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RESUMO
Naves, A. F., Estudo da adsorção de horseradish peroxidase (HRP) sobre superfícies
planas e de sua atividade catalítica, 2008, 125p. Tese de Doutorado. Programa de PósGraduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Este trabalho está dividido em duas partes: (i) estudo da adsorção da enzima
horseradish peroxidase (HRP) sobre substratos planos (lâminas de Si/SiO2, filmes
ASP/Si/SiO2,

filmes

CABads/Si/SiO2,

filmes

CABspin/Si/SiO2

e

filmes

CMCABspin/Si/SiO2) seguida de testes da atividade enzimática da HRP imobilizada sobre
estes substratos e (ii) obtenção de oligômeros divinílicos mediada pela HRP. Na primeira
parte, a imobilização da HRP sobre substratos planos foi estudada através de elipsometria,
microscopia de força atômica (AFM) e medidas de ângulo de contato. As isotermas de
adsorção da HRP sobre Si/SiO2, APS/Si/SiO2 e CABads/Si/SiO2 apresentaram um aumento
contínuo da quantidade de material adsorvido ΓHRP em função da concentração da solução de
enzima até atingir um patamar de adsorção no qual verificou-se a formação de uma
monocamada de HRP adsorvida. Nestes casos, o processo de adsorção da HRP pode ser
descrito pelo modelo de adsorção aleatória (RSA). Para filmes HRP/CABspin/Si/SiO2 e
HRP/CMCABspin/Si/SiO2 observou-se adsorção cooperativa de moléculas de HRP e
formação de multicamadas. A adsorção da HRP sobre Si/SiO2, filmes APS, CABads e
CMCABspin é um processo irreversível. Ao contrário, HRP adsorve reversivelmente sobre
filmes CABspin, fato evidenciado pelo decréscimo de ~30% na espessura dos filmes de
enzima. A atividade catalítica dos filmes de HRP imobilizados sobre substratos planos foi
verificada na reação de oxidação do ABTS. Os testes de atividade catalítica mostraram que os
substratos com a HRP adsorvida podem ser reutilizados 3 vezes sem dessorção ou perda da
atividade catalítica da enzima, com exceção dos filmes HRP/CABspin/Si/SiO2 que se tornam
inativos após a primeira catálise. A condição de máxima atividade catalítica de HRP
imobilizada foi correlacionada com grau de cobertura de ~ 55%.
O emprego do monômero etileno glicol dimetacrilato (EGDMA) em reações de
polimerização catalisadas por filmes HRP/Si/SiO2 ou pela HRP livre em solução à

temperatura ambiente revelou a formação de partículas cristalinas com geometria poligonal.
Com objetivo de compreender a formação das estruturas cristalinas, a segunda parte do
trabalho focou a formação de oligômeros de EGDMA e trietileno glicol dimetacrilato
(TEGDMA) em meio aquoso catalisada pela HRP na presença H2O2 a temperatura ambiente.
Os oligômeros de EGDMA e/ou TEGDMA foram caracterizados por gravimetria,
cromatografia de permeação em gel, espectroscopia vibracional na região do infravermelho e
espectroscopia 1H RMN. A auto-associação dos oligômeros originou partículas cristalinas
com ângulos retos, como evidenciado pelas imagens de microscopia eletrônica de varredura.
As medidas de calorimetria exploratória diferencial e difração de raio-x confirmaram a
cristalinidade das amostras. Os oligômeros de EGDMA, TEGDMA e EGDMA-co-TEGDMA
sintetizados na presença do sistema HRP-H2O2 apresentaram grupos vinila pendentes, boa
solubilidade em clorofórmio e ponto de fusão bem definido, evidenciando pouca reticulação
ou ciclização e mostrando que as propriedades catalíticas da HRP propiciam um ambiente
reacional apropriado para produzir materiais poliméricos com novas características.

Palavras chave: horseradish peroxidase, adsorção, filmes finos, ésteres de celulose,
monômeros divinílicos, oligômeros.

ABSTRACT
Naves, A. F., Study on the adsorption of horseradish peroxidase (HRP) onto flat surfaces
and its catalytic activity, 2008, 125p. PhD Thesis. Graduate Program in Chemistry. Instituto
de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

This work is divided into two parts: (i) study on the adsorption of the enzyme
horseradish peroxidase (HRP) onto flat substrates (silicon wafers, ASP/Si/SiO2 films,
CABads/Si/SiO2 films, CABspin/Si/SiO2 films, and CMCABspin/Si/SiO2 films) followed by
enzymatic catalytic tests of HRP immobilized onto these substrates, and (ii) formation of
divinyl-based oligomers mediated by HRP. In the first part, the HRP immobilization onto flat
substrates was investigated by means of ellipsometry, atomic force microscopy (AFM), and
contact angle measurements. Adsorption isotherms of HRP onto silicon wafers, APS/Si/SiO2,
and CABads/Si/SiO2 presented the continuous increase of HRP adsorbed amount ΓHRP as a
function of enzyme solution concentration until an adsorption plateau, which evidenced
monolayer formation. In these cases, the HRP adsorption process can be described by the
random

sequential

adsorption

model

(RSA).

For

HRP/CABspin/Si/SiO2

and

HRP/CMCABspin/Si/SiO2 cooperative adsorption of HRP molecules and multilayer
formation were evidenced. The HRP adsorption onto silicon wafers, APS, CABads, and
CMCABspin films is an irreversible process. Contrarily, HRP adsorbed reversibly onto
CABspin films, since desorption of ~30% could be detected. The catalytic activity of HRP
films immobilized onto flat substrates was verified by oxidation reaction of ABTS. Catalytic
tests showed that substrates with adsorbed HRP can be reused three times without desorption
or catalytic activity lost, except for HRP/CABspin/Si/SiO2 films, which became inactive after
first use.
The emulsion polymerization of ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) in
mediated by HRP/Si/SiO2 films or by free HRP at room temperature revealed the formation of
crystalline particles with polygonal geometry. In order to understand the formation of such
crystalline structures, the second part of this thesis focused on EGDMA and/or triethylene
glycol dimethacrylate (TEGDMA) oligomers formation in aqueous medium catalyzed by
HRP in the presence of H2O2 at room temperature. EGDMA and/or TEGDMA oligomers

were characterized by means of gravimetry, gel permeation chromatography, infrared
vibrational spectroscopy and 1H NMR spectroscopy. Self-assembling of oligomers led to
right-angled crystalline particles, as evidenced by scanning electron microscopy images.
Differential scanning calorimetry and X-ray diffractometry measurements ratified the samples
crystallinity. EGDMA, TEGDMA and EGDMA-co-TEGDMA oligomers synthesized in the
presence of HRP-H2O2 system presented pendant vinyl groups along the chains, good
solubility in chloroform, and well defined melting point. These features evidenced few crosslinking or cyclization and revealed that the catalytic properties of HRP provide an appropriate
environment for production of materials with new characteristics.

Key words: horseradish peroxidase, adsorption, thin films, cellulose esters, divinyl
monomers, oligomers.
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Figura 1. Seqüência de aminoácidos da horseradish peroxidase. carb indica a cadeia de carboidratos
ligada aos resíduos de aminoácidos.
Figura 2. (a) Representação tri-dimensional da estrutura da HRP C determinada por cristalografia de
raio-x (Protein Data Bank, www.rcsb.org/pdb, pdbID: 1H58). O grupo prostético heme (em
vermelho) está localizado entre os domínios distal e proximal, cada um contendo um íon Ca2+ (azul).
As regiões de α-hélice e folha β da enzima são mostradas em violeta e amarelo, respectivamente. (b)
O resíduo His170, da histidina proximal, é coordenado ao átomo de ferro enquanto o sítio de
coordenação distal acima do plano do grupo heme fica vazio.
Figura 3. Mecanismo geral do ciclo catalítico da HRP na presença de H2O2 (agente oxidante). AH
representa o substrato redutor e A• o radical formado.
Figura 4. Representação esquemática das estruturas: (a) lâminas de silício com a camada de óxido de
silício nativa, (b) APS, (c) polissacarídeos CAB onde R = COCH2CH2CH3 e/ou R = COCH3 e/ou R =
H; ou CMCAB onde R = COCH2CH2CH3 e/ou R = CH2COO- e/ou R = COCH3 e/ou R = H, (d)
ABTS.
Figura 5. Representação esquemática da preparação de filmes de polissacarídeos por revestimento
rotacional (spin coating) sobre lâminas de silício.
Figura 6. Representação esquemática da montagem experimental utilizada nas medidas de ângulo de
contato de superfícies planas (a) e do ângulo de contato Θc formado por uma gota de um líquido
depositada sobre uma superfície sólida (b).
Figura 7. Imagem de AFM de filmes de HRP adsorvida (c = 0,001 mg mL-1) sobre lâminas de
Si/SiO2: (a) 1 h, (b) 3 h, e (c) 9 h. A espessura da camada adsorvida (determinada através de medidas
de elipsometria ex situ) e os valores de rms estão indicados na tabela. Área de varredura: 1 µm x 1
µm; resolução: (512 x 512) pixels.
Figura 8. Quantidade de HRP adsorvida Γ (mg m-2) sobre lâminas de Si/SiO2 em função da
concentração de HRP: (♦) isoterma de adsorção durante 24 h, (◊) isoterma de dessorção em água
destilada durante 9 h. As linhas pontilhadas são apenas guia para os olhos.
Figura 9. Imagem de AFM de filmes de HRP sobre lâminas de Si/SiO2 em função da concentração
de enzima durante 24 horas: (a) 0,01 mg mL-1, (b) 0,07 mg mL-1, e (c) 0,10 mg mL-1. A espessura
média da camada adsorvida ex situ e os valores de rms estão indicados na tabela inserida. Área de
varredura: 1 µm x 1 µm; resolução: (512 x 512) pixels.
Figura 10. (a) imagem de AFM para cálculo de convolução da ponta do AFM (filme obtido a partir
de solução aquosa de HRP 0,001 mg mL-1 durante 1 hora de adsorção, a linha clara indica a secção
transversal traçada sobre a imagem; (b) representação bidimensional da secção transversal.

Figura 11. Quantidade de material adsorvida, ΓHRP (mg m-2), sobre monocamadas de APS em função
da concentração de HRP: (●) isoterma de adsorção; (○) isoterma de dessorção. As linhas pontilhadas
são apenas guias para os olhos.
Figura 12. Imagens de AFM de filmes APS/Si/SiO2: (a), e filmes HRP/APS/Si/SiO2: (b) e (c)
adsorvidos a partir de soluções HRP 0,01 mg mL-1 e 0,03 mg mL-1, respectivamente. A espessura
média da camada adsorvida ex situ e os valores de rms estão indicados na tabela inserida. Área de
varredura: 1 µm x 1 µm; resolução: (512 x 512) pixels.
Figura 13. Quantidade de material adsorvido, ΓHRP (mg m-2), sobre filmes CABads em função da
concentração de HRP: (▲) isoterma de adsorção; (∆) isoterma de dessorção. As linhas pontilhadas
são apenas guia para os olhos.
Figura 14. Quantidade de material adsorvido, ΓHRP (mg m-2), sobre filmes CABspin em função da
concentração de HRP: (▼) isoterma de adsorção; (◊) isoterma de dessorção. As linhas pontilhadas
são apenas guia para os olhos.
Figura 15. Quantidade de material adsorvido, ΓHRP (mg m-2), sobre filmes CMCABspin em função da
concentração de HRP: (■) isoterma de adsorção; (□) isoterma de dessorção. As linhas pontilhadas são
apenas guia para os olhos.
Figura 16. Imagens de AFM de filmes CABads/Si/SiO2: (a), e filmes HRP/CABads/Si/SiO2: (b) e (c)
adsorvidos a partir de soluções HRP 0,01 mg mL-1 e 0,03 mg mL-1, respectivamente. A espessura da
camada de HRP adsorvida e os valores de rms estão indicados na tabela inserida. Área de varredura: 1
µm x 1 µm; resolução: (512 x 512) pixels.
Figura 17. Imagens de AFM de filmes CABspin/Si/SiO2: (a), e filmes HRP/CABspin/Si/SiO2: (b) e
(c) adsorvidos a partir de soluções HRP 0,01 mg mL-1 e 0,03 mg mL-1, respectivamente. A espessura
da camada de HRP adsorvida e os valores de rms estão indicados na tabela inserida. Área de
varredura: 1 µm x 1 µm; resolução: (512 x 512) pixels.
Figura 18. Imagens de AFM de filmes CMCABspin/Si/SiO2: (a), e filmes
HRP/CMCABspin/Si/SiO2: (b) e (c) adsorvidos a partir de soluções HRP 0,01 mg mL-1 e 0,03 mg
mL-1, respectivamente. A espessura da camada de HRP adsorvida e os valores de rms estão indicados
na tabela inserida. Área de varredura: (1 x 1) µm2; resolução: (512 x 512).
Figura 19. Medidas de ângulo de contato, θ, em função da quantidade de HRP adsorvida, Γ: (♦)
filmes HRP/SiSiO2, (•) filmes HRP/APS, (▲) filmes HRP/CABads, (▼) filmes HRP/CABspin e (■)
filmes HRP/CMCABspin. As linhas pontilhadas são apenas guias para os olhos.
Figura 20 Medidas de ângulos de avanço ΘA e recesso ΘR para gotas de água depositadas nas
superfícies dos diferentes substratos antes e após a adsorção de HRP a partir de solução na faixa de
concentração de 0,01 a 0,10 mg mL-1 a (24 ± 1) °C durante 24 h: (a) filmes HRP/Si/SiO2, (b) filmes
HRP/APS/Si/SiO2, (c) filmes HRP/CABads/Si/SiO2, (d) filmes HRP/CABspin/Si/SiO2 e (e) filmes
HRP/CMCABspin/Si/SiO2.
Figura 21. Espectro de absorção de soluções de HRP 0,5 mg mL-1 na presença de H2O2: (-) HRP 0,5
mg mL-1; (-) adição de H2O2; (-) 10 minutos após a adição de H2O2; (-) 20 minutos após a adição de
H2O2.
Figura 22. Espectro de absorção de soluções de HRP 0,5 mg mL-1 na presença de EGDMA: (-) HRP
0,5 mg mL-1; (-) adição de EGDMA; (-) 10 minutos após a adição de EGDMA; (-) 20 minutos após a
adição de EGDMA.

Figura 23. Espectro de absorção de soluções de HRP 0,5 mg mL-1 na presença de CTAB: (-) HRP 0,5
mg mL-1; (-) 10 minutos após a adição de CTAB; (-) 20 minutos após a adição de CTAB.
Figura 24. Representação esquemática da reação de oxidação do ABTS catalisada pela HRP na
presença de H2O2.
Figura 25. Espectro de absorção do ABTS•+ na região do visível. As linhas verticais são apenas guia
para os olhos.
Figura 26. Atividade catalítica da HRP adsorvida sobre superfícies planas: ( ) HRP livre; (♦) filmes
HRP/Si/SiO2; (▲) filmes HRP/CABads/Si/SiO2; (■) HRP/CMCABspin/Si/SiO2; (●) filmes
HRP/APS/Si/SiO2 e (▼) filmes HRP/CABspin/Si/SiO2. Todos os filmes de HRP foram adsorvidos a
partir de solução HRP 0,07 mg mL-1 durante 24 h de adsorção.
Figura 27. Oxidação do ABTS catalisada pela HRP na presença de H2O2. (a) HRP livre + ABTS +
H2O2; (b) HRP adsorvida sobre Si/SiO2 + ABTS + H2O2.
Figura 28. Imagens de AFM obtidas de filmes de HRP sobre lâminas de silício: (a) antes da
polimerização em emulsão; (b) depois da 1ª utilização da placa. A espessura da camada adsorvida e
os valores de rms estão indicados na tabela. Área de varredura: 1 µm x 1 µm; resolução: (512 x 512)
pixels.
Figura 29. (a) Rendimento das reações de polimerização em emulsão do EGDMA catalisadas pela
HRP livre (barra hachurada) ou adsorvida (barras cinza). A placa com HRP adsorvida pôde ser
utilizada três vezes, num intervalo de tempo de 6 dias. (b) Dispersão de PEGDMA obtida pela
polimerização de EGDMA catalisada pela HRP imobilizada na presença de H2O2 à temperatura
ambiente.
Figura 30. Imagens de MEV obtidas para as partículas secas de PEGDMA-HRPads (a), (b), (c); e
para as partículas secas de PEGDMA-HRPlivre sintetizadas na presença de H2O2.
Figura 31. Espectros de FT-IR de PEGDMA-HRPads polimerizado na presença de filmes
HRP/Si/SiO2 (-), PEGDMA-HRPlivre polimerizado na presença da HRP livre (-).
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Figura 32. Ciclo da HRP catalisando uma reação de polimerização, onde M é o monômero, M• é o
radical monomérico e MM• é o radical oligomérico que inicia a polimerização. As constantes de
velocidade k1, k2 e k3 representam a velocidade de formação do composto I, a velocidade de redução
do composto I e a velocidade de redução do composto II, respectivamente.
Figura 33. Representação esquemática das estruturas: (a) CTAB, (b) EGDMA e (c) TEGDMA.
Figura 34. Espectro de 1H RMN (300MHz) obtidos para as partículas PEGDMA onde (i) é o
espectro original, (ii) é a ampliação da região entre 4,9 e 4,0, e (iii) é a ampliação da região entre 6,3 e
5,3.
Figura 35. Espectro de 1H NMR obtido para PTEGDMA onde (i) é o espectro original, (ii) é a
ampliação da região entre 4,6 e 4,0, e (iii) é a ampliação da região entre 6,3 e 5,5.
Figura 36. Espectro de 1H NMR obtido para P(EGDMA-co-TEGDMA) onde (i) é o espectro
original, (ii) é a ampliação da região entre 4,6 e 4,0, e (iii) é a ampliação da região entre 6,3 e 5,3.
Figura 37. Espectro de 1H RMN obtido para CTAB onde (i) é o espectro original, (ii) é a ampliação
da região entre 4,0 e 0.
Figura 38. Espectro de infravermelho obtido para as partículas sintetizadas (a) na presença do
sistema HRP-H2O2.
Figura 39. Imagens de MEV obtidas para amostras PEGDMA: (a) e (b), PTEGDMA: (c) e (d),
P(EGDMA-co-TEGDMA): (e).
Figura 40. Imagens de MEV obtidas a partir de: (a) PEGDMA polimerizado em água (ausência de
CTAB) pelo sistema HRP-H2O2; (b) síntese controle realizada na ausência de monômero e presença
de HRP-H2O2 em solução CTAB 2 mmol L-1.
Figura 41. Representação esquemática da auto-associação de dímeros EGDMA dirigida pelas
interações entre dipolos das carbonilas e por interações hidrofóbicas entre os grupos metileno.
Figura 42. Curvas DSC obtidas para as amostras secas de PEGDMA (-), PTEGDMA (-) e
P(EGDMA-co-TEGDMA) (-). As linhas bases das amostras PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGMDA)
foram mudadas para tornar os dados mais claros.
Figura 43. Curvas DSC obtidas para (a) PEGDMA, (b) PTEGDMA e (c) P(EGDMA-co-TEGDMA).
Figura 44. Difratogramas de raio-x em pó obtidos para as disperses secas de PEGDMA, PTEGDMA
e P(EGDMA-co-TEGDMA) sintetizados pelo sistema HRP-H2O2. As linhas base para PTEGDMA e
P(EGDMA-co-TEGDMA) foram deslocadas para tornar os dados mais claros.
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Tabela 1. Características dos polissacarídeos: massa molar ponderal média ( M w ), temperatura de
transição vítrea (Tg), temperatura de fusão (Tm), grau de substituição para grupos carboxymetil
(DSCM), grau de esterificação para grupos acetato (DSAC), buritato (DSBU) e hidroxila (OH), índice de
refração (n) para comprimento de onda de 632,8 nm. Todos os dados foram fornecidos pelo
fabricante.
Tabela 2. Polimerização em emulsão EGDMA em 10 mL de solução CTAB 2 mmol L-1 catalisada
pela HRP livre em solução ou adsorvida sobre Si/SiO2 na presença de H2O2. As quantidades de
EGDMA e H2O2 foram variadas. A espessura média da camada de enzima adsorvida dHRP, e a massa
correspondente mHRP, estão indicadas.
Tabela 3. Valores médios de espessura d, dos ângulos de contato de avanço ΘA e recesso ΘR para
lâminas de Si/SiO2 e filmes APS antes da adsorção da HRP, e de histerese de ângulo de contato ∆Θ.
Tabela 4. Valores médios de espessura d, dos ângulos de contato de avanço ΘA e recesso ΘR para os
filmes de polissacarídeos antes da adsorção da HRP e histerese de ângulo de contato ∆Θ.
Tabela 5. Valores de ângulo de contato dos substratos (Θsubstrato) antes da adsorção da HRP, grau de
recobrimento, número de moléculas de HRP adsorvidas cm-2, raio da HRP (rHRP) adsorvida sobre os
substratos planos e quantidade de produto formado nos ensaios catalíticos após 600 s de reação.
Tabela 6. Polimerização de EGDMA utilizando HRP adsorvida sobre substratos hidrofílicos ou HRP
livre em solução.
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Tabela 7. Quantidades de EGDMA, TEGDMA e H2O2 utilizadas nas reações de polimerização em
emulsão realizadas em 140 mL de solução aquosa de CTAB 2,0 mmol L-1. [HRP] 0,02 x 10-3 mg mL1
. As alíquotas de H2O2 foram adicionadas ao meio reacional 20 vezes em intervalos de 5 minutos
cada. T = (24 ± 1) °C.
Tabela 8. Teor de sólidos e rendimento das reações determinados após 300 minutos de reação,
catalisada pelo sistema HRP-H2O2. Os valores de massa molar média ponderal M w e massa molar
média numérica M w foram obtidos através das análises GPC.
Tabela 9. Temperatura de transição vítrea (Tg) e temperatura de fusão (Tm), entalpia de fusão (∆Hm) e
temperatura de cura (Tcura) determinadas para as amostras PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-coTEGDMA).
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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ENZIMA HRP

A raiz forte (Amoracia rusticana) é uma planta perene que cresce em regiões
temperadas. É bastante cultivada principalmente devido ao valor culinário de suas raízes, as
quais são também uma rica fonte de peroxidase. A produção de peroxidase a partir de raiz
forte ocorre relativamente em larga escala por causa do uso comercial da enzima produzida
por esta planta. As enzimas são catalisadores biológicos que podem intermediar várias
reações. Dentre elas, as peroxidases constituem uma classe caracterizada pela presença do
grupo prostético heme no seu sítio ativo, o qual é oxidado na presença de peróxido de
hidrogênio levando à produção de cátions radicais π. Estes, por sua vez, podem oxidar uma
série de substratos. A HRP (do inglês “horseradish peroxidase”, EC 1.1.11.7), é uma
glicoproteína globular obtida a partir da raiz forte que contêm vários tipos de isoenzimas,
sendo a isoenzima C (HRP C) a mais abundante delas [Veitch, 2004]. Esta isoenzima é
constituída de 308 resíduos de aminoácidos (Figura 1), um grupo prostético heme, dois íons
cálcio e oito cadeias laterais neutras de carboidratos que se ligam à enzima através dos
resíduos de asparagina [Welinder, 1976]. Apresenta massa molar entre 40.000 g mol-1 e
45.000 g mol-1, sendo que a cadeia polipeptídica corresponde a 33.890 g mol-1 e a porção de
carboidratos constitui entre 18 e 22% do total.
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Pontes di-sulfeto:

Figura 1. Seqüência de aminoácidos da horseradish peroxidase. carb indica a cadeia de carboidratos ligada aos
resíduos de aminoácidos.

