrons na reação de redução de
oxigênio, estudou-se o comportamento desse mediador e verificou-se a viabilidade da sua
utilização em bioeletrodos implantáveis.
A Figura 26 mostra o comportamento eletroquímico do ABTS2- utilizando o eletrodo
de FCF-TO. O voltamograma (linha preta) apresenta as densidades de corrente de oxidação de
431 µA cm-2 em +600 mV e 1432 µA cm-2 em +910 mV, que têm sido atribuídas às reações
de oxidação referente aos pares redox ABTS2-/ABTS- e ABTS-/ABTS, respectivamente
(Figura 27) 115.
Com o intuito de avaliar a atividade eletrocatalítica para a redução de oxigênio,
propõe-se a comparação da eficiência dos eletrodos em FCFs submetidas ao tratamento
oxidativo e em carbono vítreo (CV), visto que o eletrodo de carbono vítreo é bastante
utilizado nos estudos de redução de oxigênio. Dessa forma, foi possível verificar o
comportamento da enzima BOx na presença do ABTS2- e O2 saturado. A Figura 28a mostra
os voltamogramas cíclicos dos eletrodos de FCF modificados com o tratamento oxidativo e a
Figura 28b para o eletrodo de CV, ambos em eletrólito suporte, na presença de 0,5 mmol L-1
do mediador ABTS2- (linha vermelha) e 0,11 µmol L-1 de BOx com o ABTS2- (linha azul).
Figura 26 – Voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 da FCF na ausência (linha vermelha) e na presença
(linha preta) de 0,5 mmol L-1 de ABTS2-. Eletrólito: solução tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol
L-1), temperatura ambiente.
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Fonte: Autoria própria.
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Figura 27 - Representação esquemática da protonação e desprotonação do ABTS2-/ABTS-/ABTS.

Fonte: Adaptação de SALES, F. C. P. F. (2015) a partir de TSUJIMURA, S., 2001, p.71.

Figura 28 – Comparação dos voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 dos eletrodos FCF-TO e CV para a
redução de oxigênio, na ausência (linha preta) e na presença de 0,5 mmol L-1 do mediador ABTS2(linha vermelha) e 0,11 µmol L-1 de BOx com o ABTS2- (linha azul). a) eletrodo FCF-TO e b)
eletrodo CV. Eletrólito: tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L-1), temperatura ambiente.
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Observa-se que a atividade eletrocatalítica do eletrodo FCF-TO é maior quando
comparado ao eletrodo de CV. Na presença do ABTS2-, os voltamogramas de ambos os
eletrodos mostram um processo quase reversível entre os potenciais +250 e +760 mV,
referente ao par redox ABTS2- e ABTS-. Para o eletrodo FCF-TO, as densidades de corrente
de oxidação e redução são de 271 µA cm-2 em +547 mV e de -185 µA cm-2 em +470 mV,
nessa ordem. Já para o eletrodo de CV, esses valores de densidade de corrente de pico
catódico e anódico são de 13 µA cm-2 em +603 mV e de -4,0 µA cm-2 em 503 mV,
respectivamente. É possível notar que a densidade de corrente de pico catódico do eletrodo
FCF-TO é 95% maior que o eletrodo de CV e que há um deslocamento do potencial do pico
catódico de 56 mV.
De acordo com os voltamogramas cíclicos obtidos a 5,0 mV s-1 apresentados na Figura
28, o potencial de onset é de +550 mV e a densidade de corrente de redução é de -281 µA cm2

em 0,0 V, para o eletrodo FCF-TO. Para eletrodo de CV, o voltamograma cíclico apresenta

