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Resumo 

 

CARDOSO F. P. Biocélulas a combustível metanol e etanol/O2: preparação e 

caracterização de biocátodos. 2014. 55f. Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 2014. 

 

Este trabalho descreve a preparação e caracterização de biocátodos para biocélulas a 

combustível etanol e metanol//O2 utilizando a enzima lacase (Trametes versicolor) num 

sistema de transferência eletrônica mediada (TEM). Na primeira etapa do trabalho, os 

resultados de cinética enzimática com a enzima lacase em solução e imobilizada sobre 

tecido de carbono mostraram que os vários parâmetros experimentais (pH, 

temperatura, estabilidade) analisados devem ser considerados, a fim de se obter 

atividade máxima com os biocatalisadores. Além disso, em relação aos testes cinéticos e 

de estabilidade, pode-se inferir que o dendrímero PAMAM pode ser empregado como 

um bom agente imobilizante na preparação de bicátodos para biocélulas a combustível 

enzimáticas. Na segunda etapa do trabalho, uma semibiocélula Etanol//O2 foi testada e 

os eletrocatalisadores testados foram os polímeros de verde de metileno (VM) e azul de 

meldola (AM). Os testes de potência mostraram a importância da presença do mediador 

ABTS e do eletrocatalisador (VM) para melhorar o desempenho do dispositivo. Na 

terceira etapa do trabalho, eletrodos com diferentes mediadores (ABTS, ferro porfirina, 

ferroceno, complexo de ósmio e complexo de rutênio) e com polipirrol 

eletropolimerizado na superfície do eletrodo foram testados numa semibiocélula 

Metanol//O2. Os testes de semibiocélula Etanol e Metanol//O2 com transferência 

eletrônica mediada mostraram que os biocátodos preparados com o dendrímero 

PAMAM e com os diferentes eletrocatalisadores e mediadores se mostraram capazes de 

gerar densidades de potência competitivas em relação aos valores encontrados na 

literatura. 

 

Palavras–chave: Biocélula, biocátodo, lacase, mediadores, ABTS, PAMAM e pirrol. 

 



Abstract 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

iv 
 

Abstract 

 

CARDOSO F. P. Methanol and ethanol/O2 biofuel cell: preparation and 

caracterization of biocathodes. 2014. 55f. Tese (Doutorado)- Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 2014. 

 

This work describes the preparation and characterization of biocathodes for 

Ethanol and Methanol//O2 biofuel cell using the enzyme laccase (Trametes 

versicolor) and mediated electron transfer (MET). Investigation of the enzymatic 

kinetics of the enzyme laccase in solution and immobilized onto carbon platforms 

showed that the analyzed experimental parameters (pH, temperature, and 

stability) must be considered for maximum activity to be achieved. The kinetic and 

stability tests revealed that PAMAM dendrimers constitute very good 

immobilization agent to prepare biocathodes for enzymatic biofuel cell. The second 

part of this work, dealt with Ethanol//O2 half-cell using methylene green (MG) or 

meldola blue (MB) as electrocatalyst. The power test evidenced that it is important 

to have ABTS as mediator and an electrocatalyst, to ensure that the device 

performs better. The third part of this work evaluated electrodes with distinct 

mediators (ABTS, iron porphyrin, ferrocene, osmium complex, and ruthenium 

complex) and containing electropolymerized polypyrrole on their surface in a 

Methanol//O2 half-cell. Ethanol and Methanol//O2 half-cell tests with mediated 

electron transfer showed that the biocathodes prepared with PAMAM dendrimers, 

electrocatalyst, and distinct mediators generated competitive power densities as 

compared with literature data. 

