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Clarice Lispector 



RESUMO 

 

A biologia sintética busca entender os processos biológicos no nível molecular e desenvolver 

materiais bioinspirados, com propriedades semelhantes ou aprimoradas em relação aos 

organismos vivos, capazes de mimetizar esses processos. Inúmeros materiais têm sido 

estudados e aplicados como miméticos de proteínas redox e, dentre eles, nanopartículas de 

óxidos de ferro têm se mostrado como potenciais candidatos na mimetização de processos 

envolvendo, principalmente, reações com transferência de elétrons. Neste estudo, propõe-se a 

mimetização de uma etapa redox da cadeia respiratória mitocondrial, empregando-se 

nanomateriais a base de óxidos de ferro e uma heme proteína, o citocromo c. Para tanto, 

nanopartículas de magnetita (Fe3O4) e maghemita (𝛾-Fe2O3) foram sintetizadas e a interação 

nanopartícula-proteína foi, inicialmente, estudada em solução e, posteriormente, em um modelo 

de membrana mitocondrial (filme de Langmuir-Blodgett). Experimentos in situ mostraram 

interações favorecidas por forças coulombianas e de van der Waals, resultando em uma 

transferência de elétrons direta entre os sítios de ferro superficiais das nanopartículas e o grupo 

heme da proteína, acarretando uma mudança no estado de oxidação deste grupo prostético, 

porém sem alterar significativamente ambas as estruturas secundária e terciária da proteína. 

Observou-se que as nanopartículas de Fe3O4 se comportam como miméticos redox do complexo 

III (citocromo bc1) da cadeia respiratória, reduzindo o ferricitocromo c (Fe3+-heme) à 

ferrocitocromo c (Fe2+-heme) com uma constante heterogênea de transferência de elétrons, de 

segunda ordem, de 2,63 ± 0,05 L mol-1 s-1 a 25ºC, e energia de ativação de 40,2 ± 1,5 kJ mol-1. 

Já as nanopartículas de 𝛾-Fe2O3 atuam como miméticos redox do complexo IV (citocromo c 

oxidase) da cadeia respiratória, reoxidando ferrocitocromo c à ferricitocromo c. Os resultados 

indicaram que a transferência de elétrons é dependente da proporção Fe2+/Fe3+ superficiais nas 

nanopartículas, uma vez que, a redução do ferricitocromo c é controlada pelos íons Fe2+, 

enquanto a oxidação do ferrocitocromo c, por sua vez, é dependente dos íons Fe3+.  Observou-

se que quando incorporadas em um modelo de membrana mitocondrial, ambas as 

nanopartículas mantêm sua atividade redox frente ao citocromo c, indicando que sistemas 

inorgânicos nanoestruturados podem se comportar como complexos proteicos em um modelo 

de membrana celular.   

 

 

Palavras-chave: biomimético, cadeia respiratória mitocondrial, citocromo c, nanopartículas, 

óxidos de ferro, modelo de membrana mitocondrial. 



ABSTRACT 

 

Synthetic biology pursues the understanding of biological processes in a molecular level, as 

well as, the design of bioinspired materials, with analogous or improved properties as compared 

to the living organisms, able to mimicry those processes. A number of materials have already 

been studied and applied as redox proteins mimetics and, among these, iron oxides 

nanoparticles have shown themselves as potential candidates in the mimicry of processes 

involving, mainly, electron transfer reactions. In this study, we propose the mimicry of an 

important redox step of the mitochondrial respiratory chain, applying iron oxides-based 

nanomaterials and a heme protein, the cytochrome c. For such, magnetite nanoparticles (Fe3O4) 

and maghemite nanoparticles (𝛾-Fe2O3) were synthesized and the nanoparticle-protein 

interaction was, initially, proven in solution and, further, in a mitochondrial membrane model 

(Langmuir-Blodgett film). In situ experiments showed interactions highly favored by 

coulombic forces and van der Waals, resulting in a direct electron transfer between the 

superficial iron sites of the nanoparticles and the protein heme group, which by consequence 

changes the oxidation state of this prosthetic group, but not affecting the protein secondary and 

tertiary structures, though. We observed that the Fe3O4 nanoparticles behave as a complex III 

(cytochrome bc1) redox mimetic, reducing the ferricytochrome c (Fe3+-heme) to 

ferrouscytochrome c (Fe2+-heme) with a second-order heterogeneous electron transfer rate 

constant of 2.63 ± 0.05 L mol-1 s-1 at 25ºC, with an activation energy of 40.2 ± 1.5 kJ mol-1. The 

𝛾-Fe2O3 nanoparticles, on the other hand, act as a complex IV (cytochrome c oxidase) redox 

mimetic, re-oxidizing ferrouscytochrome c to ferricytochrome c. The results indicated that the 

extent of the reaction depends on the Fe2+/Fe3+ ratio on the surface of the nanoparticles, as 

superficial Fe2+ ions control the ferricytochrome c reduction, while ferrouscytochrome c 

oxidation depends on superficial Fe3+ ions. We also observed that, when incorporated in a 

mitochondrial cell membrane model, both nanoparticles maintain their redox activity towards 

cytochrome c, indicating that inorganic nanostructured systems may behave as protein 

complexes in a cellular membrane model.  

 

 

 

 

Keywords: biomimetic, cytochrome c, iron oxide, nanoparticles, mitochondrial respiratory 

chain, mitochondrial model membrane. 



LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1 – Alguns dos mais relevantes grupos prostéticos responsáveis por processos de ET encontrados 

em metaloproteínas............................................................................................................................. ....22 

 

Figura 2 – Representação da cadeia respiratória mitocondrial. Na cadeia transportadora de elétrons, 

estes são transportados ao longo da membrana mitocondrial por complexos proteicos a fim de gerar um 

gradiente eletroquímico de prótons que será força motriz para a síntese de ATP pela enzima ATP 
sintase.....................................................................................................................................................23 

 

Figura 3 – Representação do transporte de elétrons pelo cit c entre os complexos III (aqui estão 
representadas as duas vias pelas quais os elétrons chegam ao cit c) e IV da cadeia 

respiratória..............................................................................................................................................24 

 

Figura 4 – Representação do cit c e do grupo prostético heme com destaque para os resíduos de 

metionina e histidina coordenados axialmente para fora do plano do anel porfirínico (os átomos de 
coordenação estão sinalizados em vermelho)..........................................................................................25 

 

Figura 5 – Estrutura cristalina e configuração eletrônica da (a) magnetita (Fe3O4) e (b) maghemita (𝛾-
Fe2O3)............................................................................................................................. .........................27 

 

Figura 6 – (a) Representação da estrutura de moléculas anfifílicas; (b) Formação de um filme de 

Langmuir; (c) Deposição e (d) tipos de filmes de Langmuir-Blodgett (LB)............................................30 

 

Figura 7 – Representação esquemática do material bioinspirado em uma das etapas redox da cadeia 

transportadora de elétrons mitocondrial. As nanopartículas de Fe3O4 (I) e 𝛾-Fe2O3 (II) foram 
incorporadas no modelo de membrana fosfolipídica e as reações de ET com o citocromo c (III) foi 

monitorada acompanhando-se o estado de oxidação do íon ferro (que alterna entre Fe3+ e Fe2+ ) no grupo 

prostético heme (IV)...............................................................................................................................31 
 

Figura 8 – Representação do processo de preparo do filme de Langmuir-Blodgett com a incorporação 

das nanopartículas de Fe3O4 e 𝛾-Fe2O3....................................................................................................41 

 

Figura 9 – Formação de um filme de Langmuir durante os diferentes estágios de compressão...............42 

 

Figura 10 – Ilustração esquemática do feixe de infravermelho com polarização p e s incidindo com 
ângulo igual a θ sobre um filme fino de Langmuir-Blodgett....................................................................43 

 

Figura 11 – (a) Representação do set-up experimental da microscopia no ângulo de Brewster; (b) 

Ilustração esquemática de um feixe de luz polarizada incidindo sobre um filme de Langmuir no ângulo 

de Brewster. Introduzindo-se um filme fino, as propriedades reflexivas do sistema são alteradas 
permitindo a composição de uma imagem morfológica; (c) Imagem morfológica da monocamada com 

destaque para os domínios lipídicos formados da ordem de 10 μm..........................................................44 

 

Figura 12 – Ilustração dos eletrodos utilizados nos experimentos de eletroquímica, sendo eles: filme 

LB, filme LB + Cit c e filme NPs + LB + Cit c, conforme a figura...........................................................45 

 

Figura 13 – Esquema ilustrativo do aparato instrumental empregado nos experimentos de 

espectroscopia de absorção eletrônica in situ na região do visível...........................................................46 

 



Figura 14 - (a) e (b) Imagens de MET das Fe3O4-NPs sintetizadas; (c) Histograma e ajuste log-normal 

da distribuição de tamanho para as Fe3O4-NPs (10 nm); (d) Imagem de MET evidenciando os planos 
cristalinos (311) que se distam em 2,5 Å.................................................................................................48 

 

Figura 15 – Difratograma referente às Fe3O4-NPs sintetizadas (linha preta). Ficha cristalográfica COD 

1011032 atribuída ao padrão de magnetita (linhas verticais em vermelho).............................................48 

 

Figura 16 - (a) Espectro de FTIR; (b) potencial zeta e (c) DLS das Fe3O4-NPs.......................................49 

 

Figura 17 - (a) Espectro de UV-vis do ferricitocromo c (●) e do ferrocitocromo c obtido após reação 
com as Fe3O4-NPs (●); (b) Região em escala expandida entre 500 nm e 600 nm.....................................51 

 

Figura 18 – Espectro UV-vis mostrando a diminuição na banda de transferência de carga Fe-S indicando 
a ruptura dessa ligação devido à redução do grupo heme ao longo do tempo (●) 0 min., (●) 2 min., (●) 

4 min., (●) 6 min., (●) 20 min.; Esquema representativo da estrutura do grupo heme no ferricitocromo 

c e no ferrocitocromo c, respectivamente................................................................................................52 

 

Figura 19 - Espectros de dicroísmo circular do ferricitocromo c (●) e ferrocitocromo c (●) no (a) 

ultravioleta distante (260-200 nm), (b) no ultravioleta médio (320-260 nm) e (c) no ultravioleta próximo 
(440-380 nm)..........................................................................................................................................54 

 

Figura 20 - Deconvolução da banda amida I para ambos (a) ferricitocromo c, (b) ferrocitocromo c e (c) 

citocromo c adsorvido ((●) 𝛼-hélice, (●) folhas-𝛽 e (●) voltas-𝛽)...........................................................54 

 

Figura 21 – (a) Potencial zeta e (b) DLS das Fe3O4-NPs livres (●), do cit c livre (●) e do sistema Fe3O4-

NPs -cit c (●); (c) Mapa de potencial eletrostático do citocromo c (visão frontal e posterior, 
respectivamente) indicando uma atração orientada entre o grupo heme e a superfície da nanopartícula, 

enquanto há, também, uma repulsão orientada entre a área posterior da proteína e a 

nanopartícula.................................................................................................................. .........................56 

 

Figure 22 – Decaimento exponencial da concentração de citocromo c em solução (concentração inicial 

de 10 µmol L-1) devido à fisissorção nas Fe3O4-NPs (432 µmol L-1).......................................................58 

 

Figura 23 - Efeito da concentração de Fe3O4-NPs (●0, ●216, ●259, ●345, ●432, ●864 e ●1296 µmol 

L-1) na supressão da fluorescência do citocromo c em 15, 25 e 35 ºC.......................................................59 

 

Figura 24 - (a) Gráfico de Stern-Volmer para interação das Fe3O4-NPs com o cit c em diferentes 

temperaturas 15 ºC (●), 25 ºC (●) e 35 ºC (●); (b) Intervalo linear das curvas de Stern-Volmer em 
diferentes temperaturas; (c) Relação entre log [(Fo – F)/F] com a concentração das nanopartículas log c 

Fe3O4 para o cálculo de n e Kb..................................................................................................................60 

 

Figura 25 - (a) Formação de ferrocitocromo c ao longo do tempo; (b) Dependência do ln (A∞ - A) com 

o tempo; (c) Dependência da constante de velocidade de pseudo primeira ordem com a concentração de 

Fe3O4-NPs; (As cores denotam a temperatura dos experimentos, sendo elas: 25 ºC (●), 30 ºC (●), 35 ºC 

(●) e 40 ºC (●); (d) Re-oxidação do ferrocitocromo c sob atmosfera inerte (●) e sob atmosfera saturada 
de O2 (●)..................................................................................................................................................62 

 

Figura 26 - (a) Gráfico de Arrhenius para o cálculo da energia de ativação; (b) Gráfico de Eyring para 
o cálculo dos parâmetros de ativação.......................................................................................................63 

 

Figura 27 – Relação ln Kb e o inverso da temperatura absoluta para a determinação de ∆Hº e ∆Sº..........64 

 



Figura 28 – Representação esquemática da reação de redução do ferricit c (I) pelas Fe3O4-NPs (II), 

indicando as energias de ∆G‡ e ∆Gºinteração.  A ∆G‡ requer forças coulômbicas e de van der Waals entre 
as espécies, seguido da ET dos sítios de Fe2+ na superfície da NP para o grupo heme da proteína, 

resultando na formação de ferrocit c (III) e uma NP parcialmente oxidada (IV)......................................66 

 

Figura 29 - (a) e (b) Imagens de MET das 𝛾-Fe2O3-NPs sintetizadas; (c) Histograma e ajuste gaussiano 

da distribuição de tamanho para as 𝛾-Fe2O3-NPs (11 nm); (d) Imagem de MET evidenciando os planos 

cristalinos (311) e (400) que se distam em 2,5 Å e 2,1 Å, respectivamente..............................................67 
 

Figura 30 – Difratograma referente às 𝛾-Fe2O3-NPs sintetizadas (linha preta). Ficha cristalográfica 

COD 9006316 atribuída ao padrão de maghemita (linhas verticais em vermelho)..................................68 

 

Figura 31 - (a) Comparação da atividade redox das nanopartículas de 𝛾-Fe2O3 e Fe3O4 na redução do 

ferricitocromo c; (b) Região da banda Q (500-600 nm) em 0 min. e 15 min. evidenciando que não houve 

alteração no estado de oxidação do grupo heme da proteína....................................................................69 

 

Figura 32 – (a) Oxidação do ferrocitocromo c pelas 𝛾-Fe2O3-NPs ao longo do tempo. Os pontos 

isosbésticos estão indicados por linhas rosas; (b) Deslocamento da banda Soret para comprimento de 

onda menores, indicando a oxidação do ferrocitocromo c; (c) Desaparecimento das bandas em 520 e 550 
nm (que indicam um estado reduzido) e surgimento de uma única banda em 530 nm (indicando um 

estado oxidado); (d) Relação entre a absorbância normalizada das bandas em 530 nm e 550 nm com o 

tempo de reação.......................................................................................................................................70 

 

Figura 33 – Espectro UV-vis indicando um aumento na banda de transferência de carga referente a 

ligação Fe-S(Met) em 700 nm enquanto o ferricitocromo c é formado....................................................71 

 

Figura 34 – Esquema ilustrativo dos resultados obtidos da reação entre os óxidos de ferro 

nanoparticulados propostos e o citocromo c, ambos em solução.............................................................72 

 

Figura 35 – Estrutura molecular dos fosfolipídios empregados na preparação do modelo de membrana 

mitocondrial............................................................................................................................................73 

 

Figura 36 – (a) Isotermas de pressão superficial dos filmes de Langmuir de DPPC (●), DPPE (●), CL 

(●) e da mistura DPPC:DPPE:CL (●) em subfase de tampão PBS; (b) Isotermas de pressão superficial 

dos filmes de DPPC-DPPE-CL na ausência (●) e presenças das NPs (●) em subfase de tampão 
PBS.........................................................................................................................................................74 

 

Figura 37 – Imagens de BAM do filme DPPC-DPPE-CL coletadas em subfase de tampão PBS na 

ausência de NPS (-) e na presença de uma mistura Fe3O4-NPs/𝛾-Fe2O3-NPs (+) em diferentes estágios 

de compressão da monocamada. Os insets mostram regiões selecionadas em escala expandida.............76 

 

Figura 38 – (a) Espectro de PM-IRRAS na região entre 1800 cm-1 e 1000 cm-1 para os filmes DPPC-

DPPE-CL (●) e DPPC-DPPE-CL-NPs (●); (b) Região entre 1800 cm-1 e 1300 cm-1  ampliada; (c) e (d) 

Regiões isoladas entre 1800 cm-1 e 1400 cm-1 para os filmes DPPC-DPPE-CL (●) e DPPC-DPPE-CL-
NPs (●) para melhor visualização das bandas..........................................................................................77 
 

Figura 39 – Espectro de PM-IRRAS da região entre 3000 cm-1 e 2800 cm-1 para os filmes DPPC-DPPE-
CL (●) e DPPC-DPPE-CL-NPs (●).........................................................................................................78 
 

Figura 40 – Voltamogramas cíclicos para o filme DPPC-DPPE-CL (●), para o filme DPPC-DPPE-CL 
+ Cit c (●) e para o filme DPPC-DPPE-CL-NPs + Cit c (●) obtidos em eletrodo de ITO sob atmosfera 

de argônio. (Velocidade de varredura: 5 mV; Eletrólito suporte: PBS 0,1 mol L-1 pH 7,4; T = 25 

ºC)........................................................................................................................ ...................................80 



Figura 41 – Filme de Langmuir-Blodgett DPPC-DPPE-CL-NPs sobre um suporte de vidro. Uma 

pequena região do filme foi isolada usando resina epóxi e, após secagem completa, uma solução de 
ferricitocromo c foi depositada sobre a região isolada entrando em contato com a membrana................80 

 

Figura 42 – (a) Espectro de absorção eletrônica in situ na região do visível do substrato de vidro (●), 

da membrana DPPC-DPPE-CL + Cit c em 0 min. (●) e 15 min. (●); O insert mostra a região da banda 
Q expandida para melhor visualização; (b) Espectro de absorção eletrônica in situ na região do visível 

da membrana DPPC-DPPE-CL-NPs + Cit c em 0 min. (●) e 15 min. (●); O insert mostra a região da 

banda Q expandida para melhor visualização..........................................................................................81 
 

Figura 43 – Representação esquemática do modelo de membrana mitocondrial bioinspirado com as 

Fe3O4-NPs (I) e as 𝛾-Fe2O3-NPs (II) mimetizando os complexos III e IV da cadeia respiratória, 
respectivamente. O ferricitocromo c está representado em vermelho (III) enquanto o ferrocitocromo c 

está em rosa (IV)............................................................................................................ .........................82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1 - Reagentes e materiais utilizados nos experimentos................................................................33 

 

Tabela 2 - Equipamentos utilizados nos experimentos...........................................................................34 

 