o potencial de onset de +534 mV e a densidade de corrente de redução é de -0,9 µA cm-2 em
0,0 V. Em condições experimentais muito próximas, Ikeda et al.115 publicaram um trabalho
em que foi verificada a redução de oxigênio utilizando eletrodo de carbono pirolítico (edge) e
o eletrólito continha 0,11 mmol L-1 de BOx e 0,25 mmol de ABTS2-, o voltamogramas cíclico
foi obtido a 10 mV s-1. A densidade de corrente máxima apresentada nesse trabalho foi de
42,9 µA cm-2 em 200 mV e o potencial de meia onda foi de +490 mV. Diante desses
resultados, foram comparadas as densidades de corrente de redução dos voltamogramas
referentes aos eletrodos FCF-TO e CV na presença do mediador ABTS2- e da enzima BOx,
conforme apresentado na figura 29.
Os resultados revelam que o eletrodo FCF-TO tem um sobrepotencial de 21 mV e o
eletrodo CV de 36 mV com relação ao potencial termodinâmico de redução de O2 em pH 7,4,
ou seja, o sobrepotencial do biocátodo CV é 15 mV menor que o FCF-TO. Além disso, as
densidades de corrente de redução são -281 e -0,9 µA cm-2 em 0,0 V, para os biocátodos FCFTO e CV, respectivamente. Estes estudos mostraram que o eletrodo FCF-TO é mais eficiente
que o CV na conversão de oxigênio molecular à água.
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Figura 29 – Comparação dos voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 dos eletrodos FCF-TO e CV para a
redução de oxigênio. Eletrólito: tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L-1) na presença de 0,5
mmol L-1 do mediador ABTS2- e 0,11 µmol L-1 da enzima BOx, temperatura ambiente.
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5.3.2 Biocátodos com ABTS2- e BOx imobilizados

Após verificar o desempenho dos eletrodos FCF-TO e CV na reação de redução de
oxigênio na presença de BOx e ABTS2- em solução, a enzima e o mediador na superfície do
eletrodo FCF-TO foram imobilizados. No entanto, alguns problemas foram observados no
desenvolvimento desses biocátodos, como serão relatados a seguir.
Após a preparação do biocátodo, obtiveram-se os voltamogramas cíclicos em estado
quase estacionário (5,0 mV s-1) dos eletrodos de FCF-TO-ABTS2- na ausência (linha azul) e
na presença (linha vermelha) da enzima BOx, conforme mostra a Figura 30. Os resultados
mostram um processo redox entre os potenciais +400 e +450 mV para o biocátodo FCF-TOABTS2-/BOx. Com relação às densidades correntes de redução, observa-se um processo
faradaico em +413 mV e a jpa é de -103 A cm-2.
Outro fato notado nesse estudo é que, após alguns ciclos voltamétricos, a densidade de
corrente em +413 mV diminuiu significativamente, para o eletrodo FCF-TO-ABTS2-/BOx,
conforme apresenta a Figura 31. No segundo e terceiro ciclos voltamétricos, esses valores são
de -35 e -26 A cm-2, respectivamente. Isso mostra que as densidades de corrente diminuíram
em 66% e 75% no segundo e terceiro ciclo, nessa ordem. Observou-se, também, a lixiviação
de parte do mediador imobilizado nos eletrodos, devido à coloração esverdeada do eletrólito.
Conclui-se que esse eletrodo FCF-TO-ABTS2-/BOx, preparado pela metodologia descrita no
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tópico 3.5.1, não é estável, o que inviabiliza sua utilização como biocátodo para redução de
oxigênio para aplicação em BFC implantáveis.
Figura 30 – Voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 dos eletrodos FCF-TO-ABTS2- e FCF-TO-ABTS2/BOx na presença de O2. Eletrólito: tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L-1), temperatura
ambiente.
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Fonte: Autoria própria.

Figura 31 – Voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 do eletrodo FCF-TO-ABTS2-/BOx durante 3 ciclos
voltamétricos na presença de O2. Eletrólito: tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L-1), temperatura
ambiente.
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Fonte: Autoria própria.

Como o eletrodo FCF-TO-ABTS2-/BOx preparado com a metodologia anteriormente
citada não é estável, outra metodologia foi utilizada, descrita no item 3.5.2. Por voltametria

63

cíclica a 5,0 mV s-1, verificou-se o comportamento bioeletrocatalítico do eletrodo FCF-TOABTS2-/BOx. Além disso, as curvas de polarização foram obtidas entre os potenciais 0,0 e
850 mV em solução tampão fosfato de sódio (pH = 7,4; 0,1 mol L-1) na presença dos gases
argônio e oxigênio (Figura 32).
Figura 32 – a) Voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 e b) curva de polarização dos eletrodos FCF-TO e
FCF-TO-ABTS2-/BOx, submetidos ao método de imobilização 3.5.2, na presença de O2 e de argônio.
Eletrólito: tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L-1); temperatura ambiente.
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Fonte: Autoria própria.