A estrutura da HRP (Figura 2a) possui dois domínios similares e bem definidos. Cada
domínio contém um íon cálcio que garante a estabilidade estrutural e controla diretamente a
atividade enzimática. Ambos os domínios fornecem um ambiente hidrofóbico onde o grupo
heme se localiza, sendo que um resíduo de histidina (His170) ocupa a posição de 5ª
coordenação do átomo de Fe (Figura 2b). Esta situação é muito similar àquela encontrada nas
estruturas da hemoglobina e da mioglobina, tal que a histidina é chamada proximal e o
domínio da enzima próximo a este ligante é denominado domínio proximal. O outro domínio
é análogo e nomeado domínio distal, contendo uma histidina não coordenada (His42), a qual é
identificada como histidina distal.
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(b)

Asn70
Phe41
His42

Arg38

His170

Asn247

Figura 2. (a) Representação tri-dimensional da estrutura da HRP C determinada por cristalografia de raio-x
(Protein Data Bank, www.rcsb.org/pdb, pdbID: 1H58). O grupo prostético heme (em vermelho) está localizado
entre os domínios distal e proximal, cada um contendo um íon Ca2+ (azul). As regiões de α-hélice e folha β da
enzima são mostradas em violeta e amarelo, respectivamente. (b) O resíduo His170, da histidina proximal, é
coordenado ao átomo de ferro enquanto o sítio de coordenação distal acima do plano do grupo heme fica vazio.

O mecanismo geral de catálise da HRP está ilustrado na Figura 3. A primeira etapa
que ocorre é a clivagem do peróxido de hidrogênio (agente oxidante) catalisada pela HRP.
Um dos oxigênios do H2O2 deixa a molécula em forma de água enquanto o outro fica retido
no grupo heme da enzima, o qual contém Fe3+ que é oxidado pelo peróxido de hidrogênio ao
Composto I. Na ausência de doadores fortes de elétrons o composto I pode abstrair um elétron
do substrato e se transformar no Composto II, que por sua vez aceita um elétron de outra
molécula de substrato e retorna à forma nativa da enzima. Nesta etapa, a perda de um elétron
do substrato geralmente é acompanhada pela perda de um próton, determinando a formação
de um radical. A alta reatividade e baixa seletividade comumente associada aos radicais
orgânicos torna a química dos produtos originários de peroxidases muito complicada.
Os substratos que reduzem os Compostos I e II são chamados “substratos redutores” e
a interação destes com o sítio ativo acontece através da posição delta da ponte heme. Não
somente o peróxido de hidrogênio, como também muitos compostos contendo ligações
peroxo podem gerar o Composto I (HRP-I); os perácidos, por exemplo, reagem mais rápido
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que o peróxido de hidrogênio. A redução do Composto II é geralmente a etapa determinante
da velocidade da reação. O excesso de H2O2 pode inibir o ciclo catalítico normal, assim, o
Composto II passa à forma de Composto III, que por perda de oxigênio pode chegar ao
Composto IV, o qual pode reagir com H2O2 e retornar à forma de Composto II. Este caminho,
além de possuir uma velocidade de reação muito inferior, ainda apresenta um agravante que é
a possibilidade de o Composto III passar a uma forma inativa irreversível, ocasionando a
perda total da atividade enzimática [Rocha, 1995].
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Figura 3. Mecanismo geral do ciclo catalítico da HRP na presença de H2O2 (agente oxidante). AH representa o
substrato redutor e A• o radical formado.
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O mecanismo de clivagem da ligação peróxido é amplamente aceito e envolve a
assistência dos resíduos de aminoácidos His170, His42 e Arg38 (Figura 2b). A reação é
iniciada pela His42 que aceita um próton do peróxido de hidrogênio, facilitando a
coordenação da porção OOH ao átomo de Fe. Este processo significa a transferência de uma
carga negativa do lado distal para o domínio proximal. Em seguida, a histidina proximal é
desprotonada, etapa que deixa um excesso de carga negativa no lado proximal, enquanto dois
resíduos de cargas positivas permanecem no lado distal. Como conseqüência desta situação, a
carga negativa se transfere do lado proximal para o distal. O mecanismo é chamado “empurrapuxa” (do inglês “push-pull”), pois a histidina proximal virtualmente empurra o elétron para
o lado distal, enquanto os resíduos His42 e Arg38 atuam “puxando” as cargas para o domínio
distal. As duas etapas foram determinadas experimentalmente para a formação do Composto I
e seus respectivos parâmetros termodinâmicos foram calculados. Mecanismos similares têm
sido reportados para alguns sistemas modelos de porfirinas. Entretanto, estudos recentes de
dinâmica molecular sugerem a existência de ao menos dois mecanismos diferentes,
dependendo do estado de protonação do resíduo H42. O mecanismo descrito anteriormente se
refere ao ciclo peroxidásico. No ciclo oxidásico os dois átomos de oxigênio rapidamente
trocam de lugar se o resíduo His42 é protonado, ficando em posição oposta àquela em que a
histidina distal é neutra (a qual permite que o ligante peróxido se ancore mais firmemente pela
ligação de hidrogênio entre o resíduo His e o átomo de oxigênio coordenado ao Fe).
Como esperado, a mutação de His42 resulta em perda significante da afinidade para
peróxido de hidrogênio, bem como da velocidade de reação. Parte da atividade é conservada
no caso da mutação His42E, enquanto derivados de imidazol permitem que parte da atividade
seja restaurada para His42A. Portanto, acredita-se que a histidina distal, mas não sua posição,
seja essencial para a atividade catalítica. Por outro lado, o resíduo Arg38 não parece ser
essencial para a formação do Composto I, embora aumente significantemente a afinidade

Considerações Gerais

6

frente ao peróxido de hidrogênio e, em conseqüência, as velocidades de reação. O cátion
radical porfirínico (Composto I) ocorre em quase todas as peroxidases. Exceções são as
enzimas citocromo c peroxidase (CcP) e lacoperoxidase. O Composto II existe em dois
estados dependentes do pH. A forma básica é menos reativa enquanto a forma ácida é
relativamente reativa e instável [Dunford, 1999].
Esta enzima apresenta ponto isoelétrico (pI) de pH 7,2 [Cui et al, 2001] e pH ótimo
entre 6,0 e 6,5 [Chattopadhyay e Mazumdar, 2000]. Estudos anteriores comprovaram que a
perda de íons cálcio se reflete diretamente na estrutura da HRP, ocasionando aumento no
valor do raio de giração (Rg = 26,545 Ǻ) da enzima. Este pode variar para Rg = 26,583 Ǻ na
presença do íon Ca2+ distal apenas. Quando apenas o íon Ca2+ proximal constitui a estrutura
da HRP observa-se Rg = 26,567 Ǻ e a ausência de ambos resulta em Rg = 27,477 Ǻ [Laberge
et al, 2003]. Estas evidências suportam a perda da atividade catalítica e confirmam que os
íons cálcio são indispensáveis para manter a não-planaridade funcional da ponte heme. Além
do mais, enzima se torna inativa na presença de cianeto, sulfeto e fluoreto, uma vez que estes
substratos podem se ligar irreversivelmente ao sítio catalítico.

Mecanismo de oxidação do substrato
Como em outras peroxidases, somente a posição delta da ponte heme (C20 e o grupo
metil ligado ao C18, veja Figura 3) é exposta para ligantes volumosos, sendo que moléculas
com tamanho comparável ao peróxido de hidrogênio obviamente têm acesso à posição de
coordenação 6 no Fe. Este sítio ligante é circundado de resíduos hidrofóbicos, os quais
impedem o acesso do substrato ao grupo ferril. Esta é a razão pela qual quase todas as reações
catalisadas pela HRP são reações de transferência de elétrons ao invés de reações de
transferência de oxigênio, como acontece na peroxidase 450 (P450) e na cloroperoxidase.
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Dois mecanismos têm sido propostos para a redução do Composto I pelo substrato: (i)
a abstração do átomo de hidrogênio é feita pelo grupo ferril (o elétron fica no grupo porfirina
e o próton vai para a histidina distal) ou (ii) ocorre a transferência direta de elétron do
substrato para a ponte heme.
Os estudos cinéticos sobre o mecanismo da HRP se tornam uma questão
particularmente difícil por três razões: (i) a oxidação de substratos geralmente produz radicais
altamente reativos e não seletivos, os quais subseqüentemente se submetem a polimerizações
(ou formação de oligômeros) sem controle, com estequiometria imperfeita; (ii) a maioria dos
substratos não consegue saturar a enzima devido à solubilidade limitada em água; (iii) as
velocidades de reação são muito rápidas para que determinações precisas sejam feitas
[Dunford, 1999].
O mecanismo da HRP envolvendo reduções de um elétron do Composto II traz a
enzima de volta ao estado fundamental. Deve-se, contudo, notar que alguns substratos são
oxidados em uma única etapa envolvendo dois elétrons, dentre eles estão guaiacol (que pode
ser oxidado tanto pelo modelo mono ou bi-eletrônico), tiocianato e tioanisol. Há também
alguns poucos casos em que a HRP atua como uma peroxigenase, transferindo um átomo de
oxigênio do peróxido para o substrato (tioanisol e alguns derivados de hidroxilaminas).

Parte I:

Estudo da adsorção de HRP sobre superfícies planas e atividade
catalítica da enzima imobilizada
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1. INTRODUÇÃO

A imobilização de materiais bioativos em matrizes sólidas tem despertado grande
interesse nos últimos anos, pois é uma ferramenta útil para a obtenção de dispositivos que têm
aplicação tanto em processos industriais como na área médica [Vianello et al, 2000].
Algumas aplicações da HRP em pequena escala incluem etapas de sínteses orgânicas
como N- e O-dealquilação e hidroxilações seletivas [Veitch, 2004]. A HRP é capaz de
catalisar reações de polimerização em emulsão de monômeros vinílicos [Kalra e Gross, 2000;
Kalra e Gross, 2002] alcançando altas taxas de rendimento (cerca de 80-90%) em um tempo
de reação de 1,25h e produzindo cadeias estereoespecíficas com altas massas molares. Um
dos principais pontos que inibe a aplicação desta enzima em grande escala industrial é o seu
alto custo [Eggins, 1997]. Por esse motivo, a adsorção de enzimas sobre superfícies sólidas é
um importante campo de pesquisa para a química e biotecnologia, pois tal processo pode
viabilizar a aplicação e estender a vida útil de uma enzima através do re-uso, reduzindo
substancialmente o custo da mesma em processos industriais. Porém, durante o processo de
adsorção de uma enzima sobre uma superfície é importante que sua estabilidade e eficiência
catalítica não sejam alteradas evitando assim a sua inativação [Vianello et al, 2000; Eggins,
1997]. Uma das forças motrizes para a adsorção de proteínas é o ganho entrópico gerado pela
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mudança de conformação quando a proteína adsorve sobre uma superfície sólida [Lyklema e
Norde, 1996; Chibata, 1978]. Especialmente no caso de enzimas, a imobilização pode trazer
vantagens se o sítio ativo ficar orientado para o meio reacional e se a enzima imobilizada
puder ser reutilizada várias vezes [Kikor e Scheeline, 2001; Almeida, 2004] Portanto, há um
compromisso entre a mudança conformacional devido à adsorção e a manutenção da atividade
enzimática. Quando esta condição é atingida com sucesso, a imobilização de enzimas
apresenta um vasto campo de aplicação, como a construção de biosensores, bioreatores e
outros dispositivos bioeletrônicos.
A imobilização de HRP tem sido realizada através de diferentes técnicas. Anzai e
Kobayashi [Anzai e Kobayashi, 2000] estudaram a formação de filmes finos e multicamadas
de concanavalina A (Con A) e HRP sobre a superfície de placas de quartzo hidrofóbicas e
eletrodo de platina através da complexação bioespecífica da Con A e os resíduos de açúcar na
glicoenzima. Em seu trabalho, eles conseguiram mostrar que a complexação entre Con A e as
cadeias de carboidratos da HRP é muito útil para construir filmes finos em multicamadas
mantendo a atividade catalítica da enzima.
Li e colaboradores produziram filmes em multicamadas depositando HRP carregada
negativamente e complexo de poli(4-vinilpiridina)-Os(bpi)2Cl carregado positivamente sobre
um eletrodo de ouro e obtiveram um eletrodo capaz de catalisar a eletro-redução de H2O2 com
várias vantagens, tais como fabricação simples, resposta rápida, estabilidade mecânica e
independência do tamanho e da topologia do eletrodo original [Li et al, 2000]. Na construção
de filmes pelo método "layer by layer" (LBL) as proteínas/enzimas são orientadas de forma a
não sofrer denaturação e facilitar a transferência de elétrons. Além disso, este método é capaz
de controlar a espessura média do filme.
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Em outro trabalho, Cui e colaboradores [Cui et al, 2001] estudaram a adsorção de
HRP e um sal de amônio quaternário bipolar (NC6BPC6N) sobre placas de quartzo e eletrodo
de ouro modificado por uma camada de tiol com grupos terminais carregados negativamente,
através do processo LBL. O eletrodo modificado foi utilizado como catalisador de eletroreduções de peróxido de hidrogênio, demonstrando que os filmes em multicamadas contendo
a HRP e o sal de amônio quaternário bipolar podem se associar através de interações
eletrostáticas.
Kikor e Scheeline [Kikor e Scheeline, 2001] verificaram que a oxidação de HRP ao
Composto I induz a dessorção da enzima imobilizada sobre superfície de sílica. A variação na
concentração de H2O2 pode ser monitorada de forma a favorecer a adsorção ou dessorção.
Este aspecto passa a ser especialmente importante quando o volume do reator é pequeno. Eles
também estudaram a adsorção sobre polipropileno (substrato de caráter hidrofóbico),
demonstrando que a HRP tem maior afinidade pela sílica (substrato de caráter hidrofílico).
Uma vez que a HRP adsorve pouco sobre polipropileno, este seria ideal como material para
construir reatores, evitando as possíveis oscilações de concentração de HRP devido à
adsorção e dessorção.
No caso de filmes obtidos pela técnica de Langmuir-Blodgett (LB), Berzina e
colaboradores [Berzina et al, 1998] estudaram a atividade catalítica da HRP adsorvida em
camadas alternadas com a estrutura monocamada1/HRP/monocamada2, escolhendo esta
enzima por ser conveniente para aplicações práticas. Foram escolhidas soluções de várias
substâncias anfifílicas para serem utilizadas nas monocamadas de LB. Como resultado, o
tempo de atividade da enzima inserida entre as monocamadas de LB foi aumentado e sua
atividade catalítica foi preservada mesmo depois da remoção da monocamada protetora
(monocamada 2) quando o biocatalisador foi estocado em soluções tampão.
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A imobilização de proteínas sobre filmes ultrafinos de polissacarídeos (espessura
menor que 6 nm) vem sendo estudada em nosso grupo através de elipsometria, medidas de
ângulo de contato e microscopia de força atômica [Sierakowski et al, 2002; Pancera et al,
2003; Castro e Petri, 2005]. A formação dos filmes ultrafinos de carboximetil celulose (CMC)
ou

galactomananas

oxidadas

sobre

lâminas

de

silício

modificadas

com

aminopropiltrimetoxisilano (APS) é dirigida por interações eletrostáticas entre as aminas da
superfície e os grupos carboxilatos dos polissacarídeos [Fujimoto e Petri, 2001]. Já a adsorção
de ésteres de celulose sobre lâminas de silício se dá por interações de hidrogênio entre os
grupos silanóis do substrato e as hidroxilas do anel glicosídico [Kosaka et al, 2005; Kosaka et
al, 2007].
Albumina bovina, que tem praticamente 60% de resíduos hidrofóbicos, apresenta
grande afinidade por filmes de polissacarídeos com caráter hidrofílico [Duan et al, 2001;
Kirstein e Scheller, 1987], no entanto possui afinidade reduzida por filmes mais hidrofóbicos
de propionato acetato de celulose (CAP) ou butirato acetato de celulose (CAB) [Yurov et al,
2000]. Lipase, que contém 57% de resíduos hidrofóbicos em sua estrutura, praticamente não
adsorve sobre filmes de CMC, mas adsorve fortemente sobre filmes de CAP ou CAB [Kosaka
et al, 2007]. A glicoproteína ConA apresenta alta constante de adsorção (2,1 x 106 M-1) sobre
filmes de CMC, independentemente do grau de substituição CMC [Mori et al, 2001; Castro e
Petri, 2005] A HRP, que também é uma glicoproteína, contém 60% de resíduos hidrofílicos
em sua estrutura, além de carregar resíduos de manose, xiloglucanas e glucanas [Veitch,
2004], o que explica a alta afinidade por superfícies de sílica.
Algumas patentes empregando a enzima HRP enfocam aplicações biológicas tais
como quantificação de peróxido de hidrogênio através da reação com HRP [Nozaki e
Kawamoto, 2004], construção de carreadores utilizados para imobilizar enzimas como a HRP
[Yurov et al, 2000; Duan et al, 2001; Mori et al, 2001; Kirstein e Scheller, 1987], utilização
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de HRP imobilizada em sensores [Ywasaki e Tanba, 2001] e como marcadores para
imunocromatografia [Tatsumi et al, 2001; Maruyma e Okada, 2001; Senda et al, 2000; Van et
al, 1994]. Outros trabalhos tratam em geral sobre a imobilização de HRP, utilizando eletrodos
como substrato, para aplicação como biosensores [Yasukawa et al, 2003; Yasukawa et al,
2002] e bioeletrocatálise com peróxido de hidrogênio.
Esta parte da tese envolveu o estudo da adsorção de HRP sobre superfícies planas
hidrofílicas (lâminas de silício e filmes APS suportados sobre as lâminas de silício) e sobre
filmes mais hidrofóbicos dos polissacarídeos CAB e acetato butirato de caboximetil celulose
(CMCAB) suportados sobre lâminas de silício. Este último é um material anfifílico formado
por butirato acetato de celulose modificado com grupos carboxilato. Assim sendo, a atividade
catalítica dos filmes de HRP imobilizados sobre esses substratos planos também foi avaliada.
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2. OBJETIVOS

Os objetivos desta primeira parte da Tese foram:
1. Estudar o processo de adsorção da enzima horseradish peroxidase (HRP) sobre substratos
planos;
2. Determinar da atividade catalítica da HRP imobilizada nos substratos planos através da
reação de oxidação do ABTS, bem como a re-utilização dos suportes catalíticos obtidos;
3. Avaliar a atividade catalítica dos filmes de HRP imobilizados sobre lâminas de Si/SiO2
em reações de polimerização em emulsão envolvendo o monômero etileno glicol
dimetacrilato (EGDMA), bem como sua re-utilização.
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3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Materiais
Lâminas de silício com uma camada de óxido de silício nativo (Si/SiO2) adquiridas da
Crystec (Berlim, Alemanha) foram utilizadas como substrato.
A enzima horseradish peroxidase (HRP, Sigma, USA), tipo VI-A, obtida a partir da
Amoracia rusticana, (massa molar ~ 44,000 g mol-1, P-6782, 1380 unidades mg-1, EC
1.11.1.7) foi utilizada sem purificação prévia. A pureza da HRP, também chamada de
Reinheitzahl (Rz), foi estimada a partir da razão de absorbância a 403 nm e 280 nm (Rz =
A403/A280). O valor Rz da solução de HRP 0,25 g L-1 foi quantificado em (2,9 ± 0,1),
indicando baixa contaminação por outras proteínas [Chattopadhyay e Mazumdar, 2000].
Lâminas de Si/SiO2 silanizadas com (3-aminopropil) trietoxisilano (APS, Fluka, USA)
[Petri et al, 1999] ou recobertas com filmes dos polissacarídeos butirato acetato de celulose
(CAB, Eastman, Brasil) ou butirato acetato carboximetil celulose (CMCAB, Eastman, Brasil)
[Amim Jr et al, 2008] foram utilizadas para os ensaios de adsorção da HRP. As características
das amostras de polissacarídeos estão apresentadas na Tabela 1. O solvente acetato de etila
(Casa Americana) foi utilizado para a preparação das soluções de polissacarídeos.
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Tabela 1. Características dos polissacarídeos: massa molar ponderal média ( M w ), temperatura de transição

vítrea (Tg), temperatura de fusão (Tm), grau de substituição para grupos carboxymetil (DSCM), grau de
esterificação para grupos acetato (DSAC), buritato (DSBU) e hidroxila (OH), índice de refração (n) para
comprimento de onda de 632,8 nm. Todos os dados foram fornecidos pelo fabricante.
Polissacarídeo

M w (g mol-1)

Tg (°C)

Tm (°C)

DSCM

DSAC

DSBU

OH

n632,8

CAB
CMCAB

20.000
20.000

125
135

155-165
145-160

--0,33

0,90
0,44

1,70
1,64

0,40
0,59

1,480
1,480

A atividade catalítica da enzima adsorvida foi avaliada em dois ensaios. Um dos testes
de atividade catalítica da HRP na presença de peróxido de hidrogênio (H2O2, Casa
Americana, Brasil) foi realizado utilizando 2,2´-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato)
(ABTS, Sigma, USA). Em outro experimento, a polimerização em emulsão de etileno glicol
dimetacrilato (EGDMA, Sigma, USA) foi estudada na presença do surfatante brometo de
cetiltrimetilamônio (CTAB, Aldrich, USA). Nesta reação foram empregados HRP
imobilizada ou livre em solução e solução diluída de H2O2 0,003% (v/v) para a produção de
radicais livres, avaliando-se a atividade catalítica da enzima em reações de polimerização em
emulsão e a posterior reutilização dos filmes de HRP imobilizada.
As estruturas dos materiais e reagentes empregados neste trabalho estão representadas
na Figura 4.