 

 

 

 

 

Keywords: Biofuel cell, biocathode, laccase, mediators, ABTS, PAMAM and pyrrole. 
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1. Introdução 

1.1. Aspectos Gerais 

 

 Ao longo da história pode-se observar que várias fontes de energia foram 

utilizadas pelo homem para suprir suas necessidades. O consumo de energia foi 

aumentando à medida que o homem foi utilizando novas técnicas para sua 

sobrevivência e conforto. A produção industrial e agrícola é um exemplo de uma 

crescente demanda de energia. Juntamente com o crescimento da demanda de 

energia, surge a preocupação com o esgotamento de importantes fontes de energia 

de origem fóssil como o petróleo e o gás natural. Dessa forma a humanidade 

defronta-se com a necessidade de buscar novas fontes alternativas de energia 

limpa e renovável, o que ajuda a amenizar e contornar o problema do aquecimento 

global, além de procurar novas alternativas para o modelo atual de consumo de 

energia [1]. A busca por fontes alternativas de energia tem se intensificado com o 

passar dos anos devido principalmente a fatores econômicos e aos impactos 

ambientais.  Neste cenário, fontes de combustíveis alternativas tais como energia 

solar, hidrogênio, biomassa, biocombustíveis, célula a combustível, entre outras, 

são algumas das mais promissoras tecnologias disponíveis atualmente [2]. As 

células a combustível têm sido muito estudadas nos últimos anos [3-5], e 

constituem um dispositivo similar ao de uma célula galvânica, com a diferença que 

seus reagentes (combustível no ânodo e oxidante no cátodo) podem ser 

continuamente fornecidos. A conversão de energia química em energia elétrica em 

células a combustível foi demonstrada pela primeira vez por William Grove, que, 

no ano de 1839, percebeu que quando hidrogênio e oxigênio eram supridos 

separadamente na presença de dois eletrodos de platina em uma solução de ácido 
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sulfúrico, uma corrente elétrica era gerada [6]. As células a combustível com o 

passar do tempo e o avanço da tecnologia foram sendo aperfeiçoadas, gerando alto 

fluxo de corrente e densidade de energia, o que as tornou um dispositivo 

interessante frente às outras tecnologias. Estes dispositivos operam de acordo com 

o mecanismo apresentado na Figura 1. O processo se inicia com a reação de 

oxidação do combustível, que pode ser o hidrogênio ou alcoóis de cadeia curta, por 

catalisadores de metais nobres como a platina suportada em carbono de alta área 

superficial (o uso do carbono é justificado pelo fato de ser um bom condutor 

elétrico). Em seguida ocorre a etapa de redução, onde os elétrons gerados pela 

etapa de oxidação são carregados pelo circuito externo e então reagem com 

moléculas de oxigênio presentes do lado catódico da célula. Ao final do processo 

tem-se o trabalho elétrico e como produto final, quando hidrogênio é utilizado 

como combustível, a água. A produção de água ao final do processo é uma grande 

vantagem desse dispositivo, uma vez que os motores de combustão utilizados 

atualmente geram muitos gases poluentes ao final do processo de geração de 

energia. 

 

Figura 1. Esquema representativo do funcionamento de uma célula a combustível 
tradicional ácida. 
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Existem diversos tipos de células a combustível, e o que as diferenciam são 

o combustível utilizado e o tipo de eletrólito [1]. As células de eletrólito polimérico 

ou membrana trocadora de prótons fornecem altas densidades de corrente e 

operam em baixas temperaturas (50 – 80ºC), empregando catalisadores à base de 

platina [3, 4]. As células alcalinas operam a baixas temperaturas (60 a 90ºC), e 

utilizam eletrólito líquido de KOH 35-50% e são aplicadas em dispositivos que 

requerem alta potência e mobilidade, no entanto perdem eficiência na presença de 

CO2 [1]. As células de ácido fosfórico operam em temperaturas da ordem de 200 ºC 

com uma eficiência de 55% e são aplicadas em geradores estacionários da ordem 

de 200 kW, utilizam o próprio ácido fosfórico como eletrólito. As células de 

carbonato fundido e as de óxidos sólidos operam a altas temperaturas, na faixa de 

800 – 1000 ºC, utilizam materiais cerâmicos como óxidos de ítrio e zircônio como 

catalisadores e alcançam potências da ordem de MW.  

