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RESUMO DO PROJETO 

 

Resumo: BONFIN, Carolina Souza. Desenvolvimento de biocélulas a combustível de Etanol/O2. 

2018. 125 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Departamento de Química, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

As biocélulas a combustível proporcionam meios de se obter energia de maneira mais sustentável, 

limpa e renovável e apresentam grande potencial para serem usadas como fontes de energia 

alternativas para dispositivos eletrônicos de baixa demanda energética. Esta dissertação investiga a 

bioeletro-oxidação de etanol pela enzima Álcool Desidrogenase (ADH) empregando-se bioânodos 

inéditos, ainda não presentes na literatura, com polimerização simultânea do 

eletrocatalisador/mediador poli-VM (poli - verde de metileno) e polímero condutor PYR (polipirrol). Uma 

vez preparado o bioânodo foram realizados estudos para verificar a oxidação do cofator (NADH), 

formação do produto da bio-oxidação de etanol e estabilidade do sistema. Na presença do NADH, 

observou-se um par de picos redox NADH/NAD+ muito bem definidos (-0,261/-0,430 V vs ECS). 

Também foram feitos estudos visando aumentar a eficiência energética gerada empregando nanotubos 

de carbono (MWCNTs) ao suporte de carbono antes da eletropolimerização simultânea do filme para 

aumento de área eletroquímicamente ativa e melhor comunicação com os sítios ativos das enzimas. 

Os valores de densidade de potência se mostraram altos (188 μW cm-2) e ainda foram melhorados com 

a adição de MWCNTs com um aumento de 90 µW cm-2 (em pH 8,9). O bioânodo se mostrou 

relativamente estável, apresentando um decaimento médio de 36%, do valor inicial da densidade de 

potência após 20 semanas de estocagem, tanto na ausência quanto na presença da enzima no sistema. 

Quando operado em condição contínua (tempo = 4h, E (V)= ½ PCA), o decaimento foi de 39% e de 

66% em 12 horas de operação em pH 8,9. A eletrólise de longo prazo (12 horas) de etanol seguida 

pelo sistema HPLC-UV / RID confirma o achado eletroquímico com a formação de acetaldeído (2,89 

mmol L− 1 e 9,08 mmol L-1) para o filme na ausência e presença de MWCNT, respectivamente. 

Demonstramos também, através da eletrólise,  que a adição de MWCNT aumenta o consumo de etanol. 

Foi também preparada uma biocélula completa (com enzima no cátodo e ânodo) sem membrana 

polimérica visando diminuir resistência de transferência de prótons do sistema, com a configuração final 

constituída de ADH/NAD+, etanol, Lacase/O2 com e sem MWCNT no bioânodo. Os melhores resultados 

foram com a presença de MWCNTs no bioânodo, obtendo-se uma potência de 12,5 + 0,9 µW cm-2. Os 

resultados obtidos são bastante promissores comparado com a literatura atual e mostram que esse 

sistema pode ser empregado para construção de biocélula a combustível. Além disso, o próprio filme 

obtido com a eletropolimerização simultânea mostrou resultados interessantes, podendo ser utilizado 

também em outros sistemas, como biosensores, por exemplo. 

 

Palavras chaves: biocélula a combustível enzimática, etanol, pirrol, verde de metileno, álcool 

desidrogenase, eletropolimerização simultânea  



ABSTRACT  

Abstract: BONFIN, Carolina Souza. Development of Biofuel cell Ethanol/O2. 2018. 125 f. 

Dissertação (Mestrado em Química) – Departamento de Química, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 

Biofuel cells provide the means to obtain energy in a more sustainable, clean, and renewable way 

and have great potential as alternative energy sources for low-energy electronic devices. This 

dissertation investigates ethanol bioelectrooxidation  by the enzyme Alcohol Dehydrogenase 

(ADH) at bioanodes, unpublished bioanodes, not yet present in the literature, with simultaneous 

polymerization of the electrocatalyst/ mediator (polymethylene green) and conductive polymer 

(polypyrrole). After preparing the bioanode, we  investigated cofactor (NADH) oxidation, the 

ethanol biooxidation product, and bioanode stability. In the presence of NADH we observed a well-

definide peaks (-0.261/-0.495 V vs SCE) for NADH/NAD+ redox couple. We also conducted studies 

to increase the generated energy efficiency by using carbon nanotubes to the C-support before 

simultaneous film electropolymerization to augment the electrochemically active area and to 

improve communication with the enzyme active sites. The power density values were shown to be 

high (188 μW cm-2) and increased upon addition of MWCNTs; at pH 8.9, showed an increase of 90 

μW cm-2. The bioanode was relatively stable, in fact, in the presence or absence of enzyme, the  

mean decay was around 36% of the initial power density after 20 weeks of storage When the 

bioanode was operated in continuous condition (time = 4h, E (V) = ½ PCA), the decay was 39% 

and 66% in 12 hours of operation for pH 8.9. Long-term electrolysis (12 hours) of ethanol followed 

by HPLC-UV/RID system confirms our electrochemical finding demonstrating formation of 

acetaldehyde (2.89 mmol L−1  and 9.08 mmol L-1 ) for the film in the absence and presence of 

MWCNT, respectively.  We demonstrate that also that addition of  MWCNT enhances the 

consumption of ethanol using the electrolysis. We also prepared a complete biofuel cell (containing 

enzyme at the anode and at the cathode) without polymer membrane to decrease the system 

proton transfer resistance: the final configuration consisted  of ADH / NAD +, ethanol, Laccase , 

and O2 with or without MWCNTs in bioanode. The best results were with the presence of MWCNTs 

in the bioanode, which provided a power of 12.5 + 0.9 μW cm-2. The results obtained here are quite 

promising if compared to the current literature and show that this system can be used to construct 

a BFC. In addition, the film obtained with the simultaneous electropolymerization has shown 

interesting results, and can be used in other systems, such as biosensors. 

 

Keywords: enzymatic biofuel cells, ethanol, pyrrole, methylene green, alcohol 

dehydrogenase, simultaneous electropolymerization 



1. INTRODUÇÃO  
 

1.1 Fontes alternativas de energia - Células e Biocélulas a combustível    

Sabe-se que, questões ambientais e econômicas, principalmente, tem movido a 

busca contínua por fontes de energias alternativas através da pesquisa e 

desenvolvimento de processos mais limpos e eficientes para produzir energia [1-2]. 

Diante dessa situação, novas fontes de energias vêm sendo desenvolvidas e utilizadas. 

Destas podemos citar a eólica, biomassa, solar e, a célula a combustível. As células a 

combustível constituem uma forma limpa, silenciosa e bastante eficiente de geração de 

energia; trata-se de um dispositivo eletroquímico que transforma energia química, a 

partir de uma reação entre um combustível e um oxidante, em energia elétrica. As 

células a combustível tradicionais utilizam como catalisadores de reação, metais nobres 

como platina, paládio e rutênio entre outros. Apresentam como desvantagem o elevado 

custo, operação a elevadas temperaturas (80°C ou mais) e funcionamento em 

condições drásticas (pH fortemente ácidos ou básicos) [1-6].  

 Alternativamente, tem-se as biocélulas a combustível (BFC) que é um caso 

particular das células a combustível [7]. Nestas, enzimas ou microrganismos são 

utilizados como catalisadores no lugar dos catalisadores metálicos convencionais. 

Assim, a energia química é transformada em energia elétrica por meio de reações que 

envolvem etapas bioquímicas [2]. Dando atenção mais especificamente às biocélulas 

enzimáticas, esta classe de dispositivos apresentam várias vantagens: catalisadores 

renováveis e não poluentes; flexibilidade de combustível; operação a temperaturas mais 

brandas (20° a 40 °C), possibilidade de aplicação em sistemas in vivo, operação em pH 

fisiológico, além de seletividade enzimática [1-2].  Isso pode eliminar o uso de 

membranas separadoras e favorecer a catálise de vários tipos de combustíveis, sem a 

necessidade de pré-tratamento, uma vez que as enzimas, pela questão da seletividade 

e especificidade da estrutura, não reagem e/ou não são passivadas pelas impurezas 

presentes no analito em questão. Porém, como desvantagem, destaca-se o tempo de 



vida limitado devido à natureza frágil da enzima e a oxidação parcial do combustível 

utilizado [8]. As BFC vêm sendo alvo de muitos estudos devido ao seu grande campo 

de aplicação [1, 7-14].         

 A Figura 1 mostra um exemplo esquemático de uma biocélula a combustível 

enzimática primária. 

Figura 1: Representação esquemática de uma biocélula a combustível enzimática 

primária  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da ref. [7] 

De acordo com a Figura 1 o combustível é oxidado enzimaticamente no ânodo 

produzindo prótons e elétrons, no cátodo o oxidante (geralmente O2) reage com os 

prótons e elétrons gerando água [7]. Como resultado, um circuito externo fornece 

trabalho elétrico através de um fluxo de elétrons [9].  

As biocélulas a combustível (BFCs) têm gerado interesse de pesquisas desde 

1964, quando a primeira descrição de uma biocélula a combustível utilizando enzimas 

isoladas (GOx) na superfície de um eletrodo foi produzida [7]. Aquino-Neto [2] em uma 

revisão apresenta um quadro crescente do aumento no número de publicações na área 

até 2012; uma atualização deste tema até os dias atuais confirma o grande interesse 

dos pesquisadores por este tema ainda (Figura 2).   



Figura 2: Pesquisa bibliográfica conduzida na base de dados do Science Direct 

utilizando o termo “biofuel cell”. Fonte: Science Direct [ScienceDirect]. 