3.2. Métodos
3.2.1. Adsorção da HRP sobre Substratos Planos
3.2.1.1. Preparação dos substratos
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Os substratos planos utilizados para a adsorção da HRP foram lâminas de silício (Si),
recobertas com uma camada de óxido de silício nativo (SiO2). As lâminas foram cortadas em
dimensões de (0,8 x 0,8) cm2 (área superficial = 0,64 cm2) e previamente limpas com mistura
oxidativa NH4OH : H2O2 : H2O (1:1:3) a 70 ºC durante aproximadamente 30 minutos, sendo
logo depois lavadas com água destilada, secadas com jato de N2 e caracterizadas por medidas
de elipsometria [Fujimoto e Petri, 2001; Petri et al, 1999].
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Figura 4. Representação esquemática das estruturas: (a) lâminas de silício com a camada de óxido de silício
nativa, (b) APS, (c) polissacarídeos CAB onde R = COCH2CH2CH3 e/ou R = COCH3 e/ou R = H; ou CMCAB
onde R = COCH2CH2CH3 e/ou R = CH2COO- e/ou R = COCH3 e/ou R = H, (d) ABTS.

3.2.1.2. Obtenção dos Filmes APS
Os filmes APS foram obtidos imergindo-se as lâminas de silício previamente limpas
em uma solução de APS dissolvido em tolueno (1 % w/v), a (60±1) ºC durante 30 s [Petri et
al, 1999]. Os substratos silanizados foram lavados com tolueno e acetona. Os filmes obtidos
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nesta etapa foram codificados como APS/Si/SiO2. As lâminas de silício e os filmes APS
foram caracterizados por medidas de elipsometria, ângulo de contato e microscopia de força
atômica (AFM).

3.2.1.3. Obtenção dos Filmes de CAB e CMCAB
Filmes ultrafinos (d < 5 nm) e finos (d entre 30 e 200 nm) foram obtidos a partir de
uma solução homogênea de CAB 10 mg mL-1 preparada em acetato de etila a (24±1) ºC. Para
os filmes CAB obtidos por adsorção, (CABads, filmes ultrafinos) as lâminas de silício
previamente limpas foram imersas em 2 mL da solução CAB 10 mg mL-1. Após 21 h as
lâminas com filmes CABads suportados sobre o silício foram removidas da solução, lavadas
com acetato de etila, secadas com jato de N2 e caracterizadas por medidas de elipsometria,
ângulo de contato e AFM. Os filmes suportados sobre as lâminas de silício foram codificados
como CABads/Si/SiO2. Para obter os filmes CAB pelo método de revestimento rotacional
(spin coating) (CABspin, filmes finos), as lâminas de silício previamente limpas foram presas
à base giratória do spinner (Spin Coater Headway, Garland, USA) por meio de vácuo e uma
limpeza adicional foi realizada com acetato de etila. A lâmina foi submetida a uma rotação de
3000 rpm durante 30 s. Então, a solução CAB 10 mg mL-1 foi gotejada sobre as lâminas de
silício, as quais foram novamente submetidas a uma rotação de 3000 rpm durante 30 s (Figura
5). Durante a centrifugação, o solvente é rapidamente eliminado e filmes homogêneos são
facilmente obtidos. Os filmes CABspin obtidos foram submetidos a tratamento térmico
(annealing) a 170 ºC durante 15 h e caracterizados por medidas de elipsometria e ângulo de
contato. A temperatura de 170 ºC foi escolhida por estar acima das temperaturas de transição
vítrea (Tg) e de fusão (Tm), 125 ºC e 165 ºC, respectivamente, do polissacarídeo. Os filmes
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CABspin suportados sobre as lâminas de silício foram codificados como CABspin/Si/SiO2 e
caracterizados por medidas de elipsometria, ângulo de contato e AFM.

acetato
de etila
lâmina de
silício

(1)

ω

(2)

(3)

base
giratória

ω

solução de
polissacarídeos

(4)

(5)

(6)

filme sobre
o substrato

Figura 5. Representação esquemática da preparação de filmes de polissacarídeos por revestimento rotacional
(spin coating) sobre lâminas de silício.

Filmes finos de CMCAB (CMCABspin, filmes finos) foram obtidos por revestimento
rotacional (spin coating) a partir de uma solução homogênea de CMCAB 10 mg mL-1
preparada em acetato de etila a (24±1) ºC, de forma semelhante àquela empregada para a
obtenção de filmes de CAB. Os filmes CMCABspin obtidos foram submetidos a tratamento
térmico (annealing) a 170 ºC durante 15 h e caracterizados por medidas de elipsometria e
ângulo de contato. A temperatura de 170 ºC foi escolhida por estar acima das temperaturas de
transição vítrea (Tg) e de fusão (Tm), 135 ºC e 160 ºC, respectivamente, do polissacarídeo. Os
filmes CMCABspin suportados sobre as lâminas de silício foram codificados como
CMCABspin/Si/SiO2 e caracterizados por medidas de elipsometria, ângulo de contato e AFM.

Parte I

Estudo da adsorção da HRP e atividade catalítica

19

3.2.1.4. Isotermas de adsorção e dessorção da HRP sobre lâminas de Si/SiO2
Isotermas de adsorção da enzima sobre lâminas de silício foram obtidas a (24 ± 1) ºC
imergindo-se as lâminas de silício durante 24 h em 2 mL solução aquosa de HRP, cujas
concentrações variaram numa faixa de 0,01 a 0,10 mg mL-1 (0,045 a 4,5 nmol). Após a
adsorção da enzima os substratos foram retirados das soluções, lavados com água destilada,
secados com jato de N2 e caracterizados através de medidas de elipsometria ex situ, ângulo de
contato e microscopia de força atômica (AFM). Os filmes formados neste ensaio foram
codificados como HRP/Si/SiO2.
Os ensaios de dessorção ex situ foram realizados colocando-se os filmes HRP/Si/SiO2
adsorvidos anteriormente em 2 mL de água destilada durante 9 horas. Também foram
realizados controles de dessorção in situ na presença do monômero EGDMA, do tensoativo
CTAB e do peróxido de hidrogênio.

3.2.1.5. Isotermas de Adsorção e Dessorção da HRP sobre Silício Modificado
Os substratos planos (filmes APS, filmes CABads, filmes CABspin e filmes
CMCABspin suportados sobre as lâminas de Si/SiO2) foram imersos durante 24 h em 2 mL
de solução aquosa de HRP (pH 6,5), cuja concentração variou de 0,01 mg mL-1 a 0,10 mg
mL-1 (0,45 a 4,5 nmol). Após a adsorção da enzima os substratos foram retirados da solução,
lavados com água destilada, secados com jato de N2 e caracterizados através de medidas de
elipsometria ex situ, ângulo de contato e AFM. Os filmes obtidos a partir deste ensaio foram
codificados como HRP/APS/Si/SiO2, HRP/CABads/Si/SiO2, HRP/CABspin/Si/SiO2 e
HRP/CMCABspin/Si/SiO2. Os experimentos de dessorção foram realizados imergindo-se os
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substratos planos recobertos pela HRP em 2 mL de água destilada. Após 9 h, os filmes foram
removidos da água destilada, lavados novamente com água destilada e secados com jato de
N2. Os valores médios de espessura, dHRP, dos filmes de HRP imobilizada foram monitorados
por medidas de elipsometria ex situ. Ambos os experimentos de adsorção e dessorção da
enzima foram realizados a (24 ± 1) ºC.

3.3. Caracterização dos Substratos e Filmes de HRP
3.3.1. Elipsometria
A elipsometria consiste em medir a mudança do estado de polarização da luz após a
reflexão de um feixe de luz, a partir de uma superfície isotrópica refletora. As medidas de
elipsometria in situ e ex situ foram realizadas utilizando o elipsômetro DRE – ELX02
(Ratzeburg, Alemanha) equipado com um laser He-Ne (λ = 632,8 nm) ajustado com ângulo
de incidência de 70,0º, cobrindo uma área superficial de aproximadamente 3 mm2 da amostra
em análise. Para a interpretação dos dados, pode-se utilizar um modelo de multicamadas
formado pelo substrato, uma camada desconhecida e o meio externo. A espessura (dx) e o
índice de refração (nx) da camada desconhecida podem ser calculados através das variações de
fase (∆) e amplitude (Ψ) relativas à radiação incidente, das relações de Drude e Fresnel, da
equação fundamental da elipsometria (eq. 1) e de cálculos iterativos através de matrizes de
Jones [Azzam e Bashara, 1987]:

ei∆ tan Ψ = Rp/Rs = f (nk, dk, λ, φ)

(1)
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onde Rp e Rs são os coeficientes de reflexão total para as componentes paralela e
perpendicular do campo elétrico e dependem do ângulo de incidência φ, do comprimento de
onda λ da radiação, do índice de refração, nk, e da espessura de cada camada do modelo, dk. A
partir dos ângulos elipsométricos ∆ e Ψ e de um modelo de multicamadas formado pelo
silício, o óxido de silício, a camada de enzima e uma solução de HRP ou ar é possível
determinar somente a espessura da camada de HRP, dHRP. Inicialmente, a espessura da
camada de SiO2 das lâminas foi determinada em ar, considerando o índice de refração para o
Si como ñ = 3,88 – i0,018 [Palik, 1985] e sua espessura como infinita. Para o meio externo o
índice de refração foi considerado como 1,00 (ar, medidas ex situ) ou 1,3335 (meio aquoso
medido a (24 ± 1) °C com um refratômetro de Abbé, medidas in situ) e espessura infinita.
Como a camada de SiO2 nativa é muito fina utiliza-se n = 1,462 [Palik, 1985] para calcular
sua espessura. A espessura média de 50 amostras determinada para a camada de SiO2 nativo
foi de aproximadamente = (1,8 ± 0,2) nm. Após a caracterização, algumas lâminas de silício
foram silanizadas com APS ou recobertas com filmes CABads, CABspin ou CMCABspin. As
espessuras dos filmes obtidos foram calculadas utilizando os índices de refração nominais n =
1,424 para APS e n = 1,480 para os filmes de polissacarídeos CAB e CMCAB (dados
fornecidos pelos fabricantes). Foram obtidos filmes ultrafinos de APS e CABads, cujos
valores médios de espessura dAPS e dCABads determinados para a camada formada sobre o
silício foram de (1,3 ± 0,2) nm e (1,0 ± 0,5) nm, respectivamente. Também foram obtidos
filmes finos de CABspin e CMCABspin, cujos valores médios de espessura dCABspin e
dCMCABspin determinados para a camada formada sobre o silício foram de (65 ± 2) nm e (41 ±
1) nm, respectivamente. Todos esses substratos anteriormente caracterizados por elipsometria
ex situ foram utilizados para a adsorção da enzima HRP. A espessura da camada de HRP
adsorvida dHRP sobre os substratos planos foi calculada considerando o índice de refração
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nominal n = 1,515 [Ortega-Vinuesa et al, 1998]. Dessa forma, a quantidade de enzima
adsorvida ΓHRP (mg m-2) pode ser estimada através da equação 2:

Γ HRP = ρ .d HRP

(2)

onde dHRP é a espessura da camada de HRP adsorvida determinada por elipsometria e ρ é
densidade de uma camada de proteína (~ 1.37 g cm-3) [Ortega-Vinuesa et al, 1998].

3.3.2. Medidas de ângulo de contato
As medidas de ângulo de contato foram realizadas a (24 ± 1) ºC em um equipamento
montado no laboratório [Adamsom, 1982] constituído de uma fonte fria luminosa, uma microseringa, uma lente para aumento da imagem e uma câmera digital, como representado na
Figura 6. O ângulo de contato medido é o ângulo formado entre a superfície em estudo e a
gota de água sobre ela depositada. O balanço das forças na linha de contato entre o líquido, o
sólido e o vapor do líquido origina o ângulo de contato (Θc). Young [Garbassi et al, 1998]
descreveu o equilíbrio das tensões interfaciais sólido/gás (γsg), sólido/líquido (γsl) e
líquido/gás (γlg) como sendo:

γ sg = γ sl + γ lg cosΘc

(3)

Se 0 < Θc < 90 (ocorre quando γsl < γsg) o líquido “molha” a superfície, o que significa
grande interação entre a superfície e a gota do líquido, a qual tende a sofrer maior
espalhamento. Se Θc > 90 o líquido não “molha” a superfície devido à existência de forças
repulsivas entre o líquido e a mesma.
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Os ângulos de contato foram medidos para os substratos planos antes e após a
adsorção da enzima. Gotas sésseis de 8 µL foram utilizadas para determinar os ângulos de
avanço (ΘA). Retirando 4 µL destas gotas, foram obtidas gotas a partir das quais mediram-se
os ângulos de recesso (ΘR). Dessa forma, foi possível determinar a histerese de ângulo de
contato (∆Θ = ΘA - ΘR) e avaliar a rugosidade dos filmes. As imagens digitalizadas das gotas
foram analisadas através do programa Corel Draw® 8.0, o qual permitiu a medição correta do
ângulo de contato diretamente da imagem digital. Todos os valores correspondem a ângulos
de contato de filmes de HRP obtidos durante longos períodos de adsorção (24 h) variando a
concentração da solução de HRP em contato com o substrato.
(a)

(b)

V

γSV

γLV
Θc

L

γSL

S

Figura 6. Representação esquemática da montagem experimental utilizada nas medidas de ângulo de contato de
superfícies planas (a) e do ângulo de contato Θc formado por uma gota de um líquido depositada sobre uma
superfície sólida (b).

3.3.3. Microscopia de Força Atômica (AFM)
A morfologia dos filmes suportados sobre as lâminas de silício e da camada de HRP
adsorvida sobre os mesmos (filmes HRP/Si/SiO2, HRP/APS/Si/SiO2, HRP/CABads/Si/SiO2,
HRP/CABspin/Si/SiO2 e HRP/CMCABspin/Si/SiO2) foi estudada através de imagens
topográficas obtidas por medidas de AFM, utilizando um microscópio Pico SPM-LE
(Molecular Imaging). As imagens foram obtidas no ar, em modo de contato intermitente
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(AAC mode) a temperatura ambiente com cantilevers de silício operando com uma freqüência
de ressonância próxima de 300 kHz. Todas as imagens apresentadas se referem a áreas de
varredura de (1 x 1) µm2 com resolução de (512 x 512) pixels. O processamento das imagens
e a determinação da rugosidade através de valores de “root mean square” (rms) foram
realizadas utilizando o programa WSxM 4.0. Também foram obtidas imagens de filmes da
HRP adsorvida sobre silício depois da mesma ter sido utilizada em reações de polimerização
em emulsão.

3.4. Atividade catalítica da HRP adsorvida sobre substratos planos
Em todos os ensaios de atividade catalítica foram utilizados os filmes HRP/Si/SiO2,
HRP/APS/Si/SiO2,

HRP/CABads/Si/SiO2,

HRP/CABspin/Si/SiO2

e

HRP/CMCABspin/Si/SiO2 nos quais a HRP foi adsorvida a partir de uma solução 0,07 mg
mL-1 (3,2 nmol). A atividade catalítica da HRP adsorvida foi avaliada através da oxidação do
ABTS catalisada pela HRP, cuja reação é reportada na literatura [Rojas-Melgarejo et al, 2004;
Kadnikova e Kostic, 2002; Goodwin et al, 1995]. Outro experimento envolveu a utilização da
enzima imobilizada sobre lâminas de silício para catalisar reações de polimerização em
emulsão à temperatura ambiente avaliando-se a possibilidade de re-utilização do filme de
HRP. Em ambos os casos foram realizados procedimentos controle utilizando a enzima livre
em solução.
Como controle, espectros de absorção da HRP livre em solução foram obtidos na
região UV-Vis. A partir destes, monitorou-se a variação da intensidade do sinal em 405 nm
(referente ao grupo heme da HRP), e conseqüente inativação da enzima em solução através da
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extinção deste sinal, na presença do monômero EGDMA, do tensoativo CTAB e do peróxido
de hidrogênio.

3.4.1. Reação de oxidação do ABTS catalisada pela HRP na presença de H2O2
A atividade catalítica da enzima adsorvida sobre substratos planos (filmes
HRP/Si/SiO2,

HRP/APS/Si/SiO2,

HRP/CABads/Si/SiO2,

HRP/CABspin/Si/SiO2

e

HRP/CMCABspin/Si/SiO2) foi estudada quantitativamente através da reação de oxidação do
ABTS a ABTS•+ catalisada pela HRP na presença de H2O2 [Kadnikova e Kostic, 2002]. Em
um recipiente foram colocados: (i) a enzima imobilizada sobre substratos planos, (ii) 3 mL de
solução aquosa de ABTS 0,14 µmol L-1 e (iii) 50 µL de solução de H2O2 0,003% (v/v). A
oxidação do ABTS (λmax = 340 nm) em seu respectivo cátion radical ABTS•+ (λmax = 414 nm)
foi monitorada a 405 nm por espectrofotometria UV-Vis em função do tempo (10 min).
Durante esta reação, a cor da solução gradualmente se torna verde, indicando a formação de
ABTS•+. A concentração de ABTS•+ foi calculada através da equação de Beer-Lambert,
considerando-se o caminho óptico igual a 1 cm e ε = 3,6 x 104 mol L-1 cm-1 [Childs e
Bardsley, 1975]. Experimentos controle foram realizados utilizando a HRP livre em solução
(m = 0,175 µg) sob as mesmas condições e quantidades de reagentes. A estabilidade da
camada de HRP adsorvida antes e depois da catálise foi monitorada por medidas de
elipsometria.
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3.4.2. Reação de polimerização do EGDMA catalisada pela HRP na presença de H2O2
O substrato contendo o filme de enzima adsorvido (filme HRP/Si/SiO2 com
aproximadamente 0,0034 nmol de HRP, considerando Γ = (2,5 ± 0,1) mg m-2) foi colocado
em um balão de fundo chato. A este balão foram adicionados 10 mL de solução aquosa de
CTAB 2,0 mmol L-1 e o 2 mL do monômero EGDMA borbulhando-se N2 sob agitação
mecânica de 500 rpm. O peróxido de hidrogênio (solução 0,003% (v/v)) foi adicionado em
pequenas quantidades (8 alíquotas) em intervalos de 5 minutos para evitar a inativação da
enzima. Após 10 min da adição de todas as alíquotas de H2O2 a agitação foi interrompida e a
placa contendo a enzima foi retirada do meio reacional, sendo lavada com água destilada e
seca com jato de N2. Enquanto isto, a velocidade de agitação foi aumentada para 1000 rpm e
assim mantida durante 5 h de reação. Durante as reações de polimerização, que foram
realizadas a (25 ± 0,1) ºC, o pH manteve-se em 5,5. A placa de silício contendo HRP foi
caracterizada por elipsometria para avaliar a possibilidade de re-utilização da mesma
medindo-se, após o término de cada reação, a espessura média da camada de HRP adsorvida
sobre o substrato para verificar a ocorrência ou não de dessorção da enzima. Verificou-se que
a mesma lâmina com HRP adsorvida pode ser utilizada até 3 vezes e que a atividade
enzimática é mantida mesmo depois da 3ª reação consecutiva. A Tabela 2 descreve as
quantidades de material utilizadas na reação de polimerização de EGDMA em 10 mL de
solução CTAB 2 mmol L-1 catalisada pela HRP adsorvida na presença de H2O2. Neste caso
foi avaliada a influência das concentrações de monômero e de peróxido.
Foram também realizadas reações de polimerização de EGDMA nas mesmas
condições utilizando massa de enzima livre em solução aproximadamente correspondente à de
enzima adsorvida. À solução aquosa de CTAB foram adicionados 2,5 µL (0,004 nmol) de
uma solução aquosa de HRP 0,07 mg mL-1 e o monômero EGDMA. O restante da síntese foi
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conduzido como descrito anteriormente, exceto pelo fato de que não foi necessário
interromper a agitação. A Tabela 2 descreve as quantidades de material utilizadas na reação
de polimerização do EGDMA em 10 mL de solução aquosa de CTAB 2 mmol L-1 catalisada
pela HRP livre em solução na presença de H2O2. Neste caso foi avaliada apenas a influência
da concentração de monômero. As sínteses foram realizadas em triplicatas e as dispersões
obtidas codificadas como PEGDMA-HRPads e PEGDMA-HRPlivre para as sínteses
realizadas na presença da HRP adsorvida e livre, respectivamente.

Tabela 2. Polimerização em emulsão EGDMA em 10 mL de solução CTAB 2 mmol L-1 catalisada pela HRP
livre em solução ou adsorvida sobre Si/SiO2 na presença de H2O2. As quantidades de EGDMA e H2O2 foram
variadas. A espessura média da camada de enzima adsorvida dHRP, e a massa correspondente mHRP, estão
indicadas.