Tabela 3 – Comparação das porcentagens das estruturas secundárias obtidas por CD e FTIR.............55 

 

Tabela 4 – Parâmetros de interação para Fe3O4-NPs-cit c em diferentes temperaturas...........................61 

 

Tabela 5 – Parâmetros termodinâmicos de interação Fe3O4-NPs-cit c em diferentes temperaturas........65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

Ag/AgClsat  Eletrodo de prata-cloreto de prata em solução de cloreto de potássio 

saturada; 

ATR Refletância total atenuada; 

Å2/molécula Área por molécula; 

u.a. Unidades arbitrárias; 

BAM Microscopia no ângulo de Brewster; 

CD Dicroísmo circular, do inglês circular dichroism; 

Cit c Citocromo c; 

CL 1,1’,2,2’-tetramiristoil cardiolipina 

Complexo III Citocromo bc1; 

Complexo IV Citocromo c oxidase; 

DLaTGS Detector Deuterated Lanthanum L-alanine doped Triglycine Sulphate; 

DLS Espalhamento dinâmico de luz, do inglês dynamic light scattering; 

DPPC 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina; 

DPPE 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina 

DRX Difração de raios X; 

ET Transferência de elétrons, do inglês electron-transfer; 

FAD Dinucleótido de flavina e adenina; 

Ferrocit c Citocromo c em seu estado reduzido (Fe2+); 

Ferricit c Citocromo c em seu estado oxidado (Fe3+); 

Fe3O4-NPs Nanopartículas de magnetita; 

FMN Mononucleótido de flavina; 

FTIR Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier; 

ITO Eletrodo de óxido de estanho dopado com índio; 

LB Filme de Langmuir-Blodgett; 

MET Microscopia eletrônica de transmissão; 

NAD Dinucleótido de nicotinamida e adenina; 

NADP Fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina; 

NPs Nanopartículas; 

SHE Eletrodo padrão de hidrogênio, do inglês standard hydrogen electrode; 

pH Potencial hidrogeniônico; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Processos que envolvem reações com transferência de elétrons (ET, do inglês electron-

transfer) são essenciais na respiração celular e obtenção de energia pelos organismos vivos,1 

como é o caso da cadeia respiratória mitocondrial. Com intuito de não somente buscar um 

entendimento aprofundado desses processos mas também desenvolver novos materiais 

bioinspirados para uma ampla gama de aplicações, a biologia sintética tem sido usada como 

ferramenta ao longo dos anos,2–4 o que se reflete no número crescente de publicações e patentes 

nesta área do conhecimento científico.5 De forma geral, a biologia sintética visa a projeção e 

construção de novos sistemas biológicos, como enzimas, células, circuitos genéticos, entre 

outros. A modificação de sistemas já existentes com intuito de melhorá-los também é um alvo 

da biologia sintética.6 Diversos materiais como proteínas, lipídios, DNA/RNA, aminoácidos, 

entre outros, já foram utilizados para mimetizar processos biológicos, embora frequentemente 

se faça necessário complementar esses componentes naturais com materiais artificiais. Isto 

ocorre pois visa-se chegar o mais próximo possível dos processos naturais, principalmente, em 

termos de propriedades, ou até mesmo arquitetar sistemas inexistentes na natureza.7 

As reações de ET que envolvem o citocromo c (cit c), uma proteína elétron-

transportadora, constituem uma das etapas fundamentais da cadeia respiratória. Nesta etapa o 

cit c passa por uma reação de redução (pelo complexo III) e, em seguida, é oxidado pelo 

complexo IV, ambos os complexos incorporados na membrana lipídica celular. Como reações 

de ET com óxidos de ferro nanoparticulados já foram reportadas,8 este material é um candidato 

em potencial para a mimetizar as propriedades redox desses complexos proteicos frente ao cit 

c. A elucidação do mecanismo de ET, em escala molecular, se mostra importante para descrever 

as interações químicas na interface proteína-nanopartícula, além de contribuir para o 

desenvolvimento de novos materiais biomiméticos que poderão, no futuro, ser aplicados como 

biosensores, materiais para obtenção de energia e catalisadores para síntese de moléculas com 

alto valor agregado, por exemplo.  

Neste contexto, esta Dissertação de Mestrado trata do desenvolvimento de um sistema 

bioinspirado em uma das etapas da cadeia respiratória mitocondrial, bem como, da investigação 

mecanística quanto a ET entre nanopartículas e o citocromo c. As nanopartículas de magnetita 

(Fe3O4) e maghemita (𝛾-Fe2O3) foram sintetizadas e caracterizadas por técnicas de microscopia, 

difração de raios-X e espectroscópicas. A ET, bem como, o mecanismo de interação 

nanopartícula-proteína, foram estudados em solução utilizando-se técnicas de espectroscopia 

UV-vis, dicroísmo circular (CD), espectroscopia infravermelho com transforma de Fourier 
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(FTIR), espalhamento dinâmico de luz (DLS), potencial zeta e espectroscopia de fluorescência. 

Além disso, parâmetros cinéticos e termodinâmicos foram determinados experimentalmente, 

acompanhando-se a reação de redução do citocromo c por espectroscopia UV-vis in situ, e 

aplicando-se as equações matemáticas apropriadas. Destaca-se ainda a incorporação das 

nanopartículas em um modelo de membrana mitocondrial (filme de Langmuir-Blodgett) 

formado por 3 classes de moléculas fosfolipídicas e caracterizado utilizando isotermas de 

pressão superficial, espectroscopia de absorção e reflexão no infravermelho com polarização 

modulada (PM-IRRAS) e microscopia no ângulo de Brewster (BAM). Os resultados obtidos 

indicaram que sistemas inorgânicos nanoestruturados podem se comportar como complexos 

proteicos em um modelo de membrana celular, abrindo caminho para o desenvolvimento de 

materiais miméticos mais sofisticados e robustos de proteínas de membrana.    
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Transferência de elétrons em meio biológico 

 

A transferência e transporte de elétrons em meios biológicos é uma das etapas 

primordiais na obtenção, armazenamento e utilização de energia, mantendo em funcionamento 

praticamente todas as atividades celulares.9 Os dois exemplos mais importantes e bem 

estabelecidos envolvendo ET na biologia são as reações catalisadas pelos complexos proteicos 

redox nas células fotossintéticas (armazenando energia solar na forma química da glicose)10 e 

a cadeia transportadora de elétrons nas mitocôndrias (possibilitando a síntese de adenosina 

trifosfato (ATP) que será utilizado pelos organismos vivos para obtenção de energia química).11 

Vale ressaltar que reações de ET em meio biológico não estão restringidas somente a processos 

intracelulares, uma vez que certos microrganismos – especialmente, as bactérias – possuem 

mecanismos de “respiração extracelular” em condições anaeróbicas, que acopla a oxidação de 

matéria orgânica intracelular com a ET para o meio extracelular (em geral, ocasionando a 

redução de óxidos metálicos).12  

As metaloproteínas são aquelas que contém um ou mais íons metálicos em sua 

estrutura atuando como cofatores diretamente responsáveis pelos processos de ET.13 Todavia, 

sabe-se que o microambiente proteico que envolve esses cofatores exerce influência 

significativa sobre as propriedades eletroquímicas dos mesmos,14 de forma que ambos se 

tornam interdependentes. Os grupos prostéticos (componentes de natureza não-proteica 

conjugados à proteína/enzima que são essenciais para sua atividade biológica) mais comumente 

encontrados em proteínas envolvidas em processos de ET estão representados na Figura 1, onde 

observa-se presença significativa de íons cobre (que podem ser classificados como do tipo blue 

copper ou CuA) e ferro (geralmente, grupos heme ou Fe-S) como centros metálicos.15  

Mimetizar processos biológicos que envolvam metaloproteínas tem sido foco de 

diversos estudos ao longo dos anos,16–18 especialmente, pois necessita-se primeiramente 

entendê-los de forma aprofundada para, então, propor mecanismos moleculares envolvidos 

nesses processos, bem como desenvolver materiais com propriedades similares para aplicações, 

tanto no campo científico quanto, no tecnológico.  
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Figura 1 – Alguns dos mais relevantes grupos prostéticos responsáveis por processos de ET 

encontrados em metaloproteínas. 

 

Fonte: Adaptado de RAANAN, H.; PIKE, D. H.; MOORE, E. K.; FALKOWSKI, P. G.; NANDA, V.; 

PNAS, 115 (6), p. 1281, 2018 19 (Copyright by CC BY-NC-ND 4.0) e  SOLOMON, E. I.; XIE, X.; 
DEY, A.; Chem. Soc. Rev. 37, p. 624, 2008 15 com permissão da Royal Society of Chemistry. 

 

 

2.2 A cadeia respiratória mitocondrial 

 

A fosforilação oxidativa é a etapa final do metabolismo produtor de energia em 

organismos aeróbios e, em eucariotos (organismos com células organizadas em estruturas 

complexas por membranas internas e citoesqueleto), ocorre nas mitocôndrias. De forma 

generalista, a fosforilação oxidativa pode ser dividida em duas partes: a cadeia transportadora 

de elétrons (ou cadeia respiratória) e a síntese de ATP (caracterizada por enzimas da classe das 

ATP sintases). O processo inicia-se com a entrada de elétrons na cadeia transportadora, estes 

elétrons resultam da ação de enzimas desidrogenases que os coletam das vias catabólicas e os 

“canalizam” para os aceptores universais de elétrons NAD e FAD. Em seguida, esses elétrons 

passam por uma série de complexos proteicos elétron-transportadores que agem 

sequencialmente, os aceitando e doando através de seus grupos prostéticos (Figura 2). O 

transporte de elétrons pela membrana mitocondrial é facilitado por pequenas proteínas redox 

solúveis que não estão fixadas na membrana, como é o caso do citocromo c.20 Os carregadores 

são organizados em complexos supramoleculares inseridos dentro da membrana com ordem 

crescente de potenciais de redução (E’º) (reações em cascata), visto que os elétrons fluem 

espontaneamente de carregados com menores E’º para maiores E’º, sendo este processo 

altamente exergônico e termodinamicamente estável, com um ∆E’º de 1,14 V, resultando em 

uma energia livre padrão ∆G’º de -220 kJ mol-1.21  
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Figura 2 – Representação da cadeia respiratória mitocondrial. Na cadeia transportadora de elétrons, 

estes são transportados ao longo da membrana mitocondrial por complexos proteicos a fim de gerar 
um gradiente eletroquímico de prótons que será força motriz para a síntese de ATP pela enzima ATP 

sintase. 

 

Fonte: BC Open Textbook Project com permissão concedida sob a licença CC BY 4.0. Disponível em 
<https://opentextbc.ca/anatomyandphysiology/chapter/24-2-carbohydrate-metabolism/> 

 

 

De forma resumida, os complexos I e II catalisam a ET para a molécula de ubiquinona 

(Q) convertendo-a para ubiquinol (QH2). O ubiquinol – uma molécula apolar – transporta-se 

pela membrana lipídica até o complexo III, onde é oxidado, retornando novamente à 

ubiquinona. O complexo III, por sua vez, transfere elétrons para o cit c, que migra através da 

membrana até o complexo IV, que catalisa a ET do citocromo para o O2 produzindo H2O. 

O complexo III (também conhecido como citocromo bc1) é um dímero, com duas 

unidades monoméricas de citocromo b. Ao todo, este complexo transfere 2 elétrons para o cit 

c por vias diferentes: um elétron é transferido do QH2 para um centro Fe-S que, em seguida, é 

transferido para o citocromo c1 e, por fim, chega ao cit c; o outro elétron passa por um grupo 

heme bL, em seguida para um heme bH e, por fim, é recebido por uma molécula de Q 

convertendo-a em um radical semi-quinona (Q•); este processo ocorre duas vezes gerando, ao 

todo, uma molécula de Q e duas moléculas de cit c reduzidas.22 Já o complexo IV (conhecido 

como citocromo c oxidase) é composto por um centro de cobre binuclear (CuA e CuB) e por 

dois grupos heme (heme a e heme a3). A ET acontece do cit c reduzido para o centro CuA, em 

seguida para o heme a, para o centro heme a3-CuB e, finalmente, para o O2. A cada 4 elétrons 

que passam pelo complexo, o citocromo c oxidase precisa de 4 prótons da matriz (lado N) que 
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são utilizados na redução de oxigênio à H2O (Figura 3).23 A interação entre o cit c e os 

complexos III e IV se dá, primeiramente, por atrações eletrostáticas de longo alcance com 

orientação bem definida, seguido de interações de van der Waals que possibilitam velocidades 

de ET maiores que 100/s.24  

 

Figura 3 – Representação do transporte de elétrons pelo cit c entre os complexos III (aqui estão 

representadas as duas vias pelas quais os elétrons chegam ao cit c) e IV da cadeia respiratória. 

 

Fonte: Autoria própria. PDB complexo III (1BGY), citocromo c (2B4Z) e complexo IV (5Z62). 

 

 

Os complexos I, III e IV da cadeia respiratória acopla o transporte de elétrons com o 

bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, gerando um 

gradiente eletroquímico de prótons que fornece a energia potencial necessária para a 

condensação de adenosina difosfato (ADP) e fosfato inorgânico (Pi) formando ATP pela enzima 

ATP sintase, que posteriormente será usado como fonte energética pelo organismo.25  

 

2.3 O citocromo c 

 

O citocromo c é uma proteína redox solúvel em água que possui um grupo prostético 

heme (grupo ferro porfirinas), com função elétron-transportadora presente entre as membranas 

interna e externa na cadeia respiratória mitocondrial.26 É classificada como uma proteína 

periférica de membrana (ou seja, está apenas temporariamente associado à membrana celular, 

podendo esta associação ser perdida alterando-se propriedades do meio biológico), apresenta 

formato globular e é constituída de uma única cadeia polipeptídica com um diâmetro de 
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aproximadamente 34 Å e, no caso de mamíferos, pode apresentar até 104 resíduos de 

aminoácidos com massa aproximada de 12 kDa.27 Em termos estruturais, o cit c é uma proteína 

relativamente simples. Porém, dependendo de sua origem, quantidade de grupos prostéticos e 

tamanho da cadeia polipeptídica, algumas propriedades podem variar. Sua estrutura secundária 

é, na maior parte dos casos, majoritariamente composta de 𝛼-hélices (cerca de 54%), seguida 

de folhas-𝛽 (cerca de 20%) e voltas-𝛽 (cerca de 16%).28 Devido ao alto conteúdo de resíduos 

de lisina (Lis), histidina (His) e arginina (Arg) – que se encontram posicionados de forma 

adjacente ao grupo heme – esta é classificada como uma proteína básica em pH fisiológico com 

ponto isoelétrico em pH 10.29 Sua propriedade elétron-transportadora é possível devido à 

presença de um único grupo prostético (ligado covalentemente à proteína por meio de ligações 

tioéter com dois resíduos de cisteína (Cis) nas posições 14 e 17) constituído de quatro anéis 

pirrólicos, ligados entre si por ligações metilênicas, formando uma estrutura porfirínica com 

seus átomos de nitrogênio coordenados com um íon ferro central que pode apresentar estados 

de oxidação Fe2+ ou Fe3+ (Figura 4). Em sua forma reduzida (Fe2+) o cit c recebe como 

nomenclatura ferrocitocromo c, enquanto, em sua forma oxidada (Fe3+), este é conhecido como 

ferricitocromo c. O grupo prostético possui geometria octaédrica e o átomo de ferro se encontra 

hexacoordenado sendo o quinto e o sexto ligantes resultantes de ligações covalente axiais para 

fora do plano com um átomo de enxofre de um resíduo de metionina (Met) e um átomo de 

nitrogênio de uma histidina (His) nas posições Met(80) e His(18), sendo ambos os ligantes de 

campo forte que mantêm a estrutura eletrônica spin-baixo do centro metálico de ferro.26  

 

Figura 4 – Representação do cit c e do grupo prostético heme com destaque para os resíduos de 
metionina e histidina coordenados axialmente para fora do plano do anel porfirínico (os átomos de 

coordenação estão sinalizados em vermelho). 

 

Fonte: Autoria própria. PDB citocromo c (2B4Z). 
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Um detalhe importante na estrutura do cit c é que a extremidade do anel porfirínico 

está localizada na superfície da molécula (ocupando cerca de 3% da área superficial total), o 

que fornece indicações sobre a dependência de reatividade deste grupo em relação à fatores 

estéricos e orientação espacial bem definida. Alguns estudos30,31 propõem que com a redução 

do centro de ferro, ocorra uma ruptura da ligação axial deste com o resíduo de metionina (Fe-

S), que acarretaria em uma pequena abertura da região do grupo heme devido à movimentação 

de um domínio da sequência de resíduos de aminoácidos nas posições 73 a 80.   

As proteínas citocromos do tipo c estão envolvidas em diversos processos de ET no 

meio biológico, tanto em condições aeróbicas quanto em anaeróbicas, já que são capazes de 

transferir elétrons de maneira rápida e eficiente. Isto ocorre pois os orbitais 𝜋 t2g  ricos em 

elétrons do átomo de Fe (t2g
5 para Fe3+ e t2g

6 para Fe2+) se sobrepõem com os orbitais 𝜋* do anel 

porfirínico, o que “estende” o orbital 𝜋 do Fe até a extremidade do anel, requerendo, portanto, 

uma distância menor para a ET entre dois pares redox.32 No caso particular da respiração 

aeróbica, a função do cit c é transportar elétrons entre os complexos III (citocromo bc1) e 

complexo IV (citocromo oxidase) na cadeia respiratória.20 O cit c associa-se com a superfície 

externa da membrana interna por meio de interações eletrostáticas que são fundamentais na 

orientação espacial da proteína para a ET. O potencial padrão de redução do centro de ferro do 

grupo heme depende de sua interação com as cadeias laterais da proteína e seu valor é próximo 

de 0,254 V (vs SHE (eletrodo padrão de hidrogênio)). 

 

2.4 Nanopartículas de óxidos de ferro 

 

Óxidos de ferro nanoparticulados são materiais altamente promissores para aplicação 

na biologia sintética devido à sua abundância no meio ambiente e por possuírem atividade 

redox, principalmente no metabolismo celular de microrganismos.33 As duas fases de óxidos 

de ferro isoestruturais mais estudadas e comuns são a magnetita e a maghemita e, ambas têm 

sido amplamente aplicadas devido às suas propriedades superparamagnéticas.34  

A magnetita (Fe3O4) é formada por íons Fe3+ e Fe2+ em uma proporção estequiométrica 

2:1 dispostos em uma estrutura conhecida como espinélio inverso com íons O2- em uma 

estrutura cúbica de face centrada (FCC, do inglês face-centered cubic), 8 sítios tetraédricos e 

16 sítios octaédricos ocupados por íons de ferro. Devido à energia de estabilização do campo 

cristalino, os íons Fe2+ ocupam preferencialmente os sítios octaédricos, enquanto os íons Fe3+ 

são igualmente divididos entre os sítios octaédricos e tetraédricos. Assim, a célula unitária de 

uma nanopartícula de magnetita contém 8 íons metálicos ocupando sítios tetraédricos, 16 sítios 
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octaédricos e 32 ânions de oxigênio, podendo ser representada por [Fe3+]tetr
8[Fe3+Fe2+]oct

16O32.
35 

No estado fundamental, os íons Fe3+ possuem cinco elétrons não-emparelhados nos orbitais d, 

enquanto os íons Fe2+ têm dois elétrons emparelhados e quatro não-emparelhados (Figura 5a). 