  

Fonte: Autoria Própria 

Um ponto crítico deste sistema é a velocidade de transferência de elétrons do 

sítio ativo da enzima para a superfície do eletrodo. Para isso, geralmente, utiliza-se um 

mediador de elétrons para facilitar essa conexão. A figura 3 mostra os tipos de reações 

possíveis entre as enzimas e os eletrodos: 

Figura 3: Representações esquemáticas dos tipos de reações possíveis entre as 

enzimas e os eletrodos em uma biocélula a combustível  

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da ref. [9]  
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 Segundo o banco de dados da ExplorEnz [15], aproximadamente 1300 enzimas 

oxirredutases (catalisam reações através de transferência eletrônica) são conhecidas 

até hoje e podem, possivelmente, ser utilizadas como biocatalisadores em biocélulas a 

combustível enzimáticas [1-2]. Porém, menos de 10% são capazes de converter 

diretamente o sinal químico em elétrico, via transferência de carga na presença de 

espécies redox estáveis; ou seja, transferir elétrons diretamente do seu sítio ativo para 

a superfície do eletrodo [10-11], como mostra a figura 3B, representando uma 

transferência eletrônica direta (TED). A Figura 3A mostra outro tipo de transferência de 

elétrons, a mediada (TEM), no qual os mediadores de elétrons, espécies de baixo peso 

molecular e atividade redox (compostos orgânicos ou organo-metálicos), têm como 

função o transporte de elétrons entre a enzima e o eletrodo. Eles podem permanecer 

em solução ou imobilizados no eletrodo [1, 9, 14, 16]. Aqui, a enzima catalisa a oxidação 

ou redução do mediador redox, o qual é regenerado na superfície do eletrodo (assim, 

há um fluxo constante que espécies oxidadas e reduzidas para ocorrer a reação) e atua 

como co-substrato para a reação enzimática [8]. A reação que ilustra o processo de 

transferência mediada é dada por [9]:  

substrato + mediadorox          enzima        produto + mediadorred            (1) 

mediadorred         anodo            mediadorox  +  e-                                     (2)  

O mediador deve ser estável, não tóxico, biocompatível, solúvel nas formas 

oxidada e reduzida; reagir rápido com a enzima; possuir menor potencial de redução 

em relação às outras moléculas interferentes na solução; o potencial redox do mediador 

deve ser mais positivo quando comparado com o potencial do sítio ativo da enzima para 

biocatálise oxidativa; e no caso da biocatálise redutiva, esse comportamento deve ser o 

inverso; não reagir com oxigênio; e sua regeneração deve ser reversível e ocorrer em 

um sobrepotencial baixo [1, 8, 14]. Seu potencial redox deve ser o mais próximo possível 

do par redox das enzimas, já que sua eficiência depende da faixa de potencial redox. 



Quando o potencial do eletrodo é maior que o potencial redox do mediador, ele oxida 

na superfície do eletrodo; caso contrário, ele reduz [1].       

 Apesar da necessidade de outra molécula junto com a enzima para ocorrer o 

processo TEM, esse processo é preferível ao TED pelo fato de se obter maiores 

densidades de potência e pela possibilidade de se utilizar enzimas facilmente obtidas 

comercialmente [1-2].         

 Embora a primeira produção de energia ter sido realizada no século XIX, a ideia 

sobre biocélulas a combustível foi consolidada bem depois, e desde então muitos 

trabalhos importantes vem surgindo na literatura e alguns serão descritos no item 1.2 a 

seguir.  

 

1.2 Histórico do desenvolvimento das biocélulas a combustível  

Bullen, R.A et al [14] relembra que a conexão entre biologia e eletricidade já é 

uma história antiga, conhecida desde a década de 1780, quando Galvani descobriu que 

a corrente elétrica poderia causar uma contração na perna de uma rã, causando um 

rápido desenvolvimento na compreensão do sistema nervoso e fazendo outros 

cientistas, como Volta, a se interessarem por esse tema [14,16]. A célula a combustível 

também é conhecida há bastante tempo desde que Grove, em 1839 produziu água e 

corrente elétrica, sendo o pioneiro no desenvolvimento desses dispositivos. Apesar 

disso, a primeira biocélula microbiana só foi demonstrada em 1910, quando M.C. Potter 

observou a produção de eletricidade pela E. Coli [17]. Já as biocélulas enzimáticas só 

começaram a aparecer em 1960, com o trabalho pioneiro de Yahiro et al. [18], onde 

construíram três semi-biocélulas diferentes usando, no bioânodo, glicose oxidase, 

aminoácido oxidase e álcool desidrogenase com o cátodo de platina em contato direto 

com o ar, para posterior comparação entre os sistemas. Enquanto a desidrogenase não 

mostrou um PCA positivo, as oxidases apresentaram um PCA positivo (175-350 mV). 



Apesar de um valor baixo, eles conseguiram provar que uma enzima poderia sim 

catalisar uma reação de biocélula a combustível [19].  

Durante muito tempo, a glicose foi o combustível padrão, motivada pela 

possibilidade de aplicação in vivo como bateria para marca-passo [1], com o primeiro 

trabalho utilizando glicose citado anteriormente [18]. Hoje já existem inúmeros trabalhos 

com vários outros combustíveis.        

 O processo de transferência eletrônica direta (TED) surgiu no final da década de 

70 [2] com a imobilização de citocromo c9 em eletrodos de óxido de índio [20]. Esse 

mecanismo despertou um maior interesse a partir do final dos anos 80, tendo vários 

trabalhos com diferentes enzimas atuando diretamente, sem mediação de nenhuma 

molécula [11]. O ressurgimento das biocélulas ocorreu a partir de 1980 [2], sendo o foco 

de alguns trabalhos, a oxidação do metanol pela enzima ADH e etosulfato de fenazina 

como mediador. Foi obtido um PCA de 0,300 V e uma densidade de potência máxima 

de 30 μA cm-2 em um trabalho de 1981, de Plotkin, E.V. et al [21]. Dois anos mais tarde, 

outro mediador foi apresentado, N, N, N ', N'-tetrametil-4-fenilenodiamina (TMPD) e 

obteve-se uma densidade de potência máxima de 20 μA cm-2 [22]  

É bom lembrar que a maioria dos trabalhos investigam a oxidação de diversos 

combustíveis no ânodo, só em 1984 que o conceito de utilizar enzima no cátodo de uma 

biocélula foi discutido, e ainda sim, a bioeletrocatálise não foi direta. Em vez disso, 

primeiro um eletrodo de ouro produziu peróxido de oxigênio e, em seguida, o peróxido 

foi consumido pela enzima cloroperoxidase [23]. Este trabalho pioneiro foi importante 

para expandir a utilização de enzimas tanto no ânodo quanto no cátodo.  

A partir da década seguinte, alguns estudos focaram na imobilização das 

enzimas [24-28]. Nos anos 90, Palmore et al. [29] fizeram uma grande contribuição para 

o campo das biocélulas onde apresentaram uma cascata enzimática com três enzimas 

(ADH, formaldeído desidrogenase, e formato desidrogenase) para oxidação completa 

do metanol, obtendo um PCA de 0,8 V, e D.P. de 0,67 mW cm-2.  Em 1998, outro grande 

avanço veio de Willner e Katz [30], que construíram uma biocélula sem membrana, com 



uma monocamada de PQQ como bioânodo e microperoxidase-11 como biocátodo, 

ambos em eletrodos de Au. O dispositivo apresentou uma densidade de potência de 8 

μW cm-2 e um PCA de 0,320 V. Em 1999, Palmore e Kim [31] utilizaram a enzima lacase 

no cátodo, com TEM utilizando o ABTS, obtendo-se um PCA de 0,53 V e uma DP de 42 

μW cm-2. 

Nos últimos 18 anos, os nanomateriais começaram a ser muito utilizados na 

construção dos bioeletrodos, indo desde nanotubos de carbono até nanopartículas de 

ouro; servindo tanto para aumentar a área superficial dos eletrodos, como também para 

diminuir o sobrepotencial para a oxidação de NADH, e até melhorar a bioeletrocatálise 

direta de várias enzimas [26-27, 32-37]. 

Em 2001, começam a aparecer pesquisas para microdispositivos implantáveis. 

Chen et al. [38] construíram uma biocélula de glicose/O2 composta de bioeletrodos com 

7 μm de diâmetro, sendo a GOx com polímero de ósmio como bioânodo e a lacase como 

biocátodo. A potência obtida foi de 600 nW.  

A melhoria genética de enzimas, com o intuito de aumentar as taxas de oxidação 

do combustível, é um tipo de pesquisa interessante em biocélulas. Em 2002, Halliwell 

et al. [39] obtiveram resultados satisfatórios em potenciais para uso em biosensores e 

biocélulas utilizando como ânodo uma lactato desidrogenase mutante imobilizada com 

poli(anilina)poli(vinilsulfonato). Já em 2003, Katz e Willner [40] elaboraram a primeira 

biocélula com sistema de interruptor, empregando GOx e citocromo oxidase no 

bioânodo e no biocátodo, respectivamente [2]. Eles utilizaram uma matriz híbrida de 

Cu+2/Cu0 com ácido-poliacrílico, permitindo que o desempenho da biocélula fosse 

reversível, alternando entre os estados “ON” e “OFF”da biocélula.  