A Figura 32 mostra os voltamogramas cíclicos e as curvas de polarização dos
eletrodos FCF-TO (linha preta) e FCF-TO-ABTS2-/BOx na presença de argônio (linha
vermelha) e oxigênio (linha azul). Nessa configuração, o eletrodo apresenta um potencial de
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onset de 571 mV e a densidade de corrente de redução máxima (em 0,0 V) é de -188 A cm-2.
Após borbulhar gás argônio por 40 min, a corrente de redução, nesse mesmo potencial, é de 62 A cm-2. Para o eletrodo FCF-TO esse valor é de -31A cm-2, em estado quase
estacionário. Porém, em estado estacionário, o potencial de onset é observado em +600 mV e
a corrente máxima de redução na presença de gás oxigênio é de -58,7 A cm-2. Na presença
de gás argônio é de -5,2 A cm-2. Além disso, o biocátodo FCF-TO-ABTS2-/BOx apresenta
um processo de redução faradaíco em +350 mV, conforme mostra a Figura 32. Embora, os
parâmetros

eletroquímicos

desse

eletrodo

sejam

relevantes

do

ponto

de

vista

bioeletrocatalítico, foi possível notar, também, a lixiviação do mediador ABTS2- da superfície
do eletrodo, fato observado com a coloração esverdeada do eletrólito. Dessa forma, esse
bioeletrodo não é interessante na aplicação de biocátodo implantável devido à lixiviação do
seu mediador.
5.3.3 Biocátodos com a BOx imobilizada na ausência de ABTS2-

Diante desses resultados, um estudo para verificar o desempenho bioeletrocatalítico do
biocátodo FCF-TO-BOx foi realizado na ausência do mediador ABTS2-, utilizando a
metodologia citada no item 3.5.3. A Figura 33 mostra os voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1
e as curvas de polarização dos eletrodos de FCF-TO e FCF-TO-BOx na presença dos gases
argônio e oxigênio.
Na Figura 33a observa-se a atividade bioeletrocatalítica do biocátodo FCF-TO-BOx,
em que o potencial de onset é +520 mV em função de Ag/AgClsat e a corrente máxima de
redução de oxigênio é -98,7 A cm-2 em 0,0 V. Na ausência da enzima, a corrente é de -46,1
A cm-2 em 0,0 V.
Este comportamento bioeletrocatalítico foi verificado em estado estacionário, no qual
os eletrodos FCF-TO e FCF-TO-BOx foram submetidos à cronoamperometria por 10 min, em
diferentes potenciais, variando de 0 a 850 mV na presença de gás argônio e de oxigênio.
Assim, a Figura 33b apresenta a curva de polarização desses eletrodos. Na presença de
oxigênio, o biocátodo FCF-TO-BOx apresenta um potencial de onset em +500 mV e uma
corrente máxima de redução de -27,2 A cm-2 em 0,0 V, como podem ser observados, na
curva azul. Na presença de argônio, a corrente de redução é -4,54 A cm-2 em 0,0 V.
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Figura 33 – a) Voltamogramas cíclicos a 5,0 mV s-1 e b) curva de polarização dos eletrodos FCF-TO e
FCF-TO-BOx, submetidos ao método de imobilização 3.5.3, na presença de argônio e de oxigênio.
Eletrólito: tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L-1), temperatura ambiente.

b)

a)
200

60

FCF-TO in O2
FCF-TO in Ar
FCF-TO-BOx in O2

150

FCF-TO in O2
FCF-TO in Ar
FCF-TO-BOx in O2

45

FCF-TO-BOx in Ar

FCF-TO-BOx in Ar
30

j / A cm-2

j / A cm-2

100
50
0
-50

15
0
-15

-100

-30
0

150

300

450

600

750

0

900

150

300

450

600

750

900

E / mV (Ag/AgClsat)

E / mV (Ag/AgClsat)
Fonte: Autoria própria.