No diagrama de distribuição eletrônica da Figura 5a, destaca-se o elétron que alterna entre dois 

sítios octaédricos (colorido em vermelho) devido à um fenômeno conhecido como interação de 

super troca e, enquanto os íons Fe3+ (nos sítios octaédricos e tetraédricos) estão acoplados 

antiferromagneticamente, os elétrons dos íons Fe2+ nos sítios octaédricos geram um momento 

magnético à estrutura cristalina que é responsável pelas propriedades superparamagnéticas das 

Fe3O4-NPs.  

Por outro lado, a maghemita (𝛾-Fe2O3), apesar de apresentar a mesma estrutura 

cristalina que a magnetita, caracteriza-se por vacâncias de íons Fe2+ em sua estrutura, sendo 

assim, em uma única célula unitária ambos os sítios tetraédricos e octaédricos são ocupados por 

íons Fe3+, sendo representada como [Fe3+]tetr
8[Fe3+

5/6☐1/6]
oct

16O32.
36 Apesar de a maghemita 

apresentar propriedades magnéticas, estas são muito menos pronunciadas em comparação à 

magnetita, devido à presença dessas vacâncias, fazendo com que os spins dos elétrons da 

estrutura cristalina se cancelem (Figura 5b). 

 

Figura 5 – Estrutura cristalina e configuração eletrônica da (a) magnetita (Fe3O4) e (b) maghemita (𝛾-
Fe2O3). 

 

Fonte: Adaptado de PHAN, M-H.; et al. Exchange bias effects in iron oxide-based nanoparticles 

systems. Nanomaterials, v. 6, n. 11, 221, 2016. Copyright by CC BY 4.0. 
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As nanopartículas de óxidos de ferro têm sido utilizadas para uma vasta gama de 

aplicações biomédicas e tecnológicas, tais como liberação controlada de fármacos,37 catálise,38 

imobilização de enzimas,39 biossensores,40 separação e purificação de biomoléculas e células,41 

etc.42,43 O trabalho publicado por Gao et al. em 2007,44 originou inúmeras pesquisas envolvendo 

nanopartículas de Fe3O4 como “nanozymes” – materiais que mimetizam a atividade peroxidase 

de enzimas – capazes de catalisar reações de oxidação de modo similar ao de enzimas contendo 

grupos prostéticos heme. A ET envolvendo nanopartículas de magnetita/maghemita e proteínas 

já foi reportado na literatura45 e alguns trabalhos prévios46,47 também indicaram a presença de 

óxidos de ferro nanoparticulados como mediadores redox no metabolismo de microrganismos. 

A ET nesses sistemas microbiais ocorre na interface da membrana celular e os óxidos de ferro, 

e somente é possível devido a existência de proteínas citocromo do tipo c nessas células. Em 

2010, Crespilho e colaboradores48 propuseram a utilização de nanopartículas de magnetita 

estabilizadas com cloreto de polidialildimetilamônio (PDAC) como material biomimético para 

a redução de H2O2 em células a combustível. Neste caso, a presença de íons Fe3+ nas 

nanopartículas é responsável pela alta atividade eletrocatalítica frente ao peróxido, catalisando 

a reação de maneira similar a um grupo prostético enzimático. Tendo em vista esses resultados 

já reportados, é plausível propor um sistema baseado nessas propriedades de ET com intuito de 

estudar a aplicação desses óxidos de ferro como biomiméticos redox dos complexos III e IV da 

cadeia respiratória frente ao cit c.  

 

2.5 Modelos de membrana celular e filmes de Langmuir-Blodgett  

 

Membranas biológicas, também denominadas biomembranas, são constituintes 

estruturais e funcionais de elevada importância na manutenção das funções celulares.49 Em 

células animais, os principais constituintes das biomembranas são os lipídios pertencentes 

predominantemente à classe dos fosfolipídios, formados por três grupos de moléculas menores: 

um álcool (em geral, glicerol), duas moléculas de ácidos graxos e um grupo fosfato, que dão 

origem a uma molécula longa com uma extremidade hidrofílica e cadeia hidrofóbica, 

caracterizando os fosfolipídios como moléculas anfifílicas (Figura 6a).50 No caso da membrana 

mitocondrial, 90% de sua composição é de fosfolipídios que se encontram no estado líquido-

cristalino organizados em bicamada com espessura variando entre 5 e 10 nm.51  

Devido à complexidade das membranas celulares, modelos de membranas formadas 

por apenas poucos componentes de interesse, têm sido usados para a simulação e estudo das 
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propriedades físico-químicas desses sistemas. Dentre os principais modelos empregados estão 

as monocamadas de Langmuir e os filmes de Langmuir-Blodgett.  

As monocamadas de Langmuir (Figura 6b) são filmes de espessura monomolecular 

insolúveis em água que se formam na interface gás-líquido, em geral, originados por moléculas 

anfifílicas.52 Para formar um filme de Langmuir constituído de fosfolipídios, dissolve-se uma 

pequena quantidade desse material em um solvente insolúvel em água (com baixa constante 

dielétrica) e volátil, em seguida, esta solução é espalhada sobre a superfície limpa de uma 

subfase líquida (geralmente, água ultra-pura) contido em uma cuba de Langmuir. Dessa forma, 

as moléculas fosfolipídicas se orientam na superfície do líquido de modo que o grupo polar 

fique imerso na água enquanto a longa cadeia apolar aponte para o ar.53 Acoplada à esta cuba 

– que é constituída de um material inerte,54 por exemplo, Teflon – estão duas barreiras móveis 

que aumentam ou diminuem a área ocupada pelo filme.  

Os filmes de Langmuir são modelos que reproduzem apenas metade de uma membrana 

celular – que, como dito anteriormente, é composta por uma bicamada lipídica – não sendo 

possível realizar estudos compreendendo eventos transmembranares. Entretanto, este modelo 

apresenta algumas vantagens sendo as principais: o controle da densidade e composição lipídica 

da membrana, experimentos realizados em meio aquoso, controle de algumas propriedades 

físico-químicas do filme e do meio (como pressão superficial, temperatura, pH e área por 

molécula disponível).55 Os filmes formados podem ser caracterizados por isotermas de pressão 

superficial e potencial de superfície, microscopia no ângulo de Brewster, espectroscopia de 

absorção e reflexão no infravermelho com polarização modulada, entre outros.  

Os filmes de Langmuir, quando no estado condensado (moléculas dispostas em um 

arranjo ordenado), podem ser transferidos para suportes sólidos formando os chamados filmes 

de Langmuir-Blodgett (LB).56 Este processo é realizado a partir da imersão e/ou emersão 

vertical do suporte sólido, de forma a depositar uma camada em cada lado do suporte, como 

mostrado na Figura 6c. A repetição deste processo pode dar origem a filmes com diferentes 

números de camadas. Um parâmetro importante para o controle da qualidade do filme 

depositado é a taxa de transferência (TR), definida pela relação entre a área de filme removido 

da interface gás-líquido e área recoberta do substrato, que idealmente deve aproximar-se de 1,0. 

Podem ser obtidos três tipos de filmes LB, de acordo com a forma de deposição, sendo eles: do 

tipo X, Y ou Z,57 conforme ilustrado na Figura 6d.  
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Figura 6 – (a) Representação da estrutura de moléculas anfifílicas; (b) Formação de um filme de 

Langmuir; (c) Deposição e (d) tipos de filmes de Langmuir-Blodgett (LB). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

O tipo X implica na deposição de camadas somente nas imersões do suporte na 

subfase, já o tipo Y implica na deposição durante os processos de imersão e emersão na subfase, 

por fim, no tipo Z as camadas são depositadas somente nas emersões do substrato. Os filmes 

do tipo Y são mais comuns devido à sua maior estabilidade em relação aos demais, uma vez 

que, neste caso, grupos de mesma afinidade estão em contato em interação do tipo cabeça-

cabeça e cauda-cauda. Os filmes LB são vantajosos devido a maior abrangência no números de 

técnicas de caracterização para determinação de suas propriedades físico-químicas, além da 

maior possibilidade em utilizá-los na construção de dispositivos com aplicação em óptica, 

fotônica, biossensores, entre outros.58  

Neste projeto, os filmes de Langmuir-Blodgett foram escolhidos para a mimetização 

da membrana mitocondrial devido a sua simplicidade, estabilidade e a possibilidade de se 

estabelecer uma correspondência direta em termos de estrutura destes com uma membrana 

celular real, como já apontado por alguns autores na literatura.59–61 Os materiais 

nanoparticulados de óxidos de ferro sintetizados foram incorporados nesses filmes LB e a 

atividade redox desses sistema  bioinspirado foi estudada frente ao citocromo c. A Figura 7 

ilustra de forma resumida o sistema proposto.  
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Figura 7 – Representação esquemática do material bioinspirado em uma das etapas redox da cadeia 

transportadora de elétrons mitocondrial. As nanopartículas de Fe3O4 (I) e 𝛾-Fe2O3 (II) foram 

incorporadas no modelo de membrana fosfolipídica e as reações de ET com o citocromo c (III) foi 
monitorada acompanhando-se o estado de oxidação do íon ferro (que alterna entre Fe3+ e Fe2+) no 

grupo prostético heme (IV). 

 

Fonte: Autoria própria. PDB citocromo c (2B4Z). 
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3 OBJETIVOS 

 

Este estudo visa o desenvolvimento de um sistema bioinspirado em uma das etapas da 

cadeia respiratória mitocondrial, baseando-se na transferência de elétrons direta entre 

nanopartículas de óxidos de ferro e o citocromo c, com intuito de elucidar este mecanismo de 

transferência em escala molecular, bem como contribuir para o desenvolvimento de novos 

materiais biomiméticos de complexos proteicos incorporados em modelos de membrana 

celular.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Materiais e Equipamentos 

 

As vidrarias e materiais utilizados foram previamente limpos a fim de evitar possíveis 

contaminações nos experimentos. As soluções foram preparadas em água ultrapura com 

resistividade de 18,2 MΩ cm. Os reagentes e materiais utilizados estão listados na Tabela 1 

abaixo: 

 

Tabela 1 - Reagentes e materiais utilizados nos experimentos. 

Reagente/Material Procedência 

Citocromo c de coração bovino (CAS No. 9007-43-6, 95%) Sigma-Aldrich® 

Cloreto férrico hexaidratado (FeCl3·6H2O, 99%) Sigma-Aldrich® 

Cloreto ferroso tetraidratado (FeCl2·4H2O, 99%) Sigma-Aldrich® 

Ácido clorídrico (HCl, 37%) Sigma-Aldrich® 

Solução de Nafion® 5 % (v/v) Sigma-Aldrich® 

Sephadex® G-75 superfine Sigma-Aldrich® 

1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina Sigma-Aldrich® 

Eletrodo de óxido de estanho dopado com índio  Sigma-Aldrich® 

Hidróxido de sódio (NaOH, 98%) Synth® 

Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4, 98%) Synth® 

Fosfato monopotássico (KH2PO4, 98%) Synth® 

Cloreto de potássio (KCl, 99%) Synth® 

Cloreto de sódio (NaCl, 99%) Synth® 

Grade de cobre com filme de carbono (400 mesh) EMS® 

1,1’,2,2’-tetramiristoil cardiolipina Avanti Polar Lipids®  

1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina Avanti Polar Lipids® 

Clorofórmio grau HPLC Panreac® 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Os equipamentos utilizados nos experimentos estão listados na Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2 - Equipamentos utilizados nos experimentos. 

Equipamento Fabricante 

Microscópio eletrônico de transmissão JEOL® 

Difratômetro D8 Advanced  Bruker® 

Espectrofotômetro Vertex 70v Bruker® 

Zetasizer Nano Series Malvern® 

Espectrofotômetro V-760 Jasco® 

Espectropolarímetro J-815 Jasco® 

Espectrofluorímetro F-4500 Hitachi® 

Potenciostato Autolab PGSTAT204  Metrohm® 

AvaSpec-2048 Avantes® 

Mini KSV Langmuir KSV Instruments® 

Microsseringa Pipette  Hamilton Company® 

PM-IRRAS KSV PMI 550 KSV Instruments ® 

EP4 imaging elipsômetro Accurion® 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

As estruturas proteicas representadas nas figuras desta dissertação, bem como o mapa 

de potencial eletrostático, foram feitas com auxílio do software de domínio público UCSF 

Chimera.62 Os códigos de identificação PDB (Protein Data Bank) utilizados estão indicados na 

fonte das respectivas figuras. 

Os espectros obtidos foram corrigidos, quando necessário, em relação à linha de base 

e redução de ruído no software Origin®. 

 

4.2 Síntese e caracterização das nanopartículas de Fe3O4 

 

Nanopartículas de magnetita (Fe3O4-NPs) do tipo bare (ou seja, sem a presença de 

camadas de recobrimento) foram sintetizadas seguindo o método da coprecipitação.63 Para 

tanto, FeCl3·6H2O (5,4 g) e FeCl2·4H2O (2,0 g) foram dissolvidos em 25 mL de uma solução 

deaerada 10 mmol L-1 de HCl. Sob uma atmosfera de N2 saturada, 250 mL de uma solução 

deaerada 1,5 mol L-1 de NaOH foram adicionados lentamente à mistura de Fe3+/Fe2+ a 80 ºC. A 

reação foi vigorosamente agitada durante 30 minutos, gerando as nanopartículas de magnetita 

(Fe3O4-NPs). As Fe3O4-NPs foram, então, separadas magneticamente da solução e lavadas 

repetidamente com água deionizada até que se atingisse pH neutro. Por fim, uma solução 
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estoque (5 mg mL-1) foi preparada dispersando as Fe3O4-NPs em uma solução de tampão 

fosfato-salino (PBS, do inglês phosphate buffered saline) 5 mmol L-1 pH 7,4. 

Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) foram obtidas em um 

microscópio JEOL JEM-2100 operando a 200 kV, com intuito de se obter informações a 

respeito de tamanho e morfologia das nanopartículas sintetizadas. A amostra foi preparada 

gotejando-se uma suspensão diluída das nanopartículas em uma grade de cobre 400 mesh 

recoberta com um filme de carbono que, posteriormente, foi seca sob vácuo. O tamanho médio 

e o índice de polidispersividade foram determinados (baseados na contagem de 150 

nanopartículas) utilizando o software de domínio público Image J. Os difratogramas foram 

coletados em um difratômetro Bruker D8 Advanced, empregando uma radiação de cobre (λ = 

1,5406 Å) e com variação do ângulo de varredura em um intervalo de 25º < 2θ < 100º, com 

passos de 0,02º medidos a cada 10 segundos. O tamanho médio de partícula foi calculado com 

base nos três picos de difração mais intensos (311), (511) e (440), através da equação de 

Scherrer (Equação 1):     

                                                 D = Kλ/(B cos θ)                                                       (1) 

 

onde K é o fator de forma (aproximadamente 0,9 para partículas esféricas), λ é o 

comprimento de onda da radiação, B é a largura na meia altura do pico selecionado e θ é o 

ângulo de difração.64 Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foram 

obtidos em um espectrômetro Bruker Vertex 70v no modo de transmissão utilizando pastilha 

de KBr (preparada a partir de 1 mg de nanopartículas e 99 mg de KBr) na região de 4000-450 

cm-1. Os espectros foram obtidos a partir de 32 acumulações com resolução de 4 cm-1, 

empregando um detector DLaTGS (Deuterated Lanthanum L-alanine dopped Triglycine 

Sulphate). Experimentos de potencial zeta (ζ) e espalhamento dinâmico de luz (DLS) foram 

realizados em um Zetasizer Nano Series ZS a 25 ºC, com fonte de luz He-Ne laser 633 nm.  

Uma suspensão de Fe3O4-NPs com concentração de 0,1 mg mL-1 foi preparada em solução 

tampão PBS 5 mmol L- 1 pH 7,4 e, em seguida, filtrada em membrana com poros da ordem de 

0,2 µm com intuito de remover qualquer impureza remanescente que pudesse comprometer os 

resultados. Os resultados apresentados são a média de 3 acumulações. 

 

4.3 Caracterização estrutural do citocromo c 

 

Inicialmente, o citocromo c foi purificado utilizando-se uma coluna cromatográfica 

com matriz de Sephadex G-75 superfine (faixa de fracionamento 3000 – 70 000 Da) e solução 
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PBS 5 mmol L-1 pH 7,4 como eluente. Todas as soluções proteicas utilizadas foram preparadas 

em solução tampão PBS 5 mmol L-1 pH 7,4. Os espectros de absorção no ultravioleta/visível 

(UV-vis) foram coletados em um espectrofotômetro Jasco V-760 na região de 200-750 nm, 

empregando uma cubeta de quartzo com caminho ótico de 1 cm e uma solução de cit c 81 µmol 

L-1. Os espectros de dicroísmo circular (CD) foram obtidos em um espectropolarímetro Jasco 

J-815 no intervalo de 200-500 nm, com 10 acumulações a 25 ºC empregando uma cubeta de 

quartzo com caminho ótico de 1 cm. As amostras foram preparadas com concentrações de 10 

µmol L-1 e os espectros foram deconvoluídos usando o software de domínio público CDNN.  

Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier foram coletados em um 

espectrômetro Bruker Vertex 70v no modo de refletância total atenuada (ATR) equipado com 

um cristal único de diamante e um detector DLaTGS. A amostra foi depositada (10 µL de uma 

solução de cit c com concentração 81 µmol L-1) sobre o cristal de diamante e seca. Os espectros 

foram coletados na região de 3800-380 cm-1, a partir de 32 acumulações com resolução de 4 

cm-1. A técnica de FTIR tem sido amplamente utilizada para quantificar os tipos de estruturas 

secundárias de proteínas.65 Essas informações são majoritariamente obtidas a partir da análise 

da banda denominada amida I que ocorre entre 1700-1600 cm-1 e é decorrente, em sua maior 

parte, dos estiramentos C=O dos grupamentos amida acoplados com os estiramentos das 

ligações C-N e com as torções das ligações N-H.66 A atribuição das bandas é feita para a 

determinação dos diferentes tipos de estruturas secundárias segundo o que é descrito na 

literatura:28 a região entre 1658-1650 cm-1 (𝛼-hélice), região entre 1642-1624 cm-1 (folhas-𝛽) e 

região entre 1690-1666 cm-1 (voltas-𝛽). Entretanto, esses componentes não são observados 

individualmente, e sim, sobrepostos gerando uma única banda no espectro de IR (a amida I). 