Apesar de todos os trabalhos citados até aqui terem utilizado açúcares e álcoois 

como combustíveis, desde muito tempo o hidrogênio é o combustível padrão em 

estudos de célula a combustível [2]. Inclusive, há importantes trabalhos na literatura que 

utilizam enzimas hidrogenases para gerar energia através de hidrogênio. Vincent Kylie 

et al [41] demonstraram um teste de tolerância ao O2 para um catalisador biológico de 



hidrogênio. Conseguiram oxidar traços de H2 do ar através de uma hidrogenase no 

ânodo e uma Lacase no cátodo. Alguns trabalhos mostram bons resultados na oxidação 

de hidrogênio envolvendo enzimas Lacase e bilirrubina oxidase sem mediador. Porém 

traços de oxigênio podem inativar as enzimas hidrogenases, dificultando o processo 

[42].   

Segundo Aquino-Neto [2], mais recentemente, o foco tem sido na utilização de 

álcoois nas biocélulas, como etanol/O2. Muitos avanços têm sido obtidos com esse 

sistema, mas alguns obstáculos como eficiência e estabilidade ainda permanecem [43-

45]. Um exemplo desse sistema está no trabalho de Sokic-Lazic e Minteer [46], de 2008, 

que simularam o ciclo do ácido cítrico na superfície de um bioeletrodo, conseguindo 

obter a oxidação completa do etanol a CO2. Isso através da imobilização de uma cascata 

enzimática com enzimas desidrogenases, onde se observou um aumento na densidade 

de potência de acordo com o número de enzimas adicionadas. Outro trabalho de 

simulação de ciclo bioquímico foi apresentado pelo mesmo grupo, dessa vez para a 

oxidação completa do piruvato [47]. Logo depois mais trabalhos foram feitos com esse 

foco de oxidação completa do combustível, como o lactato e a glicose [48-49]  

Em 2009, a empresa Sony® [50] apresentou a primeira biocélula glicose/O2 em 

forma de um protótipo de biobateria para ser utilizada em dispositivos portáteis de baixa 

demanda energética. Neste, o ânodo era composto pela enzima GOx e o cátodo pela 

BOx com TEM utilizando uma MTP, obtendo-se um PCA de 0,8 V e uma DP de 1,45 ± 

0,24 mW cm−2.         

 Avanços nos dispositivos implantáveis também tiveram espaço na literatura. Em 

2010, Cinquin Philippe et al. [51] propuseram uma biocélula implantável em ratos. 

Segundo eles, as biocélulas a combustível de glicose já existentes não podem ser 

implantadas em animais, porque as enzimas utilizadas requerem operação em baixo pH 

ou são inibidas por ânions cloreto ou urato, presentes no fluido extra celular. No trabalho, 

desenvolveram discos de grafite contendo glicose oxidase e ubiquinona no ânodo e 

polifenol oxidase (PPO) e quinona no cátodo, obtendo um pico um PCA de 0,275 V e 



uma potência máxima de 6,5 μW (produzindo uma potência específica máxima de 24,4 

mW mL-1).  

Em 2012, Lenka Halámková et al. [52] desenvolveram uma biocélula a 

combustível que operava continuamente em um caracol, produzindo energia elétrica 

durante um longo período de tempo usando glicose produzida fisiologicamente como 

combustível. A densidade de potência obtida foi de 30 μW cm−2.     

Além de artigos sobre dispositivos construídos, muitos trabalhos importantes de 

revisão sobre o tema são encontrados na literatura como o de Barton et al. [8], 2004, 

revisando sobre métodos de imobilização, aplicações, diferenças entres biocélulas e 

biosensores, estrutura de eletrodos, além de enfatizar os processos de transferência 

eletrônica mediada. Em 2006, Bullen et al. [14] revisam os trabalhos publicados entre 

1994 e 2006, focando em densidade de potência, PCA e condições das biocélulas 

desenvolvidas tanto microbiológicas quanto enzimáticas, apresentando também 

possíveis direcionamentos futuros para a pesquisa no assunto. Em 2007, Minteer et al. 

[53] destacam os aspectos práticos de aplicação em biocélulas enzimáticas 

(estabilidade e tempo de vida), e perspectivas futuras para o desenvolvimento e avanços 

deste dispositivo. Cooney e Minteer [17] revisaram, em 2008, as vantagens e 

desvantagens dos processos de transferência eletrônica em biocélulas enzimáticas, 

comparação de diferentes técnicas de imobilização de enzimas, além dos aspectos 

associados à configuração dos eletrodos e técnicas de caracterização dos mesmos. 

Aquino-Neto e Andrade, em 2013, fizeram uma revisão geral sobre biocélulas a 

combustível enzimáticas [1]. Mais recentemente, em 2016, Babadi, A.A., et al. [54], 

revisaram o progresso de biocélulas a biocombustível implantáveis através da 

funcionalização de nanotubo de carbono para melhoria da imobilização enzimática. Em 

2018, Zebda A., et al. [55] dão destaque aos desafios e problemáticas para o sucesso 

de biocélulas a combustíveis implantáveis, aos aspectos que impactam e limitam esses 

sistemas que operam dentro de um corpo vivo. Ainda nesse ano, Cosnier, S., et al [56] 

após uma breve comparação de biocélulas a combustível enzimáticas e microbianas, 



discutem vários desenvolvimentos importantes e aplicações de biocélulas a combustível 

enzimáticas.  

Em 2010, Ivanov et al [57] focaram sua discussão nas metodologias de preparo 

de bioeletrodos, além de modelagem, design do sistema, e o que ainda limita a 

aplicação desta técnica (baixas densidades de corrente e voltagem, estabilidade). Em 

2011, Osman et al. [58] apresentaram progressos obtidos no desenvolvimento desses 

dispositivos, assim como princípios de operação e aplicação dos mesmos, novos 

materiais eletródicos (incluindo os nanoestruturados), métodos de imobilização, e 

características da engenharia de construção de biocélulas. Ainda em 2011, Opallo et al. 

[59] focaram na reação de redução de oxigênio apresentando os mais recentes aspectos 

no desenvolvimento de bioeletrodos nanoestruturados. No início de 2012 Yang et al. 

[60] revisaram sobre imobilização da enzima na superfície do eletrodo; e Falk et al. [61] 

discutiram o processo de TED em biocélulas enzimáticas. Ainda em 2012, Meredith and 

Minteer [62] abordam os conceitos fundamentais da operação de uma biocélula a 

combustível, bem como os avanços nas transferências eletrônicas mediada e direta, 

desenvolvidas para criar dispositivos bioelétricos que podem produzir potência 

significativa e permanecer estáveis por longos períodos.     

 Em 2013, Wu, X.E. et al [63], fabricaram células biocombustíveis enzimáticas 

flexíveis e descartáveis utilizando papel de filtro e compósito de celulose e nanotubo de 

carbono, com biocátodo contendo a enzima bilirrubina oxidase e bioânodo com frutose 

desidrogenase, onde conseguiram aumentar a potência colocando biocélulas em série. 

Em 2015, Desmaele D. et al [64], construíram um sensor sem fio alimentado por uma 

flexível biocélula a combustível glicose/O2 sem membrana empilhadas, com glicose 

oxidase e lacase, em uma arquitetura 3D e sistema de fluxo contínuo, a qual foi capaz 

de fornecer energia elétrica a um sensor sem fio enviando medições de temperatura 

para um computador remoto.         

 Em um trabalho interessante de 2018, Ichi-Ribault  et al., [65] construíram uma 

biocélula a combustível conectada a um sistema de transmissão sem fio e implantaram 



em um coelho a fim de monitorar sua função in vivo por 2 meses. Eles obtiveram 16 mW 

mL-1 continuamente a cada 30 minutos de descarga por dia durante 16 dias.  

 Como foi dito através da apresentação dos trabalhos na literatura, as biocélulas 

a combustível enzimáticas proporcionam meios de se obter energia de maneira mais 

limpa e renovável e tem despertado cada vez mais interesse no meio científico e 

tecnológico, apresentando vários avanços já obtidos e características promissoras para 

futuras aplicações. Apesar disso, muitos desafios ainda persistem e precisam ser 

contornados. Por isso que até hoje existem muitos estudos em relação ao tempo de 

vida, estabilidade e aprimoramento de técnicas de imobilização das enzimas, como 

obter uma maior densidade de potência e como facilitar a transferência eletrônica entre 

enzimas e eletrodos.  

 

1.3 Desempenho de biocélulas a combustível 

Um dos parâmetros mais importantes em um processo eletroquímico é o 

potencial total da célula (Ecel) na equação 1: [14, 66-68]  

Ecel = Ec – Ea - ΣIRe                                                                              (1) 

Onde: Ec e Ea = potenciais do cátodo e do ânodo, respectivamente; 

   I = corrente obtida pelo sistema  

Re = resistências encontradas no sistema em questão   

Para um melhor desempenho da biocélula a combustível é sempre necessário 

maximizar o PCA (potencial de circuito aberto), ou seja, a diferença entre os potenciais 

do cátodo e do ânodo (Ec – Ea, chamada janela de potencial), e minimizar todas as 

resistências envolvidas no sistema (como diminuir ao máximo possível a distância entre 

os eletrodos ou trabalhar em baixas densidades de corrente), seja em relação aos 

eletrodos, às conexões ou eletrólito [14, 66-68]. Por isso, Aquino-Neto [2] descreve que 

as pesquisas na área de biocélulas enzimáticas visam otimizar os bioeletrodos do 

dispositivo para facilitar a reação catalítica, aumentar o PCA, buscando protótipos que 



diminuam ao máximo possível as resistências de cada sistema, melhorando a 

passagem de corrente elétrica.  