Comparando os valores de corrente máxima de redução dos biocátodos FCF-TOABTS2-/BOx e FCF-TO-BOx na presença de gás oxigênio. O primeiro apresenta uma corrente
bioeletrocatalítica superior em relação ao segundo. Apesar disso, ocorreu a lixiviação do
mediador presente no biocátodo. Portanto, o bioeletrodo FCF-TO-BOx é o mais viável para
aplicação em biocélulas a combustível implantáveis.
Para uma melhor visualização, a Figura 34 apresenta uma súmula das vantagens e
desvantagens de cada uma das três metodologias utilizadas no desenvolvimento desses
biocátodos.
Assim,

verificou-se

a

estabilidade

do

biocátodo

FCF-TO-BOx

por

cronopotenciometria, onde o potencial de circuito aberto (OCP) foi analisado durante uma
hora nos eletrodos FCF-TO e FCF-TO-BOx, na presença dos gases argônio e oxigênio,
conforme apresentado na Figura 35a. Para o eletrodo FCF-TO, em argônio, o OCP após uma
hora de estabilização é de -219 mV, como pode ser observado na linha vermelha. No eletrodo
FCF-TO-BOx, o potencial de circuito aberto é de -89,0 mV, conforme mostra a Figura 35a
(linha rosa). Na presença de oxigênio, o OCP para o eletrodo FCF-TO (linha preta) é de -43,7
mV e para o biocátodo FCF-TO-BOx (linha azul), de +473 mV. Cumpre salientar que o
potencial termodinâmico para a reação de redução de oxigênio via 4e- é +1229 mV em função
de SHE e que esse potencial em pH 7,4 é de +595 mV em função de Ag/AgClsat. Dessa forma,
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o sobrepotencial para o eletrodo FCF-TO é de 639 mV e para o biocátodo FCF-TO-BOx é de
122 mV.
Figura 34 – Vantagens e desvantagens dos métodos utilizados para a imobilização da enzima e do
mediador na superfície dos eletrodos.
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Fonte: Autoria própria.

Figura 35 – a) OCP dos eletrodos FCF-TO e FCF-TO-BOx, na presença de oxigênio e de argônio e b)
cronoamperograma do biocátodo FCF-TO-BOx na presença simultânea desses gases. Potencial
aplicado: 0,0 V. Eletrólito: tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L-1); temperatura ambiente.
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A estabilidade da corrente máxima de redução do biocátodo FCF-TO-BOx na
presença dos gases argônio e oxigênio, alternadamente, foi estudada em um período de 3,6
horas. Para isso, utilizou-se a técnica de cronoamperometria aplicando o potencial de 0,0 V,
como pode ser observado na Figura 35b. Nos primeiros minutos, na presença de oxigênio, a
densidade de corrente de redução é de, aproximadamente, -25,0 A cm-2. Após três horas e
meia, a corrente de redução ocorre em torno de -20A cm-2, mostrando que sua corrente
bioeletrocatalítica diminui 20%.
Comparando os valores de potenciais obtidos na redução de O2 na transferência direta
de elétrons para esse biocátodo FCF-TO-BOx com a literatura, as fibras apresentam um
sobrepotencial menor. O potencial do biocátodo de nanotubos de carbono desenvolvido pelo
grupo do Atanassov80 foi de +460 mV em função de Ag/AgClsat em pH 7 a 20 mV s-1, ou seja,
um sobrepotencial de 159 mV. Já o potencial do biocátodo de grafite espectrográfico do
grupo do Lo Gorton74 em pH 7,4 a 10 mV s-1 foi de +700 mV em função de NHE, isto é, um
sobrepotencial de 92 mV. Além disso, a corrente de redução nesse biocátodo foi menor que 20 µA cm-2, nas condições apresentadas desse trabalho74. Sendo assim, o biocátodo FCF-TOBOx apresenta um sobrepotencial menor em relação às esses trabalhos e corrente de redução
maior, quando comparado com o eletrodo de grafite espectrográfico, o que o torna bastante
interessante para aplicação em biocátodos implantáveis.

5.4 BFC in vitro e in vivo

Neste tópico será abordado o desenvolvimento das BFC in vitro e in vivo. Inicialmente
será mostrado o desempenho da BFC in vitro. Em seguida, será apresentada a etapa de
preparação da BFC e o processo de implante na cabeça da formiga. Por fim, o desempenho
das BFC in vivo será demonstrado.