Síntese

EGDMA
(µL)

H2O2
(0,003%)

HRP adsorvida
dHRP (nm)
mHRP (µg)

1
2
3
4
5

200
200
200
900
900

8 x 5 µL
8 x 50 µL
8 x 50 µL
8 x 50 µL
8 x 50 µL

1,59 ± 0,04
1,71 ± 0,01
--1,9 ± 0,1
---

0,14 ± 0,05
0,15 ± 0,01
--0,17 ± 0,01
---

HRP livre
mHRP (µg)
----0,175 ± 0,001
--0,175 ± 0,001

3.4.2.1. Caracterização das partículas de PEGDMA sintetizadas pela HRP na presença de
H2O2
As dispersões obtidas foram caracterizadas através de análise gravimétrica, na qual
uma alíquota de 1 mL da dispersão foi secada em estufa a 60 ºC, determinando-se o teor de
sólidos (mg mL-1) e a taxa de conversão (%) de monômero em polímero. A mesma alíquota
foi analisada por espectroscopia na região do infravermelho. Os espectros vibracionais na
região do infravermelho (FTIR) das partículas secas de PEGDMA foram obtidos em um
equipamento Bomen MB100.
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Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas para partículas
secas de PEGDMA em um microscópio Jeol JSM-7000F. Dispersões diluídas foram
preparadas (diluição 1:10, v/v), gotejadas sobre lâminas de Si/SiO2 e secadas em estufa à
vácuo a (25 ± 1) ºC. Após a evaporação da água, nenhum recobrimento foi feito previamente
à análise de SEM, pois este equipamento opera com feixe de elétrons produzido por emissão
de campo, o que permite varreduras com baixas correntes. Assim, mesmo que o material seja
isolante, é possível analisá-lo com boa resolução, sem ter que recobri-lo com material
condutor.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Adsorção da HRP sobre substratos planos
4.1.1. Estudo da adsorção da HRP sobre lâminas de Si/SiO2
A cinética de adsorção ex situ da HRP sobre lâminas de Si/SiO2 foi monitorada por
medidas de AFM. As imagens topográficas de AFM em função do tempo de adsorção (1h, 3h
e 9h) de filmes de HRP obtidos sob regime diluído a partir de soluções HRP 0,001 mg mL-1
estão apresentadas na Figura 7. A rugosidade dos filmes expressa em valores de média
quadrática, root mean square, rms, está apresentada na Tabela inserida na Figura 7. Após uma
hora de adsorção o valor de dHRP é de (0,35 ± 0,05) nm, cuja quantidade de material adsorvido
é ΓHRP = (0,48 ± 0,05) mg m-2, e a imagem de AFM referente a este tempo de adsorção
(Figura 7a) mostra que o substrato está parcialmente coberto por unidades esféricas e
parcialmente exposto. A rugosidade inicial da lâmina de silício (superfície muito lisa e
homogênea com rugosidade (rms) menor que 0,10 nm) aumentou para 0,40 nm. Aumentando
o tempo de adsorção para 3 horas, o valor de dHRP aumentou para (0,63 ± 0,05) nm e ΓHRP
aumentou para (0,86 ± 0,05) mg m-2. As imagens de AFM evidenciaram unidades esféricas
mais empacotadas (Figura 7b), e o filme apresentou rugosidade ligeiramente menor (rms =
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0,26 nm). Depois de 9 horas de adsorção a espessura da camada adsorvida não variou mais.
Esta situação de equilíbio corresponde a dHRP = (1,2 ± 0,1) nm e ΓHRP = (1,6 ± 0,1) mg m-2,
em que o substrato está praticamente todo coberto pela HRP (unidades esféricas), mas ainda
podem ser observados alguns sítios “vazios” no substrato (Figura 7c). A rugosidade do filme
formado após 9 horas de adsorção foi calculada em 0,36 nm. Deste modo, as imagens de
AFM não evidenciaram alterações significativas na rugosidade do filme adsorvido sob regime
diluído.

(a)

(c)

(b)

5
nm

4
nm

4
nm

0

0

0

Imagem
a (1h)
b (3h)
c (9h)

dHRP (nm)
0,35 ± 0,05
0,63 ± 0,05
1,2 ± 0,1

rms (nm)
0,40
0,26
0,36

Figura 7. Imagem de AFM de filmes de HRP adsorvida (c = 0,001 mg mL-1) sobre lâminas de Si/SiO2: (a) 1 h,
(b) 3 h, e (c) 9 h. A espessura da camada adsorvida (determinada através de medidas de elipsometria ex situ) e os
valores de rms estão indicados na tabela. Área de varredura: 1 µm x 1 µm; resolução: (512 x 512) pixels.

A Figura 8 mostra as isotermas de adsorção e dessorção para a HRP sobre lâminas de
silício. A isoterma de adsorção ex situ apresenta um aumento contínuo da quantidade de
material adsorvida Γ em função da concentração de HRP até atingir um plateau em (2,5 ± 0,2)
mg m-2, observado para concentrações de enzima maiores que 0,04 mg mL-1. Para confirmar a
formação de uma monocamada de HRP adsorvida foram preparados filmes de HRP sobre
substratos hidrofílicos (16 amostras) durante tempos longos de adsorção (24 h) a partir de
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soluções de HRP 0,07 mg mL-1. Não foi observado aumento no valor da quantidade de
material adsorvido, ΓHRP, dos filmes obtidos em tempos longos de adsorção, dessa forma,
estes resultados corroboram com a hipótese da formação de monocamada. Assim, o tempo de
adsorção da HRP foi fixado em 24 h para todos os experimentos.

Γ / mg m

-2

3

2

1

0
0

0,02

0,04

0,06

HRP / mg mL

0,08

0,10

-1

Figura 8. Quantidade de HRP adsorvida Γ (mg m-2) sobre lâminas de Si/SiO2 em função da concentração de
HRP: (♦) isoterma de adsorção durante 24 h, (◊) isoterma de dessorção em água destilada durante 9 h. As linhas
pontilhadas são apenas guia para os olhos.

Os experimentos de dessorção foram acompanhados através de medidas de
elipsometria, trocando-se a solução de HRP em contato com os substratos por água destilada.
A isoterma de dessorção obtida para filmes de HRP está apresentada na Figura 8 (losangos
abertos). Após 9 horas em contato com água destilada foi observada uma variação de cerca de
7% no valor da espessura dos filmes de HRP, mesmo naqueles obtidos a partir de soluções
diluídas da enzima. Tal decréscimo na espessura pode ser atribuído à dessorção de algumas
moléculas de HRP que não estavam fortemente ligadas à superfície e acabaram sendo
retiradas pelo solvente (água destilada). Este percentual de dessorção é pequeno o suficiente
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para que o processo de adsorção seja considerado irreversível [Wojciechowiski e Brash,
1990].
O comportamento de dessorção dos filmes HRP/Si/SiO2 foi estudado por elipsometria
na presença do monômero EGDMA, do CTAB e do peróxido (mesmas concentrações
utilizadas nas polimerizações em emulsão). Foi evidenciado que também não ocorre
dessorção da enzima quando esses reagentes são adicionados, corroborando com a hipótese de
que a adsorção da HRP sobre silício é um processo irreversível. Este é um resultado muito
importante, pois pode viabilizar a utilização da enzima adsorvida como catalisador de
polimerizações em emulsão à temperatura ambiente.
Curiosamente, Kikor e Scheeline [Kirkor e Scheeline, 2001], através de medidas de
espectrometria

de

massas

SELDI-TOF,

observaram

um

processo

contínuo

de

adsorção/dessorção da HRP imobilizada sobre quartzo quando a mesma é oxidada ao
composto I na presença de H2O2. Em seu trabalho, Kirkor e Scheeline propõem um equilíbrio
entre os processos de adsorção e de dessorção, no qual a HRP adsorvida dessorve ao ser
oxidada ao composto I e re-adsorve quando retorna ao estado nativo. Segundo seu modelo, tal
processo pode ser controlado quando a HRP é oxidada na presença de baixas concentrações
de H2O2. Além disso, foi observada adsorção cooperativa de outras moléculas de HRP.
Considerando o valor de ΓHRP = (2,5 ± 0,1) mg m-2 (no patamar de adsorção), a massa
molar da HRP de 44.000 g mol-1 e o número de Avogadro (6,02 x 1023 moléculas mol-1), é
possível determinar a densidade superficial das moléculas de HRP imobilizadas, estimada em
2,2 x 1012 moléculas cm-2. Tal valor resulta em uma área média por molécula de HRP de 2933
Å2 e no diâmetro médio de 3,1 nm. Laberge e colaboradores, através de simulações de
dinâmica molecular, determinaram o raio de giração, Rg, de 2,6 nm para a molécula de HRP
[Laberge et al, 2003]. Este dado sugere que se considerarmos moléculas de HRP como
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esferas, estas apresentam um diâmetro de aproximadamente 5,2 nm. Vianelo e colaboradores
estudaram a adsorção de HRP sobre lâminas de Si/SiO2 e de vidro, ambas modificadas com
amino-silanos. Suas medidas de AFM indicaram diâmetro médio de 6,0 nm para a HRP
adsorvida sobre Si/SiO2 modificado, e de 8,0 nm para a enzima adsorvida sobre as lâminas de
vidro modificadas [Vianello et al, 2000]. Estes valores são bem maiores do que o diâmetro
médio de 3,1 nm encontrado neste trabalho. Esta diferença pode ser devida (i) às diferentes
metodologias empregadas, pois neste trabalho o diâmetro médio foi determinado
indiretamente por medidas elipsométricas, enquanto os dados de literatura são teóricos ou
determinados por AFM; ou (ii) ao maior empacotamento das moléculas de HRP adsorvidas
sobre lâminas de Si/SiO2 durante 24 h de adsorção. Os dados da literatura se reverem somente
a 10 h de adsorção.
Portanto, considerando que a HRP adsorve irreversivelmente sobre as lâminas de
Si/SiO2 e que ocorre a formação de apenas uma monocamada, o processo de adsorção da HRP
nesta superfície pode ser bem explicado pelo modelo da adsorção seqüencial aleatória (RSA)
[Shaaf e Talbot, 1989; Feder e Giaever, 1980]. Este modelo teórico, uma das contribuições
mais importantes no estudo da cinética de adsorção protéica, considera as biomoléculas como
partículas rígidas que interagem e adsorvem segundo os limites impostos pelo volume
excluído, ou seja, as partículas adsorvidas não se sobrepõem umas às outras. Além disso, as
partículas adsorvem irreversivelmente na superfície do substrato e não possuem grau de
liberdade translacional. As moléculas adsorvem formando uma monocamada e a adsorção
ocorre até que se atinja um grau de cobertura limite de aproximadamente 55% (jamming
limit). O modelo foi estendido para considerar mudanças de conformação e orientação
induzidas pela superfície, dessorção, polidispersidade, transporte difusivo, efeitos
gravitacionais e formação de multicamadas [Van Tassel e Viot, 1997, Talbot et al, 2000;
Ravichandran e Talbot, 2000; Bartelt e Privman, 1991; Senger et al, 1992; Yuan et al, 2000].
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A principal limitação deste modelo é a difícil inclusão de informações moleculares mais
detalhadas a respeitos das biomoléculas. Considerando o raio de giração Rg = 2,6 nm para
uma molécula de HRP [Laberge et al, 2003] pode-se estimar idealmente que 4 x 1012
moléculas de HRP são necessárias para 100 % de cobertura de 1 cm2. Experimentalmente,
determinamos o valor da densidade superficial das moléculas de HRP imobilizadas sobre as
lâminas de Si/SiO2 como sendo em 2,2 x 1012 moléculas cm-2, o que indica 55% de cobertura
e encontra-se no jamming limit do modelo RSA.
Partindo destas observações, filmes obtidos a partir de soluções de HRP 0,07 mg mL-1
(3,2 nmol) foram escolhidos para serem utilizados nos testes de atividade catalítica da enzima
adsorvida, pois nesta concentração a espessura média do filme de enzima adsorvido é de (1,8
± 0,2) nm e a quantidade de material adsorvida ΓHRP é (2,5 ± 0,2) mg m-2.
A morfologia dos filmes de HRP obtidos após 24 horas de adsorção em função da
concentração de enzima (0,01; 0,07 e 0,10 mg mL-1) foi avaliada através das imagens
topográficas de AFM apresentadas na Figura 9. Pode-se observar que todo o substrato está
recoberto por um filme bem empacotado da enzima e que o aumento da espessura dHRP é
acompanhado pela diminuição na rugosidade dos filmes, como evidenciado pelos valores rms
(ver Tabela inserida na Figura 9).
A geometria da ponta do microscópio de força atômica pode influenciar a imagem
obtida, pois quando a ponta está no topo de uma partícula, a imagem resultante é semelhante à
forma real da partícula, mas, nas laterais da partícula a imagem pode ser alargada devido aos
efeitos de convolução da ponta [Dong e Shannon, 2000; Warner et al, 1998; Butt e Gerharz;
1995]. As imagens de AFM na Figura 10a mostram estruturas cujas larguras podem ser
determinadas por AFM. Entretanto, as dimensões laterais destas estruturas devem ser
corrigidas pela equação 4 [Dong e Shannon, 2000]:
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(4)

onde dAFM é o diâmetro aparente da estrutura, rtip é o raio nominal da ponta de AFM fornecida
pelo fabricante (rtip = 50 nm) e rfeature (equivalente à metade da altura das estruturas medidas
por AFM) é determinado por medidas de secção transversal realizadas com auxílio do
software do equipamento.

(b)

(a)

(c)

5
nm

3
nm

3
nm

0

0

0

Imagem
a
b
c

dHRP (nm)
1,22
1,80
1,96

rms (nm)
0,32
0,27
0,18

Figura 9. Imagem de AFM de filmes de HRP sobre lâminas de Si/SiO2 em função da concentração de enzima
durante 24 horas: (a) 0,01 mg mL-1, (b) 0,07 mg mL-1, e (c) 0,10 mg mL-1. A espessura média da camada
adsorvida ex situ e os valores de rms estão indicados na tabela inserida. Área de varredura: 1 µm x 1 µm;
resolução: (512 x 512) pixels.

Para determinar rfeature, considerou-se a metade da altura de uma unidade esférica
observada através da secção transversal (Figura 10b) traçada na imagem de AFM da Figura
10a obtida de filmes HRP/Si/SiO2 adsorvidos a partir de uma solução aquosa de HRP 0,001
mg mL-1 (regime diluído) durante 1 hora (Figura 7a). O valor de rfeature = 1,25 nm, resulta em
dAFM = (32 ± 2) nm. Como esperado, este valor é menor que a largura de 47 nm determinada
pelo software. Segundo os dados de cristalografia de raio-x, as dimensões de uma molécula de
HRP são 4,0 nm x 6,7 nm x 11,7 nm [pdbID: 1H58, www.rcsb.org/pdb]. Considerando estas
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dimensões e o raio de giração da HRP, Rg = 2,6 nm, determinado por Laberge e colaboradores
através de simulações de dinâmica molecular [Laberge et al, 2003], pode-se concluir que as
estruturas esféricas adsorvidas são moléculas de HRP agregadas na forma de “panquecas”.

(a)

(b)

5
nm

2.5

Z[nm]

2

rfeature = 1,25 nm

1.5
1
0.5
0

0

0

100

200

300

400

500

600

700

X[nm]

Figura 10. (a) imagem de AFM para cálculo de convolução da ponta do AFM (filme obtido a partir de solução
aquosa de HRP 0,001 mg mL-1 durante 1 hora de adsorção, a linha clara indica a secção transversal traçada sobre
a imagem; (b) representação bidimensional da secção transversal.

4.1.2. Isotermas de Adsorção e Dessorção da HRP sobre Silício Modificado com APS
A Tabela 3 apresenta a espessura, d, e o ângulo de contato, Θ, obtidos para as lâminas
de Si/SiO2 antes e depois da silanização. Enquanto as camadas de SiO2 apresentam valor
médio de espessura d = (1,8 ± 0,2) nm e ângulo de contato de avanço igual a 5º para a camada
de óxido de silício nativa, os filmes APS apresentam valor médio de espessura dAPS = (1,3 ±
0,2) nm e ângulo de contato de avanço de (23 ± 3)º.
As isotermas de adsorção e dessorção para a HRP sobre filmes APS estão
apresentadas na Figura 11. As curvas de adsorção evidenciaram um aumento contínuo da
quantidade de material adsorvida, ΓHRP, em função da concentração da solução na qual os
substratos foram imersos, até atingir um patamar de adsorção, no qual se admite a condição de
equilíbrio. Para HRP adsorvida filmes APS a espessura média correspondente ao patamar de
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adsorção foi quantificada em dHRP = (1,2 ± 0,2) nm, que corresponde a quantidade de material
adsorvida de ΓHRP = (1,6 ± 0,3) mg m-2.

Tabela 3. Valores médios de espessura d, dos ângulos de contato de avanço ΘA e recesso ΘR para os substratos
antes da adsorção da HRP, e de histerese de ângulo de contato ∆Θ.
dsubstrato (nm)
1,8 ± 0,2
1,3 ± 0,2

substrato
Si/SiO2
APS/Si/SiO2

ΘA (º)
5±1
23 ± 3

ΘR (º)
17 ± 3

∆Θ (º)
6±1

2,0

ΓHRP / mg m

-2

1,5

1,0

0,5

0
0

0,02

0,04

0,06

HRP / mg mL

0,08

0,10

-1

Figura 11. Quantidade de material adsorvida, ΓHRP (mg m-2), sobre monocamadas de APS em função da
concentração de HRP: (●) isoterma de adsorção; (○) isoterma de dessorção. As linhas pontilhadas são apenas
guias para os olhos.

Considerando o valor de ΓHRP = (1,6 ± 0,3) mg m-2 (no patamar de adsorção), a massa
molar da HRP de 44.000 g mol-1 e o número de Avogadro (6,02 x 1023 moléculas mol-1), é
possível determinar a densidade superficial das moléculas de HRP imobilizadas sobre filmes
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APS, estimada em 1,41 x 1012 moléculas cm-2. Este valor resulta em uma área média de 4568
Å2 por molécula de HRP e no diâmetro médio de 3,8 nm.
Os experimentos de dessorção nos quais os filmes HRP/APS/Si/SiO2 foram imersos
em água destilada foram acompanhados através de medidas de elipsometria. A isoterma de
dessorção obtida para filmes de HRP adsorvidos sobre filmes APS está apresentada na Figura
11. Após 9 horas em contato com água destilada foi observada uma variação de cerca de 9%
no valor da espessura dos filmes de HRP, mesmo naqueles obtidos a partir de soluções
diluídas da enzima. Tal decréscimo na espessura pode ser atribuído ao processo de dessorção
de algumas moléculas de HRP que não estavam fortemente ligadas à superfície e acabaram
sendo retiradas pelo solvente (água destilada). Este percentual de dessorção é pequeno o
suficiente para que o processo de adsorção seja considerado irreversível [Wojciechowiski e
Brash, 1990].
Deste modo, considerando que a HRP adsorve irreversivelmente sobre os filmes APS
e que ocorre a formação de apenas uma monocamada, o processo de adsorção da HRP nestes
filmes pode ser explicado pelo modelo da adsorção seqüencial aleatória (RSA) [Shaaf e
Talbot, 1989; Feder e Giaever, 1980]. Novamente, considerando que 4 x 1012 moléculas de
HRP são necessárias para cobrir 1 cm2, o grau de cobertura dos filmes HRP/APS/Si/SiO2 foi
calculado dividindo-se o valor da densidade superficial das moléculas de HRP imobilizadas
sobre filmes APS, estimada em 1,41 x 1012 moléculas cm-2, por 4 x 1012 moléculas cm-2. Este
valor determina um grau de cobertura de 35% e encontra-se abaixo do jamming limit do
modelo RSA. Estas estimativas mostram que Si/SiO2 são substratos mais favoráveis para a
imobilização de HRP do que Si/SiO2 modificado com grupos terminais amina. A partir dessas
observações, filmes obtidos a partir de soluções de HRP 0,07 mg mL-1 (3,2 nmol) foram
escolhidos para serem utilizados nos testes de atividade catalítica da enzima adsorvida.
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As imagens de AFM obtidas para a HRP imobilizada sobre filmes APS estão
apresentadas nas Figuras 12b e 12c. Antes da adsorção da enzima, os filmes de APS
apresentam valor de rms igual a 0,93 (Figura 12a). Estas imagens apresentam aglomerados
que indicam a agregação dos grupamentos propilamina na superfície do filme devido a efeitos
de secagem. Após a adsorção de HRP (c = 0,01 mg mL-1) observam-se unidades esféricas
bem empacotadas cobrindo todo o substrato (Figura 12b). A Figura 12c mostra que
aumentando a concentração da solução de enzima de 0,01 mg mL-1 para 0,03 mg mL-1 em
contato com os substratos observa-se uma diminuição significativa na rugosidade do filme
(valores rms apresentados na Tabela inserida na Figura 12). Os valores rms diminuem de 2,53
nm (filmes formados a partir de soluções HRP 0,01 mg mL-1) para 0,89 nm (filmes formados
a partir de soluções HRP 0,03 mg mL-1) evidenciando um maior empacotamento dos filmes
de HRP imobilizados sobre filmes APS.
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Figura 12. Imagens de AFM de filmes APS/Si/SiO2: (a), e filmes HRP/APS/Si/SiO2: (b) e (c) adsorvidos a partir
de soluções HRP 0,01 mg mL-1 e 0,03 mg mL-1, respectivamente. A espessura média da camada adsorvida ex
situ e os valores de rms estão indicados na tabela inserida. Área de varredura: 1 µm x 1 µm; resolução: (512 x
512) pixels.
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4.1.3. Isotermas de Adsorção e Dessorção da HRP sobre Filmes de Polissacarídeos:
CABads/Si/SiO2, CABspin/Si/SiO2 e CMCABspin/Si/SiO2
A Tabela 4 apresenta valores médios de espessura, d, e de ângulo de contato, Θ,
obtidos para os filmes CABads/Si/SiO2, CABspin/Si/SiO2 e CMCABspin/Si/SiO2. Enquanto
os filmes finos CABads apresentam espessura dCABads = (1,0 ± 0,5) nm e ângulo de contato de
avanço igual a 40º, os filmes espessos CABspin apresentam espessura dCABspin = (65 ± 1) nm e
ângulo de contato de avanço igual a 70º. Da mesma forma, os filmes espessos CMCABspin
apresentam espessura dCMCABspin = (41 ± 1) nm e ângulo de contato de 71º. Nota-se que o
processo de recozimento dos filmes de ésteres de celulose CAB e CMCAB influencia a
orientação dos grupos butila para o ar, pois observou-se a diferença significativa de 30º nos
valores de Θ dos filmes de polissacarídeos após o recozimento. Os filmes CABads/Si/SiO2
não sofreram recozimento porque estudos anteriores do grupo evidenciaram que o
recozimento leva à orientação dos grupos hidrofóbicos para o ar, deixando a superfície
hidrofóbica também [Kosaka et al, 2005]. Como os filmes CABspin e CMCABspin já são
hidrofóbicos, optamos por não recozer os filmes de CABads.
Filmes de CMCAB por adsorção também foram formados por adsorção, entretanto em
contato com solução de HRP dessorveram por completo. Por esta razão não serão
apresentados resultados com estes filmes.