Outro parâmetro fundamental de avaliação de desempenho e eficiência para 

qualquer tipo de célula combustível é a potência (P) gerada pelo sistema [2], 

determinada pela seguinte relação (2): 

Pcel = Ecel ∫I dt                                                                                                    (2) 

Caso a corrente seja constante: Pcel = Ecel . I                                                    (3) 

Para a aplicação desses sistemas, é importante considerar o tamanho do 

dispositivo. Pois não adianta comparar dispositivos com áreas diferentes; apesar de 

haver outros fatores que afetam, com uma área maior geralmente se obtém uma 

potência maior. Então com a finalidade de padronizar esse parâmetro de acordo com a 

área (A) do bioeletrodo empregado, utiliza-se a densidade de potência [15] (4):  

DP =
𝑃𝑐𝑒𝑙

𝐴
                                                                                                 (4) 

Na qual a corrente (I) produzida pelo sistema de uma biocélula, reflete a 

quantidade de elétrons gerados na catálise enzimática, além dos processos de 

transporte [2]. Lembrando que esse parâmetro não depende só da área da superfície, 

mas também é afetada pela morfologia do eletrodo, estrutura e espessura das enzimas 

adsorvidas, distância entre os eletrodos e pelos processos de transporte de massa e 

carga [56]. A densidade de potência deve ser associada à potência real gerada pelo 

sistema, a fim de determinar quais as aplicações podem realmente ser consideradas 

[56].   

 

1.4 Enzimas e cofatores  

Associada à escolha do método de transferência eletrônica, outro parâmetro de 

grande importância é a escolha do par enzima/cofator que será estudado, de acordo 

com o substrato a ser oxidado ou reduzido. Lehninger [69] traz que em 1850, Louis 

Pasteur chegou à conclusão de que a fermentação do açúcar em álcool pela levedura 



é catalisada por “fermentos”, e que estes eram inseparáveis da estrutura das células 

vivas de levedura. Em 1897, Eduard Buchner descobriu que os extratos de levedura 

podiam fermentar o açúcar até álcool, provando que elas funcionavam mesmo fora das 

células. Frederick W. Kuhne denominou tais moléculas de enzimas. Uma quebra de 

paradigma veio com o isolamento e cristalização da urease, em 1926, por James 

Sumner, que propiciou um grande avanço nos estudos das enzimas. Ele demonstrou 

que esses cristais consistiam inteiramente de proteína, postulando que essas moléculas 

de fato, eram proteínas. [69]        

 A partir daí, as enzimas foram definidas como polipeptídios que catalisam uma 

determinada reação com certo grau de especificidade. Deste modo, todas as enzimas 

são proteínas (com exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA que possuem 

propriedades catalíticas) e, sua funcionalidade depende diretamente da integridade da 

sua conformação proteica nativa (estrutura primária – sequência de aminoácidos). E 

não apenas essa, mas as outras estruturas, secundária (maneira pela qual esses 

aminoácidos da estrutura primária estão em uma determinada conformação), terciária 

(interações das cadeias laterais de aminoácidos) e quaternária (natureza do arranjo das 

subunidades proteicas) também são fatores determinantes para o papel da enzima 

(função que ela irá desempenhar). Apesar das centenas dos resíduos de aminoácidos 

que compõem as enzimas, apenas parte deles está envolvido diretamente na catálise e 

no mecanismo cinético, mais precisamente os que estão no sítio ativo da enzima que 

vão participar da ligação enzima-substrato [2, 69]. O restante dos aminoácidos está 

diretamente ligado à distribuição espacial das enzimas, que determina a entrada/saída 

de substrato/produto além de coenzimas que participam do processo catalítico, segundo 

Aquino-Neto [2]. O tamanho molecular das enzimas (em unidades de Daltons – Da) 

pode variar bastante, porém a grande maioria delas se encontra entre 30 a 50 kDa. [2].

 As enzimas são classificadas de acordo com as reações que elas catalisam [69]: 

Oxirredutases: reações com transferência de elétrons;  



Transferases: reações com transferência de grupo;  

Hidrolases: reações de hidrólise;  

Liases: reações de quebra de duplas ligações;  

Isomerases: reações de isomerização;  

Ligases: reações de formação de ligações.  
 

A catálise enzimática é baseada na catálise tradicional de reações químicas, ou 

seja, a presença do catalisador faz um processo lento ser acelerado sem que esse 

“agente acelerador” seja consumido durante a reação. A figura 4 ilustra o processo 

catalítico enzimático e se baseia no fato de que a enzima oferece uma rota alternativa 

de reação, proporcionando um ambiente adequado com uma menor energia de 

ativação; ou seja, diminui a barreira energética que dificulta a ocorrência de uma 

determinada reação. Com isso, as enzimas afetam a velocidade da reação e não seu 

equilíbrio [69].      

Figura 4: Diagrama do processo catalítico enzimático e não enzimático. A = reagente; 

B = produto; E = enzima; S = substrato; ES = complexo enzima-substrato; EP = 

complexo enzima-produto.   

  

Fonte: Adaptado de [69] 



A atividade enzimática é descrita em Unidades (U), onde 1 U corresponde à 1 

μmol de substrato convertido à produto por minuto por miligrama (mg) de enzima 

(atividade específica) [69-70].     

Toda reação química é influenciada pelo meio reacional. Com enzimas não é 

diferente. Em relação à temperatura, a faixa ideal da maioria das enzimas é entre 20 - 

50 ºC, ainda que muitas mantenham sua estrutura mesmo em elevadas temperaturas 

(acima de 100 ºC) [71]. Já o efeito do pH do meio é característico de cada biomolécula 

e substrato por estar relacionado à ionização reversível do substrato ou da enzima [2, 

70].  

Apesar da associação com o substrato, formando um complexo enzima-

substrato durante a reação, muitas enzimas trabalham em associação com espécies 

chamadas de cofatores, os quais não estão ligados permanentemente à enzima, mas, 

sem eles, a enzima torna-se inativa. Esses cofatores podem ser íons metálicos tais 

como Cu2+, Fe3+ ou Zn2+, ou moléculas orgânicas, as coenzimas, que se ligam, 

covalentemente ou ionicamente, ao sítio ativo da enzima promovendo a reação [69]. 

Dentro desta classe de compostos, um dos mais conhecidos é o NAD+ [7-8, 69] 

(nicotinamida-adenina-dinucleotídeo), molécula formada por dois nucleotídeos, 

contendo a base nitrogenada adenina e uma molécula de nicotinamida, unidos por uma 

ligação fosfoanidrido, conforme mostra a figura 5A. A oxidação do substrato 

(desidrogenação) liberam dois hidrogênios, um é transferido para o cofator (na forma de 

hidreto), reduzindo a molécula à NADH, enquanto o outro é liberado na solução [69]. 

Portanto, trata-se de um composto que funciona recebendo átomos de hidrogênios, 

atuando nas transferências de hidretos conforme mostra em uma melhor visualização a 

figura 5B, os quais, dependendo da etapa do metabolismo envolvida, são 

posteriormente transferidos a outras substâncias e compostos, em reações que liberam 

energia (como na respiração celular e no ciclo de Krebs por exemplo) [69]. Além das 

coenzimas, alguns cofatores são temporariamente associados à enzima, e, portanto 

também funcionam como co-substratos.  



Figura 5: a) Estrutura no NAD+ e b) Esquema reacional da oxirredução do cofator NAD+.  

 

 

 

 

  

            NAD+                                                                             NADH 

Fonte: a) Ref [69] e b) Autoria Própria 

 

           Vários pesquisadores se interessaram em estudar a estrutura e catálise da 

enzima ADH [71-76]. Através da cristalografia por dispersão de raio-x, os pesquisadores 

concluíram que a enzima álcool desidrogenase (ADH), obtida a partir de levedura 

Saccharomyces cerevisiae e utilizada neste trabalho, é um tetrâmero compostos por 4 

subunidades idênticas (peso molecular de 36 KDa) constituída de dois dímeros, o sítio 

catalítico (bastante acessível à solução) e o sítio de ligação do cofator NAD+ (estreito, 

enterrado na estrutura), além de ter um átomo de zinco que é essencial na reação de 

oxidação do substrato, pois estabiliza o íon alcoolato para a etapa de transferência de 

a) 

b) 



hidreto entre o álcool e o cofator oxidado, quando a enzima se liga a eles; conforme 

mostrado na reação redox abaixo [2,71-76]:   

CH3−CH2−OH + NAD+                   CH3−CHO +  NADH + H+ 

A estrutura da enzima está apresentada na figura 6.   

Figura 6: Figura representativa da estrutura da enzima ADH obtida por cristalografia de 

raios X  

 

Fonte: ref. [2] 

Em sistemas empregando BFCs, alimentar um ânodo constantemente com um 

combustível líquido, sem a presença de um reformador (empregando o combustível 

diretamente), é ideal para aplicação em pequenos dispositivos (telefone, celulares, 

computadores, etc). Sendo assim, há combustíveis que podem ser, em princípio, 

completamente oxidados pela enzima como o metanol (MeOH) e etanol (EtOH). O 

grande inconveniente da utilização do MeOH é devido a sua alta toxicidade tanto para 

ingestão e inalação como para o manuseio [77]. Por conta disso, sua substituição pelo 

etanol tem despertado interesse, inclusive deste trabalho cujo combustível utilizado foi 

o etanol.             

Além da especificidade restrita da enzima ADH a essa classe de alcoóis 

(primários e secundários), Eys [75] traz que há três fatores principais que governam a 



efetividade da formação do complexo enzima-substrato: dimensão molecular do 

substrato (tamanho da molécula), caráter nucleofílico e orientação do álcool.   