5.4.1 BFC in vitro

Para o desenvolvimento da BFC implantável foram utilizados o bioânodo FCF-TOPNR15-GDh e o biocátodo FCF-TO-BOx. Os parâmetros eletroquímicos de uma BFC são
determinados a partir das reações de oxidação do combustível no bioânodo e da redução do
oxidante no biocátodo. Em tese, os potenciais das semi-reações, anódica e catódica são
obtidos à tensão de uma BFC (𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙 ), que pode ser obtida a partir da equação 5:
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𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑎 − ∑ 𝐼𝑅𝑒

(5)

Em que, 𝐸𝑐 e 𝐸𝑎 são os potenciais do biocátodo e do bioânodo, respectivamente, e
∑ 𝐼𝑅𝑒 é a somatória da perda interna (de origem ôhmica) do sistema. Neste estudo,
desconsideraram-se possíveis efeitos de queda ôhmica90. Um dos parâmetros fundamentais da
BFC é a OCV, quando não há fluxo de elétrons. O valor ideal para BFC implantável pode ser
estabelecido pela diferença entre os potenciais termodinâmicos do par redox NADH/NAD+ e
do O2/H2O. Todavia, na prática esse valor pode ser menor ao esperado. Os principais fatores
para essa diminuição estão relacionados aos parâmetros cinéticos (ou ativação), transporte de
massa e queda ôhmica116. Outro parâmetro a ser considerado no desempenho da BFC é a
potência (𝑃𝑐𝑒𝑙𝑙 ), determinada pela equação 6:
𝑃𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙 𝐼

(6)

Em que, I refere-se à corrente. Em BFC implantáveis, o tamanho do dispositivo deve
ser considerado. Para isso, sua potência deve estar relacionada com a área geométrica do
bioeletrodo (A), de acordo com a equação 7.

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑃𝑐𝑒𝑙𝑙
𝐴

(7)

Teoricamente, os parâmetros OCV e U para potência máxima podem ser determinados
a partir dos resultados obtidos, em meia-cela, do bioânodo FCF-TO-PNR15-GDh e do
biocátodo FCF-TO-BOx, conforme o diagrama eletroquímico apresentado na Figura 36.
Antes de implantar os bioeletrodos aqui apresentados, foi verificado o
desempenho da BFC in vitro, ou seja, em condições fisiológicas. Para isso, os
parâmetros eletroquímicos da BFC foram obtidos por voltametria de varredura linear a
5,0 mV s-1, em solução tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L -1) na presença de
50 mmol L-1 de glicose. A Figura 37 apresenta as curvas de tensão em função de
corrente e potência. Os parâmetros eletroquímicos como tensão de circuito aberto (U),
a potência máxima (Pmáx) e corrente máxima (jmáx) são de +520 mV, de 70 µW cm−2
em +287 mV e de 467 A cm-2, respectivamente, possibilitando a utilização dessa
BFC, como dispositivos implantáveis.
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Figura 36 – a) Diagrama eletroquímico genérico das semi-reações, utilizando o bioânodo FCF-TOPNR15-GDh (linha vermelha) e do biocátodo FCF-TO-BOx (linha azul).
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Fonte: Autoria própria.

Figura 37 – Curva de potência e corrente em função de tensão da BFC in vitro. Eletrólito:
tampão fosfato de sódio (pH 7,4; 0,1 mol L -1); concentração de glicose: 50 mmol L-1;
temperatura ambiente.
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5.4.2 BFC in vivo

Antes de apresentar os resultados das BFC in vivo, algumas considerações devem ser
apresentadas referentes às características do organismo da formiga e do seu fluido biológico
(hemolinfa). As formigas são responsáveis pelo crescimento simbiótico dos fungos120, 121, que
serão usados como alimento para a colônia. Sabe-se que os polissacarídeos das plantas não
compõem a dieta básica das formigas122,