Assim, o processo de quantificação das estruturas envolve o uso de métodos matemáticos para 

o reconhecimento desses padrões, dentre eles, o método de deconvolução utilizando a segunda 

derivada que vem sendo empregado desde os anos 80,67,68 devido à sua simplicidade e acurácia. 

De forma generalista, o método consiste em tomar a segunda derivada da região correspondente 

à amida I com intuito de separar os picos que a compõem, em seguida, esses picos são simulados 

utilizando-se funções Gaussianas no espectro original e, a partir daí, correlaciona-se as áreas 

das gaussianas obtidas com as porcentagens relativas de cada uma das estruturas secundárias 

da proteína, sendo as atribuições realizadas conforme descrito anteriormente. O tratamento 

matemático formal para este processo pode ser encontrado no trabalho publicado por Cameron 

e Moffatt.67 

Os experimentos de potencial zeta (ζ) e espalhamento dinâmico de luz (DLS) foram 

realizados em um Zetasizer Nano Series a 25 ºC. Ambas as suspensões de Fe3O4-NPs e cit c 
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foram preparadas com concentração de 0,1 mg mL-1 e, em seguida, filtradas em membrana com 

poros da ordem de 0,2 µm com intuito de remover qualquer impureza remanescente que 

pudesse comprometer os resultados. Para a análise do sistema Fe3O4-NPs-cit c, as suspensões 

de ambos os materiais foram misturadas em proporção 1:1. Os valores apresentados são a média 

de 3 acumulações. A carga residual da molécula de citocromo c foi calculada a partir de uma 

análise na sua sequência de aminoácidos feita pelo software ProtParam. 

 

4.4 Experimentos de adsorção 

 

Os experimentos de adsorção foram realizados para se determinar a distribuição de 

citocromo c livre em solução e adsorvido nas nanopartículas de Fe3O4. A quantidade de proteína 

adsorvida foi determinada a partir da diminuição de sua absorbância na região do UV. Como o 

contato entre as Fe3O4-NPs e o citocromo c resulta em processos de ET e adsorção, que ocorrem 

simultaneamente, foi necessário acompanhar a diminuição de proteína em solução a partir da 

banda de absorção dos resíduos aromáticos em 280 nm.69 Os experimentos foram realizados 

em um espectrofotômetro Jasco V-760 na região de 200-700 nm, fixando-se a concentração de 

cit c (10 µmol L-1 em tampão PBS 5 mmol L-1 pH 7,4) e de Fe3O4-NPs (432 µmol L-1). A mistura 

foi mantida continuamente sob agitação e a concentração de proteína no sobrenadante (após a 

remoção das nanopartículas) foi monitorada ao longo do tempo. 

 

4.5 Experimentos de espectroscopia de fluorescência  

 

Experimentos de espectroscopia de fluorescência foram realizados com intuito de se 

estudar a interação entre o citocromo e as nanopartículas, já que estas atuam como agentes 

supressores da fluorescência. Os espectros de emissão foram coletados em um 

espectrofluorímetro Hitachi F-4500 (com uma cubeta de 1 cm de caminho ótico) em três 

temperaturas diferentes (15, 25 e 35 ºC). As fendas de excitação e emissão foram ajustadas para 

5 nm e os espectros foram coletados na região entre 330-370 nm com uma velocidade de 

escaneamento de 240 nm min-1. A fluorescência foi determinada excitando uma solução de cit 

c 40 µmol L-1 em 300 nm na presença de concentrações diferentes de Fe3O4-NPs (216, 259, 

345, 432, 864 e 1296 µmol L-1). Os espectros de referência foram obtidos com uma suspensão 

de Fe3O4-NPs em tampão PBS e, já que estas não absorvem luz na região espectral sob estudo, 

o efeito intrínseco de emissão das nanopartículas não é significante, não afetando assim as 
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análises de fluorescência. O mecanismo de supressão da fluorescência foi determinado 

utilizando a equação de Stern-Volmer70 (Equação 2). 

 

                                                                  F0 / F = 1 + Ksv cQ                                                  (2) 

 

Onde F0 e F são as intensidades de fluorescência da proteína na ausência e presença 

do supressor Q, respectivamente, Ksv é a constante de Stern-Volmer e cQ é a concentração do 

agente supressor. A constante de supressão bimolecular foi calculada a partir da Equação 3. 

                                                           Ksv = Kq 𝜏0                                                       (3) 

 

Onde Kq é a constante de supressão bimolecular e 𝜏0 é o tempo de meia-vida do 

fluoróforo na ausência do agente supressor (da ordem de 10-8 segundos)71. O número de sítios 

de ligação por molécula de proteína (n) e a constante de associação (Kb) foram calculados a 

partir da Equação 4.70  

                                                       log ((F0 – F)/F) = log Kb + n log cQ                                  (4) 

 

4.6 Estudo cinético e termodinâmico 

 

A reação de redução do ferricitocromo c foi estudada utilizando a técnica de 

espectroscopia UV-vis in situ. Os espectros foram coletados em um espectrofotômetro Jasco 

V-760, empregando uma cubeta de quartzo com 1 cm de caminho ótico. Com intuito de se 

determinar os parâmetros cinéticos de reação, as reações foram conduzidas em um regime de 

pseudo primeira ordem, onde as Fe3O4-NPs estavam em excesso quando comparadas ao cit c. 

Os parâmetros foram avaliados fixando a concentração da proteína (10 µmol L-1) e variando a 

concentração das Fe3O4-NPs (108, 216, 432 e 864 µmol L-1), sob diferentes temperaturas (25, 

30, 35 e 40 ºC). O equipamento foi programado para realizar uma aquisição de sinal em 

absorbância (A) a cada 10 segundos com um comprimento de onda fixo (550 nm), que 

caracteriza a formação de ferrocitocromo c. Considerando o excesso de Fe3O4-NPs, é possível 

assumir que sua concentração ao longo do tempo é constante. Assim, obtém-se a constante de 

velocidade aparente de pseudo primeira ordem (kobs) seguindo a Equação 5.72 

 

                                                                      v = kobs [Cit c]                                                                              (5) 
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Onde v é a velocidade de reação e [Cit c] é a concentração de ferricitocromo c. A kobs 

pode ser obtida através do plot de ln (A∞ - A) versus tempo (t), que resultará em uma reta cujo 

coeficiente angular é dado por kobs. A constante de velocidade de segunda ordem (k) foi obtida 

correlacionando os valores de kobs com as concentrações de Fe3O4-NPs pela Equação 6.72 

 

                                                                  kobs = k [Fe3O4-NPs]                                                                                   (6) 

 

Onde k é a constante de velocidade de segunda ordem e [Fe3O4-NPs] é a concentração 

de nanopartículas de Fe3O4. Os experimentos foram conduzidos na ausência de luz, sob 

atmosfera inerte e atmosfera aberta com intuito de eliminar qualquer dúvida sobre a influência 

do oxigênio nas reações de redução.  

A energia de ativação (Ea) foi obtida utilizando a equação de Arrhenius73 (Equação 7) 

e construindo-se um gráfico que relaciona ln k com 1/T, que resulta em uma reta com coeficiente 

angular -Ea/R. Parâmetros de ativação, tais como ∆H‡ e ∆S‡, foram calculados através do gráfico 

de Eyring (Equação 8) que correlaciona ln (k/T) com 1/T, resultando em uma reta com 

coeficiente angular correspondente a -∆H‡/R e coeficiente linear igual a ln (k’/h) + ∆S‡/R, onde 

k’ é a constante de Boltzmann, h é a constante de Planck, R é a constante universal dos gases 

(8,3144 J K-1 mol-1) e T é a temperatura do sistema dada em Kelvin.72 

 

                                                                       k = Ae(-Ea/RT)
                                                                                        (7) 

 

                                                     ln (k/T) = -∆H‡/RT + ln (k’/h) + ∆S‡/R                                                   (8) 

 

Os parâmetros termodinâmicos de interação entre o citocromo e as Fe3O4-NPs foram 

calculados usando a equação de van’t Hoff,74 através da relação entre a energia livre de Gibbs 

padrão (∆Gº) e o logaritmo natural da constante de associação (ln Kb) (Equação 9 e 10), 

obtendo-se ∆Hº e ∆Sº. O valor de ∆Gº
interação foi determinado a partir da equação de Gibbs-

Helmholtz (Equação 11). 

 

                                                                   ∆Gº = - RT ln Kb                                                    (9) 

 

                                                            ln Kb = - ∆Hº/ RT + ∆Sº/ R                                          (10) 

 

                                                               ∆Gº
interação = ∆Hº - T∆Sº                                            (11)   
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4.7 Síntese e caracterização das nanopartículas de 𝛾-Fe2O3  

 

Nanopartículas de maghemita (𝛾-Fe2O3-NPs) do tipo bare foram sintetizadas seguindo 

um método já reportado.75 Uma suspensão de Fe3O4-NPs (10 mL) previamente preparada foi 

oxidada à maghemita a partir de sua exposição à uma solução 4,0 mol L-1 de ácido nítrico sob 

agitação durante 10 minutos. Em seguida, o precipitado foi magneticamente separado da 

suspensão, lavado repetidas vezes com água deionizada e misturado com uma solução 

0,1 mol L-1 de nitrato férrico sob agitação a 90 ºC durante 30 minutos. O precipitado marrom 

(característico de maghemita) foi separado da solução e lavado continuamente com água 

deionizada. Finalmente, uma solução estoque (5 mg mL-1) foi preparada dispersando as 𝛾-

Fe2O3-NPs em uma solução de tampão PBS 5 mmol L-1 pH 7,4 (Equação 12). 

 

                                           2 Fe3O4(s) + HNO3(aq) ⟶ 3 𝛾-Fe2O3(s) + HNO2(aq)                        (12) 

 

Imagens de MET foram obtidas em um microscópio JEOL JEM-2100 operando a 200 

kV. A amostra foi preparada gotejando-se uma suspensão diluída das nanopartículas em uma 

grade de cobre 400 mesh recoberta com um filme de carbono que, posteriormente, foi seca sob 

vácuo. O tamanho médio e o índice de polidispersividade foram determinados (baseados na 

contagem de 100 nanopartículas) utilizando o software de domínio público Image J. Os 

difratogramas foram coletados em um difratômetro Bruker D8 Advanced, com radiação de 

cobre (λ = 1,5406 Å) e com variação do ângulo de varredura em um intervalo de 25º < 2θ < 

100º, com passos de 0,02º medidos a cada 10 segundos. O tamanho médio de partícula foi 

calculado com base nos três picos de refração mais intensos (311), (511) e (440), utilizando a 

equação de Scherrer (Equação 1). 

 

4.8 Preparação e caracterização dos filmes de Langmuir e de Langmuir-Blodgett (LB) 

 

As soluções lipídicas foram utilizadas sem purificação prévia. Foram escolhidas três 

moléculas fosfolipídicas para mimetizar a membrana mitocondrial, sendo elas: 1,2-dipalmitoil-

sn-glicero-3-fosfoetanolamina (DPPC), 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPE) e 

1,1’,2,2’-tetramiristoil cardiolipina (CL).  Inicialmente, foram preparas soluções estoque de 1 

mg mL-1 de cada um dos fosfolipídios, onde o DPPC foi dissolvido em clorofórmio (grau 

HPLC), enquanto o DPPE e CL foram dissolvidos em uma mistura de metanol e clorofórmio. 

Em seguida, volumes apropriados de cada uma das soluções estoque foram misturados em uma 
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fração molar igual a 0,5:0,3:0,2 (DPPC:DPPE:CL) para se obter uma mistura ternária 

correspondente à composição da membrana mitocondrial biológica.76  

Os filmes de Langmuir foram preparados em cubas de Langmuir KSV Instruments® 

modelos minitrough (área superficial de 75 x 323 mm2 e volume de 250 mL) equipadas com 

uma placa de Wilhelmy para medidas de pressão superficial, que se encontram em uma sala 

limpa classe 10 000, com temperatura controlada em 22 ± 1 ºC. Para a obtenção dos filmes de 

Langmuir sem as nanopartículas (utilizados para experimentos-controle), espalhou-se essa 

mistura ternária (denominada DPPC-DPPE-CL) sobre a superfície de uma subfase aquosa de 

tampão PBS (pH 7,4) com auxílio de uma microsseringa Hamilton. Após o tempo necessário 

para que o solvente orgânico evaporasse (cerca de 10 minutos), as barreiras móveis da cuba 

foram comprimidas simetricamente numa velocidade de 10 cm2 min-1, até que a pressão de 30 

mN m-1 fosse atingida. Nessa pressão, o grau de empacotamento dos fosfolipídios corresponde 

ao de uma membrana biológica.77 A partir daí, a pressão foi mantida constante, e o filme de 

Langmuir tipo Y formado (DPPC-DPPE-CL) foi depositado em um substrato sólido de ITO 

com taxa de transferência de 10 mm min-1. Após a deposição, esperou-se 30 minutos para a 

secagem do filme e este foi armazenado por, no máximo 24 h, a 4 ºC para futuros experimentos.  

Para a preparação dos filmes de Langmuir com as nanopartículas utilizou-se o mesmo 

procedimento descrito acima, porém, neste caso, a mistura ternária foi depositada sobre uma 

subfase aquosa constituída de tampão PBS e uma mistura 0,5 mg mL-1 de nanopartículas Fe3O4/ 

𝛾-Fe2O3. O tempo de espera também foi de 10 minutos o que permitiu, além da secagem do 

solvente orgânico, a interação entre os fosfolipídios e as nanopartículas da subfase. O filme de 

Langmuir tipo Y formado (denominado DPPC-DPPE-CL-NPs) foi depositado em um substrato 

sólido de ITO e armazenado a 4 ºC para futuros experimentos (Figura 8): 

 

Figura 8 – Representação do processo de preparo do filme de Langmuir-Blodgett com a incorporação 

das nanopartículas de Fe3O4 e 𝛾-Fe2O3. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Os filmes obtidos foram caracterizados utilizando isotermas de pressão superficial 

segundo o método de Wilhelmy que, de forma resumida, utiliza-se de uma eletrobalança para 

medir a força devida à tenção superficial exercida em uma placa de platina, vidro, mica, quartzo, 

ou, como no caso deste estudo, um papel filtro. Em geral, relaciona-se a pressão de superfície 

(𝜋) – que é a diferença de tensão superficial entre a subfase (PBS puro) e da subfase com o 

filme – com a área ocupada pelo filme (Å2/molécula), o que possibilita, obter informações sobre 

as fases do filme, como ilustrado na Figura 9.  

 

Figura 9 – Formação de um filme de Langmuir durante os diferentes estágios de compressão. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Ao espalhar a solução sobre a interface água/ar as moléculas estão totalmente dispersas 

sem interação entre si (denominada fase gasosa, G), com a compressão as moléculas que estão 

mais próximas começam a interagir entre si (conhecida como fase líquido-expandida, LE), o 

próximo estágio alcançado é a fase líquido-condensada (LC), onde as moléculas são forçadas à 

um arranjo regular. Por fim, após o ponto máximo de compactação das moléculas, ocorre o 

colapso (C) do filme, onde as moléculas começam a se agrupar de forma desordenada. A partir 

dos resultados das isotermas de pressão superficial, foram obtidas informações a respeito da 

incorporação das nanopartículas entre as moléculas fosfolipídicas.   

Informações a respeito da conformação da cadeia, estrutura dos grupos e orientação 

molecular foram obtidas através da técnica de espectroscopia de absorção e reflexão no 

infravermelho com polarização modulada (PM-IRRAS) em um equipamento KSV PMI 550. 

Nesta técnica a luz incidente é continuamente modulada em alta frequência entre polarizações 
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s (luz paralelamente polarizada) e p (luz perpendicularmente polarizada), permitindo medidas 

simultâneas em ambas as polarizações, sendo que a diferença entre elas fornece informações 

específicas da superfície do filme, enquanto a soma fornece o espectro de referência (Figura 

10). Os experimentos foram realizados com um ângulo de incidência de 81º com uma média de 

9000 espectros acumulados à uma resolução de 8 cm-1. 

 

Figura 10 – Ilustração esquemática do feixe de infravermelho com polarização p e s incidindo com 
ângulo igual a θ sobre um filme fino de Langmuir-Blodgett. 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

 

As imagens de microscopia no ângulo de Brewster (BAM) foram obtidas em um EP4 

imaging elipsômetro da empresa Accurion utilizando uma lente ultraobjetiva com ângulo de 

incidência e visualização de 53,1º, polarização de 2º e analisador em 10º. As imagens foram 

corrigidas geometricamente usando o software Data Studio da mesma empresa. Esta técnica 

permite o estudo in situ de filmes finos quanto sua morfologia e/ou separação de fases da 

monocamada em escala mesoscópica, baseando-se em processos de reflexão da luz. O set-up 

instrumental está ilustrado na Figura 11a. Para a obtenção das images de BAM, um feixe de luz 

com polarização p é incidido no ângulo de Brewster (∼53º para a água) na interface gás/líquido. 

Sob essas condições não ocorre reflexão da luz incidida. Entretando, com a introdução de um 

filme fino nesta interface, as propriedades referentes ao índice de refração do sistema se 

alteram, permitindo que uma pequena quantidade de luz incidente seja refletida, sendo 

capturada por uma câmera sensível que irá compor uma imagem morfológica do filme (Figura 

11b). As imagens podem ser obtidas nos diferentes estágios de compressão da monocamada, e 

as transições de fase do filme são evidenciadas pelo aparecimento de agregados lipídicos, 

denominados “domínios” (Figura 11c), fornecendo informações visuais a respeitos da 
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morfologia, textura, ordenamento e separação de fases nos estágios G, LE, LC e C do filme.78 

Pode-se ainda, analisando-se os padrões de intensidade de reflexão da luz polarizada, obter 

informações de organização molecular das cadeias apolares dos fosfolipídios, já que o ângulo 

destas em relação ao plano de incidência do laser afeta seus valores de reflectância (maior 

reflectância se traduz em regiões mais claras nas imagens obtidas, enquanto menores 

reflectâncias gera o efeito contrário). 