O mecanismo, apresentado na figura 7 e descrito por Aquino-Neto [2] e Trivic, S. 

et al [76] mostra que o cofator oxidado, NAD+, se liga à enzima (EA) antes do 

combustível - etanol (EB) - para depois formar um complexo ternário desses elementos 

(EAB) e assim, forma o complexo EPQ após uma reação intramolecular, com o cofator 

reduzido NADH; cuja dissociação do complexo EQ é a etapa determinante da reação (é 

mais lenta quando comparada com a dissociação da espécie NAD+ do complexo EA). A 

regeneração do complexo EQ é acompanhada por uma competição direta entre os 

cofatores oxidado e reduzido pelo sítio ativo da enzima.  

Figura 7: Esquema do mecanismo de ação da enzima ADH na catálise de oxidação do 

etanol. (E = ADH, A = NAD+, B = etanol, P = acetaldeído, Q = NADH)  

 

Fonte: ref. [2, 76] 

 

           Devido às enzimas álcool dehidrogenases serem NAD+ dependentes e a 

oxidação de NADH ocorrer em altos sobrepotenciais (sendo o potencial redox formal de 

- 0,52 vs ECS , mas com uma sobretensão cerca de 1 V em eletrodos de carbono vítreo 

e ainda maior em superfícies de platina) [1, 17, 78], torna-se necessário o uso de um 

composto capaz de fazer essa transferência de elétrons em um potencial mais baixo 

(~0,1/0,2V) gastando menos energia. Nesse caso, dentre alguns compostos está o 

polímero de verde de metileno (poli-VM) [79-80] que atua como mediador para catalisar 



a transferência eletrônica para NAD+ e, posterior, transferência de elétrons do NADH 

para a superfície eletródica. Esse eletrocatalisador, também chamado de mediador de 

NADH, já é bastante conhecido e vem sendo muito utilizado em outros trabalhos da 

literatura para este fim. [1, 12, 43-44, 47, 78-83].     

 Dentre as enzimas que reduzem o oxigênio molecular no cátodo de biocélulas a 

combustível, as mais estudadas são as pertencentes à família das multicobre oxidases. 

Cardoso, F., [84] e colaboradores [85] descrevem que a enzima Lacase é uma polifenol 

oxidase (EC 1.10.3.2), ou multicobre oxidase, que contém átomos de cobre em seu 

centro catalítico, cada um com uma função, os quais são diferenciados de acordo com 

suas propriedades espectrofotométricas: o cobre tipo 1 (T1) possui banda de absorção 

no UV em 600 nm e confere coloração azul para a enzima, o tipo 2 (T2) apresenta baixa 

absorção na luz visível, e o tipo 3 (T3) contém um par de íons cobre [86]. Yoshida 

demonstrou esta enzima pela primeira vez em 1883 (originada de uma arvore japonesa 

Rhus vernicifera), mas só dois anos mais tarde que ela foi caracterizada como uma 

oxidase [87]. Podem ser encontradas tanto em fungos (mais comum) como também em 

plantas, bactérias e insetos [87-91]. Possuem uma massa molar que varia entre 50 e 

130 kDa [91] e conseguem catalisar, através da capacidade redox dos íons cobre na 

sua estrutura, a oxidação de vários compostos simultaneamente com a redução do 

oxigênio à água, tendo uma maior atividade, normalmente, em pH mais ácido. Em 

relação à catálise, o cobre T1, como aceptor de elétrons, oxida o substrato e transfere 

os elétrons para os outros dois sítios formando um cluster trinuclear que reduz o 

oxigênio molecular à água, [84,90] como pode ser visto nas figuras 8 e 9.  

 

 

 

 



Figura 8. Representação da Lacase mostrando os átomos de Cu como esferas 

coloridas, sendo o sítio T1 em azul e o par T2 e T3 em amarelo 

.  

Fonte: ref. [87] 

 

Figura 9. Esquema representativo dos sítios catalíticos da enzima Lacase 

 

Fonte: ref. [84] 

 

Segundo Cardoso, F. [84], à medida que o substrato vai sendo oxidado pela 

enzima, os átomos de cobre que estão no estado de oxidação +2 vão reduzindo e se 



reorganizando dentro da própria molécula através da transferência de elétrons, de forma 

que o sitio ativo 1 fique sempre na forma reduzida e pronto para oxidar o substrato 

recebido. Isso ocorre até que todos os átomos estejam reduzidos, e por fim, ocorre a re-

oxidacao da enzima, resultando na concomitante redução do oxigênio, envolvendo 4 

elétrons no total.   

Diferentemente de outras enzimas (inclusive a citada anteriormente), a Lacase 

não necessita de um cofator para funcionar, já que utiliza o oxigênio molecular do 

ambiente como co-substrato, diminuindo o seu custo de produção [92]. Entretanto, 

devido ao tamanho (grande) da enzima ou ao elevado potencial redox do susbtrato, 

pode-se tornar necessário o uso de mediadores para facilitar a conexão entre enzima e 

substrato (assim como no caso do NADH já citado anteriormente). No caso da Lacase, 

o primeiro mediador é o ABTS [84, 90].       

 O funcionamento da Lacase imobilizada no biocátodo se dá pelos grupos 

aromáticos hidrofóbicos do antraceno do MWCNTs modificado. Ele se liga de maneira 

não covalente e direciona a enzima para ficar na posição ideal para ocorrer a 

transferência eletrônica direta (TED), fazendo com que os sítios ativos da enzima fiquem 

mais próximos da superfície condutora. De acordo com Meredith, M.T. et al [93], a 

presença de porções aromáticas nas superfícies dos eletrodos imita os substratos 

fenólicos naturais da Lacase, criando locais de ancoragem para a bolsa hidrofóbica que 

circunda seus locais ativos. Um esquema proposto para a forma como os grupos 

antraceno dirigem a orientação da enzima Lacase é mostrado na Figura 10, com a bolsa 

hidrofóbica em torno do sítio ativo T1 da enzima orientada próximo aos grupos 

antraceno nos MWCNTs.  

 

 

 

 

 



Figura 10. Funcionamento do MWCNTs-Ac sobre a Lacase   

   

 

Fonte: ref. [93] 

 

1.5 Imobilização de enzimas 

Além do processo de transferência eletrônica, outro ponto que merece destaque 

nos sistemas BFCs é a imobilização das enzimas na superfície do eletrodo. Essa é uma 

etapa bastante importante, e muito estudada, pois influencia diretamente na eficiência 

do bioeletrodo preparado, no tempo de vida da enzima imobilizada e, 

consequentemente, de certo modo, na estabilidade do sistema. Uma das maiores 

vantagens da imobilização enzimática é o aumento do tempo de vida da enzima quando 

esta é comparada com a enzima livre em solução e o fato de poderem ser reutilizadas 

e usar uma quantidade menor. Porém é muito importante a escolha de um método de 

imobilização que previna ou diminua a perda da atividade enzimática, especificidade e 

produtividade da enzima [2, 68, 94-97].      

 Existem vários métodos de imobilização enzimática (conforme apresentado na 

Figura 11), os quais podem ser descritos como adsorção (união entre a molécula 

enzimática e um suporte inerte através de atrações eletrostáticas), ligação covalente (a 

enzima é ligada ao suporte inerte mediante ligações químicas covalentes entre os 



resíduos de aminoácidos da enzima e os grupos reativos do suporte), encapsulamento 

(enzima imobilizada no interior de esferas que constitui um polímero geliforme e 

semipermeável), ligação cruzada (as biomoléculas ficam ligadas entre si sem a 

necessidade de um suporte, formando agregados), aprisionamento (moléculas de 

enzimas ficam presas entre as malhas de um polímero geliforme) e afinidade. [94-97]  

Figura 11: Esquema dos principais métodos de imobilização enzimática. (a) adsorção 

direta, (b) ligação covalente, (c) ligação cruzada, (d) aprisionamento, (e) 

encapsulamento e (f) afinidade química e/ou física.    

 

Fonte: Adaptado da ref. [98]  

 Para aproveitar os elétrons gerados em um sistema enzimático a enzima precisa 

ser imobilizada na superfície do eletrodo para poder catalisar a reação de modo mais 

eficiente e viável. Para isso, utiliza-se agentes ancorantes, como alguns polímeros, por 

exemplo, que irão ajudar nessa imobilização, a “segurar” a enzima na superfície do 

eletrodo. Os polímeros são macromoléculas formadas por uma grande quantidade de 

unidades repetitivas, denominadas meros ou monômeros que se juntam para formar 

longas cadeias poliméricas [99]. Dentro deste contexto, há vários compostos 

poliméricos que se destacam por sua boa atuação como matriz ancorante de diversos 

tipos de enzimas onde podemos citar os dendrímeros, “moléculas construídas através 

de crescimento radial de camadas, de forma repetitiva, a partir de um núcleo 

polifuncionalizado, sendo o número de unidades de monômeros incorporado a cada 

camada sucessivamente dobrado ou triplicado em relação ao do ciclo anterior” [100]. 

Isso resulta em uma estrutura final altamente ramificada e com um grande número de 

grupamentos funcionais na superfície, promovendo uma estrutura bem definida e 



versatilidade química para esse polímero. Atualmente, um dendrímero que merece 

destaque, pelo grande número de aplicações [81-83,85,101], é a poliamidoamina 

(PAMAM) cuja estrutura (Figura 12), de acordo com Crespilho [101], possui um núcleo 

de etilenodiamina que pode estar ligado a ramificações (unidades de poliamidas) que, 

a partir do núcleo, determina a geração do dendrímero.   