123

, mas que os fungos são responsáveis pela

decomposição desses polissacarídeos, permitindo assim o seu uso indireto. Alguns estudos
relatam que o amido e o xilano são os principais polissacarídeos envolvidos na nutrição das
formigas124. Outros estudos também mostraram que a glicose presente na hemolinfa125
desempenha um papel importante na dieta das formigas, bem como na síntese da quitina126.
Com relação à presença de um agente oxidante, que corresponde ao compartimento catódico
da BFC devido à respiração das formigas (que ocorre por meio das cavidades (espiráculos)
em seu esqueleto externo e na rede de pequenos tubos), o oxigênio molecular é dissolvido na
hemolinfa127. O processo é controlado por uma bomba de ar: o oxigênio entra no sistema
respiratório dos insetos por meio de aberturas externas (espiráculos) e essa rede de traqueias
transversais e longitudinais equaliza a pressão em todo o sistema do inseto. Essas
características da formiga representam condições ideais para testar BFC de glicose/O2
implantáveis. Uma motivação para este estudo é a possibilidade projetar uma BFC em
microescala para implantar em insetos pequenos, contribuindo para o desenvolvimento de
dispositivos de monitoramento ambiental e monitoramento em geral.
Após verificar o desempenho da BFC in vitro, os bioeletrodos foram inseridos no
capilar de vidro para fazer o implante na cabeça da formiga (Figura 38). Para o processo de
implante foi necessário desenvolver um suporte para fixar o inseto e conectar os eletrodos ao
potenciostato. O inseto foi fixo em uma placa de vidro com resina. Em seguida, aguardou-se
um período de 10 min até que a resina estivesse seca para iniciar o processo de implante da
BFC na cabeça do inseto, conforme mostra a Figura 39.
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Figura 38 – Imagens dos bioeletrodos de fibras flexíveis de carbono inseridos em capilares de vidro,
que foram utilizados no desenvolvimento das BFC implantáveis.
2,3 cm

BFCs Implantáveis
Fibras flexíveis de carbono
Capilares de vidro

Fonte: Acervo pessoal. .

Figura 39 – Imagens do suporte desenvolvido para fixar o inseto e conectar a BFC implantável ao
potenciostato. a) BFC implantada na cabeça da formiga e conectada ao potenciostato para a realização
dos estudos in vivo e b) zoom do suporte onde foi fixada a formiga.

a)

b)

Fonte: Acervo pessoal.

As Figuras 40a-c mostram as imagens da BFC implantada na cabeça das formigas nas
três vistas, lateral superior e frontal. Como a formiga possui uma cabeça bilombada, o
bioânodo foi implantado do lado direito e o biocátodo do lado esquerdo, de acordo com a
Figura 40d.
Após o implante da BFC, verificou-se seu desempenho in vivo em três formigas
vivas. As Figuras 41a-c apresentam as curvas tensão em função de corrente e potência
de cada formiga. Os parâmetros eletroquímicos de cada BFC in vivo estão apresentados
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na Tabela 5. Os eletrodos FCF-TO-PNR/GDh e FCF-TO-BOx foram inseridos em
cada lado da cabeça da formiga por meio de capilares passando através do seu
exoesqueleto.
Figura 40 – Imagens da formiga viva com a BFC operando em sua cabeça. a) Vista lateral, b) Vista
superior, b) Vista frontal e d) zoom da formiga com o bioânodo e biocátodo dentro de capilares de
vidro, implantados em sua cabeça.
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d)

Fonte: Acervo pessoal.

Os valores de tensão de circuito aberto obtidos pelas BFC implantadas nas formigas 1,
2 e 3 são de 378, 180 e 260 mV, nessa sequência. A potência máxima para formiga 1 é de
13,5 em 206 mV, para a formiga 2 é de 11,1 em 97 mV e para formiga 3 é de 18,6 W cm-2
em 190 mV. A corrente máxima para cada inseto são 128, 204 e 143 A cm-2,
repectivamente, conforme mostra a Figura 41. Estes valores foram obtidos após uma hora da
implantação da BFC na cabeça da formiga. Comparando os resultados das BFC in vitro e in
vivo, observa-se claramente uma diminuição nos parâmetros eletroquímicos das BFC in vivo
(Tabela 5).
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Figura 41 – Curvas de potência e densidade de corrente em função de tensão da BFC in vivo. a)
desempenho da BFC in vivo na formiga 1; b) desempenho da BFC in vivo na formiga 2; c)
desempenho da BFC in vivo na formiga 1 e d) Comparação dos parâmetros eletroquímicos das BFC in
vivo.
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Tabela 5 – Parâmetros eletroquímicos das BFC in vitro e in vivo.

BFC

Pmáx (µW cm-2 / mV) jmáx (µA cm-2) OCV (mV)

in vitro
in vivo 1

70 em 278
13,5 em 206

467
128

520
378

in vivo 2

11,1 em 97

204

180

in vivo 3

18,6 em 190

143

260

Fonte: Autoria Própria.