 

Figura 11 – (a) Representação do set-up experimental da microscopia no ângulo de Brewster; (b) 
Ilustração esquemática de um feixe de luz polarizada incidindo sobre um filme de Langmuir no ângulo 

de Brewster. Introduzindo-se um filme fino, as propriedades reflexivas do sistema são alteradas 

permitindo a composição de uma imagem morfológica; (c) Imagem morfológica da monocamada com 

destaque para os domínios lipídicos formados da ordem de 10 μm. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.9 Experimentos eletroquímicos 

 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados em um potenciostato Autolab 

PGSTAT204 (Metrohm). A reação eletroquímica de oxirredução do cit c com as Fe3O4-NPs foi 

estudada por voltametria cíclica (VC) em uma célula fechada, utilizando como contra-eletrodo 

uma pequena placa de platina e, como eletrodo de referência, empregou-se Ag/AgClsat. Como 

eletrodo de trabalho utilizou-se ITO (óxido de estanho dopado com índio) com área geométrica 

de 0,400 cm2.  
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Previamente a utilização do eletrodo de ITO, este foi tratado com uma solução básica 

de NH4OH: H2O2: H2O na proporção de 1:1:6, respectivamente, a 70 ºC durante 10 minutos, 

para a limpeza do eletrodo. O eletrólito suporte utilizado foi uma solução tampão PBS 0,1 mol 

L-1 pH 7,4, na qual borbulhou-se argônio por 30 minutos previamente à obtenção dos 

voltamogramas. Estes foram obtidos a 25ºC em um intervalo de potencial de 0,4 V à -0,2 V (vs 

Ag/AgClsat) varridos à 5 mV s-1 por 10 ciclos voltamétricos, sendo apresentado apenas o último 

voltamograma obtido. O voltamograma de referência foi obtido apenas com o filme de 

Langmuir-Blodgett depositado sobre o eletrodo de ITO (referenciado como “filme LB”), um 

segundo eletrodo foi preparado contendo o filme de LB e sobre este filme foi depositado um 

filme de ferricitocromo c (referenciado como “filme LB + Cit c”) e, por fim, um terceiro 

eletrodo com um filme de ferricitocromo c depositado sobre o filme LB com nanopartículas 

incorporadas (referenciado como “filme NPs + LB + Cit c”) (Figura 12). 

Todas as correntes obtidas nos experimentos foram normalizadas pela área geométrica 

do eletrodo, sendo apresentadas como densidade de corrente (j). 

 

Figura 12 – Ilustração dos eletrodos utilizados nos experimentos de eletroquímica, sendo eles: filme 
LB, filme LB + Cit c e filme NPs + LB + Cit c, conforme a figura.

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.10 Espectroscopia de absorção eletrônica in situ 

 

Os resultados de espectroscopia de absorção na região do visível foram obtidos em um 

espectrofotômetro AvaSpec-2048 (com uma fonte de radiação deutério-halogênio) utilizando o 

módulo com fibras óticas para a condução do feixe de radiação. Os experimentos foram 

conduzidos na ausência de luz com um aparato instrumental montado segundo ilustrado na 

Figura 13. Primeiramente, uma pequena região da membrana lipídica contendo as 

nanopartículas no suporte de vidro foi isolada usando resina epóxi. Após secagem completa, 

100 µL de uma solução de ferricitocromo c (810 µmol L-1 em tampão PBS 5 mmol L-1 pH 7,4) 
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foi depositada sobre a região isolada entrando em contato com a membrana. Os experimentos 

de espectroscopia de absorção eletrônica in situ foram conduzidos a 25ºC em uma faixa 

espectral entre 350 e 600 nm. O equipamento foi programado para realizar uma aquisição de 

sinal em absorbância a cada 20 segundos durante 30 min. Os resultados reportados são a média 

200 acumulações com um tempo de integração de 20 ms. 

 

Figura 13 – Esquema ilustrativo do aparato instrumental empregado nos experimentos de 
espectroscopia de absorção eletrônica in situ na região do visível. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Síntese e caracterização das nanopartículas de Fe3O4 

 

As nanopartículas de magnetita (Fe3O4-NPs) foram sintetizadas pelo método de 

coprecipitação, a partir da alcalinização controlada de uma solução contendo sais de ferro (III) 

e (II) na proporção 2:1 (Equação 13). O sistema foi mantido em atmosfera inerte (saturada de 

N2) para evitar a formação de outras fases de óxidos de ferro e sob intensa agitação, 

minimizando gradientes de concentração de reagentes e de temperatura.  

 

                                        2 Fe3+
(aq) + Fe2+

(aq) + 8 OH-
(aq) ⟶ Fe3O4(s) + 4 H2O(l)                      (13) 

 

Imagens de MET (Figura 14a e b) indicaram a obtenção de um material 

majoritariamente esférico com um tamanho médio em torno de 10 ± 3 nm e índice de 

polidispersividade (σ) de 0,3 (Figura 14c). O método de coprecipitação, geralmente, não 

possibilita um controle rigoroso de tamanho e morfologia,79 já que emprega uma rota sintética 

livre de moléculas orgânicas e/ou de surfactantes e procede em temperaturas relativamente 

baixas (cerca de 80 ºC). Sendo assim, o valor obtido para o índice de polidispersividade se 

encontra no limiar daquele esperado para uma distribuição classificada como homogênea 

(segundo a literatura,80,81 uma suspensão é homogênea se σ < 0,3). Além disso, a natureza 

cristalina das Fe3O4-NPs sintetizadas pode ser observada pela presença dos planos cristalinos 

(311) distanciados em 2,5 Å nas imagens de MET (Figura 14d).  

O perfil cristalográfico das nanopartículas foi avaliado utilizando-se a técnica de DRX 

(Figura 15). A posição e intensidade dos picos de difração obtidos é consistente em comparação 

com a ficha cristalográfica COD 1011032 referente ao padrão de magnetita em estado bulk. Os 

valores de distância interplanar (d = 2,5299 Å) e o parâmetro de rede a (a = 8,39 Å) calculados 

também são característicos para a magnetita. Os picos de difração em 2θ igual a 35,5º e 62,8º 

são correspondentes aos planos (311) e (440), respectivamente, indicando uma estrutura cúbica 

de espinélio inverso com tamanho médio de cristalito em torno de 9 ± 1 nm, calculado a partir 

da equação de Scherrer.64 O valor calculado é condizente com a distribuição de tamanho 

determinada a partir de análise estatística das imagens de MET. 
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Figura 14 - (a) e (b) Imagens de MET das Fe3O4-NPs sintetizadas; (c) Histograma e ajuste log-normal 

da distribuição de tamanho para as Fe3O4-NPs (10 nm); (d) Imagem de MET evidenciando os planos 
cristalinos (311) que se distam em 2,5 Å. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 15 – Difratograma referente às Fe3O4-NPs sintetizadas (linha preta). Ficha cristalográfica COD 

1011032 atribuída ao padrão de magnetita (linhas verticais em vermelho). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

O espectro de FTIR das Fe3O4-NPs indicou, de fato, a obtenção de nanopartículas do 

tipo bare, já que este não apresenta sinais senão aqueles referentes somente à magnetita. 
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Observa-se no espectro dois picos característicos do estiramento Fe-O e dobramento angular 

Fe-O-Fe em 590 cm-1 e 430 cm-1, respectivamente.63 As bandas de absorção em 1627 cm-1 e 

3415 cm-1 são atribuídas a deformação angular H-O-H e estiramento O-H, respectivamente, 

indicando a presença de moléculas de água adsorvidas nas nanopartículas (Figura 16a).  

Experimentos de potencial zeta (ζ) e DLS forneceram informações a respeito da 

estabilidade coloidal e o perfil de distribuição de tamanho das Fe3O4-NPs em suspensão. O 

valor de ζ obtido experimentalmente para a magnetita (ζ = -37,9 ± 0,3 mV) está de acordo com 

aquele relatado na literatura,82 indicando uma superfície carregada negativamente em pH neutro 

(7,4), acarretando elevada estabilidade coloidal para a suspensão, devido a repulsão dessas 

cargas. O diâmetro médio determinado para as Fe3O4-NPs em suspensão é 19 ± 2 nm e, 

considerando que os experimentos de DLS levam em conta o raio hidrodinâmico da partícula, 

o valor observado contém tanto contribuições de moléculas de água coordenadas à superfície 

das nanopartículas, como também expressa a agregação destas devido à sua alta energia 

superficial83 (Figura 16b e c). 

 

Figura 16 - (a) Espectro de FTIR; (b) potencial zeta e (c) perfil de distribuição do raio hidrodinâmico 
das Fe3O4-NPs obtido por DLS. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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5.2 Transferência de elétrons entre nanopartículas de Fe3O4 e ferricitocromo c  

 

Com intuito de verificar a possibilidade de aplicação das Fe3O4-NPs como miméticos 

do complexo citocromo bc1, a espectroscopia na região do UV-vis foi utilizada para estudar a 

ET entre as mesmas e o cit c. Esta técnica possibilita a obtenção de informações acerca dos 

diferentes estados de oxidação do grupo heme, já que os espectros obtidos resultam das 

transições eletrônicas entre níveis de energia a partir da absorção de radiação eletromagnética 

pela proteína.84   

Os experimentos realizados indicaram que, quando a molécula de cit c oxidada entra 

em contato com as Fe3O4-NPs, ocorre uma transferência espontânea de elétrons das 

nanopartículas para o citocromo, concomitantemente, acarretando a redução do grupo 

prostético heme. Os espectros UV-vis dos estados oxidado e reduzido do cit c (conhecidos como 

ferricitocromo c (ferricit c) e ferrocitocromo c (ferrocit c), respectivamente) são mostrados na 

Figura 17a e b. Ambos espectros do ferri e ferrocitocromo c apresentam bandas de absorção 

características de proteínas85 na região do ultravioleta, que são as ligações peptídicas em 

230 nm e a absorção dos aminoácidos aromáticos em 280 nm. Proteínas que apresentam grupo 

prostético heme, como é o caso do cit c, exibem uma banda característica em 409 nm (conhecida 

como banda Soret) juntamente com uma banda de baixa intensidade em 356 nm e uma banda 

em 530 nm (banda Q) devido a absorção do anel porfirínico (Figura 17a e b, linhas azuis).  

A banda Soret resulta dos momentos dipolares de transição π- π* dos orbitais a1u→eg 

e a2u→eg no anel porfirínico. Deslocamentos desta banda e da banda Q estão associados a 

mudanças conformacionais e de estados de oxidação do átomo de ferro neste grupo,86 sendo 

assim, essas mudanças no perfil espectroscópico do cit c são úteis para o estudo da reação de 

redução da proteína. Após a adição das Fe3O4-NPs à solução de ferricitocromo c, a banda Soret 

e a banda em 356 nm se deslocam para 415 nm e 315 nm, respectivamente. A banda em 530 

nm se divide em outras duas bandas definidas (denominadas como 𝛼 e 𝛽, respectivamente, com 

proporção 𝛼/𝛽 de 1,87 em intensidade de absorção) em 550 nm (𝛆 = 29,1 mM-1 cm-1) e 520 nm 

(𝛆 = 15,5 mM-1 cm-1), como mostrado na Figura 17a e b (linhas vermelhas).  

Os deslocamentos nas bandas de absorção são atribuídos a mudanças de estado de 

oxidação e/ou geometria do íon ferro coordenado ao anel porfirínico no grupo heme. No 

ferricitocromo c, o íon Fe3+ está hexacoordenado, com ligantes axiais para fora do plano, com 

um átomo de enxofre de um resíduo de metionina (Met(80)) e um átomo de nitrogênio de uma 

histidina (His(18)), apresentando geometria octaédrica.87 Com a redução do grupo heme, no 

ferrocitocromo c, o Fe2+ pode manter seu estado hexacoordenado com ambos os resíduos de 
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His/Met (como geralmente acontece em condições fisiológicas),14 pode ainda manter seu estado 

hexacoordenado, porém com a troca do ligante de Met por outro resíduo de aminoácido (em 

geral, histidina ou lisina),88 ou, por fim, pode ocorrer a ruptura total da ligação com a Met 

caracterizando um centro metálico alto-spin pentacoordenado.89  

 

Figura 17 - (a) Espectro de UV-vis do ferricitocromo c (●) e do ferrocitocromo c obtido após reação 

com as Fe3O4-NPs (●); (b) Região em escala expandida entre 500 nm e 600 nm. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

A Figura 18 mostra a diminuição da banda de transferência de carga em torno de 700 

nm atribuída à ligação Fe-S(Met) (transição Met(S, σ)→Fe(dyz))
90 enquanto ocorre a redução 

do ferricitocromo pelas Fe3O4-NPs. Observa-se que após aproximadamente 20 min. apenas uma 

pequena porcentagem de citocromo permanece oxidado. O rompimento da ligação Fe-S 

acarreta pequenas alterações ao redor do grupo heme, tais como, um pequeno aumento no 

comprimento de ligação Fe-N(His) (de 1,95 Å para 2,15 Å) e o deslocamento do resíduo de 

Met que gera uma fenda na região do grupo heme.91 Como dito anteriormente, em condições 

fisiológicas não é esperado o rompimento desta ligação, já que ligações de hidrogênio ao redor 

de grupo heme estabilizam o resíduo de Met.92 Porém a ligação Fe-S(Met) no ferrocitocromo c 

é mais fraca quando comparada ao ferricitocromo c, sendo assim, esta ligação pode ser rompida 

caso as ligações de hidrogênio sejam perturbadas por agentes externos, como exemplo, as 

nanopartículas. Apesar disso, com a redução do grupo prostético não se espera alterações 

significativas quanto à estrutura terciária da proteína como um todo, assim como indicam 

estudos da literatura.93,94 Apesar de observada nos espectros a diminuição desta banda 

característica, os resultados sugerem que o centro metálico mantém sua estrutura 

hexacoordenada, visto que não ocorre o aparecimento de uma banda em ∼620 nm, bem como, 
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não observa-se o deslocamento hipsocrômico da banda Soret95 (para 399 nm) relacionado ao 

estado de spin-alto do Fe.96 

A ruptura da ligação entre o centro metálico e o resíduo de metionina já é conhecido, 

porém alguns estudos97,98 indicam que este não é o único caminho de reação. Na ET homogênea 

(utilizando-se ditionito de sódio (Na2S2O4) como agente redutor) para o ferricitocromo c dois 

mecanismos são propostos: um ataque adjacente – que requer a abertura na fenda do grupo 

heme através da ruptura da ligação Fe-S – ou um ataque remoto indireto – envolvendo a porção 

exposta do anel porfirínico. A ET heterogênea também já foi previamente reportada na 

literatura99 envolvendo MtoA (uma proteína citocromo do tipo c contendo dez grupos heme) e 

nanopartículas de Fe3-xTixO4, sugerindo um acesso direto da proteína aos íons Fe2+ na superfície 

da nanopartícula. Esses resultados nos fornecem alguns indícios iniciais acerca do mecanismo 

de interação entre as Fe3O4-NPs e o citocromo c. 

 

Figura 18 – Espectro UV-vis mostrando a diminuição na banda de transferência de carga Fe-S 
indicando a ruptura dessa ligação devido à redução do grupo heme ao longo do tempo (●) 0 min., 

(●) 2 min., (●) 4 min., (●) 6 min., (●) 20 min.; Esquema representativo da estrutura do grupo heme no 

ferricitocromo c e no ferrocitocromo c, respectivamente. 

 

Fonte: Autoria própria. PDB citocromo c (2B4Z). 
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Informações a respeito da estrutura secundária do citocromo c foram obtidas a partir 

de análises de dicroísmo circular (CD), que se trata de uma técnica comumente empregada na 

elucidação da quiralidade de compostos. O princípio da técnica baseia-se na diferença de 

absorção pela amostra entre uma luz circularmente polarizada para a direita e para a esquerda 

e, no caso das proteínas, essa diferença permite a identificação de porções 𝛼-hélice e folhas-𝛽 

presentes nessas biomoléculas.100 O cit c é uma proteína majoritariamente constituída de 

estrutura 𝛼-hélice, cuja função é intrinsicamente dependente de mudanças conformacionais, já 

que o grupo heme (responsável pelo transporte de elétrons) é diretamente afetado pelas 

mesmas.99 A região espectral entre 260 nm e 200 nm no espectro de CD foi utilizada para obter 

informações acerca de modificações na estrutura secundária do cit c. A Figura 19a mostra os 

espectros de CD para ambos ferri e ferrocitocromo c, onde se observa uma pequena diminuição 

na intensidade de absorção da banda em 222 nm101 (banda tipicamente atribuída a estrutura 𝛼-

hélice) antes (Figura 19a, linha azul) e após (Figura 19a, linha vermelha) a redução da proteína. 

A deconvolução do espectro mostrou uma diminuição de aproximadamente 4% no conteúdo 𝛼-

hélico após a redução do grupo prostético (as porcentagens determinadas podem ser 

encontradas na Tabela 3), o que representa uma perda insignificante de estrutura, não 

influenciando, portanto, nas propriedades da proteína. Além disso, a região entre 320 nm e 260 

nm (correspondente a absorção dos resíduos de triptofano (Trp), tirosina (Tyr) e fenilalanina 

(Phe)) forneceu informações a respeito da estrutura terciária,100,102 já que modificações na 

cadeia polipeptídica podem alterar os “microambientes quirais” onde se encontram esses 

aminoácidos. Como pode ser observado na Figura 19b, ocorrem apenas mudanças sutis nos 

valores de elipticidade molar, bem como, nos deslocamentos de comprimentos de onda 

máximos do citocromo em estado oxidado (linha azul) e reduzido (linha vermelha). Isso é 

decorrente de pequenas movimentações de alguns aminoácidos aromáticos próximos ao resíduo 

de Met (80) após o rompimento da ligação Fe-S(Met), em especial, Phe (82), Tyr (67) e Trp 

(59) que se distanciam em 3,7 Å, 3,8 Å e 7,0 Å de resíduo Met (80), respectivamente. 