Figura 12: Estrutura molecular da poliamidoamina (PAMAM) geração 4 (G4) contendo 

4,5 nm de diâmetro, 32 grupos interiores de amina terciária e 64 grupos funcionais 

periféricos 

 

Fonte: ref. [101] 

De acordo com a Figura 12, Crespilho [101] mostra que a molécula de PAMAM 

G4 (geração 4) possui um núcleo de etilenodiamina onde estão ligados quatro unidades 

de poliamidas, fornecendo cavidades intramoleculares e alta solubilidade em água. 

Essas ramificações ajudam a estabilizar nanopartículas metálicas. Os grupamentos 

aminas (-NH2) ao redor podem ser protonados em solução aquosa, dando cargas 

positivas à molécula e possibilitando a automontagem em processos enzimáticos. 

Assim, como a enzima apresenta carga negativa, tem-se uma imobilização enzimática 

através da afinidade física (atração eletrostática) [81-82, 101].  



Outro polímero interessante utilizado em imobilização enzimática, da classe dos 

ionômeros, servindo de agente ancorante, é o Nafion. Esse polímero foi desenvolvido 

pela DuPont no final de 1960 para ser utilizado, principalmente, como eletrólito na 

indústria de Cloro/Soda [102]. Mas devido às suas propriedades condutoras, 

estabilidade em meio oxidante e redutor, resistência mecânica, seu uso foi crescendo 

também para a área de células e biocélulas a combustível. A cadeia do Nafion é um 

copolímero produzido a partir do tetrafluoretileno (TFE), que é a unidade monomérica, 

onde grupos laterais de éter-vinila perfluorados com grupos sulfônicos ácidos terminais 

(parte hidrofílica responsável pela absorção de água e condução de prótons) são 

incorporados à matriz de politetrafluoretileno (PTEE, parte hidrofóbica) como mostra a 

figura 13. [44, 102-104] 

Figura 13. Estrutura do Nafion  

 

Fonte: [105]  

Segundo Akers, N. L et al [44], para ser utilizado de modo eficiente na 

imobilização de enzimas, a molécula de Nafion precisa ser tratada com sal de brometo 

de amônio quaternário (TBAB). Este procedimento fornece o ambiente ideal para a 

imobilização da enzima, pois as propriedades físicas do polímero são retidas e aumenta 

o transporte de íons e espécies neutras. O Nafion modificado ancora a enzima pelo 

processo de encapsulamento (Fig. 11 d) retendo as enzimas na sua estrutura nos 

“buracos” criados com o tratamento do TBAB [44]. O Nafion também é utilizado na 

membrana trocadora de prótons, PEM, nas células e biocélulas com membrana, 



formando um filme rígido e mecanicamente estável. Os grupos sulfônicos nas 

extremidades das cadeias formam uma espécie de bolha na estrutura, que, em contato 

com água, incha, permitindo a condução de prótons e água pela membrana sob o efeito 

de um campo elétrico [4].     

 

1.6 Polímero condutor  

Os polímeros condutores são formados por cadeias carbônicas contendo duplas 

ligações C=C conjugadas, permitindo um fluxo de elétrons em condições específicas, já 

que os elétrons π da dupla ligação podem ser facilmente removidos ou adicionados para 

formar um íon, fazendo o polímero adquirir propriedades condutoras [106-107]. Um 

polímero bastante interessante é o polipirrol (poli-PYR) [85,108-112], muito utilizado 

devido à boa estabilidade química em condições ambientes, facilidade de síntese, 

reatividade redox e capacidade de apresentar alta condutividade [111]. O monômero 

pirrol (PYR), representado na Figura 14, é um composto orgânico aromático (C4H4NH) 

solúvel em água, sendo utilizado como precursor na síntese do poli-PYR, que pode ser 

quimicamente ou eletroquimicamente. Com a oxidação, ânions são incorporados na 

estrutura e o polímero torna-se condutor [111].   

Figura 14: Representação da estrutura química do monômero pirrol (PYR).  

 

Fonte: Autoria própria  

 

De acordo com Mattos, L.L. [111], cada método de síntese tem suas vantagens 

e desvantagens e a escolha por qual deles deve ocorrer em função da aplicação que se 



deseja. Uma grande produção do polímero de baixo custo pode ser obtida pela síntese 

química. Aqui, um agente oxidante com um potencial de redução suficiente para a 

oxidação do monômero, é introduzido no meio reacional, provocando a formação do 

radical catiônico altamente reativo que se acopla com outro formando um dímero neutro 

com a eliminação de prótons. Esse dímero neutro é convertido em radical catiônico 

várias vezes até completar a síntese do polipirrol [112, 117]. Já na eletropolimerização 

(síntese eletroquímica), ocorre a oxidação do polímero pela aplicação de um potencial 

na célula eletroquímica, e depois neutraliza-se a carga através da incorporação de 

contra íons. Sucessivos passos eletroquímicos (oxidação e neutralização) ocorrem até 

que o composto fique insolúvel e precipita-se sobre a superfície do eletrodo [107, 111]. 

É uma boa técnica quando se deseja ter controle da espessura do filme e de outros 

parâmetros na polimerização.  Representada na Figura 15, a polimerização do poli-PYR, 

assim como na polimerização química, começa com a oxidação do monômero, 

formando um intermediário cátion-radical; que se acopla com outro e, através de uma 

transferência de carga, dois prótons são eliminados formando um dímero dicatiônico 

neutro. Este se oxida mais facilmente que o monômero e, então é imediatamente 

convertido a um novo cátion-radical, e assim, através de sucessivas etapas de oxidação, 

acoplamento e liberação de prótons (neutralização), vão sendo formadas cadeias de 

oligômeros que formam o poli-PYR, com acoplamentos mais comumente nas posições 

2 e 5 do anel pirrólico, com a possibilidade de defeitos, formando ramificações, com 

ligações nas posições 3 e 4. [107, 111-112] 

 

 

 

 

 



Figura 15: Mecanismo da eletropolimerização do Pirrol  

 

Fonte: ref. [107]  

É possível realizar a eletropolimerização através das técnicas de voltametria 

cíclica, cronoamperometria (deposição potenciostática) ou cronopotenciometria 

(deposição galvanostática) [113].    

 Devido às suas propriedades químicas, como já dito, e sua facilidade de síntese, 

esse polímero condutor vem sendo muito utilizado na literatura em biocélulas a 

combustível e biosensores [5-6, 85, 108, 114-120].   

 

1.7 Nanotubos de carbono 

Sabe-se que o carbono é um dos elementos mais abundantes do planeta e que 

quando ligados entre si, podem gerar diferentes materiais e compostos com 

características e propriedades muito distintas entre si [121]. Como descrito no histórico 

das biocélulas a combustível, nos últimos anos, os materiais nanoestruturados vem 

sendo bastante utilizados. O utilizado neste trabalho foi o nanotubo de carbono. Apesar 

de outros pesquisadores terem produzido estruturas similares, sua descoberta 



propriamente dita foi só em 1991, por Iijima [121]. Em geral existem dois tipos de 

nanotubos de carbono: os de paredes simples (NCPSs) (SWNT, do inglês single-wall 

nanotubes) e os de paredes múltiplas (NCPMs) (MWNT, do inglês multiwalled 

nanotube).  São compostos muito resistentes, flexíveis, possuem alta condutividade 

térmica, elevada proporção de superfície por volume e são condutores ou 

semicondutores [122-123].          

 Uma maneira fácil de representar os nanotubos de carbono é considerar uma 

camada simples de grafeno enrolada, formando um cilindro ou um tubo em nano-escala, 

conforme mostrado na figura 16. Essa camada é como uma rede hexagonal de átomos 

de carbono, com diâmetro 100000 vezes mais fino que um fio de cabelo humano e com 

ligações simples e duplas, sendo a distância entre dois átomos mais próximos da ordem 

de 0,14 nm. Entre as camadas, as ligações são do tipo Van der Waals, com distância 

entre elas da ordem de 0,34 nm [121,123-124].  

Figura 16. Estrutura do Nanotubo de carbono de parede única ou simples (SWNT) 

  

Fonte: Ref. [121].  

Os nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs) têm tido grande 

aplicabilidade em diversas áreas com o intuito de aumentar a área superficial e facilitar 

a transição eletrônica. Isso em comparação com outras arquiteturas de eletrodos de 

carbono, pois a imobilização dos MWCNTs na superfície eletródica melhora a 

condutividade, o desempenho e a capacidade de promover as reações de transferência 

eletrônica de biomoléculas importantes. Com a modificação (adição de espécies 



específicas na estrutura), essas vantagens podem ser aumentadas devido à  presença 

de espécies oxigenadas, nas extremidades dos tubos [124-125]. Estruturalmente, 

estes compostos são constituídos por duas ou mais camadas simples de cilindros 

coaxiais, conforme mostra a Figura 17, podendo conter tubos quirais e/ou aquirais, e 

vários ângulos quirais [121]; como se fossem vários cilindros, um dentro do outro 

formando as múltiplas paredes. A distância entre as camadas é da ordem de 3,4 Å. O 

comprimento e diâmetro dos MWCNTs variam bastante sendo que o primeiro varia 

desde décimos de nanômetros até vários micrômetros, e o diâmetro exterior varia na 

faixa de 2 nm a 100 nm [121].  