Para justificar a diminuição dos valores de potência máxima em BFC, a literatura
relata alguns agentes oxidantes como espécies que afetam seu desempenho e processos
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catalíticos não enzimáticos ocorrendo como resultado na formação de interferentes
eletroativos na superfície dos eletrodos128, 129. Em um estudo anterior59, o grupo de pesquisa
identificou uma interferência ocasionada pelo oxigênio, quando foi verificada a atividade
bioeletrocatalítica do bioânodo contendo a enzima glicose oxidase. No entanto, neste estudo, a
presença de oxigênio molecular dissolvido no eletrólito não pode ser o fator limitante dos
bioânodos aqui desenvolvidos, uma vez que a biocatálise pela enzima GDh não é influenciada
pela presença de O2.
Comparando os valores de potência das BFC implantadas na cabeça da formiga com a
literatura que cita a utilização de fluído biológico (a hemolinfa) contendo combustível
(açúcar), esses valores de potência máxima são menores50,

51, 53, 54, 64

, como se observa na

Tabela 1. Todavia, este trabalho contribui para mostrar que a flexibilidade das FFC, a
presença de um mediador de elétrons polimérico, o uso do tratamento químico de oxidação
com permanganato de potássio das fibras e a miniaturização dos eletrodos são tópicos a serem
considerados no desenvolvimento de biocélulas a combustível implantáveis.
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6 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos revelaram que os tipos de tratamentos (oxidativo e ácido) feitos
nas FCFs influenciam as propriedades bioeletrocatalíticas dos bioânodos. O número de ciclos
voltamétricos de PNR na superfície das fibras também afeta o desempenho dos bioeletrodos.
Quanto maior o número de ciclos voltamétricos de PNR (100 ciclos), mais capacitivo o
eletrodo fica, fato não observado nas curvas de polarização de oxidação do NADH. Também,
o bioânodo FCF-TO-PNR15/GDh apresenta densidade de corrente máxima de oxidação maior
quando comparado aos outros bioânodos, na reação de oxidação de glicose.
Com o biocátodo, as FCFs mostraram desempenho superior quando comparadas ao
eletrodo de carbono vítreo. Em testes executados com a BOx e o mediador ABTS2- em
solução, o voltamograma, referente ao eletrodo FCF-TO, apresentou um potencial de onset de
550 mV, ou seja, um sobrepotencial de 21 mV com relação ao potencial termodinâmico de
redução de oxigênio molecular em pH 7,4. Além disso, a densidade de corrente de redução
desse eletrodo foi -281 µA cm-2 em 0,0 V. A enzima BOx nos eletrodos FCF-TO foi
imobilizada na presença e ausência do mediador ABTS2-. Comparando os valores obtidos
nesses dois biocátodos, a corrente de redução em 0,0 V foi duas vezes maior no biocátodo
FCF-TO-ABTS2-/BOx em relação ao biocátodo FCF-TO-BOx. Entretanto, parte do mediador
se desprendeu da superfície do eletrodo, fato observado pela coloração esverdeada do
eletrólito tamponado. Portanto, ficou evidente que o biocátodo FCF-TO-BOx foi mais viável
para a aplicação em BFC implantáveis.
Conclui-se que é possível a obtenção de energia em fluidos biológicos (hemolinfa) da
formiga pelo implante da BFC de glicose/O2 miniaturizada. A potência da BFC implantável
foi de 13,5 W cm-2 em 206 mV e a tensão de circuito aberto foi de 378 mV. Um dos
objetivos dessa pesquisa foi desenvolver um setup experimental usando bioeletrodos
modificados inseridos em capilares de vidro para a implantação do biodispositivo na cabeça
da formiga.
Por fim, acredita-se que a utilização das fibras para o desenvolvimento de bioeletrodos
miniaturizados operando em sistemas vivos pequenos proporciona caminhos interessantes
para a conversão de energia.
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SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS

É possível miniaturizar e implantar BFC em insetos pequenos, a fim de produzir
energia com fluidos biológicos. No entanto, desenvolver BFC implantáveis de alta eficiência
ainda é um desafio na produção de energia, principalmente, quando miniaturizadas. Para isso,
é necessário estudar alguns outros parâmetros que possam afetar o desempenho das BFC,
como as possíveis causas da diminuição dos valores dos parâmetros eletroquímicos das BFC,
além de também verificar sua estabilidade em longo prazo.
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