Tabela 4. Valores médios de espessura d, dos ângulos de contato de avanço ΘA e recesso ΘR para os substratos
antes da adsorção da HRP e histerese de ângulo de contato ∆Θ.
substrato
CABads/Si/SiO2
CABads/Si/SiO2
CABspin/Si/SiO2
CMCABspin/Si/SiO2

Recozimento
não
sim
sim
sim

dsubstrato (nm)
1,0 ± 0,5
1,0 ± 0,4
65 ± 2
41 ± 1

ΘA (º)
40 ± 2
60 ± 1
70 ± 1
71 ± 1

ΘR (º)
38 ± 2
40 ± 2
68 ± 2
60 ± 2

∆Θ (º)
2±1
20 ± 1
2±1
11 ± 1
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As isotermas de adsorção e dessorção para a HRP sobre filmes CABads/Si/SiO2,
CABspin/Si/SiO2 e CMCABspin/Si/SiO2 estão apresentadas nas Figuras 13, 14 e 15,
respectivamente. As isotermas de adsorção evidenciaram um aumento contínuo da quantidade
de material adsorvida, ΓHRP, em função da concentração da solução na qual os substratos
foram imersos, até atingir um patamar de adsorção, no qual se admite a condição de
equilíbrio. Para HRP adsorvida sobre filmes CABads (Figura 13) a espessura média
correspondente ao patamar de adsorção foi quantificada em dHRP = (1,75 ± 0,02) nm, a qual
corresponde à quantidade de material adsorvida de ΓHRP = (2,4 ± 0,3) mg m-2. Considerando
este valor de ΓHRP (no patamar de adsorção), a massa molar da HRP de 44.000 g mol-1 e o
número de Avogadro (6,02 x 1023 moléculas mol-1), é possível estimar a densidade superficial
das moléculas de HRP imobilizadas sobre filmes CABads em 2,11 x 1012 moléculas por cm-2,
valor que resulta em uma área média de 3046 Å2 por molécula de HRP e num diâmetro médio
da HRP de 3,12 nm.
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Figura 13. Quantidade de material adsorvido, ΓHRP (mg m-2), sobre filmes CABads em função da concentração
de HRP: (▲) isoterma de adsorção; (∆) isoterma de dessorção. As linhas pontilhadas são apenas guia para os
olhos.
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Para a HRP adsorvida sobre filmes CABspin (Figura 14) a espessura média
correspondente ao patamar de adsorção foi quantificada em dHRP = (2,7 ± 0,4) nm, cuja
quantidade de material adsorvida correspondente foi estimada em ΓHRP = (3,7 ± 0,5) mg m-2.
Para a HRP adsorvida sobre filmes CMCABspin (Figura 15) a espessura média
correspondente ao patamar de adsorção foi quantificada em dHRP = (2,5 ± 0,4) nm, que
corresponde à quantidade de material adsorvida de ΓHRP = (3,4 ± 0,5) mg m-2. Considerando
os valores de ΓHRP = (3,7 ± 0,5) mg m-2 para os filmes HRP/CABspin/Si/SiO2 e ΓHRP = (3,4 ±
0,5) mg m-2 para os filmes HRP/CMCABspin/Si/SiO2 (ambos no patamar de adsorção) é
possível estimar a densidade superficial das moléculas de HRP imobilizadas em 3,24 x 1012
moléculas cm-2 e 2,98 x 1012 moléculas cm-2, respectivamente. Estes valores resultam em
áreas médias de 1975 Å2 e 2150 Å2 por molécula de HRP adsorvida sobre filmes CABspin e
CMCABspin, respectivamente. Dessa forma, os diâmetros podem ser estimados em 2,5 nm e
2,6 nm para a HRP adsorvida sobre filmes CABspin e CMCABspin, respectivamente.
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Figura 14. Quantidade de material adsorvido, ΓHRP (mg m-2), sobre filmes CABspin em função da concentração
de HRP: (▼) isoterma de adsorção; (◊) isoterma de dessorção. As linhas pontilhadas são apenas guia para os
olhos.
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Figura 15. Quantidade de material adsorvido, ΓHRP (mg m-2), sobre filmes CMCABspin em função da
concentração de HRP: (■) isoterma de adsorção; (□) isoterma de dessorção. As linhas pontilhadas são apenas
guia para os olhos.

Os experimentos de dessorção foram acompanhados através de medidas de
elipsometria, colocando os substratos HRP/CABads/Si/SiO2, HRP/CABspin/Si/SiO2 e
HRP/CMCABspin/Si/SiO2 imersos em 2 mL de água destilada. As isotermas de dessorção
obtida para filmes de HRP adsorvidos sobre filmes CABads, CABspin e CMCABspin estão
apresentadas nas Figuras 13, 14 e 15, respectivamente. Após 9 horas em contato com água
destilada foi observada uma variação de cerca de 5% e 9% no valor da espessura dos filmes
HRP/CABads/Si/SiO2 e HRP/CMCABspin/Si/SiO2, respectivamente, mesmo para aqueles
obtidos a partir de soluções diluídas da enzima. Estes decréscimos nas espessuras dos filmes
HRP podem ser atribuídos à dessorção de algumas moléculas de HRP devido à lavagem com
solvente (água destilada). Estes percentuais de dessorção são pequenos o suficiente para que o
processo de adsorção seja considerado irreversível [Wojciechowiski e Brash, 1990]. Deste
modo, considerando que a HRP adsorve irreversivelmente sobre os filmes CABads formando
apenas uma monocamada, o processo de adsorção da HRP nestes filmes pode ser descrito
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pelo modelo da adsorção seqüencial aleatória (RSA) [Shaaf e Talbot, 1989; Feder e Giaever,
1980]. Outra vez, considerando o raio de giração Rg = 2,6 nm para uma molécula de HRP
[Laberge et al, 2003] estima-se que 4 x 1012 moléculas de HRP ocupem uma lâmina de
Si/SiO2 com 1 cm2 determinando uma área de 8495 Ǻ2 para cada molécula da enzima. Dessa
forma,

os

valores

de

grau

de

cobertura

dos

filmes

HRP/CABads/Si/SiO2

e

HRP/CMCABspin/Si/SiO2 foram determinados dividindo-se a densidade superficial das
moléculas de HRP imobilizadas sobre filmes CABads e CMCABspin, estimadas em 2,11 x
1012 moléculas cm-2 e 2,98 x 1012 moléculas cm-2, por 4 x 1012 (valor ideal). Os cálculos
determinaram grau de cobertura de 53% para filmes HRP/CABads/Si/SiO2 e encontra-se
próximo do jamming limit. No caso dos filmes HRP/CMCABspin/Si/SiO2, o grau de
cobertura de 75% está acima do jamming limit e, assim sendo, pode-se considerar a formação
de multicamada resultante de adsorção cooperativa.
Ao contrário, para os filmes HRP adsorvidos sobre filmes CABspin, após 9 horas em
contato com água destilada foi observado um decréscimo entre 20 e 30% no valor da
espessura dos filmes HRP/CABspin/Si/SiO2, mesmo naqueles obtidos a partir de soluções
diluídas da enzima. Tal decréscimo na espessura pode ser atribuído ao processo de dessorção
de moléculas de HRP. O grau de cobertura dos filmes HRP/CABspin/Si/SiO2 foi calculado
pela razão entre a densidade superficial de moléculas de HRP, estimada em 3,98 x 1012
moléculas cm-2, e o valor para 100% de recobrimento, estimado em 4 x 1012 moléculas cm-2.
O valor determinado foi de 98% e está acima do jamming limit, assim sendo, considera-se que
ocorre a adsorção cooperativa e formação de multicamadas. Portanto, a dessorção observada
pode ser atribuída às moléculas de HRP das camadas superiores que interagem fracamente
com a camada inicial.
As imagens topográficas obtidas por AFM para filmes de HRP formados a partir de
soluções 0,01 mg mL-1 e 0,03 mg mL-1 sobre os substratos CABads, CABspin e CMCABspin
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estão apresentadas nas Figuras 16, 17 e 18, respectivamente. Para os filmes HRP adsorvidos
sobre filmes finos CABads os valores rms apresentados na Tabela inserida na Figura 16
indicaram um aumento na rugosidade dos filmes CABads (rms = 0,20 nm; Figura 16a) após a
adsorção da HRP a partir de soluções 0,01 mg mL-1 (rms = 0,48 nm). No entanto, o filme se
torna menos rugoso quando adsorvido a partir de soluções 0,03 mg mL-1, como indica a
redução do valor de rms de 0,48 nm (Figura 16b) para 0,21 nm (Figura 16c). Este resultado
evidencia maior empacotamento da HRP nos filmes HRP/CABads/Si/SiO2 formados a partir
de soluções mais concentradas da enzima.
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Figura 16. Imagens de AFM de filmes CABads/Si/SiO2: (a), e filmes HRP/CABads/Si/SiO2: (b) e (c) adsorvidos
a partir de soluções HRP 0,01 mg mL-1 e 0,03 mg mL-1, respectivamente. A espessura da camada de HRP
adsorvida e os valores de rms estão indicados na tabela inserida. Área de varredura: 1 µm x 1 µm; resolução:
(512 x 512) pixels.

As imagens apresentadas na Figura 17 mostram que a rugosidade inicial dos filmes
CABspin (rms = 0,96 nm; Figura 17a) diminui após a adsorção da HRP a partir de soluções
0,01 mg mL-1 (rms = 0,70 nm). Aumentando a concentração da solução HRP em contato com
os filmes CABspin (soluções 0,03 mg mL-1) o filme se torna menos rugoso, como indica a
redução do valor de rms de 0,70 nm (Figura 17b) para 0,44 nm (Figura 17c). Este resultado
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evidencia maior empacotamento dos filmes HRP/CABspin/Si/SiO2 formados a partir de
soluções mais concentradas da enzima.
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Figura 17. Imagens de AFM de filmes CABspin/Si/SiO2: (a), e filmes HRP/CABspin/Si/SiO2: (b) e (c)
adsorvidos a partir de soluções HRP 0,01 mg mL-1 e 0,03 mg mL-1, respectivamente. A espessura da camada de
HRP adsorvida e os valores de rms estão indicados na tabela inserida. Área de varredura: 1 µm x 1 µm;
resolução: (512 x 512) pixels.
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HRP/CMCABspin/Si/SiO2. As imagens apresentadas na Figura 18a mostram que a
rugosidade inicial dos filmes CMCABspin (rms = 1,13 nm) diminue após a adsorção da HRP
a partir de soluções 0,01 mg mL-1 (rms = 0,76 nm). Aumentando a concentração da solução
HRP em contato com os filmes CMCABspin (soluções 0,03 mg mL-1) o filme se torna menos
rugoso, como indica a redução do valor de rms de 0,76 nm (Figura 18b) para 0,71 nm (Figura
18c). Este resultado evidencia maior empacotamento dos filmes HRP/CMCABspin/Si/SiO2
formados a partir de soluções mais concentradas da enzima.
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Figura 18. Imagens de AFM de filmes CMCABspin/Si/SiO2: (a), e filmes HRP/CMCABspin/Si/SiO2: (b) e (c)
adsorvidos a partir de soluções HRP 0,01 mg mL-1 e 0,03 mg mL-1, respectivamente. A espessura da camada de
HRP adsorvida e os valores de rms estão indicados na tabela inserida. Área de varredura: (1 x 1) µm2; resolução:
(512 x 512).

A Figura 19 mostra a variação do ângulo de contato de avanço (ΘA) em função da
quantidade de HRP adsorvida ΓHRP sobre os substratos planos. Para os filmes HRP/Si/SiO2,
HRP/APS/Si/SiO2 e HRP/CABads/Si/SiO2 que foram formados sobre superfícies mais
hidrofílicas (ΘA de 5°, 23° e 40° para Si/SiO2, filmes APS e filmes CABads, respectivamente)
observa-se um aumento do valor médio de ângulos de ΘA em função do aumento da
quantidade de enzima adsorvida ΓHRP. No caso dos filmes HRP/Si/SiO2, aumentando o valor
de ΓHPR de (0,7 ± 0,2) mg m-2 para (2,5 ± 0,3) mg m-2 o valor de ΘA aumentou de 42º para
52º. Considerando que em baixos valores de ΓHRP a área de substrato não recoberta é maior
que no valor de ΓHRP correspondente ao patamar e que as lâminas de Si/SiO2 são substratos
hidrofílicos (Θ = 5o), o aumento nos valores de ΘA acompanhado do aumento do valor de
ΓHRP é esperado. O valor de ΘA de 52º encontrado para ΓHRP = (2,5 ± 0,3) mg m-2 no patamar
de adsorção indica que ambos os resíduos hidrofílicos e hidrofóbicos da HRP estão orientados
para o ar, e ausência de qualquer orientação preferencial na interface sólido/ar.
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Figura 19. Medidas de ângulo de contato, θ, em função da quantidade de HRP adsorvida, Γ: (♦) filmes
HRP/SiSiO2, (•) filmes HRP/APS, (▲) filmes HRP/CABads, (▼) filmes HRP/CABspin e (■) filmes
HRP/CMCABspin. As linhas pontilhadas são apenas guias para os olhos.

Segundo dados do Protein Data Bank (www.rcsb.org, pdbID = 1H58) a HRP é uma
glicoproteína composta de 308 resíduos de aminoácidos (dentre os quais 60% são hidrofílicos
e 40% são hidrofóbicos [Welinder, 1976]). A maioria dos aminoácidos hidrofóbicos estão em
volta do sítio ativo, onde está localizado o grupo prostético heme da HRP. Os valores de Θ
entre 40º e 50º obtidos para os filmes HRP/Si/SiO2 indicam a característica hidrofílica dos
filmes obtidos a partir de soluções diluídas ou concentradas da enzima. Como a estrutura da
HRP apresenta maior porcentagem de resíduos hidrofílicos de aminoácidos, é possível que o
caráter hidrofílico do filme adsorvido seja mantido.
Para os filmes HRP adsorvidos sobre filmes APS pode-se observar que aumentando o
valor de ΓHPR de (0,9 ± 0,2) mg m-2 para (1,6 ± 0,3) mg m-2 o valor de ΘA aumentou de 44º
para 50º. Da mesma forma, considerando que em baixos valores de ΓHRP a área de substrato
não recoberta é maior que no valor de ΓHRP correspondente ao patamar e que os filmes APS
são substratos hidrofílicos (Θ = 23o), o aumento nos valores de ΘA acompanhado do aumento
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do valor de ΓHRP é esperado. O valor de ΘA de 50º encontrado para ΓHRP = (1,6 ± 0,3) mg m-2
(patamar de adsorção) indica que ambos os resíduos hidrofílicos e hidrofóbicos da HRP estão
orientados para o ar, sem qualquer orientação preferencial na interface sólido/ar.
Os filmes HRP/CABads/Si/SiO2 também evidenciaram o aumento de ΘA em função
da quantidade de enzima adsorvida. Aumentando o valor de ΓHPR de (1,7 ± 0,2) mg m-2 para
(2,2 ± 0,3) mg m-2 os valores de Θ aumentaram de 60º para 67º quando a HRP foi imobilizada
sobre filmes CABads (Θ = 40o), indicando orientação hidrofóbicos para o ar.
Ao contrário, os filmes HRP/CABspin/Si/SiO2 e HRP/CMCABspin/Si/SiO2 que foram
formados sobre superfícies mais hidrofóbicas (ΘA de 70° e 71° para filmes CABspin e filmes
CMCABspin, respectivamente) observa-se uma redução no valor médio de ângulos de ΘA
conforme a quantidade de enzima adsorvida ΓHRP aumenta. Aumentando o valor de ΓHPR de
(1,9 ± 0,2) mg m-2 para (3,7 ± 0,3) mg m-2 os valores de Θ diminuíram de 69º para 59º quando
HRP foi imobilizada sobre filmes CABspin. Quando HRP foi imobilizada sobre filmes
CMCABspin, aumentando o valor de ΓHPR de (2,4 ± 0,4) mg m-2 para (3,4 ± 0,4) mg m-2 os
valores de Θ diminuíram de 63º para 56º. Quando a HRP adsorve sobre os substratos mais
hidrofóbicos, provavelmente ocorre a orientação dos resíduos hidrofóbicos para a superfície
do substrato e exposição dos resíduos hidrofílicos para o ar. Os valores ΘA em 59º e 56º
encontrados nos patamares de adsorção dos filmes HRP imobilizados sobre filmes CABspin e
CMCABspin, respectivamente, indicam uma tendência hidrofílica dos filmes HRP obtidos a
partir de soluções concentradas da enzima.
A Figura 20 mostra a dependência dos ângulos de avanço ΘA e recesso ΘR em função
da concentração na qual o filme de HRP foi formado sobre silício (Figura 20a), filmes APS
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(Figura 20b), filmes CABads (Figura 20c), filmes CABspin (Figura 20d) e filmes
CMCABspin (Figura 20e).
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Figura 20 Medidas de ângulos de avanço ΘA (símbolos cheios) e recesso ΘR (símbolos vazios) para gotas de
água depositadas nas superfícies dos diferentes substratos antes e após a adsorção de HRP a partir de solução na
faixa de concentração de 0,01 a 0,10 mg mL-1 a (24 ± 1) °C durante 24 h: (a) filmes HRP/Si/SiO2, (b) filmes
HRP/APS/Si/SiO2, (c) filmes HRP/CABads/Si/SiO2, (d) filmes HRP/CABspin/Si/SiO2 e (e) filmes
HRP/CMCABspin/Si/SiO2.
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4.2 - Atividade catalítica da HRP adsorvida
Como controle, foi avaliada a inativação da HRP através de seu espectro de absorção
na região visível. O espectro de absorção da HRP está apresentado na Figura 21. Pode-se
observar um sinal de absorção em λ = 405 nm referente ao grupo prostético heme, localizado
no sítio ativo da HRP.
A fim de estudar as mudanças estruturais ocorridas no sítio ativo da HRP livre ao ser
utilizada em reações de polimerização em emulsão, foram obtidos espectros de absorção na
região do visível de soluções de HRP na presença de H2O2 (Figura 21), do monômero
EGDMA (Figura 22) e do tensoativo CTAB (Figura 23), durante intervalos de tempo. Os
espectros de absorção evidenciaram a diminuição e extinção do sinal em 405 nm após 20
minutos da adição de H2O2, que provavelmente se deve à formação do composto I (cátion
radical Fe4+). Akita e colaboradores estudaram as mudanças estruturais ocorridas na HRP
através de dicroísmo circular (CD) e espectroscopia de absorção em água e solventes
orgânicos utilizando H2O2 como oxidante [Akita et al, 2001]. Em seu trabalho também foram
observadas alterações do sinal em 405 nm quando o peróxido de hidrogênio foi adicionado.
O espectro de absorção da HRP na região do visível na presença do monômero
EGDMA apresentado na Figura 22 mostra que no momento da adição do monômero, o sinal
sofre um pequeno deslocamento. Porém, após 20 minutos, o sinal em 405 nm ainda está
presente, indicando que o EGDMA não provoca mudanças no sítio ativo da enzima. A adição
do tensoativo CTAB (Figura 23), monitorada durante 20 minutos, também não provocou
nenhuma alteração do sinal referente ao sítio ativo da HRP livre.
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Figura 21. Espectro de absorção de soluções de HRP 0,5 mg mL-1 na presença de H2O2: (-) HRP 0,5 mg mL-1;
(-) adição de H2O2; (-) 10 minutos após a adição de H2O2; (-) 20 minutos após a adição de H2O2.
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Figura 22. Espectro de absorção de soluções de HRP 0,5 mg mL-1 na presença de EGDMA: (-) HRP 0,5 mg mL1
; (-) adição de EGDMA; (-) 10 minutos após a adição de EGDMA; (-) 20 minutos após a adição de EGDMA.
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Figura 23. Espectro de absorção de soluções de HRP 0,5 mg mL-1 na presença de CTAB: (-) HRP 0,5 mg mL-1;
(-) 10 minutos após a adição de CTAB; (-) 20 minutos após a adição de CTAB.

Parte I

Estudo da adsorção da HRP e atividade catalítica

53

Estes resultados indicam que o sítio ativo da HRP na presença de peróxido de
hidrogênio é oxidado ao composto I, constituídos de cátions radicais π que podem ser
utilizados em reações de polimerização em emulsão, cujo processo de iniciação é radicalar
[Gross et al, 2001; Shan et al, 2005; Kalra e Gross, 2002; Teixeira et al, 1999; Angrish e
Chauhan, 2004; Kalra e Gross, 2000].

4.2.1. Reação de oxidação do ABTS catalisada pela HRP na presença de H2O2
Este é um método utilizado para a determinação das velocidades iniciais em reações
enzimáticas e para a maioria das peroxidases comerciais utiliza-se esta reação para verificar a
atividade catalítica da enzima. A oxidação do ABTS ao seu respectivo cátion radical ABTS•+,
catalisada pela HRP na presença de H2O2 está esquematizada na Figura 24.
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Figura 24. Representação esquemática da reação de oxidação do ABTS catalisada pela HRP na presença de
H2O2.