Entretanto, esta movimentação somente é necessária para “acomodar” de modo 

energeticamente favorável a Met pós-ruptura, não influenciando significativamente na estrutura 

terciária da proteína como um todo.96 Por fim, a região do UV próximo (440-380 nm) fornece 

informações a respeito do grupo heme.102 Nota-se no espectro do ferricitocromo c a presença 

de uma banda com sinal positivo em ∼401 nm e uma outra com sinal negativo em ∼419 nm, 

devido ao efeito Cotton. Mudanças nesta última banda estão, frequentemente, associadas ao 

deslocamento do ligante Met axial no grupo heme,103 de modo que, no espectro do 
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ferrocitocromo c esta banda praticamente desaparece, enquanto há o surgimento de uma única 

banda positiva em ∼430 nm (Figura 19c), sugerindo uma possível troca de ligante axial em 

substituição à Met.104,105   

 

Figura 19 - Espectros de dicroísmo circular do ferricitocromo c (●) e ferrocitocromo c (●) 

no (a) ultravioleta distante (260-200 nm), (b) no ultravioleta médio (320-260 nm) e (c) no ultravioleta 
próximo (440-380 nm). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Os resultados de CD estão em concordância com o observado pela espectroscopia 

vibracional da região do infravermelho (FTIR) do ferri e ferrocitocromo c, como mostrado na 

Figura 20a e b, respectivamente. Esta técnica pode ser usada para o monitoramento de 

mudanças nos modos vibracionais e rotacionais de uma determinada molécula, a partir da 

interação desta com a radiação eletromagnética na região do infravermelho, permitindo a 

caracterização de grupos funcionais a partir de suas frequências de vibração características.84 

 

Figura 20 - Deconvolução da banda amida I para ambos (a) ferricitocromo c, (b) ferrocitocromo c e 

(c) citocromo c adsorvido ((●) 𝛼-hélice, (●) folhas-𝛽 e (●) voltas-𝛽). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A região comumente denominada de amida I (entre 1700 cm-1 e 1600 cm-1) tem sido 

amplamente utilizada para o estudo da estrutura secundária de proteínas e, através de métodos 

de deconvolução, é possível monitorar as mudanças nessas estruturas.28 A porcentagem de cada 

uma das estruturas secundárias determinadas por FTIR, que correspondem a 56% de 𝛼-hélice 

e 24% de estrutura-𝛽 (folhas e voltas-𝛽) para o ferricitocromo c, apresenta pequenas mudanças 

quando comparado às porcentagens de 𝛼-hélice (51%) e estrutura-𝛽 (27%) do ferrocitocromo 

c, indicando conservação da estrutura secundária da proteína. Além disso, após a reação entre 

as Fe3O4-NPs e o ferricitocromo c, uma pequena porção das nanopartículas foi coletada, lavada 

com água destilada e seca sob vácuo. Em seguida, o espectro de FTIR dessas nanopartículas foi 

adquirido e este apresentou bandas referentes ao cit c que, possivelmente, ficou adsorvido nas 

nanopartículas.  A deconvolução da amida I do citocromo adsorvido (Figura 20c) indicou que 

este adquire estrutura secundária muito semelhante à do ferrocitocromo c, contendo 54% de 𝛼-

hélice e 30% de estrutura-𝛽.  

A Tabela 3 traz a relação entre as porcentagens das diferentes estruturas secundárias 

obtidas por ambas as técnicas utilizadas, bem como, uma comparação entre os valores para o 

ferri e ferrocitocromo c. 

 

Tabela 3 – Comparação das porcentagens das estruturas secundárias obtidas por CD e FTIR 

 CD FTIR 

 Ferricit c Ferrocit c Ferricit c Ferrocit c 

𝛼-hélice / % 52 48 56 51 

Folhas e voltas-𝛽 / % 22 25 24 27 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

5.3 Mecanismo de interação entre nanopartículas de Fe3O4 e ferricitocromo c  

 

Com intuito de descrever as forças e mecanismo de interação entre as nanopartículas 

e o cit c, realizaram-se experimentos de DLS, potencial zeta e espectroscopia de fluorescência. 

Processos de fisissorção da proteína na superfície das nanopartículas também foram estudados 

utilizando a espectroscopia UV-vis.  

Inicialmente, uma análise na sequência de aminoácidos feita pelo software 

ProtParam106 mostrou uma carga positiva líquida de +8 para o cit c em pH fisiológico, em 

decorrência de seu alto conteúdo de aminoácidos carregados positivamente. Portanto, é 

razoável esperar que haja uma atração eletrostática mútua entre as nanopartículas e as moléculas 
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de proteína, acarretando processos de fisissorção, já que, conforme a medida de potencial zeta 

das Fe3O4-NPs indicou, em pH neutro, estas apresentam uma superfície carregada 

negativamente (ζ = -37, 9 ± 0,3 mV) (ver Figura 16b e 21a, banda azul). De fato, as medidas 

realizadas indicaram que o citocromo c apresenta potencial zeta positivo (ζ = +7,5 ± 0,6 mV) 

em pH 7,4, conforme apresentado na Figura 21a, banda vermelha. Entretanto, para uma 

suspensão contendo tanto Fe3O4-NPs quanto citocromo c na proporção de 1:1, observa-se que 

o potencial zeta assume um valor intermediário (ζ = -26,2 ± 0,4 mV) entre aqueles determinados 

para as ambas as espécies separadamente, sugerindo que parte das cargas superficiais foram 

anuladas a partir da mútua atração entre essas espécies, dando origem à um agregado Fe3O4-

NPs-Cit c (Figura 21a, banda preta).  

 

Figura 21 – (a) Potencial zeta e (b) DLS das Fe3O4-NPs livres (●), do cit c livre (●) e do sistema 
Fe3O4-NPs -cit c (●); (c) Mapa de potencial eletrostático do citocromo c (visão frontal e posterior, 

respectivamente) indicando uma atração orientada entre o grupo heme e a superfície da nanopartícula, 

enquanto há, também, uma repulsão orientada entre a área posterior da proteína e a nanopartícula. 

 

Fonte: Autoria própria. PDB citocromo c (2B4Z). 
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diferentes correspondentes as moléculas da proteína não-adsorvidas (3,2 ± 1,8 nm), o que é 

condizente com o tamanho já reportado na literatura para o cit c,107 as Fe3O4-NPs livres (19 ± 

2 nm) e ao sistema Fe3O4-NPs-Cit c (51 ± 2 nm), conforme apresentado na Figura 21b.  

Além disso, o processo de fisissorção das moléculas de cit c na superfície das 

nanopartículas não é randômico, já que o mapa de potencial eletrostático do cit c (Figura 21c) 

– que mostra a separação de cargas por toda a molécula de proteína – nos leva a inferir que as 

forças eletrostáticas de atração induzem fortemente o contato direto entre a superfície das 

nanopartículas e a região do grupo prostético heme, já que a distribuição de cargas não é 

homogênea por toda a molécula, acarretando um acúmulo de resíduos de aminoácidos 

carregados positivamente, majoritariamente resíduos de lisina (Lis), histidina (His) e arginina 

(Arg), ao redor do grupo heme. Esta força de atração preferencial favorece a ET em condições 

de pH fisiológico, já que possibilita o acesso direto entre a extremidade do anel porfírínico e os 

íons de ferro na superfície da nanopartícula.  

De fato, experimentos de fisissorção realizados com intuito de determinar a 

distribuição de citocromo livre em solução e adsorvido nas nanopartículas, baseados na 

diminuição da absorbância da proteína a partir das análises de UV-vis, também demonstraram 

que, nos primeiros 10 minutos de contato entre as espécies, cerca de 34% das moléculas de 

citocromo se adsorvem na superfície das Fe3O4-NPs. A concentração de moléculas de cit c 

livres em solução apresenta um decaimento exponencial com uma taxa de -0,23 min-1, segundo 

a equação y = y0 + A exp (R0 x), onde y é a relação [Cit c]não-adsorvido/[Cit c]inicial, y0 é o valor 

mínimo atingido dessa relação (neste caso, 0,59), A é o valor inicial (0,38), x é o tempo e R0 é 

a taxa de decaimento. A porcentagem de proteína adsorvida cresce até aproximadamente 41% 

em um período de 24 horas, atingindo um estado estacionário, onde não se observa posteriores 

alterações significativas na concentração da solução (Figura 22).  

Quando comparado à cadeia respiratória mitocondrial, assim como observado em 

nosso sistema, as forças majoritárias de interação entre o cit c solúvel, os complexos III e IV e 

a superfície externa da membrana lipídica interna são também eletrostáticas,20 o que permite a 

movimentação da proteína para o transporte de elétrons entre os complexos pela membrana 

mitocondrial. 
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Figure 22 – Decaimento exponencial da concentração de citocromo c em solução (concentração 

inicial de 10 µmol L-1) devido à fisissorção nas Fe3O4-NPs (432 µmol L-1). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Para se obter mais detalhes sobre como ocorre a interação entre o citocromo e as 

nanopartículas foram realizados experimentos de espectroscopia de fluorescência, já que 

nanopartículas, em geral, atuam como supressores da fluorescência de proteínas, como já 

mostrado em estudos prévios.108,109  

O mecanismo de supressão da fluorescência (conhecido como quenching) pode ser 

classificado como dinâmico ou estático,109 ambos envolvem o contato direto entre o material 

supressor (do inglês, quencher) e o fluoróforo e podem ser diferenciados a partir de sua 

dependência com a temperatura do sistema. O mecanismo de supressão dinâmica depende de 

colisões entre o ligante (neste caso, a nanopartícula) e o fluoróforo em seu estado excitado 

(neste caso, o cit c), fazendo com que este retorne ao estado fundamental sem emissão de fótons. 

Como este mecanismo depende do choque entre moléculas, o aumento da temperatura do 

sistema favorece a difusão das espécies pela solução/suspensão e, consequentemente, a 

constante de supressão é aumentada. Já o mecanismo de supressão estático ocorre através da 

formação de um complexo não-fluorescente entre o ligante e o fluoróforo antes que este atinja 

o estado excitado, ou seja, no seu estado fundamental. Sendo assim, neste caso, a constante de 

supressão é inversamente proporcional ao aumento da temperatura do sistema, já que maiores 

temperaturas desestabilizam o complexo formado.110  

Quando o cit c em solução é excitado em 300 nm, observa-se um espectro de emissão 

característico com uma banda intensa em 346 nm atribuída ao único resíduo de triptofano 

presente na molécula de cit c.70 O triptofano (Trp) é um aminoácido apolar  – altamente sensível 
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a alterações em escala molecular que ocorrem em seus arredores – e, já que o grupo prostético 

heme se distancia apenas 7,0 Å do resíduo de Trp no cit c, obtém-se informações relevantes 

sobre a interação nanopartícula-proteína através do seu espectro de emissão de fluorescência. 

A Figura 23 mostra o efeito de supressão na fluorescência do cit c com a adição de diferentes 

concentrações de Fe3O4-NPs (216, 259, 345, 432, 864 e 1296 µmol L-1). Observa-se que a 

redução progressiva do máximo de emissão é proporcional à concentração de Fe3O4-NPs.  

Em seguida, a natureza do mecanismo de supressão da fluorescência foi estudada a 

partir de experimentos realizados em três temperaturas diferentes (15, 25 e 35 ºC) e os 

resultados foram analisados utilizando a equação de Stern-Volmer.70 

 

Figura 23 - Efeito da concentração de Fe3O4-NPs (●0, ●216, ●259, ●345, ●432, ●864 e ●1296 µmol 
L-1) na supressão da fluorescência do citocromo c em 15, 25 e 35 ºC.  

 

Fonte: Autoria própria. 
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mecanismo de supressão combinado em dinâmico e estático para altas concentrações de Fe3O4-

NPs, enquanto somente um mecanismo de supressão dinâmico ocorre para baixas 

concentrações de Fe3O4-NPs. As constantes de Stern-Volmer (Ksv) foram determinadas a partir 
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do coeficiente angular da porção linear no gráfico de Stern-Volmer (Figura 24b). Os valores de 

Ksv para cada temperatura estudada estão relacionados na Tabela 4, onde nota-se uma relação 

direta entre a temperatura absoluta e Ksv, reforçando a atuação de um mecanismo de interação 

dinâmico entre o citocromo e as Fe3O4-NPs.  

 

Figura 24 - (a) Gráfico de Stern-Volmer para interação das Fe3O4-NPs com o cit c em diferentes 

temperaturas 15 ºC (●), 25 ºC (●) e 35 ºC (●); (b) Intervalo linear das curvas de Stern-Volmer em 

diferentes temperaturas; (c) Relação entre log [(Fo – F)/F] com a concentração das nanopartículas log 
c Fe3O4 para o cálculo de n e Kb. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Outro fator importante é a constante de supressão bimolecular (Kq), que reflete a 

acessibilidade do agente supressor ao fluoróforo e a eficiência de supressão. Em processos 

puramente dinâmicos, os valores de Kq atinge um máximo de 1010 L mol-1 s-1, porém os valores 

calculados para a interação Fe3O4-NPs-cit c são da ordem de 1011 L mol-1 s-1 (Tabela 4), 

indicando que parte do agente supressor (Fe3O4-NPs) interage associando-se ao fluoróforo 

(proteína), ou seja, através de um mecanismo de supressão estático,111 gerando um complexo 

Fe3O4-NPs-Cit c, o que corrobora com os resultados de fisissorção. Correlacionando log [(F0 – 

F)/F] com a concentração do agente supressor log c Fe3O4, onde F0 e F são as intensidade de 

fluorescência da proteína na ausência e presença do supressor (neste caso, as nanopartículas), 

-3,6 -3,4 -3,2 -3,0
-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8
 15 C - R2 = 0.978

 30 C - R2 = 0.965

 35 C - R2 = 0.990

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10
0

2

4

6

 

 

 

 15 C - R2 = 0.945

 30 C - R2 = 0.900

 35 C - R2 = 0.941

0 4 8 12 16 20
0

2

4

6

8

10
 15 C - R2 = 0.999

 30 C - R2 = 0.992

 35 C - R2 = 0.996

Combinação entre os 

mecanismos de supressão 

dinâmico e estático

 

 

c Fe3O4 ( 10-4) / mol L-1

F
0
/F

log c Fe3O4 

lo
g
 (

(F
0
–

F
)/

F
)

c Fe3O4 ( 10-4) / mol L-1

F
0
/F

(a)

(b) (c)



 61 

respectivamente, o número de sítios de ligação por molécula de proteína (n) e a constante de 

associação (Kb) foram ser calculados (Figura 24c). Os resultados obtidos estão relacionados na 

Tabela 4, onde observa-se um aumento de n e Kb com o aumento da temperatura do sistema. 

Isto ocorre, pois um aumento em T acarreta mudanças conformacionais na estrutura terciária 

da proteína, levando a maior exposição do resíduo de Trp e, por consequência, favorecendo 

interações entre as Fe3O4-NPs e o cit c.  

 

Tabela 4 – Parâmetros de interação para Fe3O4-NPs-cit c em diferentes temperaturas.  

T / ºC  Ksv × 10
3
 / L mol

-1 
Kq × 10

11
 / L mol

-1
 s

-1 
n Kb × 10

4
 / L mol

-1 

15 2,9 2,9 1,4 6,4 

25 4,2 4,2 1,7 68 

35 5,2 5,2 1,8 114 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

5.4 Estudo cinético e termodinâmico 

 

Estudos cinéticos de reações de oxirredução envolvendo proteínas citocromo do tipo 

c têm sido realizados tanto em meio fisiológico quanto em não-fisiológicos e têm se mostrado 

de fundamental importância para o entendimento de suas funções biológicas.112,113 Neste 

estudo, parâmetros cinéticos da reação de redução do ferricitocromo c pelas Fe3O4-NPs foram 

determinados utilizando-se a espectroscopia UV-vis in situ. A região espectral mais 

recomendada para tal é a banda Q (450-580 nm), devido a sua dependência intrínseca do estado 

de oxidação do átomo de ferro no grupamento heme.114 Os experimentos foram realizados sob 

regime de pseudo primeira ordem, no qual as Fe3O4-NPs apresentavam concentração, no 

mínimo, 10 vezes maior que a concentração de proteína. Apesar disso, a reação de redução não 

se completou em todos os experimentos, o que também foi observado por Liu et al.,115 no estudo 

da redução de MtoA com complexos aquosos de Fe2+. A explicação mais plausível para tal é 

que o equilíbrio termodinâmico é atingido antes que todo o ferricitocromo c seja reduzido, ao 

passo que a diferença de potencial redox entre as Fe3O4-NPs e a proteína decresce até zero.  

A Figura 25a retrata a formação de ferrocitocromo c ao longo do tempo com perfil 

exponencial em diferentes temperaturas (25, 30, 35 e 40 ºC). Correlacionando ln (A∞ - A) com 

o tempo (t), obtém-se uma reta cujo coeficiente angular corresponde à constante de velocidade 

de pseudo primeira ordem (kobs) (Figura 25b) e, por fim, correlacionando esta última com a 

concentração de Fe3O4-NPs, obtém-se a constante de velocidade de segunda ordem (k) para a 

redução de ferricitocromo c em diferentes temperaturas (Figura 25c).  
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Figura 25 - (a) Formação de ferrocitocromo c ao longo do tempo; (b) Dependência do ln (A∞ - A) com 

o tempo; (c) Dependência da constante de velocidade de pseudo primeira ordem com a concentração 
de Fe3O4-NPs; (As cores denotam a temperatura dos experimentos, sendo elas: 25 ºC (●), 30 ºC (●), 

35 ºC (●) e 40 ºC (●); (d) Re-oxidação do ferrocitocromo c sob atmosfera inerte (●) e sob atmosfera 

saturada de O2 (●). 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

Nota-se um aumento em k com o aumento da temperatura, o que é um comportamento 

esperado para a maior parte das reações. Vale ressaltar que, sob as condições de trabalho, não 
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térmica no intervalo de temperatura estudado.116 O valor da constante de velocidade 

determinada em temperatura ambiente (25 ºC) é k = 2,63 ± 0,05 L mol-1 s-1. Para efeitos de 

comparação, a ET entre o citocromo bc1 e o ferricit c na cadeia transportadora de elétrons pode 
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comparada ao nosso sistema bioinspirado.  

Os experimentos cinéticos foram realizados na ausência de luz (com intuito de evitar 
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ferrocitocromo c foi estudado sob atmosfera saturada de O2 e atmosfera inerte (N2). Observa-

se que, enquanto o ferricitocromo c não mostra qualquer alteração em seu estado de oxidação 

sob ambas as condições, o ferrocitocromo c tende a se reoxidar sob atmosfera de O2, porém 

com uma constante de velocidade de pseudo primeira ordem (kobs = 9,72 × 10-7 s-1) cerca de 10 

000 vezes mais lenta que a constante de pseudo primeira ordem calculada para a redução do 

ferricitocromo c pelas Fe3O4-NPs (kobs = 1,74 × 10-3 s-1). Este resultado indica que a reação de 

re-oxidação pelo O2 atmosférico é cineticamente desfavorável quando comparada a reação de 

redução do ferricitocromo c. Ademais, sob atmosfera inerte, o ferrocitocromo c mantém seu 

estado reduzido, como já esperado (Figura 25d). 

Os resultados cinéticos conjuntamente com a equação de Arrhenius foram utilizados 

para o cálculo da energia de ativação (Ea) da reação. A correlação entre o inverso da temperatura 

absoluta do sistema (dado em K-1) com o ln das constantes de velocidade determinadas, resultou 

em um valor de energia de ativação de Ea = 40,2 ± 1,5 kJ mol-1 (Figura 26a). O valor de Ea 

obtido é cerca de 3 vezes maior quando comparado à energia necessária para a ET entre o 

complexo citocromo bc1 e o cit c na cadeia respiratória mitocondrial (14,8 kJ mol-1),119 o que 

denota maior dificuldade para que a reação aconteça quando as nanopartículas são utilizadas 

como reagentes, apesar disso, resultados reportados na literatura120–122 mostram que é comum 

observar valores de Ea relativamente maiores para materiais miméticos comparados à sistemas 

encontrados na natureza. 