Figura 17: Estrutura do nanotubo de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs) 

 

 

 

Fonte: ref. [122]  

Os nanotubos de carbono vêm sendo muito utilizados na literatura com a 

finalidade de melhorar a atividade do bioânodo, facilitando a transferência eletrônica, 

aumentando a condutividade e área superficial em sistemas de biocélulas a 

combustível, por serem materiais biocompatíveis, condutores e com uma estrutura 

particular, permitindo que esses materiais tenham alta superfície específica [83, 126-

134]. Devido à estrutura de tubos finos, os nanotubos mostraram-se muito apropriados 

para estabelecer comunicações eletrônicas com enzimas redox, pois conseguem se 

aproximar dos sítios ativos mais facilmente, fazendo com que seja possível uma 

transferência eletrônica direta no sistema [134].  

 

 



1.8 Histórico das biocélulas empregando etanol como combustível 

Como forma de produzir energia de maneira mais limpa e sustentável, os 

estudos de biocélulas a combustível enzimáticas geralmente buscam utilizar 

combustíveis renováveis. Um grande exemplo é o etanol, que é um composto orgânico 

de fórmula C2H6O. Esse composto foi o escolhido neste trabalho para sua utilização 

como combustível, uma vez que é abundante em nosso país e na região de Ribeirão 

Preto. O Brasil, devido ao grande cultivo da cana-de-açúcar, é o pioneiro no uso do 

etanol, ou álcool etílico, como combustível e o segundo produtor mundial, ficando atrás 

somente dos Estados Unidos, que produz etanol do milho [135-136]. Mesmo assim, as 

terras destinadas ao produto representam apenas 1% de toda área cultivável. Com o 

dobro, poderíamos abastecer toda a frota de veículos leves com o etanol [135]. Tudo 

isso graças a uma experiência de mais de 30 anos na produção do álcool (desde o Pró-

alcool, em meados da década de 70), enquanto a ideia de se utilizar esse combustível 

é mais recente em outros países, fazendo com que tenhamos a melhor tecnologia de 

produção de etanol [135-136]. Durante a fotossíntese da cana-de-açúcar, as plantas 

absorvem o gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio. Em combustíveis fósseis, é 

lançado o CO2 extraído da terra (petróleo) na atmosfera, ocasionando um aumento da 

concentração deste gás [135]. Segundo dados IEA (Agência Internacional de Energia), 

a utilização de etanol produzido da cana-de-açúcar faz com que a emissão de gases 

responsáveis pelo efeito estufa – como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido 

nitroso (NO2), seja reduzida em uma média de 89% [135].      

 Devido à facilidade de muitas enzimas oxidarem álcoois de cadeia curta, muitos 

trabalhos na literatura estão utilizando o etanol como combustível com as mais diversas 

combinações de bioânodo e biocátodo. Alguns exemplos são apresentados na tabela 1. 

 



Tabela 1. Exemplos da literatura de biocélulas a combustível utilizando etanol como 

combustível 

Biocélula Combustível PCA (V) 
DP 

(µW/cm2) 
Fonte 

QH-ADH//MP-8/AOx EtOH 0,240 1,5 [45] 

SWCNT/AlcDH// Pt NP/BOD 
EtOH 

0,620 200 [137] 

ADH+AldDH// Ru(bpy)3
+2/BOD EtOH 0,510 460 

[103] 

 

POLI-VM/ADH//Pt EtOH 0,340 53 
[138] 

VM + PYR + MWCNTs + 

ADH/NAD+ 
EtOH 0,224 24 

[44] 

VM + PAMAM + ADH/NAD+ (36 

bicamadas)// Pt E-TEK 
EtOH - 63 

[82] 

poly-VM + PAMAM + MWCNTs + 

ADH/NAD+// Pt E-TEK 
EtOH 0,459 278 

[83] 

 

1.9 Eletroquímica 

Para poder oxidar o etanol através das enzimas, neste trabalho recorreu-se à 

eletroquímica. A eletroquímica é uma área da química que estuda sistemas capazes de 

gerar trabalho útil elétrico a partir de reações redox (células galvânicas) ou de sistemas 

que recebem trabalho útil elétrico e geram reações redox (eletrólise) [66-68]. 

 Como a condução elétrica é uma característica intrínseca dos materiais 

envolvidos, considera-se um sistema eletroquímico sendo composto por pelo menos 

dois condutores eletrônicos (eletrodos), e separados por um meio eletrolítico que 

também é condutor. Os eletrodos ficam imersos em um eletrólito que transporta íons, 

sendo então esses dois – eletrodo e eletrólito, os componentes básicos de um sistema 

eletroquímico sobre os quais são focalizados os estudos [66-68]. Várias técnicas vão 



utilizar esse sistema de eletrodos e eletrólito a fim de se obter informações quali e 

quantitativas dos mesmos.     

 

1.10 Técnicas de caracterização de eletrodos  

1.10.1 Voltametria  

A voltametria é uma técnica eletroquímica que faz uso de propriedades elétricas 

mensuráveis a partir dos fenômenos que ocorrem na interface eletrodo/solução. Aleixo 

[139] traz que as informações qualitativas e quantitativas do composto de interesse são 

obtidas a partir do registro de curvas corrente-potencial, feitas durante a oxidação ou 

redução desse composto em uma célula eletroquímica constituída de pelo menos dois 

eletrodos (eletrodo de trabalho e um eletrodo de referência). A corrente elétrica é obtida 

em função do potencial aplicado em forma de varredura (variando-o a uma velocidade 

constante em função do tempo). Ambos, o potencial e a corrente resultantes, são 

registrados simultaneamente, obtendo-se um voltamograma (curva de corrente versus 

potencial); cuja magnitude da corrente resultante da diferença de potencial entre os 

eletrodos, pela transferência de elétrons durante um processo de oxirredução, pode ser 

relacionada à concentração de analito presente no sistema. [139-141]   

 Segundo Pacheco, W. F. et al [140], nos sistemas de dois eletrodos, o eletrodo 

de trabalho possui uma superfície relativamente pequena e o eletrodo de referência uma 

área relativamente grande. Como as áreas são diferentes, quando o potencial é aplicado 

no eletrodo de trabalho frente a um eletrodo de referência, apenas o eletrodo de trabalho 

se polariza. Isso apresenta alguns inconvenientes que inviabiliza a utilização dessa 

técnica nessas condições: a corrente resultante da varredura percorre o eletrodo de 

referência; no caso de um meio não aquoso, a resistência da célula aumenta, fazendo 

aumentar a corrente que passará através dos eletrodos provocando distorções nos 

voltamogramas [140]. Para acabar com essas limitações, sistemas com três eletrodos 

são mais utilizados. O terceiro eletrodo, o eletrodo auxiliar ou contra-eletrodo, pode ser 



de platina, ouro, carbono vítreo, etc. Nesse sistema, os eletrodos são conectados a um 

amplificador operacional que atuará fazendo com que a resistência do eletrodo de 

referência aumente e a do eletrodo auxiliar diminua quando for aplicada uma diferença 

de potencial entre os eletrodos de trabalho e referência [140]. Assim, a corrente passará 

entre esses eletrodos evitando que ocorram distúrbios no eletrodo de referência, que 

conseguirá realizar seu papel (manter o seu potencial constante durante as medidas) 

sem interferência. De modo geral, essa célula é mais adequada para soluções diluídas, 

podendo ser usada tanto para soluções altamente resistentes como para eletrólitos 

suporte mais diluídos [140-141].        

 A reação eletródica é composta por uma série de etapas, pois cargas negativas, 

positivas ou neutras podem ou não interagir com a superfície do eletrodo.  Para se 

descrever qualquer processo eletródico, primeiramente deve ser considerado o 

transporte das espécies presentes até a superfície do eletrodo, e depois a reação que 

ocorre no mesmo [140]. A figura 18 mostra as etapas ocorridas na interface 

eletrodo/solução. 

Figura 18. Etapas ocorridas em uma reação na interface eletrodo/solução resultando 

na medida voltamétrica 

 

Fonte: ref. [140]  



 Durante os testes voltamétricos, a atração ou repulsão entre as espécies iônicas 

da solução e o eletrodo de trabalho fazem os íons se movimentarem pela solução 

causando o chamado transporte por migração. Além disso, há também a movimentação 

de espécies causadas por perturbação mecânica do fluxo da solução, conhecida como 

convecção. Por isso, as condições experimentais são ajustadas para que esses 

fenômenos sejam minimizados. A forma na qual o potencial é aplicado, e a corrente 

(sinal analítico) é obtida, irá denominar o tipo de técnica voltamétrica em questão, como 

mostra a figura 19. [139-141]. 

 

Figura 19. Forma de aplicação do potencial e resposta resultante para cada tipo de 

voltametria 

Tipo de voltametria Sinal de excitação Corrente resultante 

Varredura Linear 

  

Pulso Diferencial 

  

Onda quadrada 

  



Voltametria Cíclica 

 
 

 

Fonte: Adaptada da ref. [141] 

 

A voltametria cíclica é a técnica mais comum utilizada para adquirir informações 

qualitativas sobre os processos eletroquímicos ocorridos na reação eletródica, bem 

como sobre a reversibilidade dessa reação, obtendo-se, ou não, picos anódicos e 

catódicos referentes ao processo redox do analito em questão [140-141]. Sua eficiência 

está na habilidade de fornecer informações rápidas sobre a termodinâmica de processos 

de oxirredução, da cinética de reações heterogêneas de transferência eletrônica e sobre 

o acoplamento de reações químicas e processos adsortivos [140-141].    