O cátion radical ABTS•+ apresenta um máximo de absorção em 414 nm [Kadnikova e
Kostic, 2002]. Porém, neste trabalho os estudos cinéticos da formação de ABTS•+ foram
realizados em λ = 405 nm (comprimento de onda sugerido pelo fabricante - Sigma), pois
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como pode ser observado na Figura 25, o referido cátion apresenta uma banda larga de
absorção na região do visível.
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Figura 25. Espectro de absorção do ABTS•+ na região do visível. As linhas verticais são apenas guia para os
olhos.

Para os ensaios catalíticos foram utilizadas as condições de adsorção do patamar da
isoterma, ou seja, solução da HRP na concentração de 0,07 mg mL-1. Considerando o valor
médio de espessura (no patamar de adsorção) dHRP = (1,8 ± 0,2) nm para filmes HRP/Si/SiO2,
a área da lâmina de silício (A = 0,64 cm-2) e a densidade ρHRP = 1,37 g cm-3, pode-se estimar a
massa de enzima adsorvida sobre silício não modificado em 0,16 µg. Os ensaios realizados
com a enzima livre utilizaram uma massa de HRP próxima a este valor (mHRP livre = 0,175 µg).
A Figura 26 apresenta a cinética de formação do ABTS•+ catalisada pela HRP livre ou
adsorvida sobre os superfícies planas na presença de H2O2, considerando ε = 3,6 x 104 mol L-1
cm-1 [Childs e Bardsley, 1975]. Os testes catalíticos realizados com os filmes de HRP
suportados sobre os diferentes suportes mostraram que a enzima imobilizada é capaz de
catalisar a oxidação do ABTS em meio aquoso. Todavia, a atividade catalítica da HRP é
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diminuída quando imobilizada. A Figura 26 mostra a formação do cátion radical ABTS•+
catalisada pela HRP livre ou pela HRP imobilizada sobre lâminas de Si/SiO2, filmes APS,
filmes ultrafinos CABads, filmes finos CABspin e CMCABspin. A cor verde característica
desta reação foi observada com a HRP adsorvida sobre as superfícies planas. Entretanto, os
filmes de HRP adsorvidos sobre Si/SiO2 apresentaram maior atividade catalítica. O estágio
inicial, de 0 a 200 segundos, mostra que a formação de ABTS•+ é muito mais rápida quando
as moléculas de HRP estão livres em solução do que quando as moléculas de HRP estão
imobilizadas sobre Si/SiO2 ou demais filmes, como evidenciado pelas inclinações iniciais das
curvas cinéticas. O acesso do ABTS (agente redutor) ao sítio ativo da enzima torna-se mais
difícil quando as moléculas de HRP estão imobilizadas, dessa forma, a diferença nas
velocidades iniciais de reação para a enzima livre em solução ou imobilizada pode ser
baseada na difusão do ABTS em uma catálise heterogênea (HRP imobilizada).
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Figura 26. Atividade catalítica da HRP adsorvida sobre superfícies planas: (•) HRP livre; (♦) filmes
HRP/Si/SiO2; (▲) filmes HRP/CABads/Si/SiO2; (■) HRP/CMCABspin/Si/SiO2; (●) filmes HRP/APS/Si/SiO2 e
(▼) filmes HRP/CABspin/Si/SiO2. Todos os filmes de HRP foram adsorvidos a partir de solução HRP 0,07 mg
mL-1 durante 24 h de adsorção.
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Depois de 200 s, a inclinação das curvas é muito similar (considerando apenas as
curvas de atividade para HRP livre ou adsorvida sobre Si/SiO2), sugerindo que o estágio
inicial é a etapa determinante da reação. Após decorridos 10 minutos de reação nota-se que,
quando as moléculas de HRP estão livres em solução, a oxidação é mais eficiente e a
quantidade de produto formado (19 µmol L-1 de ABTS•+) é cerca de 50% maior do que o
rendimento observado quando as moléculas de HRP estão imobilizadas sobre Si/SiO2 (12
µmol L-1 de ABTS•+). Os testes catalíticos realizados com os filmes HRP imobilizados sobre
os filmes APS (1,5 µmol L-1 de ABTS•+), CABads (2,8 µmol L-1 de ABTS•+), CABspin (0,9
µmol L-1 de ABTS•+) e CMCABspin (1,9 µmol L-1 de ABTS•+) evidenciaram menor
formação de produto e, portanto, atividade catalítica inferior da enzima adsorvida sobre estes
filmes. Tais resultados indicam que durante a adsorção a HRP pode sofrer mudanças
conformacionais

que

são

acompanhadas

por

redução

na

atividade

enzimática.

Independentemente da natureza química da superfície, os filmes HRP imobilizados sobre
substratos planos (filmes HRP/Si/SiO2, HRP/APS/Si/SiO2, filmes HRP/CABads/Si/SiO2, e
HRP/CMCABspin/Si/SiO2) puderam ser re-utilizados três vezes, com intervalo de uma
semana entre os testes de catálise, com exceção dos filmes HRP/CABspin/Si/SiO2, que se
tornaram inativos após o primeiro ensaio catalítico.
Estes resultados ratificam a adsorção irreversível da HRP sobre lâminas de Si/SiO2 e
filmes ASP, CABads e CMCABspin. Ademais, foi evidenciado melhor desempenho catalítico
desses filmes de HRP nos ensaios de reutilização. Vale ressaltar que os ensaios de atividade
catalítica foram realizados com filmes estocados em dessecador durante uma semana. O
tempo de reutilização entre um teste e outro também foi de uma semana. Melgarejo e
colaboradores estudaram a imobilização de HRP sobre derivados de éteres de carboidratos
cinâmicos suportados sobre esferas de vidro e também verificaram a possibilidade de
reutilização da enzima imobilizada [Rojas-Melgarejo et al, 2004].
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A atividade catalítica apresentada na Figura 26 foi correlacionada com os parâmetros
geométricos obtidos a partir das isotermas de adsorção, como mostra a Tabela 5. Admitindo o
raio de giração Rg = 2,6 nm para uma molécula de HRP [Laberge et al, 2003] pode-se estimar
que 4 x 1012 moléculas de HRP a área de 1 cm2, ou 8495 Ǻ2 para cada molécula da enzima
imobilizada.

Tabela 5. Valores de ângulo de contato dos substratos (Θsubstrato) antes da adsorção da HRP, grau de
recobrimento, número de moléculas de HRP adsorvidas cm-2, raio da HRP (rHRP) adsorvida sobre os diferentes
substratos planos e quantidade de produto formado nos ensaios catalíticos após 600 s de reação.
Filmes
HRP/Si/SiO2
HRP/APS/Si/SiO2
HRP/CABads/Si/SiO2
HRP/CABspin/Si/SiO2
HRP/CMCABspin/Si/SiO2

Θsubstrato
(°)
5
23
40
70
71

Grau de
recobrimento (%)
55
35
53
98
75

n° de moléculas
de HRP cm-2
2,2 x 1012
1,4 x 1012
2,11 x 1012
3,24 x 1012
2,98 x 1012

rHRP
(nm)
1,53
1,91
1,56
1,25
1,31

[ABTS•+]
(µmol L-1)
12
1,5
2,8
0,9
1,9

As maiores atividades catalíticas foram observadas para HRP adsorvida sobre Si/SiO2,
o substrato mais hidrofílico de todos, e CABads, também hidrofílico. Nestas situações o grau
de recobrimento estimado para HRP foi de 55% e 53% quando a enzima foi imobilizada sobre
Si/SiO2 e CABads, respectivamente, e estão próximos ao jamming limit. Moléculas de HRP
adsorvidas sobre APS ou CMCABspin apresentaram atividades catalíticas bem menores e
valores de grau de recobrimento estimados em 35% e 75%, respectivamente. No caso das
moléculas de HRP imobilizadas sobre CABspin, além da atividade ser a mais baixa de todas,
os filmes não apresentaram atividade no re-uso. Neste caso, o grau de recobrimento
determinado foi de 98%. Com base nestas comparações, pode-se propor que nos filmes com
grau de cobertura próximo ao jamming limit as moléculas de HRP adotam a conformação que
mais expõe o sítio catalítico para o meio reacional.
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Podemos considerar também que no caso das lâminas de Si/SiO2, cuja superfície é
bastante hidrofílica e saturada com grupos silanol, a adsorção da HRP provoca uma
diminuição no valor de rHRP (estimado em 1,53 nm). A HRP é uma glicoproteína, constituída
de 60% de resíduos de aminoácidos hidrofílicos, resíduos de manose, xiloglucanas e glucanas
[Veitch, 2004], fato que explica sua alta afinidade por superfícies de sílica e manutenção de
parte da atividade catalítica. Analisando o comportamento da HRP adsorvida sobre filmes
APS e de polissacarídeos, verifica-se que o raio rHRP diminui com o aumento da
hidrofobicidade do substrato, uma vez que os valores rHRP diminuíram para 1,91, 1,56 nm,
1,25 nm e 1,31 nm quando a HRP foi imobilizada sobre filmes APS/Si/SiO2,
CABads/Si/SiO2, CABspin/Si/SiO2 e CMCABspin/Si/SiO2, respectivamente, indicando maior
empacotamento das moléculas adsorvidas. Nestes casos, os resíduos de manose, xiloglucanas
e glucanas, pertencentes às cadeias de carboidratos da enzima, têm um papel importante na
interação com os ésteres de celulose.
Os filmes de CABads e CABspin apresentam grupos butirato e acetato em sua
estrutura e podem orientar estes grupos alquil para a interface sólido/ar. No entanto, os filmes
ultrafinos CABads são superfícies hidrofílicas (Θ = (40 ± 2)°) enquanto os filmes finos
CABspin são superfícies hidrofóbicas (Θ = (70 ± 1)°), o que sugere maior quantidade de
grupos butirato orientados na interface sólido-ar. Os filmes finos CMCABspin, além dos
grupos substituintes citados anteriormente, possuem grupos carboximetil carregados
negativamente e também são superfícies hidrofóbicas (Θ = 71 ± 1).
Dentre os filmes formados sobre substratos planos, HRP/Si/SiO2 apresentaram melhor
desempenho nos ensaios catalíticos de oxidação do ABTS. Portanto, estes filmes foram
escolhidos para os testes de catálise em reações de polimerização em emulsão.
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4.2.2. Reação de polimerização do EGDMA catalisada pela HRP na presença de H2O2
Inicialmente, o objetivo do projeto foi utilizar o monômero HEMA (2-hidroxietil
metacrilato) para testar a atividade catalítica da HRP adsorvida sobre os substratos
hidrofílicos. Contudo, não foi possível obter partículas de PHEMA e durante a reação de
polimerização ocorreu dessorção de toda enzima imobilizada. O processo para obtenção de
partículas de PHEMA em dispersão a partir da polimerização em emulsão do HEMA, quando
comparado com outros monômeros vinílicos (metacrilato de butila e metacrilato de metila,
por exemplo), é um caso particular, pois este monômero é bastante solúvel em água e sua
polimerização é dificultada. Por esse motivo, a obtenção de PHEMA em emulsão tem sido
pouco reportada. Ali e colaboradores obtiveram nanopartículas de PHEMA em emulsão de
dodecilsulfato de sódio (SDS), em condições limitadas, utilizando iniciadores com caráter
hidrofóbico tais como AIBN e BPO [Ali et al, 2005].
Há trabalhos na literatura que reportam a polimerização em emulsão (à temperatura
ambiente) de monômeros vinílicos como metacrilato de metila (MMA) [Kalra e Gross, 2002;
Kalra e Gross, 2000] e estireno (S) [Shan et al, 2005], dentre outros [Akita et al, 2001;
Teixeira et al, 1999], utilizando a HRP livre como catalisador na presença de H2O2. Por esse
motivo, estes dois monômeros foram escolhidos para o teste da atividade catalítica da enzima
adsorvida. Reações de polimerização em emulsão utilizando MMA e S na presença da enzima
adsorvida foram realizadas sem sucesso. Então, resolveu-se testar monômeros divinílicos. A
reação de polimerização em emulsão do EGDMA foi conduzida à temperatura ambiente na
presença da HRP adsorvida sobre lâminas de Si/SiO2 porque, como vimos na Figura 26,
moléculas de HRP adsorvidas sobre Si/SiO2 foram as que apresentaram maior atividade
catalítica. A caracterização do substrato após a reação (medidas de elipsometria e AFM)
indicou que ocorre apenas a dessorção de algumas moléculas de HRP que provavelmente não
estão fortemente ligadas à superfície. Entretanto, o substrato pode ser re-utilizado em outras
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reações, pois a atividade catalítica da HRP é mantida. Tal fato foi comprovado através de uma
quarta reação com o mesmo substrato com filme adsorvido, utilizado anteriormente três vezes
em reações de polimerização do EGDMA. A quarta vez em que o filme de enzima
imobilizado foi utilizado em uma reação com ABTS, este foi oxidado ao seu respectivo cátion
radical ABTS•+ (observado pela cor verde da solução, λ = 405 nm), como mostra a Figura 27.

(a)

(b)

Figura 27. Oxidação do ABTS catalisada pela HRP na presença de H2O2. (a) HRP livre + ABTS + H2O2; (b)
HRP adsorvida sobre Si/SiO2 + ABTS + H2O2.

A Figura 28 mostra imagens topográficas de AFM dos filmes de enzima adsorvidos
sobre lâminas de Si/SiO2 antes da polimerização em emulsão (Figura 28a) e depois da 1ª
utilização da placa (Figura 28b). Os dados de espessura dHRP apresentados na Tabela inserida
na Figura 28 indicam a dessorção de algumas moléculas de enzima. Os valores de rms,
também apresentados na Tabela da Figura 28, indicam que não há grandes alterações na
rugosidade do filme. Com as imagens de AFM também é possível afirmar que após a
polimerização do EGDMA, as moléculas de HRP continuam adsorvidas sobre os substratos,
confirmando a possibilidade de reutilização dos filmes de HRP.
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Figura 28. Imagens de AFM obtidas de filmes de HRP sobre lâminas de Si/SiO2: (a) antes da polimerização em
emulsão; (b) depois da 1ª utilização da placa. A espessura da camada adsorvida e os valores de rms estão
indicados na tabela. Área de varredura: 1 µm x 1 µm; resolução: (512 x 512) pixels.

Novamente, considerando a massa do filme de enzima adsorvida (~ 0,160 µg), foram
utilizadas 0,175 µg de enzima livre nos testes controle de atividade catalítica para avaliar o
desempenho da HRP adsorvida. A Tabela 6 apresenta os valores de teor de sólidos e
conversão das dispersões de PEGDMA utilizando a enzima adsorvida sobre substratos planos
ou livre em solução. Pode-se observar nas sínteses 2 e 3, realizadas com a enzima imobilizada
e livre, respectivamente, que o processo de adsorção da HRP não inibe sua atividade catalítica
nesta reação de polimerização do EGDMA. Tal fato é confirmado pelos valores de teor de
sólidos e rendimentos (média de triplicatas). Estes valores são baixos quando comparados a
trabalhos da literatura que atingem a faixa de 80 a 95% de conversão utilizando a HRP em
polimerizações em emulsão à temperatura ambiente [Kalra e Gross, 2002; Kalra e Gross,
2000]. Por outro lado, é importante ressaltar que nestes trabalhos, geralmente a quantidade de
enzima livre utilizada nas reações está em torno de 16 a 20 mg, ou seja, uma quantidade de
HRP 100.000 vezes maior que a quantidade de HRP imobilizada e utilizada nas
polimerizações descritas neste trabalho.
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Tabela 6. Polimerização de EGDMA utilizando HRP adsorvida sobre substratos hidrofílicos ou HRP livre em
solução.
EGDMA
(µL)

Síntese

H2O2
(0.003%)

Teor de sólidos
(mg mL-1)

Conversão
(%)

mHRP (µg)
Adsorvida
livre

1a
200
--8 x 5 µL
0,55 ± 0,05
2,6 ± 0,2
0,14 ± 0,05
200
--2a
8 x 50 µL
0,94 ± 0,06
4,6 ± 0,2
0,15 ± 0,01
200
--0,175
3b
8 x 50 µL
1,1 ± 0,4
5±2
900
--4a
8 x 50 µL
1,7 ± 0,8
1,8 ± 0,9
0,17 ± 0,01
900
--0,175
5b
8 x 50 µL
0,93 ± 0,03
0,98 ± 0,03
As sínteses (a) foram catalisadas pelos filmes HRP/Si/SiO2, enquanto as sínteses (b) foram catalisadas pela HRP
livre em solução (síntese controle).

A Figura 29a representa a reutilização do substrato em reações de polimerização em
emulsão do EGDMA, comparando-se os rendimentos obtidos nestas reações (barras cinza)
com rendimentos apresentados pela enzima livre em solução (barra hachurada).

rendimento (%)
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(a)

HRP adsorvida
HRP livre

(b)
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Figura 29. (a) Rendimento das reações de polimerização em emulsão do EGDMA catalisadas pela HRP livre
(barra hachurada) ou adsorvida (barras cinza). A placa com HRP adsorvida pôde ser utilizada três vezes, num
intervalo de tempo de 6 dias. (b) Dispersão de PEGDMA obtida pela polimerização de EGDMA catalisada pela
HRP imobilizada na presença de H2O2 à temperatura ambiente.

Como pode ser observado na Figura 29a, a mesma quantidade de enzima pode ser
utilizada até três vezes quando adsorvida sobre Si/SiO2, num intervalo de tempo de 6 dias. A
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Figura 29b mostra a dispersão de PEGDMA em emulsão de CTAB obtida através de reação
de polimerização catalisada por HRP/Si/SiO2 na presença de H2O2 à temperatura ambiente. A
dispersão se mantém estável por 12 horas.
As imagens de MEV foram obtidas para as dispersões secas de PEGDMA-HRPads e
PEGDMA-HRPlivre. As Figuras 30a, 30b e 30c mostram as partículas de PEGDMA-HRPads
sintetizadas pelos filmes HRP/Si/SiO2 na presença de H2O2. As imagens apresentadas nas
Figuras 30d, 30e e 30f foram obtidas para as partículas PEGDMA-HRPlivre sintetizadas pela
HRP livre na presença de H2O2 (síntese controle). Todas as imagens evidenciaram a formação
de partículas na ordem de 500 nm a 1 µm com superfícies regulares e geometrias retangulares
bem definidas.
Os espectros indicados em azul e vermelho na Figura 31 são de partículas de
PEGDMA-HRPads e PEGDMA-HRPlivre, respectivamente. As bandas localizadas em 2930
e 2850 cm-1 são referentes à (ν CH3). Bandas em 1717 cm-1 e 1150 cm-1 foram atribuídas a (ν
C=O) e (ν O-C-C), respectivamente. Foram identificadas bandas em 1638 cm-1 e 943 cm-1
características de grupos vinil (H2C=C(CH3)-C), provavelmente indicando a existência de
grupos vinil residuais, o que pode ser explicado considerando-se o fato de que o EGDMA é
um monômero divinílico. Contudo, a presença da banda larga em 3430 cm-1, atribuída à
presença de água residual encapsulada no polímero, que também pode aparecer em 1640 cm-1
sobrepõe-se ao sinal referente às vinilas residuais e dificulta uma discussão mais quantitativa
a respeito da quantidade de duplas ligações residuais. A banda localizada em 1450 cm-1 é
característica de grupamentos metileno (δ CH2) do espaçador etileno glicol (-OCH2CH2O-).
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Figura 30. Imagens de MEV obtidas para as partículas secas de PEGDMA-HRPads (a), (b), (c); e para as
partículas secas de PEGDMA-HRPlivre (d), (e), (f) sintetizadas na presença de H2O2.
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Figura 31. Espectros de FT-IR obtido para PEGDMA-HRPads polimerizado na presença de filmes HRP/Si/SiO2
(-), PEGDMA-HRPlivre polimerizado na presença da HRP livre (-).
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5. CONCLUSÕES

Os estudos da adsorção da HRP sobre lâminas de Si/SiO2 corroboram com a formação
de uma monocamada de HRP adsorvida, pois mesmo em longos tempos de adsorção (24
horas) e em altas concentrações de HRP o valor da quantidade de material adsorvido não se
altera, indicando que não ocorre adsorção cooperativa de moléculas de HRP. A adsorção de
HRP sobre filmes APS, filmes CABads e filmes CMCABspin também é um processo lento e
irreversível. Ao contrário, foi observada a adsorção reversível da HRP sobre filmes CABspin.
Os valores de grau de recobrimento determinados para moléculas de HRP adsorvidas sobre
superfícies mais hidrofílicas, Si/SiO2, APS e CABads, indicam a formação de monocamada
sem adsorção cooperativa, enquanto para superfícies mais hidrofóbicas, CABspin e
CMCABspin, sugerem adsorção cooperativa e a formação multicamadas.
Os substratos planos recobertos pela HRP são capazes de catalisar a reação de
oxidação do ABTS sem dessorção da enzima. Exceção feita aos filmes HRP/CABspin/Si/SiO2
que se tornam inativos após o primeiro teste catalítico. O presente estudo mostra que as
moléculas de HRP imobilizadas em substratos planos mantêm sua atividade enzimática por
longos tempos e sob uso contínuo, o que representa uma grande vantagem sob o ponto de
vista prático e econômico. Os filmes HRP formados sobre Si/SiO2 e CABads apresentaram
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grau de recobrimento próximo ao jamming limit e as maiores atividades catalíticas. Os filmes
HRP formados sobre APS e CMCABspin apresentaram grau de recobrimento abaixo e acima
do jamming limit, respectivamente, e atividades catalíticas menores. Portanto, a partir deste
estudo podemos propor como grau de recobrimento ótimo o valor de ~ 55% para se obter
maior atividade catalítica.
Os filmes de HRP imobilizados sobre Si/SiO2 podem ser re-utilizados 3 vezes para
catalisar reações de polimerização em emulsão do EGDMA à temperatura ambiente. Os
baixos valores de taxa de conversão e teor de sólidos da polimerização são conseqüentes da
pequena quantidade de HRP utilizada, pois as reações de polimerização do EGDMA
catalisadas pela HRP livre no meio reacional não apresentaram diferenças significativas nos
respectivos valores de taxa de conversão e teor de sólidos quando comparadas às sínteses
catalisadas pela HRP imobilizada. A caracterização por microscopia eletrônica de varredura
das dispersões de PEGDMA sintetizadas pelos filmes HRP/Si/SiO2 ou pela HRP livre em
solução revelou a formação partículas regulares com dimensões micrométricas e geometria
poligonal.
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1. INTRODUÇÃO

Na natureza, os organismos vivos produzem diferentes macromoléculas para suas
necessidades metabólicas. Em suas sínteses geralmente estão envolvidas reações de
polimerização in vivo de monômeros ativados, as quais são catalisadas por enzimas. Em
muitos casos, microorganismos conduzem a síntese de polímeros que são impraticáveis ou
impossíveis de ocorrer utilizando iniciadores convencionais para polimerização [Fournand et
al, 2003]. Comparada com a catálise química, a catálise enzimática freqüentemente ocorre
com cinéticas de reação relativamente lentas. Além disso, as enzimas (i) são provenientes de
fontes renováveis, (ii) proporcionam eficiência na conversão do substrato devido à sua alta
seletividade para uma dada transformação orgânica, (iii) apresentam alta enantio e
regioseletividade, (iv) oferecem o reaproveitamento do catalisador, quando o mesmo é
imobilizado, (v) podem ser utilizadas em sistemas aquosos, evitando o uso de solventes
orgânicos e (vi) evitam o uso de catalisadores tóxicos [Gross et al, 2001].
A síntese de novos materiais sob condições favoráveis é um desafio constante.
Especialmente no campo de materiais poliméricos, as polimerizações mediadas por enzimas
oferecem novos caminhos para solucionar tais desafios [Kobayashi et al, 1995; Gross et al,
2001]. A HRP é uma enzima que contém 18% de resíduos de carboidratos com um grupo
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prostético heme (ferro protoporfinina). Na natureza HRP tem um papel vital na lignificação,
na formação de ligações cruzadas da parede celular, na obtenção de suberina e auxiliando a
planta em resistência a infecções. Na presença de peróxido de hidrogênio, os estados de
oxidação da HRP seguem o esquema representado na Figura 32. Ambos os intermediários
radicais (Composto I e Composto II) são oxidantes poderosos e podem oxidar uma série de
substratos orgânicos [Veitch, 2004; Berglund et al, 2002]. Em reações de polimerização, a
redução dos Compostos I e II forma radicais nas moléculas de monômeros, iniciando assim a
polimerização, como representado na Figura 32.