 

Figura 26 - (a) Gráfico de Arrhenius para o cálculo da energia de ativação; (b) Gráfico de Eyring para 

o cálculo dos parâmetros de ativação. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3,18 3,24 3,30 3,36
0,8

1,2

1,6

2,0

 

 

Ea = 40,2  1,5 kJ mol-1

R2 = 0,996

ln
k

1/T  10-3 / K-1

(a)

3,20 3,25 3,30 3,35

-4,8

-4,4

-4,0

R2 = 0,995

DH‡ = + 37,9 ± 1,5 kJ mol-1

DS‡ = - 109 ± 6,34 J mol-1 K-1

 

 

ln
(k

/T
)

1/T  10-3 / K-1

(b)



 64 

nas propriedades dos reagentes que partem do estado fundamental e atingem o estado de 

transição podem ser descritas por esses parâmetros.123 Através do gráfico de Eyring (Figura 

26b) esses parâmetros foram determinados, sendo ∆H‡ = + 37,9 ± 1,5 kJ mol-1 e ∆S‡ = - 109 ± 

6,34 J mol-1 K-1. Em temperatura ambiente, Ea é aproximadamente 2,5 kJ mol-1 maior que ∆H‡, 

o que se aproxima muito dos valores observados nos experimentos realizados. A entropia de 

ativação, em geral, apresenta valor alto e negativo para reações de segunda ordem 

bimoleculares e sua diminuição está associada à união das duas espécies reativas em um único 

complexo de transição, indicando um mecanismo associativo, no estado de transição, para a 

redução do ferricitocromo c pelas Fe3O4-NPs.124 

Os experimentos de fluorescência forneceram informações sobre parâmetros 

termodinâmicos de interação Fe3O4-NPs-Cit c. A equação de van’t Hoff foi aplicada para 

calcular parâmetros termodinâmicos, tais como ∆Hº e ∆Sº, enquanto a equação de Gibbs-

Helmholtz foi usada no cálculo de ∆Gºinteração.
74 Construindo-se um gráfico que relaciona ln Kb 

com 1/T (Figura 27), ambos ∆Hº e ∆Sº podem ser determinados a partir do coeficiente angular 

da reta obtida e do intercepto do eixo y, respectivamente. Os valores de interação Fe3O4-NPs-

Cit c calculados estão dispostos na Tabela 5.  

 

Figura 27 – Relação ln Kb e o inverso da temperatura absoluta para a determinação de ∆Hº e ∆Sº.  

 
Fonte: Autoria própria. 
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calculado para ∆Hº – o que é frequentemente relacionado à interações hidrofóbicas entre as 

duas espécies (neste caso, entre as Fe3O4-NPs e o Cit c).  Além disso, durante a interação NP-
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ambas as espécies,109,125 resultando em uma uma reorganização das moléculas de solvente de 

tal forma à acarretar um ∆Sº positivo do sistema como um todo.126   

 

Tabela 5 – Parâmetros termodinâmicos de interação Fe3O4-NPs-cit c em diferentes temperaturas. 

T / ºC ∆Gº / kJ mol
-1 

∆Hº / kJ mol
-1

 T∆Sº / kJ mol
-1

 

15 -25,9 +110,6 +136,5 

25 -30,6  +141,2 

35 -35,4  +146,0 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

A Figura 28 ilustra a reação de redução do ferricitocromo c pelas Fe3O4-NPs. Isto 

requer um ∆G‡ de +70,4 kJ mol-1 e possui um ∆Gº global de –55,3 kJ mol-1 envolvendo 

contribuições das interações Fe3O4-NPs-Cit c (-30,6 kJ mol-1) e do processo de ET (-24,7 kJ 

mol-1).  

Sendo assim, os resultados obtidos nos permitem inferir que as nanopartículas de 

Fe3O4 interagem com o citocromo c, induzindo uma ET espontânea, com contribuições 

majoritárias de forças eletrostáticas e hidrofóbicas. Interessantemente, este mecanismo é similar 

ao que ocorre na cadeia respiratória mitocondrial, entre o complexo III transmembranar e o 

citocromo c solúvel, já que estudos67,68 indicam que essas interações são mediadas 

principalmente por interações fracas e orientadas por forças eletrostáticas de longo alcance, 

incluindo contribuições específicas de moléculas de água para a formação de ligações de 

hidrogênio entre o cit bc1 e cit c.  

Finalmente, preservando as devidas proporções, observa-se um comportamento 

biomimético das nanopartículas de Fe3O4, apresentando propriedades de ET do complexo 

citocromo bc1 frente ao citocromo c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

Figura 28 – Representação esquemática da reação de redução do ferricit c (I) pelas Fe3O4-NPs (II), 

indicando as energias de ∆G‡ e ∆Gºinteração.  A ∆G‡ requer forças coulômbicas e de van der Waals entre 
as espécies, seguido da ET dos sítios de Fe2+ na superfície da NP para o grupo heme da proteína, 

resultando na formação de ferrocit c (III) e uma NP parcialmente oxidada (IV). 

 

Fonte: Autoria própria. PDB citocromo c (2B4Z). 

 

 

5.5 Síntese e caracterização das nanopartículas de 𝛾-Fe2O3 

 

O estudo desenvolvido por Gao et al.,44 que trata da atividade peroxidase intrínseca de 

nanopartículas de magnetita frente a alguns substratos orgânicos, indicou que a proporção de 

íons Fe2+ presentes na superfície das nanopartículas exerce papel fundamental nesta atividade 

catalítica, no sentido em que aumentando a quantidade de Fe2+ aumenta-se também a catálise 

dos substratos. Sendo assim, com o intuito de se investigar o papel dos íons Fe2+ e Fe3+ na ET 

para o cit c, foram realizados experimentos com nanopartículas de maghemita (𝛾-Fe2O3-NPs). 

As nanopartículas de maghemita (𝛾-Fe2O3-NPs) foram sintetizadas seguindo um 

método já reportado, a partir da oxidação de Fe3O4-NPs em meio ácido.75 Imagens de MET 

(Figura 29a e b) indicaram a obtenção de um material majoritariamente esférico com tamanho 

ΔG

Progresso da reação

ΔG = -273,6 kJ mol-1

ΔG ≠ = 70,4 kJ mol-1

e-

(I) (II)

(III) (IV)

-55,3 kJ mol-1



 67 

médio em torno de 11 ± 3 nm e índice de polidispersividade (σ) de 0,2 (Figura 29c). A natureza 

cristalina do material obtido pode ser observada pela presença dos planos cristalinos (311) 

distanciados em 2,5 Å e dos planos (400) distanciados em 2,1 Å nas imagens de MET (Figura 

29d).  

 

Figura 29 - (a) e (b) Imagens de MET das 𝛾-Fe2O3-NPs sintetizadas; (c) Histograma e ajuste 

gaussiano da distribuição de tamanho para as 𝛾-Fe2O3-NPs (11 nm); (d) Imagem de MET 

evidenciando os planos cristalinos (311) e (400) que se distam em 2,5 Å e 2,1 Å, respectivamente. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

O perfil cristalográfico das 𝛾-Fe2O3-NPs foi avaliado por DRX. A Figura 30 refere-se 

ao difratograma obtido. A posição e intensidade dos picos de difração obtidos é consistente em 

comparação com a ficha cristalográfica COD 9006316 referente ao padrão de maghemita em 

estado bulk. Apesar de não ser possível uma diferenciação precisa entre as fases de magnetita 

e maghemita pela técnica, devido a semelhanças dos padrões de difração, o parâmetro de rede 

a é condizente com o valor esperado para a estrutura cristalina da maghemita (a = 8,33 Å). 
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Figura 30 – Difratograma referente às 𝛾-Fe2O3-NPs sintetizadas (linha preta). Ficha cristalográfica 

COD 9006316 atribuída ao padrão de maghemita (linhas verticais em vermelho). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Ademais, outras fases de óxidos de ferro apresentam padrões de difração 

completamente diferentes do obtido e representado na Figura 30, de tal forma, a justificar que 

o material sintetizado não se trata de outra fase senão a maghemita. Os picos de difração em 2θ 

igual a 35,5º e 62,8º são correspondentes aos planos (311) e (440), respectivamente, indicando 

uma estrutura cúbica de espinélio inverso com tamanho médio de cristalito em torno de 8 ± 3 

nm, calculado a partir da equação de Scherrer.64 O valor calculado é próximo daquele 

determinado a partir de análise estatística das imagens de MET. 

 

5.6 Transferência de elétrons entre as nanopartículas de 𝛾-Fe2O3 e o ferrocitocromo c 

 

Inicialmente, o comportamento das 𝛾-Fe2O3-NPs foi estudado frente ao ferricit c. A 

Figura 31a mostra o resultado obtido através de duas análises diferentes sob as mesmas 

condições experimentais, com as Fe3O4-NPs e as 𝛾-Fe2O3-NPs dispersas em uma solução de 

ferricit c. Ambos os experimentos foram conduzidos em atmosfera saturada de N2 para evitar 

qualquer influência do oxigênio atmosférico. Observa-se que, enquanto as Fe3O4-NPs reagem 

com o ferricitocromo reduzindo-o, as 𝛾-Fe2O3-NPs não exibem nenhuma atividade frente ao cit 

c oxidado durante todo o experimento. A Figura 31b mostra que não houve alterações na região 

da banda Q (500-560 nm) no espectro de UV-vis em 0 min. e após 15 min. de contato entre as 

𝛾-Fe2O3-NPs e o ferricit c, indicando que o grupo heme na proteína permaneceu em estado 

oxidado.  
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Figura 31 - (a) Comparação da atividade redox das nanopartículas de 𝛾-Fe2O3 e Fe3O4 na redução do 

ferricitocromo c; (b) Região da banda Q (500-600 nm) em 0 min. e 15 min. evidenciando que não 

houve alteração no estado de oxidação do grupo heme da proteína. 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

Este resultado sugere que a atividade redox das Fe3O4-NPs frente ao ferricit c é 

dependente da existência de íons Fe2+ superficiais que, possivelmente, são oxidados pela 

proteína, deixando a superfície da nanopartícula rica em Fe3+ após a reação, o que também foi 

observado por Gao et al.44 Vale ressaltar que, em pH neutro, não é esperado lixiviação dos íons 

Fe2+ das nanopartículas para a solução, bem como, também não se espera atividade redox 

significativa do Fe2+ solúvel frente ao cit c, como já mostrado em estudos prévios.99,127  

Entretanto, um comportamento diferente é observado quando as 𝛾-Fe2O3-NPs são 

dispersas em uma solução de ferrocit c. Após cerca de 30 min. todo o ferrocit c foi oxidado à 

ferricit c com uma constante de velocidade de pseudo primeira ordem kobs = 1,55 × 10-4 s-1. Esta 

velocidade é cerca de 10 vezes menor comparado à constante de velocidade de pseudo primeira 

ordem para a redução do ferricit c à ferrocit c pelas Fe3O4-NPs (kobs = 1,74 × 10-3 s-1). Esta 

reação foi acompanhada in situ utilizando a espectroscopia UV-vis, conforme mostrado na 

Figura 32a. Nota-se ainda que a região espectral entre 380 nm e 740 nm apresenta 6 pontos 

isosbésticos, sendo eles: 411, 439, 504, 527, 541 e 557 nm, o que está de acordo com o relatado 

na literatura.128 Em um ponto isosbéstico, as entidades moleculares em equilíbrio no meio 

reacional apresentam coeficientes de absortividade molar idênticos, dessa forma, neste ponto o 

valor de absorbância independe da concentração de ambas as espécies em equilíbrio (desde que 

a soma de suas respectivas concentrações seja mantida constante), indicando que a 

estequiometria das espécies é mantida constante e que não ocorrem reações secundárias – com 

formação de espécies intermediárias – no período de tempo considerado.129 A presença de um 

ponto isosbéstico tipicamente, mas não necessariamente, indica que apenas duas espécies 
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contribuem para a absorbância em um determinado comprimento de onda (neste caso, o 

equilíbrio ferrocitocromo c ⇌ ferricitocromo c). 

 

Figura 32 – (a) Oxidação do ferrocitocromo c pelas 𝛾-Fe2O3-NPs ao longo do tempo. Os pontos 
isosbésticos estão indicados por linhas rosas; (b) Deslocamento da banda Soret para comprimento de 

onda menores, indicando a oxidação do ferrocitocromo c; (c) Desaparecimento das bandas em 520 e 

550 nm (que indicam um estado reduzido) e surgimento de uma única banda em 530 nm (indicando 
um estado oxidado); (d) Relação entre a absorbância normalizada das bandas em 530 nm e 550 nm 

com o tempo de reação.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Observa-se, conforme esperado, o deslocamento da banda Soret para comprimento de 

onda menores, indicando a progressiva oxidação do ferrocitocromo c à ferricitocromo c (Figura 

32b). A Figura 32c mostra o comportamento da banda Q ao longo da reação onde, no tempo 

inicial, tem-se o citocromo em seu estado reduzido (ferrocitocromo c), porém conforme a 

reação entre este e as 𝛾-Fe2O3-NPs se processa, observa-se o desaparecimento progressivo das 

bandas em 520 nm e 550 nm e o aparecimento de uma única banda em 530 nm (indicando o 

estado oxidado do grupo heme). O gráfico da Figura 32d relaciona as mudanças na intensidade 
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de absorção de ambas as bandas (530 nm e 550 nm) com o tempo, indicando o crescimento da 

banda em 530 nm com kobs = 1,1 × 10-4 s-1, ao passo que ocorre a diminuição da banda em 550 

nm com kobs = 1,4 × 10-4 s-1. Ademais, tem-se o aparecimento da banda de transferência de 

carga correspondente a ligação Fe-S(Met) em 700 nm, indicando que o centro metálico está se 

religando com o resíduo de aminoácido (Figura 33). Assim como postulado para a redução do 

ferricit c pelas Fe3O4-NPs, após a oxidação do ferrocit c pelas 𝛾-Fe2O3-NPs, espera-se o efeito 

contrário, ou seja, um aumento na concentração de Fe2+ superficial. 

 

Figura 33 – Espectro UV-vis indicando um aumento na banda de transferência de carga referente a 

ligação Fe-S(Met) em 700 nm enquanto o ferricitocromo c é formado. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Assim como as interações do citocromo bc1 com o cit c, as forças majoritárias de 

interação entre o cit c e o complexo citocromo c oxidase são de van der Waals (que contribuem 

para a formação do complexo cit c – cit oxidase) e eletrostáticas (que contribuem para a correta 

orientação do cit c facilitando a ET).70 Portanto, a mesma associação utilizada para as Fe3O4-

NPs pode ser aplicada às 𝛾-Fe2O3-NPs, no sentido de que, salva as devidas proporções, estas se 

comportam como miméticos redox do complexo Citocromo c oxidase (complexo IV) da cadeia 

respiratória mitocondrial.  

Os resultados obtidos em solução que apresentam maior relevância estão todos 

sumarizados na Figura 34 abaixo: 
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Figura 34 – Esquema ilustrativo dos resultados obtidos da reação entre os óxidos de ferro 

nanoparticulados propostos e o citocromo c, ambos em solução.  

 

Fonte: Autoria própria. PDB citocromo c (2B4Z). 

 

 

5.7 Preparação e caracterização dos filmes de Langmuir-Blodgett 

 

Com o intuito de se desenvolver um material bioinspirado na cadeia respiratória 

mitocondrial, fez-se necessário incorporar ambas as nanopartículas sintetizadas em um modelo 

de membrana celular que mimetizasse a membrana mitocondrial de forma simplificada, como 

representado nas Figuras 7 e 8. Para tal, foram escolhidas três moléculas fosfolipídicas para a 

preparação do modelo de membrana, sendo elas: 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina 

(DPPC), 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPE) e 1,1’,2,2’-tetramiristoil cardiolipina 

(CL), que foram misturadas em uma fração molar de 0,5:0,3:0,2, respectivamente. Suas 

estruturas moleculares estão representadas na Figura 35. 

 

Fe3O4

pH 7.4
Under N2

Ferricyt c

 - Fe2O3

 O2

N2

Ferrouscyt c

-

-
-

-

-

+

+

+
+

10
-3

 L m
ol
-1 s

-1

10-7 L mol-1s-1

10
-4

 L m
ol-

1 s
-1

+

-
-

Fe3+	site

Fe2+	site

e-

e-

e-

Ferrocitocromo c

Ferricitocromo c

pH 7,4

Sob N2 s-1



 73 

Figura 35 – Estrutura molecular dos fosfolipídios empregados na preparação do modelo de membrana 

mitocondrial. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Os filmes de Langmuir preparados foram caracterizados por suas isotermas de pressão 

superficial representadas na Figura 36a, onde se observa um perfil diferenciado na isoterma 

correspondente ao filme de Langmuir obtida da mistura DPPC-DPPE-CL quando comparado 

ao perfil apresentado pelos filmes de Langmuir dos compostos fosfolipídicos isolados. Essas 

isotermas evidenciaram a existência das fases gasosa, líquido-expandida, líquido-condensada e 

o colapso dos filmes. De forma geral, nos padrões obtidos a mistura DPPC-DPPE-CL alcança 

essas fases em áreas por molécula (Å2/molécula) menores que o filme de CL (indicando que a 

CL forma uma monocamada menos compacta), enquanto, comparado aos filmes de DPPC e 

DPPE, a mistura alcançam as fases em Å2/molécula maiores (indicando que ambos DPPC e 

DPPE foram monocamadas mais compactas). Tomando como exemplo, a fase líquido-

expandida, observa-se que para o filme de CL, esta se inicia em 228 Å2/molécula e termina em 

torno de 149 Å2/molécula, já para o filme de DPPC a fase iniciou-se em 115 Å2/molécula e 

terminou em torno de 63 Å2/molécula, para o filme de DPPE a fase iniciou-se em 61 

Å2/molécula e terminou quando alcançou a faixa de 49 Å2/molécula, por fim, para a mistura 
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DPPC-DPPE-CL, esta fase iniciou-se em 121 Å2/molécula e terminou em torno de 75 

Å2/molécula. Mais especificamente, a compressão do filme DPPC-DPPE-CL iniciou em 176 

Å2/molécula, onde também se deu início à fase gasosa. Nesta fase a pressão superficial se 

manteve constante em torno de 0,0 mN/m até o início da fase líquido-expandida em 121 

Å2/molécula. Durante esta fase a pressão superficial cresceu alcançando o valor de 30 mN/m. 

A partir daí a pressão superficial aumentou rapidamente até 50 mN/m, indicando a fase líquido-

condensada. Por fim, o filme atinge o colapso em 46 Å2/molécula.  