 O sinal de excitação obtido para o sistema eletroquímico em uma voltametria 

cíclica corresponde a uma onda triangular, onde o potencial é variado entre o valor inicial 

e final, retornando à mesma velocidade para o valor inicial, completando um ciclo, como 

mostrado na figura 20 [66-68].  

 

 

 

 

 



Figura 20. Variação do potencial em função do tempo em uma voltametria cíclica.  

 

Fonte: Adaptado da ref. [141] 

Primeiro, então, aplica-se um potencial onde não ocorre nenhuma reação. A 

redução começa a ocorrer conforme o potencial aumenta indo para regiões mais 

negativas (catódica), gerando um pico de corrente proporcional à concentração do 

analito de interesse. Quando já não há mais nenhuma redução ocorrendo, o potencial é 

varrido no sentido inverso até o valor inicial, e, se a reação for reversível, os produtos 

gerados serão oxidados, surgindo um pico simétrico ao pico da redução. [139-141].  

          O 

voltamograma obtido pode indicar o mecanismo ocorrido no eletrodo, que pode ser 

transferência de massa (por difusão) ou de carga do analito em solução para a superfície 

do eletrodo. Além desses, em alguns casos ainda pode ocorrer reações químicas junto 

com esses processos [68, 140].  

 

1.10.2 Cronoamperometria 

 

            A cronoamperometria é uma técnica que determina a corrente gerada pela 

oxidação ou redução das espécies presentes na superfície do eletrodo de trabalho, 



como função do tempo em um potencial constante; por meio da equação de Cottrell (5) 

[142]: 

                                                                                           (5) 

onde: I é a corrente, t é o tempo, n é o número de elétrons, F é a constante de Faraday, 

A é a área do eletrodo, C é a concentração das espécies oxidadas e D é o coeficiente 

de difusão das espécies oxidadas. 

Como resultado, então, obtém-se um gráfico da corrente em função do tempo 

como resposta ao potencial aplicado, onde a carga (Q) envolvida no processo pode ser 

calculada através da área sob a curva. A figura 21 (A) mostra um exemplo de 

cronoamperograma onde são aplicados dois potenciais. O primeiro se refere ao 

carregamento da dupla camada elétrica na superfície do eletrodo, e o segundo é o 

potencial onde ocorre a redução ou oxidação das espécies. A figura 21(B) apresenta o 

comportamento da corrente com o tempo em função do potencial; e a (C), apresenta a 

correlação linear entre I e t−1/2 da equação de Cottrell, representada pelo coeficiente 

angular da reta (b) que é diretamente proporcional à concentração das espécies 

oxidadas [142].  

 

Figura 21. (A) Aplicação do salto de potential na cronoamperometria; (B) 

comportamento da corrente com o tempo e (C) coeficiente angular da relação entre 

corrente e t−1/2 segundo a equação de Cottrell  

 

Fonte: ref.[142] 



1.10.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)   

Basicamente, a principal função de qualquer microscópio é tornar visível ao ser 

humano tudo o que for muito pequeno para enxergara olho nu. Segundo Dedavid et al 

[137], um microscópio óptico convencional utiliza fótons enquanto que um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) utiliza um feixe de elétrons, solucionando o problema de 

resolução relacionado com a fonte de luz branca. É um instrumento muito versátil e 

comumente usado para a análise microestrutural de sólidos. Apesar da complexidade 

para a obtenção da imagem, o resultado é de fácil interpretação. Em biocélulas, essa 

técnica pode ser realizada com o intuito de avaliar a formação e espessura de filmes 

[138-139]. Essa técnica vem sendo muito utilizada devido à capacidade de fornecer 

informações em detalhes, com aumentos de até 300.000 vezes. A imagem neste 

equipamento é formada pela incidência de um feixe de elétrons na amostra num 

ambiente a vácuo, emitindo, assim, elétrons secundários, retroespalhados, e 

absorvidos. Com a emissão desses elétrons secundários e retroespalhados pelo 

material analisado, a imagem final obtida representa em tons de cinza o mapeamento e 

a contagem dos tais elétrons. É comum também acoplar ao MEV o sistema de EDS 

(Energy Dispersive Spectroscopy X-ray), ou espectroscopia de energia dispersiva de 

raio-x, quando se deseja determinar a composição qualitativa e semiquantitativa das 

amostras, a partir da emissão de raios X característicos. [146-147]  

 

 Todas essas técnicas foram utilizadas para a caracterização, estudo de 

eficiência e estabilidade do bioânodo com eletropolimerização simultânea do verde de 

metileno e pirrol, na presença e ausência da(s) enzima(s) e MWCNTs para construir, 

finalmente, a biocélula enzimática completa (com catalisador enzimático no ânodo e 

cátodo).  

 



2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta dissertação é o preparo de biocélulas a combustível 

enzimáticas ADH/NAD,etanol//Pt/O2, e ADH/NAD,etanol,Lacase/O2 para obtenção de 

energia, com a eletropolimerização simultânea do mediador/eletrocatalisador poli-verde 

de metileno com o polímero condutor polipirrol no bioânodo. Como objetivos específicos 

para alcançar a finalidade do trabalho, foram realizados estudos visando caracterização 

e otimização dos bioânodos para se obter maior ganho energético, adicionando 

MWCNTs, além de investigar a estabilidade do sistema formado em modo estático e 

dinâmico (biocélula em operação) e os produtos formados. E por fim, operar o bioânodo 

otimizado com o biocátodo contendo a enzima Lacase em uma célula sem membrana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSÕES    

A eletropolimerização simultânea do filme condutor (pirrol) com o 

eletrocatalisador/mediador (verde de metileno) mostrou uma atividade para a eletro-

oxidação de NADH bem como na formação do bioânodo para oxidar etanol muito mais 

efetiva do que a formação dos filmes em separado. A definição do pico de NADH e o 

ganho energético de cerca de 200 mV para valores mais negativos de potencial de 

oxidação do NADH, evidencia a boa atividade catalítica deste filme. A formação deste 

filme composto é uma proposta inédita o que o habilita para seu uso em dispositivos do 

tipo de biocélula a combustível e também em outros sistemas como biosensores por 

exemplo, já que o próprio filme sem a presença da enzima mostrou uma alta densidade 

de potência (~100 µW cm-2).        

 A caracterização do filme por MEV mostra que o mesmo tem uma espessura 

relativamente fina (329 nm) e homogênea, com uma boa cobertura do eletrodo. Em 

relação à estabilidade dos bioânodos, realizou-se as medidas de densidade de potência 

durante 20 semanas, obtendo-se um decaimento médio de 36% do valor inicial em pH 

8,9 e 39% em pH 7,4, demonstrando a boa estabilidade do sistema. Estudos na 

ausência da enzima ADH mostraram ser o filme catalítico e o condutor o responsável 

pela perda de atividade. Já para a estabilidade contínua, com o eletrodo operando 

durante 4 horas, o decaimento foi de 39% e 66% para 12 horas de operação em pH 8,9. 

 Os valores de densidade de potência foram satisfatórios (~143 µW cm-2) e 

apresentaram aumentos ainda mais significativos em pH 8,9 (~188 µW cm-2), já que é o 

pH ideal da enzima ADH. Estes foram acrescidos com a adição de MWCNTs sobre o 

suporte de carbono, antes da deposição do filme, obtendo-se uma densidade de 

potência máxima média da ordem de 275 µW cm-2, mostrando um resultado bem 

interessante frente a outros trabalhos que vem sendo publicados na literatura. Os testes 

de eletrólise mostraram resultados positivos para os sistemas (VM-PYR)/ADH na 

ausência e presença de MWCNTs, sendo o resultado mais significativo para o segundo 

sistema (com a adição de nanotubo); onde 18% do etanol foi oxidado para acetaldeído, 



formando 9,08 mmol do produto, enquanto que na ausência dele, formou-se 2,85 mmol. 

 Para a biocélula completa na ausência de membrana, assim como para os testes 

de eletrólise e densidade de potência do bioânodo, os melhores resultados foram com 

a presença de MWCNTs no bioânodo, obtendo-se uma potência de 12,5 + 0,9 µW cm-

2, mostrando que o resultado está dentro da faixa do que vem sendo obtido na literatura 

para biocélulas sem membrana.  

Sendo assim, a partir dos resultados obtidos nesta parte do trabalho, pode-se 

inferir que, em relação ao bioânodo, a metodologia de imobilização da enzima 

ADH/NAD+, utilizando a eletropolimerização simultânea do agente ancorante (poli-PYR) 

e o mediador/eletrocatalisador (poli-VM) mostra-se bastante atrativa para seu uso em 

biocélulas a combustível a base de EtOH/O2, principalmente com a adição de nanotubos 

de carbono, indicando resultados promissores para futura aplicação em sistemas 

miniaturizados. E, em relação à biocélula construída com esse bioânodo e o biocátodo 

com MWCNTs-Ac/Lacase também se mostrou relativamente satisfatória pois 

apresentou resultados coerentes com o que vem sendo obtido na literatura.  

 

 

 

 

 

 

 



4. TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho abre novas perspectivas de análises: 

* Identificar/atribuir todos os produtos obtidos nas eletrólises; 

* Teste de estabilidade do bioânodo na presença de MWCNTs (contínua e por semana); 

* Atividade enzimática da enzima imobilizada de tempos em tempos (podendo ser feita 

junto com o teste de estabilidade por semana, por exemplo, e relacionar com o 

decaimento da densidade de potência) 

* Testes de impedância eletroquímica para o filme (poli-VM-poli-PYR); 

* Teste de estabilidade da biocélula completa (contínua e por semana); 

* Testes com cascata enzimática 
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