M•

M
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MM•

k2

O

Fe
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4+ •+

Fe

4+

Composto II

Composto I

M
H2O

k3
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H2O2
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Estado inicial

M• + H2O

Figura 32. Ciclo da HRP catalisando uma reação de polimerização, onde M é o monômero, M• é o radical
monomérico e MM• é o radical oligomérico que inicia a polimerização. As constantes de velocidade k1, k2 e k3
representam a velocidade de formação do composto I, a velocidade de redução do composto I e a velocidade de
redução do composto II, respectivamente.

Algumas aplicações da HRP em pequena escala incluem etapas de sínteses orgânicas
como N- e O-dealquilação e hidroxilações seletivas [Gross et al, 2001]. Trabalhos na

Parte II

Obtenção de partículas cristalinas mediada pela HRP

74

literatura têm reportado a utilização da HRP para catalisar reações de polimerização em
emulsão de monômeros vinílicos como metacrilato de metila, MMA, [Kalra e Gross, 2002,
Kalra e Gross, 2000] e estireno, S, [Shan et al, 2005] à temperatura ambiente. As
polimerizações de PMMA alcançaram altas taxas de rendimento (cerca de 80-90%) em um
tempo de reação de 1,25h, produzindo cadeias estereoespecíficas com altas massas molares.
Shan e colaboradores, através de reações de polimerização em emulsão catalisada pela HRP
livre no meio reacional, à temperatura ambiente, obtiveram partículas de PS de dimensões
entre 30 e 50 nm com altas taxas de rendimento (cerca de 90%) em tempos longos de reação
(24 horas) [Shan et al, 2005]. A polimerização de derivados de fenol (na ausência de
formaldeído) catalisada pela HRP originou novos polifenóis com alta estabilidade térmica
[Kobayashi et al, 1995; Dordick et al, 1987].
Os biopolímeros têm propriedades físicas que obedecem diretamente à estrutura da
cadeia de suas moléculas. Um exemplo é a borracha natural (NR), formada por monômeros de
isopreno unidos somente por ligações cis. A polimerização conduzida por enzimas na própria
planta acontece sob condições brandas em fase aquosa sem a aplicação de temperaturas
elevadas ou altas pressões, as quais permitem que apenas a configuração cis-1,4-poliisopreno
seja obtida. Somente com o uso de catalisadores Ziegler-Natta, descobertos em 1953, tornouse possível polimerizar o isopreno para obter um produto sintético idêntico à borracha obtida
a partir de fontes naturais, pois o emprego desses catalisadores permite o controle
estereoquímico de reações de polimerização nas quais cadeias com alto grau de taticidade
podem ser obtidas [Solomons, 1996]. Alguns trabalhos na literatura têm reportado o emprego
da enzima HRP para a síntese de novos materiais poliméricos de alto-desempenho, em que a
polimerização enzimática in vitro proporciona uma nova rota sintética para a geração
controlada de radicais [Higashimura et al, 2000] possibilitando controlar a estrutura do
polímero com precisão [Kobayashi et al, 2001].
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Apesar de ainda não terem sido observados cristais isolados de materiais poliméricos,
este não é um fato impossível, pois dependendo das condições de síntese, é possível obter
partículas com diferentes morfologias além das esféricas comumente observadas [Pichot,
2005]. Um cristal é formado por um padrão tri-dimensional regular de átomos, portanto,
espera-se que uma cadeia de polímero ou oligômero seja capaz de cristalizar se sua estrutura
molecular for química e estereoquimicamente regular. Dessa forma, um elevado grau de
regularidade microestrutural nas cadeias dos polímeros é essencial para que a cristalização
ocorra. Polímeros com cadeias estereorregulares podem ser preparados através de processos
envolvendo a catálise enzimática [Shan et al, 2005; Liu et al, 2002].
Os monômeros vinílicos multifuncionais são usualmente empregados como agentes
reticuladores [Tillier et al, 2005; Naghash e Mallakpour, 2004; Huang et al, 2001; Lee et al,
2001; Chrástová et al, 1997; Vlad et al, 1996; Chiu e Lee, 1995; Chiu e Lee, 1995; Tobita,
1992] uma vez que sua polimerização possibilita a obtenção de redes poliméricas altamente
reticuladas constituídas geralmente de uma mistura heterogênea de monômero, polímero
gelificado e microgéis [Liu et al, 2002]. Tais sistemas têm aplicações tecnológicas úteis como
adsorventes, resinas de troca de íons, materiais de empacotamento de colunas cromatográficas
e dispersões para tintas à base de água, entre outros [Chiu e Lee, 1995]. Além disso, esses
materiais apresentam melhores propriedades mecânicas e estabilidade química [Chrástová et
al, 1997]. Contudo, a formação de oligômeros a partir de monômeros divinílicos raramente
tem sido reportada [Yu et al, 2001; Starr et al, 2001]. Oligômeros gerados a partir de
monômeros divinílicos também são importantes em muitos processos tecnológicos, como por
exemplo, para o desenvolvimento de adesivos que reticulam sob radiação [Matsumoto et al,
2007] ou filmes com resistência a riscos ou à desgaste químico [Rigamonti e Stanco, 1996].
Na primeira parte da tese observamos a formação de estruturas geométricas
retangulares obtidas a partir da polimerização em emulsão de monômeros divinílicos
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catalisada pelo sistema HRP-H2O2. Esta segunda parte da tese foi dedicada à compreensão da
formação dessas estruturas. Para isto, as seguintes técnicas analíticas foram utilizadas:
gravimetria, cromatografia de permeação em gel (GPC), ressonância magnética nuclear de
prótons (1H RMN), espectroscopia vibracional na região do infra-vermelho com transformada
de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), calorimetria exploratória
diferencial (DSC) e medidas de difração de raio-X (DRX). Nesta etapa, optamos por utilizar
HRP livre por termos um maior controle sobre a ação catalítica da mesma e por podermos
comparar com estudos da literatura.
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2. OBJETIVO

Estudar o processo de polimerização em emulsão enzimática envolvendo os
monômeros divinílicos etileno glicol dimetacrilato (EGDMA) e trietileno glicol dimetacrilato
(TEGDMA), bem como a copolimerização, catalisado pela HRP livre em solução na presença
de H2O2.

Parte II

Obtenção de partículas cristalinas mediada pela HRP

78

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Materiais
A enzima horseradish peroxidase (HRP, Sigma, USA), tipo VI-A, obtida a partir da
Amoracia rusticana, (massa molar ~ 44,000 g mol-1, P-6782, EC 1.11.1.7, 1380 unidades
mg-1) foi utilizada sem purificação prévia. A pureza da HRP, também chamada de
Reinheitzahl (Rz), foi estimada a partir da razão de absorbância a 403 nm e 280 nm (Rz =
A403/A280). O valor Rz da solução de HRP 0,25 g L-1 foi quantificado em (2,9 ± 0,1),
indicando baixa contaminação por outras proteínas [Chattopadhyay e Mazumdar, 2000].
A polimerização em emulsão dos monômeros divinílicos EGDMA e trietileno glicol
dimetacrilato (TEGDMA, Sigma, USA) foi estudada na presença do surfatante brometo de
cetiltrimetilamônio (CTAB, Aldrich, USA). Foram utilizados HRP livre em solução e solução
diluída de H2O2 0,03% (v/v) para a produção de radicais livres. Todos os reagentes foram
utilizados sem purificação prévia, com exceção dos monômeros EGDMA e TEGDMA que
foram destilados antes da polimerização.
As estruturas dos materiais e reagentes empregados neste trabalho estão representadas
na Figura 33.
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Figura 33. Representação esquemática das estruturas: (a) CTAB, (b) EGDMA e (c) TEGDMA.

3.2. Métodos
3.2.1. Polimerização de EGDMA e/ou TEGDMA catalisada pelo sistema HRP-H2O2
As quantidades de monômero ou comonômeros (no caso das copolimerizações)
adicionadas em cada síntese estão descritas na Tabela 7. O monômero ou comonômeros
foram adicionados a 140 mL de solução aquosa de CTAB 2,0 mmol L-1 e esta mistura foi
agitada a 1000 rpm durante 5 minutos para formar uma emulsão. A polimerização foi
realizada na presença da HRP livre e iniciada a partir da adição de alíquotas de solução
diluída de peróxido de hidrogênio, H2O2, (0,03 %, v/v), em intervalos de 5 minutos cada (ver
Tabela 7), sendo o meio reacional borbulhado com N2 durante toda adição de H2O2. A reação
foi conduzida a (24 ± 1) o C, sob agitação mecânica (1000 rpm) numa faixa de pH de 5 a 6
durante cinco horas. Neste processo, nenhum tampão foi utilizado. As sínteses foram
realizadas em triplicata e as dispersões apresentaram pH entre 5,5 e 6,0. As dispersões obtidas
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a partir desta formulação foram codificadas como PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-coTEGDMA).

Tabela 7. Quantidades de EGDMA, TEGDMA e H2O2 utilizadas nas reações de polimerização em emulsão
realizadas em 140 mL de solução aquosa de CTAB 2,0 mmol L-1. [HRP] 0,02 x 10-3 mg mL-1. As alíquotas de
H2O2 foram adicionadas ao meio reacional 20 vezes em intervalos de 5 minutos cada. T = (24 ± 1) °C.
Amostra
PEGDMA
PTEGDMA
P(EGDMA-co-TEGDMA)

EGDMA (g)
2,10
--1,05

TEGDMA (g)
--2,18
1,09

H2O2 (0,03%)
20 x 100 µL
20 x 100 µL
20 x 100 µL

3.3. Caracterização
3.3.1. Análise Gravimétrica
Nesta análise uma alíquota de 10 mL de cada dispersão sintetizada foi secada em
estufa a 60 °C. Deste modo, foram determinados o teor de sólidos (mg mL-1) e o
rendimento (%).

3.3.2. Cromatografia de Permeação em Gel (GPC)
Para a análise de cromatografia de permeação em gel utilizou-se um equipamento
GPC, LC-10AD (Shimadzu) com os detectores (um espectrofotômetro de ultravioleta e um
refratômetro) acoplados ao conjunto de quatro colunas de poliestireno (PS) (102, 103, 104, e
105 Å, Styragel, Waters). Clorofórmio foi utilizado como fase móvel com de fluxo de 1,0 mL
min-1 e PS de baixa polidispersidade (Aldrich, Waters) foi empregado como padrão para as
curvas de calibração. Foram preparadas soluções 20 mg mL-1 em CHCl3 das amostras
PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA). As soluções foram filtradas em
membranas de PTFE (faixa de corte de 450 µm) antes de serem injetadas nas colunas. Logo
após, foram injetados 20 µL de cada amostra e cada análise durou 60 minutos. Estes ensaios
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foram realizados no laboratório do Prof. Dr. Luiz Henrique Catalani (IQ-USP) com o auxílio
do aluno de doutorado Romeu Casarano.

3.3.3. Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR)
Os espectros vibracionais na região do infravermelho (FTIR) das amostras secas de
PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA), foram obtidos em um equipamento
Bomen MB100 da Central Analítica do IQ-USP.

3.3.4. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Prótons (1H RMN)
Espectros de 1H RMN (300MHz, CDCl3) foram obtidos em um espectrômetro Bruker
DPX300 (Central Analítica/IQ-USP) a 25ºC para as amostras PEGDMA, PTEGDMA,
P(EGDMA-co-TEGDMA) e CTAB. Foram preparadas soluções 0,1 mg mL-1 destas amostras
em CDCl3. As amostras PEGDMA e CTAB apresentaram boa solubilidade em CDCl3,
enquanto as amostras PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA) foram parcialmente solúveis
em CDCl3. Todas as soluções foram filtradas antes de serem analisadas. Os deslocamentos
químicos δ em partes por milhão (ppm) foram referenciados em relação ao núcleo do CDCl3
em 7,27 ppm.

3.3.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Imagens MEV foram obtidas em um microscópio Jeol JSM-7000F instalado na
Central Analítica do IQ-USP. Soluções diluídas das dispersões de PEGDMA, PTEGDMA e
P(EGDMA-co-TEGDMA) (diluição 1:100, v/v) foram gotejadas sobre lâminas de Si/SiO2 e
secadas em estufa a vácuo a (25 ± 1) °C. Após a evaporação da água, nenhum recobrimento
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foi feito previamente à análise de MEV, pois este equipamento opera com feixe de elétrons
produzido por emissão de campo, permitindo varreduras com baixas correntes. Assim, mesmo
que o material estudado seja isolante, é possível analisá-lo com boa resolução sem a
necessidade de recobri-lo com material condutor.

3.3.6. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
A técnica de DSC foi utilizada para estudar o comportamento térmico das partículas
sintetizadas tanto pelo sistema HRP-H2O2. Em um experimento típico, as dispersões de
PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA) foram secas por 12 h em estufa a 70ºC.
As análises de DSC foram realizadas no equipamento TA-DSC Q10V9.0, instalado no
laboratório do Prof. Dr. Yoshio Kawano (IQ-USP), utilizando recipientes de Al sob atmosfera
de N2 (50 mL min-1) e empregando taxas de aquecimento de 10 ºC min-1 e de resfriamento de
20 º C min-1. Foram realizados dois aquecimentos para cada amostra. Na primeira corrida para
eliminar o histórico térmico, as amostras foram aquecidas de 40 ºC a 100 ºC. Na segunda
corrida, as amostras foram aquecidas de -40 ºC a 200 ºC. Considerou-se o segundo
aquecimento para a interpretação e análise dos eventos observados. A cela de DSC foi
calibrada com In (pf 156,6 oC; ∆Hm = 28,59 J g-1) e Zn (pf 419,6 oC; ∆Hm = 111,40 J g-1). As
quantidades de amostra utilizadas para as curvas DSC foram 2,8 mg de PEGDMA; 3,4 mg de
PTEGDMA e 3,2 mg de P(EGDMA-co-TEGDMA).

3.3.7. Difratometria de Raio-X em Pó (XRD)
Para avaliar a cristalinidade das diferentes estruturas observadas nas imagens de MEV
para as amostras secas de PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA), difratogramas
de raios-X foram coletados em um equipamento Rigaku Miniflex XDR (30 kV, 15 mA),
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instalado na Central Analítica do IQ-USP. Os padrões de difração de raios-X foram obtidos
com uma radiação monocromática Cu Kα (λ = 1,54184 Å).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Caracterização dos Produtos
As análises de GPC realizadas com o intento de determinar a distribuição de massa
molar para as amostras PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA) estão
apresentadas na Tabela 8. Considerando as massas molares de 198 g mol-1 e 286 g mol-1 para
os monômeros EGDMA e TEGDMA, respectivamente, os valores de massa molar na Tabela
8 correspondem a oligômeros (dímeros ou trímeros). Estes dados são importantes porque eles
claramente indicam a formação de oligômeros. A baixa polidispersidade (valores M w M n )
evidenciada para todas as amostras confirma a obtenção de oligômeros.

Tabela 8. Teor de sólidos e rendimento das reações determinados após 300 minutos de reação, catalisada pelo
sistema HRP-H2O2. Os valores de massa molar média ponderal

Mw

e massa molar média numérica

Mw

foram obtidos através das análises GPC.
Amostra
PEGDMA
PTEGDMA
P(EGDMA-co-TEGDMA)

Teor de sólidos
(mg mL-1)
1,4 ± 0,4
14 ± 1
10 ± 2

Rendimento
(%)
9±1
93 ± 5
67 ± 7

Mw

(g mol-1)
531
416
555

Mw Mn
1,11
1,15
1,06

Uma observação importante deve ser feita quanto aos resultados obtidos nas curvas
GPC. Esta é uma técnica de separação e para que a mesma seja empregada na determinação
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de massa molar de uma amostra é necessário construir primeiramente uma curva de
calibração. Para esta análise a coluna foi calibrada com amostras padrões de PS com faixa de
M

w

de 1,21 x 106 g mol-1 a 8,2 x 102 g mol-1. Porém, os valores encontrados podem não

corresponder aos valores reais. Além das espécies analisadas serem muito pequenas, o padrão
de poliestireno utilizado possui volume hidrodinâmico muito diferente dos volumes
hidrodinâmicos de EGDMA ou TEGDMA. Dessa forma, os valores de massas molares
médias determinados para as amostras PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA)
servem como indicativos da ordem de grandeza das respectivas massas molares.
Na literatura já foi reportada a formação de dímeros de hidroquinonas glicosídicas
mediada pela HRP alcançando rendimentos que variaram em torno de 5 a 8% [Kiso et al,
2007]. No presente estudo, também foram observados baixos rendimentos para PEGDMA.
Todavia, as sínteses de PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA) apresentaram altos
rendimentos, como apresentado na Tabela 8. A formação de oligômeros de EGDMA e
TEGDMA pode ser causada pela pequena quantidade de HRP utilizada na reação (~ 0,02 x
10-3 mg mL-1). Por exemplo, foram obtidas cadeias de poli(metacrilato de metila), PMMA,
com alta massa molar utilizando como catalisador HRP a 80 mg mL-1 [Kalra e Gross, 2000].
Além do mais, MMA é um monômero monovinílico, enquanto EGDMA e TEGDMA são
monômeros divinílicos. Tais monômeros multifuncionais tendem a polimerizar por reações de
reticulação cruzada ou ciclização [Chiu e Lee, 1995].
A Tabela 8 mostra o rendimento da reação e o teor de sólidos determinados para as
partículas de PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA). Para fins práticos, o
rendimento e o teor de sólidos obtidos para PEGDMA podem ser insatisfatórios. Os baixos
valores de rendimento observados na Tabela 8 podem ser explicados pela baixa concentração
de HRP utilizada no presente estudo ([HRP] = 0,02 x 10-3 mg mL-1). Esta concentração tão
baixa foi escolhida porque ela corresponde à situação em que moléculas de HRP foram
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imobilizadas sobre Si/SiO2. As reações de polimerização catalisadas pela HRP livre em
solução freqüentemente aplicam grandes concentrações de HRP quando comparadas com a
concentração de enzima aplicada neste estudo. Polimerizações de fenóis utilizam 0,16 mg
mL-1 ou 0,40 mg mL-1 de HRP no meio reacional [Akita et al, 2001; Tawaki et al, 2005],
obtendo conversões entre 10% e 20%. Rendimentos de aproximadamente 60% foram
observados para polimerizações em emulsão da anilina na presença de HRP [Liu et al, 2002;
Liu et al, 1999] na concentração de 0,06 mg mL-1. A polimerização de metacrilato de metila
(MMA) em mistura de água e solvente orgânico catalisada pela HRP (HRP a 70-90 mg mL-1)
produziu cadeias altamente estereoregulares [Kalra e Gross, 2000], com rendimentos variando
entre 2% e 85%. A polimerização de acrilamida e acrilato de sódio na presença de CTAB ou
bis(2-etil hexil) sulfosuccinato de sódio (AOT) utilizando HRP (40 mg mL-1) obteve um
rendimento de 94% [Kalra e Gross, 2002]. Nanopartículas de poliestireno (diâmetro entre 30 e
50 nm) foram sintetizadas utilizando 20 mg mL-1 de HRP como catalisador [Shan et al, 2005],
alcançando a taxa de conversão de aproximadamente 90%.
Sabe-se que o mecanismo atuante da enzima HRP depende da razão HRP/H2O2
utilizada e que o excesso de H2O2 pode inibir o ciclo catalítico normal fazendo com que o
Composto II passe à forma de Composto III, o qual por perda de oxigênio pode chegar ao
Composto IV, que por sua vez pode reagir com H2O2 e retornar à forma de Composto II. Este
caminho, além de possuir uma velocidade de reação muito inferior, ainda possui um agravante
que é a possibilidade de o Composto III passar a uma forma inativa irreversível (p-670),
ocasionando a perda total da atividade enzimática. Em razões da ordem de 10 a 100 são
formados os Compostos I e II (ciclo peroxidásico) e em razões acima (na ordem de 2000)
forma-se o composto III (ciclo oxidásico). No entanto, em razões muito acima das anteriores
ocorre a formação do Composto p-670 [Ximenes et al, 2001]. Neste trabalho, a razão
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HRP/H2O2 utilizada foi 4,5 x 10-7 após a primeira adição de peróxido, portanto espera-se que
apenas os Compostos I e II sejam formados.
Todavia, polimerizações de EGDMA ou TEGDMA utilizando o iniciador persulfato
de potássio também apresentaram baixos valores de teor de sólidos (< 6 mg mL-1). A
explicação para o baixo rendimento pode ser dada com base na estrutura do monômero.
EGDMA é um monômero divinílico utilizado como agente reticulador, assim a geração de
radicais livres nas duas pontas terminais da molécula é muito pronunciada, sendo que várias
reações cruzadas podem ocorrer em tempos curtos de polimerização, reduzindo as taxas de
conversão. Vale ressaltar que todos os exemplos supracitados, os quais apresentaram altos
rendimentos, utilizaram monômeros monofuncionais. Os rendimentos apresentados na Tabela
8 seguem a ordem:
PTEGDMA > P(EGDMA-co-TEGDMA) > PEGDMA