 
Figura 36 – (a) Isotermas de pressão superficial dos filmes de Langmuir de DPPC (●), DPPE (●), CL 

(●) e da mistura DPPC:DPPE:CL (●) em subfase de tampão PBS; (b) Isotermas de pressão superficial 

dos filmes de DPPC-DPPE-CL na ausência (●) e presenças das NPs (●) em subfase de tampão PBS. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

A Figura 36b apresenta as isotermas de pressão superficial para os filmes de Langmuir 

obtidos na ausência e presença de uma mistura das Fe3O4-NPs e 𝛾-Fe2O3-NPs na subfase de 

tampão PBS. Neste caso, observa-se que, enquanto o colapso da monocamada DPPC-DPPE-

CL ocorreu em 46 Å2/molécula, para o filme na presença das nanopartículas (DPPC-DPPE-CL-

NPs), o colapso ocorreu em 51 Å2/molécula. Além disso, com a incorporação das NPs, a 

isoterma se deslocou para áreas por molécula maiores, indicando uma expansão da 

monocamada. Por exemplo, à 30 mN/m o valor correspondente à Å2/molécula se deslocada de 

61 Å2/molécula para 66 Å2/molécula, após a incorporação das NPs na membrana lipídica.  

A incorporação das NPs foi também evidenciada pelas imagens de BAM adquiridas 

em quatro estágios diferentes: em 0 mN/m (sem compressão), em 18 mN/m (na fase líquido-

expandida/líquido-condensada), em 30 mN/m (pressão correspondente ao grau de 

empacotamento dos fosfolipídios de uma membrana biológica)77 e em 60 mN/m (após o colapso 

da membrana). As imagens obtidas estão apresentadas na Figura 37, onde a primeira fila de 
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imagens (-) corresponde a membrana DPPC-DPPE-CL, enquanto a segunda fila (+) 

corresponde a membrana com as NPs (DPPC-DPPE-CL-NPs). Apesar das moléculas 

fosfolipídicas apresentarem duas regiões distintas – um pequeno grupo polar e uma longa cadeia 

apolar – as imagens de BAM resultam, majoritariamente, de processos de reflexão apenas das 

cadeias alquílicas apolares destas moléculas. Isso ocorre pois os grupamentos polares 

apresentam uma pequena área superficial (em comparação à cadeia apolar) e são altamente 

hidratados pela subfase aquosa, resultando em um índice de refração muito próximo ao da 

água.130 Vale ressaltar que as NPs não absorvem radiação no comprimento de onda do laser 

utilizado, sendo assim, os domínios observados na Figura 37 são advindos exclusivamente das 

interações fosfolipídio-fosfolipídio (que são influenciadas diretamente pelas NPs).  

Observa-se na fase gasosa (P = 0 mN/m) a inexistência de grandes domínios, tanto na 

ausência quando na presença das NPs. Com a compressão da monocamada, a agregação dos 

fosfolipídios da subfase é promovida. Na ausência de NPs, as imagens apresentam um alto 

contraste “escuro-claro” devido ao efeito de anisotropia das propriedades reflexivas do sistema 

(por exemplo, em P = 18 mN/m), onde a reflectância da subfase é consideravelmente menor 

(regiões mais escuras) que a dos domínios (regiões mais claras), indicando um empactamento 

ordenado das moléculas fosfolipídicas com suas cadeias alquílicas posicionadas paralelamente 

ao plano de incidência do laser.131 Já na presença das NPs, ocorre uma diminuição neste 

contraste entre a subfase e os domínios (em P = 18 mN/m), indicando que as cadeias apolares 

dos fosfolipídios estão mais inclinadas em relação ao ângulo de incidência do laser, sendo este 

um efeito direto da interação NP-fosfolipídio, como já observado na literatura.132  

 Em termos de morfologia, observa-se que a incorporação das NPs interfere 

significativamente na forma e tamanho dos domínios na membrana obtida como, por exemplo, 

na fase LE/LC (em 18 mN/m), onde se observa duas morfologias diferentes na presença das 

NPs. Ademais, em 30 mN/m, a membrana DPPC-DPPE-CL apresenta morfologia compacta 

com domínios relativamente homogêneos quanto a tamanho e forma, o que não é observado na 

membrana DPPC-DPPE-CL-NPs. De fato, espera-se, para um mesmo valor de compressão (𝜋), 

um filme menos compacto com a inserção das NPs, já que a isoterma de pressão superficial se 

deslocou para Å2/molécula maiores, indicam a expansão da monocamada (Figura 36b). Essas 

mudanças significativas nos padrões obervados nas imagens de BAM reinforçam a hipótese de 

incorporação das NPs no modelo de membrana mitocondrial.  
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Figura 37 – Imagens de BAM do filme DPPC-DPPE-CL coletadas em subfase de tampão PBS na 

ausência de NPS (-) e na presença de uma mistura Fe3O4-NPs/𝛾-Fe2O3-NPs (+) em diferentes estágios 

de compressão da monocamada. Os insets mostram regiões selecionadas em escala expandida. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Após os filmes de Langmuir serem transferidos para os suportes sólidos, gerando os 

filmes de Langmuir-Blodgett (LB), experimentos de espectroscopia de absorção e reflexão no 

infravermelho com polarização modulada (PM-IRRAS) foram realizados com intuito de se 

estudar as interações entre as NPs e os fosfolipídios. A Figura 38 apresenta os espectros de PM-

IRRAS para ambos os filmes DPPC-DPPE-CL e DPPC-DPPE-CL-NPs. Os espectros podem 

ser divididos em duas regiões principais: a região hidrofílica do fosfolipídio (entre 1800 cm-1 e 

1000 cm-1) (Figura 38) e a região correspondente aos grupos alquila dos fosfolipídios (entre 

3000 cm-1 e 2800 cm-1) (Figura 39). 

Na região polar observou-se um aumento considerável de intensidade na banda em 

1244 cm-1 atribuída ao estiramento assimétrico do grupamento PO2
-,133 conforme apresentada 

na Figura 38a. Analisando-se apenas a região entre 1800 cm-1 e 1300 cm-1 (Figura 38b), 

observa-se que a incorporação das NPs acarreta alterações no espectro, principalmente em 

relação às intensidades de absorção.  
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Figura 38 – (a) Espectro de PM-IRRAS na região entre 1800 cm-1 e 1000 cm-1 para os filmes DPPC-

DPPE-CL (●) e DPPC-DPPE-CL-NPs (●); (b) Região entre 1800 cm-1 e 1300 cm-1 ampliada; (c) e (d) 
Regiões isoladas entre 1800 cm-1 e 1400 cm-1 para os filmes DPPC-DPPE-CL (●) e DPPC-DPPE-CL-

NPs (●) para melhor visualização das bandas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Quando observados separadamente (Figuras 38c e d) essas diferenças ficam mais 

evidentes. Observa-se que a banda em 1745 cm-1 no filme DPPC-DPPE-CL, atribuída ao 

estiramento do grupo C=O dos fosfolipídios, é suprimida quanto a sua absorção, além de sofrer 

um deslocamento para um número de onda menor (1737 cm-1), enquanto as bandas em 1676 

cm-1 e 1603 cm-1 também atribuídas ao grupo C=O são significativamente suprimidas.134 A 

banda centrada em 1554 cm-1 também sofre uma pequena supressão de intensidade de absorção, 

que está relacionada a uma reorientação das moléculas de água sob a membrana,135 indicando 

que as NPs exercem influência na orientação dessas moléculas que se encontram nas 

proximidades da cabeça polar do fosfolipídio. Já as bandas em 1483 cm-1 e 1435 cm-1 atribuídas 

ao dobramento angular (tesoura) do grupo CH2
136

 não são fortemente afetadas quanto à 
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maior (1439 cm-1). Conjuntamente esses resultados indicam que, de fato, as NPs interagem 

fortemente com a porção hidrofílica dos lipídios, especialmente em relação com grupo PO2
- 

que tem sua intensidade de absorção aumentada em muitas vezes após a incorporação das NPs 

na membrana. Como a técnica de PM-IRRAS é dependente da orientação molecular, esta 

mudança na intensidade do grupo PO2
- (IPO2

-) indica também uma mudança em sua orientação 

espacial no filme. Frequentemente, relaciona-se o aumento em IPO2
- com um aumento no seu 

ângulo de inclinação em relação ao vetor normal na superfície do filme, desta forma, após a 

interação com as NPs, os grupamentos PO2
- se encontram mais inclinados na membrana, isto 

indica um aumento no valor de Å2/molécula,137 o que corrobora com os resultados obtidos nas 

isotermas de pressão superficial e de BAM. 

A região do espectro correspondente à porção apolar (em essência, grupos CH2 e CH3) 

dos fosfolipídios também apresenta alterações significativas em suas bandas de absorção como 

resultado da incorporação das NPs, como mostrado na Figura 39.  

 

Figura 39 – Espectro de PM-IRRAS da região entre 3000 cm-1 e 2800 cm-1 para os filmes DPPC-

DPPE-CL (●) e DPPC-DPPE-CL-NPs (●). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Observa-se nos espectros que a banda em 2966 cm-1 atribuída ao estiramento 

assimétrico do grupo CH3 apresenta um deslocamento significativo de 16 cm-1 para um número 

de onda maior (2982 cm-1) com a incorporação das NPs. De forma similar, a banda em 2919 

cm-1, atribuída ao estiramento assimétrico do grupo CH2, que se desloca 10  cm-1 para um 

número de onda maior (2929 cm-1).134 Outra alteração significativa foi observada nas bandas 
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correspondentes  aos estiramentos simétricos dos grupos CH3 e CH2 em 2885 cm-1 e 2856 cm-

1,136 respectivamente, onde, para o filme DPPC-DPPE-CL observa-se bandas individuais para 

cada modo vibracional, enquanto que para o filme DPPC-DPPE-CL-NPs, a banda em 2885 cm-

1  foi totalmente suprimida, enquanto a banda em 2856 cm-1 deslocou-se para 2858 cm-1. 

Além disso, relacionando-se as intensidades das bandas referentes aos estiramentos 

simétrico e assimétrico do grupo CH2 (Is/Ias), obtém-se um parâmetro em relação a desordem 

das cadeias fosfolipídicas na membrana.138 Neste caso, a relação para o filme  DPPC-DPPE-

CL é de Is/Ias = 0,52, enquanto para o filme DPPC-DPPE-CL-NPs esta relação aumenta (Is/Ias = 

0,65), indicando que a incorporação das NPs acarreta um aumento na desordem das cadeias 

apolares dos fosfolipídios (aumento de conformação gauche ou dobras nas cadeias) levando à 

um empacotamento menos homogêneo da membrana,135 o que corrobora com os resultados 

morfológicos obtidas a partir das imagens de BAM. Pode-se, ainda, relacionar o aumento de 

conformações gauche com um aumento na força de ligação C-H posicionada de forma trans à 

ligação C-C,139 o que acarreta deslocamento das bandas correspondentes para maiores números 

de onda, como observado no espectro (Figura 39). 

Portanto, os espectros de PM-IRRAS indicaram que a incorporação das NPs no filme 

induz alterações estruturais tanto nas porções hidrofílicas quanto nas hidrofóbicas dos 

fosfolipídios. Isso nos leva a inferir que as NPs estão localizadas entre as moléculas de 

fosfolipídios da membrana, assim como ocorre com os complexos III e IV da cadeia 

transportadora de elétrons.  

 

5.8 Transferência de elétrons in situ da membrana bioinspirada frente ao citocromo c 

 

Após a preparação dos filmes de Langmuir-Blodgett, o modelo de membrana inspirado 

na cadeia respiratória mitocondrial foi, de fato, testado quanto a sua capacidade em realizar ET 

frente ao citocromo c.  

Inicialmente, a ET foi estudada utilizando-se técnicas eletroquímicas, mais em 

específico, a voltametria cíclica (VC). Os voltamogramas cíclicos obtidos estão apresentados 

na Figura 40. Observa-se que o filme LB sem as NPs (DPPC-DPPE-CL) não apresenta processo 

redox no intervalo de potencial varrido. O eletrodo de ITO contendo o filme LB (DPPC-DPPE-

CL) e o ferricitocromo c também não apresenta processo redox, embora seja possível observar 

um efeito de queda ôhmica, já que a membrana fosfolipídica bloqueia parcialmente a ET entre 

o eletrodo e a proteína. Em contraste, para o filme LB com as NPs incorporadas (DPPC-DPPE-

CL-NPs) observa-se um par redox quasi-reversível (E0’ = 57,5 mV vs Ag/AgClsat) com pico 
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catódico em 10 mV e pico anódico em 123 mV relacionado ao par redox Fe3+/Fe2+ do grupo 

heme no citocromo c, indicando que, de fato, ocorre uma ET do modelo de membrana com as 

NPs incorporadas atuando como miméticos dos complexos III e IV para a proteína. Os 

potenciais observados estão em concordância com os relatados na literatura.140,141  

 

Figura 40 – Voltamogramas cíclicos para o filme DPPC-DPPE-CL (●), para o filme DPPC-DPPE-CL 

+ Cit c (●) e para o filme DPPC-DPPE-CL-NPs + Cit c (●) obtidos em eletrodo de ITO sob atmosfera 

de argônio. (Velocidade de varredura: 5 mV; Eletrólito suporte: PBS 0,1 mol L-1 pH 7,4; T = 25 ºC). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Conjuntamente com os resultados de VC, o processo de ET foi acompanhado in situ 

utilizando a espectroscopia eletrônica na região do visível. A Figura 41 se trata de uma foto em 

escala real do modelo de membrana sobre o suporte sólido empregado na detecção in situ. 

 

Figura 41 – Filme de Langmuir-Blodgett DPPC-DPPE-CL-NPs sobre um suporte de vidro. Uma 

pequena região do filme foi isolada usando resina epóxi e, após secagem completa, uma solução de 
ferricitocromo c foi depositada sobre a região isolada entrando em contato com a membrana. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Previamente à deposição da solução de proteína, um espectro de referência foi 

adquirido, sendo possível observar que o substrato não absorve radiação na região espectral sob 

estudo (Figura 42a, linha azul). Além disso, a membrana sem as NPs (DPPC-DPPE-CL) não 

exibiu atividade redox frente ao ferricitocromo c já que, mesmo após 15 minutos de contato 

entre ambos, não foram observadas alterações significativas no espectro da proteína, conforme 

mostrado na Figura 42a (linhas preta e vermelha). O contrário é observado para a membrana 

DPPC-DPPE-CL-NPs, após cerca de 15 minutos de contato entre a mesma e o ferricitocromo 

c, observa-se mudanças significativas no espectro da proteína, incluindo a separação da banda 

Q em duas bandas bem definidas em 520 nm e 550 nm, indicando a redução do grupo heme 

(Figura 42b).  

 

Figura 42 – (a) Espectro de absorção eletrônica in situ na região do visível do substrato de vidro (●), 
da membrana DPPC-DPPE-CL + Cit c em 0 min. (●) e 15 min. (●); O inset mostra a região da banda 

Q expandida para melhor visualização; (b) Espectro de absorção eletrônica in situ na região do visível 

da membrana DPPC-DPPE-CL-NPs + Cit c em 0 min. (●) e 15 min. (●); O inset mostra a região da 

banda Q expandida para melhor visualização. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

A Figura 43 apresenta uma proposta de incorporação das NPs no modelo de membrana 

de forma ilustrativa, bem como, o processo de ET em escala microscópica. Assim que a proteína 

é adicionada ao meio, parte das moléculas de citocromo c se adsorvem fisicamente nas 

nanopartículas devido às atrações eletrostáticas, que são as forças de interação majoritárias no 

sistema, enquanto outra parte das moléculas apenas colidem com estas. Ambos os processos 

resultam na ET direta entre os sítios de ferro da superfície nas nanopartículas e o grupo heme 

no citocromo c. Ao passo que as moléculas de ferricitocromo c interagem com as Fe3O4-NPs, 

a concentração de íons Fe2+ superficiais nas nanopartículas decresce e a proteína reduz. Isto 

gera ferrocitocromo c que, por sua vez, irá interagir com as 𝛾-Fe2O3-NPs acarretando a reação 

oposta, ou seja, aumentando a concentração de íons Fe2+ nas nanopartículas e oxidando a 
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proteína. Este processo continua até que o sistema atinja o equilíbrio – o que ocorre em torno 

de 15 min. após o início da reação – depois disso nenhuma mudança aparente é observada no 

sistema devido, provavelmente, a presença de uma camada de moléculas de citocromo c 

adsorvidas na nanopartículas, o que causa impedimento estérico no acesso de novas moléculas 

de proteína às nanopartículas.   

 

Figura 43 – Representação esquemática do modelo de membrana mitocondrial bioinspirado 

com as Fe3O4-NPs (I) e as 𝛾-Fe2O3-NPs (II) mimetizando os complexos III e IV da cadeia respiratória, 

respectivamente. O ferricitocromo c está representado em vermelho (III) enquanto o ferrocitocromo c 

está em rosa (IV). 

 

Fonte: Autoria própria. PDB citocromo c (2B4Z). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo apresentou o desenvolvimento de um sistema mimético de uma das etapas 

da cadeia respiratória mitocondrial, bem como uma proposta mecanística no nível molecular 

acerca da transferência de elétrons (ET) heterogênea entre óxidos de ferro nanoparticulados e 

o citocromo c. Observou-se que nanopartículas de magnetita (Fe3O4-NPs) esféricas e 

majoritariamente cristalinas se comportam como miméticos redox do complexo III (citocromo 

bc1), reduzindo ferricitocromo c à ferrocitocromo c através de uma ET direta entre os sítios de 

Fe2+ na superfície da nanopartícula e o grupo prostético heme. Por outro lado, nanopartículas 

de maghemita (𝛾-Fe2O3-NPs), também esféricas e cristalinas, atuam como miméticos redox do 

complexo IV (citocromo c oxidase), ou seja, oxidam ferrocitocromo c através de uma ET direta 

entre os sítios superficiais de Fe3+ na nanopartícula e o grupo heme na proteína. Ambos os 

processos de ET não alteram significativamente as estruturas secundária e terciária do 

citocromo c, de forma a manter suas propriedades elétron-transportadoras. As interações 

nanopartícula-proteína são, em sua maioria, eletrostáticas – que favorecem a ET por 

possibilitarem o acesso direto entre a extremidade do anel porfirínico e os íons ferro na 

superfície das nanopartículas – e de van der Waals com contribuições de ligações de hidrogênio, 

o que se assemelha ao observado entre o citocromo c solúvel e os complexos III e IV na cadeia 

transportadora de elétrons. Parâmetros cinéticos e termodinâmicos indicaram um mecanismo 

associativo no estado de transição e uma reação favorecida entropicamente para a redução do 

ferricitocromo c pelas Fe3O4-NPs. Por fim, quando incorporadas em um modelo de membrana 

mitocondrial, as nanopartículas permaneceram eletroquimicamente ativas frente ao citocromo 

c se comportando como complexos proteicos em um modelo de membrana celular. Vislumbra-

se, assim, que estes resultados abram novas possibilidades para o desenvolvimento de materiais 

bioinspirados mais sofisticados e robustos para estudos científicos e aplicações tecnológicas.  
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