e mostram claramente que aumentando o tamanho do espaçador etileno glicol (EG), a
polimerização é favorecida. O aumento do espaçador EG também torna o monômero mais
hidrofílico e, portanto, mais solúvel em água. Os valores de parâmetro de solubilidade (em
MPa0,5) determinados para EGMDA [Okay, 2000], TEGMDA [Hosaka et al, 2007] e água
[Okay, 2000] são 18,2; 19,2 e 47,9; respectivamente, e indicam que TEGDMA é mais solúvel
em água que EGDMA. Portanto, a maior hidrofilicidade pode ajudar o monômero TEGDMA
a se aproximar do sítio ativo da HRP e permanecer ligado por pontes de hidrogênio com os
resíduos de aminoácidos próximos ao sítio ativo. Assim sendo, proporciona-se um ambiente
mais confortável para os monômeros TEGDMA reagirem com os Compostos I e II, formando
radicais ou oligoradicais em fase aquosa com um tempo de vida maior que os radicais ou
oligoradicais EGDMA. Este efeito pode explicar as razões de conversão de 94 % e 67 %
observados para PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA), respectivamente.
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O mecanismo catalítico da HRP é bem descrito na literatura [Wellinder, 1976; Veitch
e Smith, 2001; Veitch, 2004; Berglund et al, 2002; Poulos e Kraut, 1980]. Na primeira etapa,
o peróxido de hidrogênio reage com o Fe(III) gerando o Composto I (Figura 32), uma espécie
em alto estado de oxidação que compreende um centro oxoferril Fe(IV) e um cátion radical
localizado no grupo porfirínico. O Composto I está dois equivalentes de oxidação acima do
estado fundamental da enzima. O primeiro passo da redução de um elétron requer um
substrato redutor, formando o Composto II, uma espécie oxoferril Fe(IV) que está um
equivalente de oxidação acima do estado fundamental. A subseqüente redução do Composto
II traz a enzima de volta ao estado fundamental. Ambos os Compostos I e II são oxidantes
poderosos, com potenciais de redução estimados em aproximadamente +1V, e, portanto, aptos
para reagir com os grupos vinil dos monômeros EGDMA e TEGDMA, catalisando a
formação de radicais. Primeiro, os monômeros de EGDMA e TEGDMA se aproximam do
sítio ativo e então reagem com o Composto I formando um radical em um dos grupos vinil. O
oxigênio ferril do Composto I está ligado por pontes de hidrogênio ao resíduo Arg38,
simultaneamente com uma molécula de água, a qual está ligada aos resíduos Arg38 e His42
(resíduos hidrofílicos) [Berglund et al, 2002] como mostra a Figura 2b da página 3. Desde que
TEGDMA é um monômero mais hidrofílico que EGDMA, o meio hidrofílico próximo ao
Composto I favorece uma melhor aproximação dos monômeros TEGDMA do que EGDMA.
Este efeito pode explicar as altas taxas de conversão observadas para os oligômeros
TEGDMA.
Os espectros 1H RMN obtidos para as amostras PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMAco-TEGDMA) estão apresentados nas Figuras 34, 35 e 36, respectivamente. Os mesmos sinais
característicos foram observados para todas as amostras. Como controle, também foi obtido o
espectro 1H RMN para CTAB puro (Figura 37). Os deslocamentos químicos δ atribuídos
foram: 0,90-1,36 (3H, do CH3-C-C da cadeia); 1,32 (CH2 do CTAB); 1,94 (3H, do CH3-C=C
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terminal); 2,31 (2H, do CH2 da cadeia); 3,46 (CH3, CTAB); 4,40 (4H, -OCH2CH2O-); 5,58 e
6,17 (prótons vinila); 7,27 (CDCl3).
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Figura 34. Espectro de 1H RMN (300MHz) obtidos para as partículas PEGDMA onde (i) é o espectro original,
(ii) é a ampliação da região entre 4,9 e 4,0, e (iii) é a ampliação da região entre 6,3 e 5,3.

Comparando a integração dos picos em 5,58 ppm e 6,17 ppm com aquele em 4,40,
pode-se estimar a razão de grupos vinila residuais em relação aos grupos vinila que reagiram
[Satav et al, 2006]. As razões determinadas para PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-coTEGDMA) foram quantificadas em 1:1, 1:8 e 1:5, respectivamente. Estes resultados indicam
que apenas parte dos grupos vinila reagiu enquanto parte deles foi preservada. A conservação
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de grupos vinila foi mais pronunciada quando o monômero EGDMA foi utilizado. Desde que
monômeros multifuncionais tendem a polimerizar por reações de reticulação cruzada ou
ciclização [Chiu e Lee, 1995], a preservação de um dos grupos vinila enquanto o outro reage
não é uma questão trivial, especialmente porque a solubilidade da maioria dos monômeros em
água é muito baixa. Dessa forma, as moléculas de HRP conseguem catalisar a oligomerização
de monômeros divinílicos, deixando parte dos grupos vinil livre para outras reações.
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Figura 35. Espectro de 1H NMR obtido para PTEGDMA onde (i) é o espectro original, (ii) é a ampliação da
região entre 4,6 e 4,0, e (iii) é a ampliação da região entre 6,3 e 5,5.
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Uma estratégia recentemente proposta [Satav et al, 2006] baseou-se na polimerização
de EGDMA conduzida na presença de ciclodextrina na proporção de 1:1. Dessa forma,
somente um dos grupos vinila estava livre para reagir durante a polimerização, enquanto o
outro grupo que foi incluído na cavidade da ciclodextrina ficou protegido durante a reação,
originando cadeias poliméricas longas.
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Figura 36. Espectro de 1H NMR obtido para P(EGDMA-co-TEGDMA) onde (i) é o espectro original, (ii) é a
ampliação da região entre 4,6 e 4,0, e (iii) é a ampliação da região entre 6,3 e 5,3.
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A estereoquímica da cadeia do polímero pode ser obtida a partir dos sinais em um
espectro de 1H RMN. Por exemplo, para poli(metacrilato de metila), PMMA, os núcleos δ
0,81 ppm, 0,97 ppm e 1,14 ppm são atribuídos aos grupos metil sindiotático, atático e
isotático, respectivamente [Kalra e Gross, 2000]. Contudo, no caso de PEGDMA, PTEGDMA
e P(EGDMA-co-TEGDMA), não é possível fazer atribuições, pois esta região também é
típica para os grupos metila do CTAB, o qual está presente em todas as formulações.
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Figura 37. Espectro de 1H RMN obtido para CTAB onde (i) é o espectro original, (ii) é a ampliação da região
entre 4,0 e 0.
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A Figura 38 apresenta os espectros de infravermelho obtidos para PEGDMA,
PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA). Os espectros obtidos para todas as amostras
apresentaram as bandas características observadas nos componentes puros. A banda larga em
3600-3000 cm-1 é resultante do estiramento O-H da água residual no polímero. Os picos
indicados em 2930 cm-1 e 2850 cm-1 foram atribuídos aos estiramentos (ν CH3) assimétrico e
simétrico, respectivamente. Bandas características atribuídas aos grupos carbonila e etileno
glicol foram identificadas em 1730 cm-1 (ν C=O) e em 1150 cm-1 (ν O-C-C), respectivamente.
O pico identificado em 1640 cm-1 pode ser atribuído aos grupos vinila residuais
(H2C=C(CH3)-C) presentes na cadeia do polímero resultante, ou ao estiramento O-H da água.
A banda em 1460 cm-1 indica a presença do estiramento CH2.
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Figura 38. Espectro de infravermelho obtido para as partículas sintetizadas (a) na presença do sistema HRPH2O2.

Embora todas as amostras tenham sido secadas por 12 h a 70 ºC, a água de hidratação
permanece, como evidenciado pela banda alargada na região 3600-3000 cm-1 e em 1640 cm-1.
Como a última pode se sobrepor ao estiramento vinila, estimativas quantitativas à cerca da
quantidade de grupos vinila não reagidos foram evitadas.
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As imagens de MEV obtidas para as amostras secas de PEGDMA, PTEGDMA e
P(EGDMA-co-TEGDMA) evidenciaram a formação de partículas com ângulos retos e
tamanho lateral variando entre ~150 nm e ~840 nm (Figura 39).

(a)

(c)

(e)

1µm

100nm

(b)

(d)

1µm

1µm

100nm

Figura 39. Imagens de MEV obtidas para amostras PEGDMA: (a) e (b), PTEGDMA: (c) e (d), P(EGDMA-coTEGDMA): (e).

A formação de partículas com ângulos retos a partir de oligômeros de PEGDMA,
PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA) pode ser explicada pela auto-associação dos
oligômeros durante a secagem. Estruturas com forma poligonal também foram obtidas a partir
da auto-associação de policátions e surfatantes [Antunes et al, 2007]. Nanocristais

Parte II

Obtenção de partículas cristalinas mediada pela HRP

95

constituídos de compostos aromáticos de baixa massa molar (perileno e antraceno) dispersos
em meio aquoso foram produzidos a partir do método de recristalização [Chung et al,2006].
As imagens 39a e 39b foram obtidas de amostras PEGDMA sintetizadas na presença
de HRP livre em solução. Pode-se notar que a síntese realizada na presença de HRP livre,
cujas condições experimentais foram rigorosamente controladas (velocidade de agitação,
principalmente), houve a formação de cristais de com contornos mais definidos (ângulos
retos) e distribuição de tamanho mais uniforme quando comparados àqueles sintetizados pelos
filmes de HRP imobilizados sobre lâminas de Si/SiO2 (vide Figuras 30a, 30b e 30c, página
64). Cristais também foram obtidos nas sínteses PTEGDMA (imagens 39c e 39d) e
P(EGDMA-co-TEGDMA) (imagem 39e).
Experimentos controle foram realizados com o intuito de investigar o efeito da HRP e
do CTAB na geometria das partículas. A síntese com EGDMA na ausência de CTAB foi o
primeiro controle. As imagens de MEV obtidas para estas partículas mostraram a formação de
partículas com ângulos retos (Figura 40a), similares àquelas observadas na Figura 39.

(a)

1µm

(b)

1µm

Figura 40. Imagens de MEV obtidas a partir de: (a) PEGDMA polimerizado em água (ausência de CTAB) pelo
sistema HRP-H2O2; (b) síntese controle realizada na ausência de monômero e presença de HRP-H2O2 em
solução CTAB 2 mmol L-1.
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O segundo controle foi realizado com a finalidade de verificar a possibilidade das
partículas com ângulos retos serem induzidas pelos complexos de HRP e CTAB. Portanto, o
protocolo da reação foi realizado na ausência de monômero, mas na presença do sistema
HRP-H2O2 em solução de CTAB 2 mmol L-1. Foi observada apenas a formação de material
amorfo, como mostrado na Figura 40b. Estes controles indicaram que, de fato, as moléculas
de CTAB não têm papel importante na geometria da partícula.
Neste contexto, a formação de partículas com ângulos retos pode ser resultado da autoassociação de oligômeros dirigida por interações entre dipolos dos grupos carbonila e
interações hidrofóbicas entre os grupos metileno, conforme mostra a Figura 41.

Figura 41. Representação esquemática da auto-associação de dímeros EGDMA dirigida pelas interações entre
dipolos das carbonilas e por interações hidrofóbicas entre os grupos metileno.

As curvas DSC (2º aquecimento) obtidas para as dispersões secas de PEGDMA,
PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA), estão apresentadas na Figura 42. Os valores de Tg,
Tm, Tcura e ∆Hfus determinados para os polímeros a partir das curvas DSC estão apresentados
na Tabela 9.

Parte II

Obtenção de partículas cristalinas mediada pela HRP

97

endo

fluxo de calor (mW)

2
0
Tg

-2
-4
-6
-8
-50

0

50
100
temperatura (ºC)

150

200

Figura 42. Curvas DSC obtidas para as amostras secas de PEGDMA (-), PTEGDMA (-) e P(EGDMA-coTEGDMA) (-). As linhas bases das amostras PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGMDA) foram mudadas para
tornar os dados mais claros.

Tabela 9. Temperatura de transição vítrea (Tg) e temperatura de fusão (Tm), entalpia de fusão (∆Hm) e
temperatura de cura (Tcura) determinadas para as amostras PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA).
amostras
PEGDMA
PTEGDMA
P(EGDMA-co-TEGDMA)

Tg (ºC)
69
-----

Tm (ºC)
105
102
102

∆Hm (J g-1)
151,0
10,5
21,8

Tcura (ºC)
--160
150

A curva obtida para PEGDMA apresentou temperatura de transição vítrea (Tg) em 69
°C, valor próximo ao da literatura [Satav et al, 2006]. Satav e colaboradores observaram
tendência semelhante no comportamento da Tg de polímeros reticulados. Em seu trabalho foi
estudada a formação de polímeros lineares com grupos vinil pendentes através da
polimerização de monômeros divinílicos mediada por complexos de inclusão. A
polimerização de EGDMA ou etileno glicol metacrilato 4-vinil benzoato (EGMAVB) foi
catalisada por AIBN. Antes da síntese, um dos grupos vinila dos monômeros foi encapsulado
com ciclodextrina (CD) com o intuito de envolver apenas um grupo vinila na polimerização e
gerar cadeias com grupos vinila pendentes. Em uma segunda etapa, as insaturações pendentes
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foram submetidas à irradiação UV com a finalidade de obter um material reticulado. A análise
FTIR mostrou que todas as insaturações foram consumidas, o que provocou um aumento na
Tg do polímero reticulado (de 74 ºC para 93 ºC).
Ainda para a amostra PEGDMA foi observado um pico endotérmico, característico do
processo de fusão, em 105 °C, com entalpia de fusão (∆Hm) quantificada em 151,0 J g-1
(Tabela 9). Este resultado foi surpreendente, uma vez que PEGDMA obtido por
polimerização em emulsão ou radicalar nunca apresenta ponto de fusão [Okay, 2000]. Por esta
razão, após o segundo aquecimento as amostras foram resfriadas e uma terceira corrida foi
realizada. Sob resfriamento, um pico exotérmico correspondente à cristalização foi observado.
Aquecendo a amostra novamente, o pico endotérmico apareceu na mesma temperatura (105
ºC) (Figura 43a). Este comportamento confirma as fortes interações entre os oligômeros que
formam as estruturas ordenadas.
As amostras PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA) não apresentaram temperatura
de transição vítrea, mas a temperatura de fusão (Tm) foi observada em 102 °C e 102 °C,
respectivamente. Os valores de ∆H correspondentes foram quantificados em 10,5 J g-1 e 21,8
J g-1 (Tabela 9), indicando que PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA) são amostras menos
cristalinas que PEGDMA. Sob aquecimento, o tamanho do espaçador etileno glicol deixa as
cadeias mais flexíveis e torna a auto-associação menos favorável [Viciosa e Dionísio, 2004].
Adicionalmente, as amostras PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA) apresentaram pico
exotérmico, típico de reações de reticulação (cura) em 160 °C e 150 °C, respectivamente
(Tabela 9).
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Figura 43. Curva DSC obtida para (a) PEGDMA, (b) PTEGDMA e (c) P(EGDMA-co-TEGDMA).
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Em vista desse evento, conforme se procede ao aquecimento, fornece-se a energia
necessária para a cisão das duplas ligações residuais na estrutura do polímero (ou copolímero)
e a temperatura de cura (reticulação) é evidenciada nas curvas DSC dessas amostras. Os
valores de temperatura de cura são maiores que aqueles determinados para dimetacrilato
etoxilado de bisfenol A, os quais variaram entre 40 °C e 100 °C [Yu et al, 2001] e indicam
maior estabilidade. Deve-se notar que aquecendo até 200 °C nenhum pico exotérmico foi
evidenciado para as amostras PEGDMA, indicando que a reticulação entre os grupos vinil
pendentes não ocorreu. Estes resultados indicam que os oligômeros de EGDMA e TEGDMA
são estáveis até 150 °C e podem ser estocados sob condições de temperatura ambiente,
conservando a reatividade dos grupos vinila.
Depois do segundo aquecimento as amostras PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA)
foram resfriadas e uma terceira corrida foi realizada (Figuras 43b e 43c) para cada amostra.
Aquecendo as amostras novamente, os picos endotérmicos apareceram na mesma
temperatura, em 102 ºC para ambas as amostras.
Estes resultados corroboram com a hipótese de que as estruturas ordenadas são
mantidas por fortes interações intermoleculares entre os oligômeros. Vale lembrar que as
estimativas das propriedades físicas macroscópicas (tais como ponto de fusão e a entalpia
envolvida neste processo) são baseadas nas estruturas das substâncias e nas forças que atuam
entre as moléculas. As temperaturas em que as mudanças de fase ocorrem indicam a
intensidade dessas forças intermoleculares. Dessa forma, pode-se afirmar que a interação
entre as moléculas de PEGDMA é maior que nas amostras PTEGDMA e P(EGDMA-coTEGDMA).
A cristalinidade das amostras PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA)
secas foi investigada por medidas de DRX em pó. A Figura 44 mostra os difratogramas
obtidos para as dispersões secas de PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA), nos
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quais são observados picos de difração, mas nenhum halo amorfo. Estas características
sugerem PEGDMA, PTEGDMA e P(EGDMA-co-TEGDMA) são amostras altamente
cristalinas corroborando com alta cristalinidade observada nas curvas DSC.
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Figura 44. Difratogramas de raio-x em pó obtidos para as dispersões secas de PEGDMA, PTEGDMA e
P(EGDMA-co-TEGDMA) sintetizados pelo sistema HRP-H2O2. As linhas base para PTEGDMA e P(EGDMAco-TEGDMA) foram deslocadas para tornar os dados mais claros.

A auto-associação de oligômeros obtidos a partir de monômeros divinílicos, cuja
oligomerização foi catalisada pelo sistema HRP-H2O2, deu origem a cristais. Logo, foi
proposto um mecanismo para a formação de oligômeros a partir de dimetacrilatos mediada
pela HRP. Sabe-se que a geração de espécies radicais nas duas etapas de redução pode
originar intermediários de reação com um perfil complexo nos produtos, incluindo dímeros,
trímeros e oligômeros, os quais por sua vez podem atuar como substratos redutores
retornando em subseqüentes ciclos da enzima. Em pH ácido, o sítio ativo contendo o grupo
heme existe como espécies Fe(III)(H2O)2 e quando se adiciona H2O2 ao meio reacional, as
espécies Fe(III)(OOH)(H2O)2 são geradas. Espontaneamente ocorre a formação do cátion
radical localizado nos carbonos 18 ou 20 do anel porfirínico (parte do sítio ativo que fica
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exposta para o acesso do substrato) e a oxidação do substrato pela HRP acontece neste local
[Veitch, 2004; Liu et al, 1999] (ver Figura 3, Parte I, página 4).
É importante ressaltar que cristais isolados como os observados na Figura 39 não são
observados na cristalização a partir do bulk. A cristalização a partir de soluções diluídas é
necessária para produzir cristais isolados com o tipo de perfeição observada neste trabalho
[Hiemenz, 1984]. As condições de cristalização como temperatura, solvente e concentração
podem influenciar a forma do cristal. Por conseguinte, as forças de interação entre os
oligômeros PEGDMA conduzem o emparelhamento das cadeias oligoméricas, constituindo
assim a estrutura tridimensional das partículas observadas nas imagens de MEV. Este evento
pode ser prontamente explicado abordando as características moleculares que determinam se
uma cadeia de polímero irá cristalizar. O critério para cristalização é a regularidade
geométrica da estrutura molecular, entretanto a regularidade absoluta não é essencial, e certos
copolímeros, bem como certos homopolímeros com estruturas geometricamente irregulares
podem cristalizar [Bunn, 1954]. A condição essencial é que as diferentes unidades que
ocupam indiscriminadamente posições correspondentes na estrutura não sejam diferentes em
tamanho e forma, ou seja, uma aproximação à regularidade é suficiente para induzir a
cristalização. Em polímeros como polietileno, poliésteres e poliamidas formados por cadeias
intermediárias lineares, os mesmos agrupamentos de átomos se repetem regularmente ao
longo da cadeia e, portanto, não há possibilidade de irregularidade estereoquímica.
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5. CONCLUSÕES

A polimerização em emulsão de EGDMA e TEGDMA a temperatura ambiente (24 ºC)
catalisada pelo sistema HRP-H2O2 produziu oligômeros com grupos vinila pendentes, os
quais sob secagem se auto-associam formando partículas cristalinas com ângulos retos. Estas
partículas apresentaram temperatura de fusão próxima a 100 °C e temperatura de cura
próxima a 150 °C. A formação de oligômeros foi correlacionada às propriedades catalíticas da
HRP e às condições brandas de reação. A pequena quantidade de HRP utilizada neste
processo torna esta rota sintética economicamente viável. Esta é a primeira vez que a
oligomerização de monômeros divinílicos produz partículas cristalinas, as quais podem ser
estocadas como pó e aplicadas como agentes reticuladores na reação desejada.
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