O eletrólito utilizado pode influenciar no mecanismo de geração de energia, 

por exemplo nas células que utilizam ácido como eletrólito, este transportará íons 

H+ provenientes do ânodo até o cátodo para formação de água. No caso das células 

alcalinas, o transporte será no sentido contrário, e o íon transportado será de OH-, 

que formará água no ânodo. Nas células de óxido sólido o íon transportado será o 

O2- enquanto nas células de carbonato fundido será CO32-. 

Embora muitos esforços tenham sido feitos nos últimos anos para o 

desenvolvimento e aplicação das células a combustível, existem alguns fatores que 

limitam sua aplicação em larga escala. Problemas como a passivação dos eletrodos, 

o elevado custo dos catalisadores metálicos, a ineficiência para oxidar alguns 

subprodutos do combustível utilizado e elevada temperatura de operação têm 

dificultado o avanço das pesquisas nessa área. Sendo assim, a demanda por 
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tecnologias que possam operar sob condições em que as células a combustível 

convencionais não trabalham tem sido grande. 

 

1.2. Biocélulas a Combustível 

 

Uma nova tecnologia que vem se destacando e ganhando atenção nos 

últimos anos, são as biocélulas a combustível [7, 8]. Estes dispositivos são 

caracterizados pela capacidade de converter energia química em energia elétrica 

utilizando-se biocatalisadores. Yahiro et al. [9] foram os primeiros a mostrar a 

produção de corrente elétrica utilizando a enzima glicose oxidase (GOx) na catálise 

do substrato mais utilizado em estudos de biocélulas a combustível, a glicose [9]. 

Foi a primeira vez que se utilizaram enzimas isoladas na superfície de um eletrodo. 

Esse experimento foi relatado 1964, e desde então observa-se um crescente 

aumento no número de publicações nesta área.  

Existem três tipos de biocatalisadores utilizados em biocélulas: 

microorganismos, organelas e enzimas [7]. Os combustíveis mais empregados em 

biocélulas têm sido glicose, metanol e etanol, no entanto vários combustíveis 

podem ser utilizados, uma vez que os biocatalisadores são seletivos a uma grande 

variedade de substratos. Além da seletividade apresentada pelos biocatalisadores, 

biocélulas a combustível podem operar em temperatura ambiente, uma vantagem 

interessante frente às células que utilizam catalisadores metálicos.  As células a 

combustível tradicionais operam em média a 80º C, enquanto as biocélulas operam 

na faixa de 20 a 40º C e pH neutro. A Figura 2 apresenta de forma esquemática o 

funcionamento de uma biocélula a combustível. 
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Figura 2. Representação esquemática de uma biocélula a combustível. 

 

1.3. As biocélulas a combustível enzimáticas: Transferência eletrônica 

direta (TED) e mediada (TEM) 

 

Existem três grupos nos quais as enzimas mais utilizadas em processos 

redox se dividem. A divisão nesses grupos é feita de acordo com a localização do 

centro ativo da mesma. As primeiras correspondem às que oferecem uma fraca 

interação entre enzima e centro ativo atuando como carreador de elétrons. Neste 

grupo aparecem as enzimas que utilizam co-fatores como a nicotinamida adenina 

dinucleotídio (NADH/NAD+) e nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato 

(NADPH/ NADP+). No segundo grupo aparecem as enzimas que possuem o centro 

ativo exposto, transferindo elétrons diretamente da enzima para o eletrodo tais 

como as peroxidases, quando a orientação das enzimas sobre o eletrodo é de 

grande importância. No terceiro grupo estão as enzimas que possuem o centro 

ativo ocluso e necessitam de moléculas mediadoras para realizar a transferência 

de elétrons; a glicose oxidase é um exemplo deste tipo de enzima [10].  
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Tendo em vista os três grupos diferentes de enzimas, e sua divisão de 

acordo com a disposição do sítio ativo para a realização da transferência de 

elétrons, pode-se observar que as reações de transferência de elétrons entre o sítio 

reativo da enzima e a superfície do eletrodo são muito importantes. O ponto 

fundamental para a eficiência ou não de uma célula a combustível está ligado à 

velocidade desta transferência de elétrons, sendo que o melhor desempenho das 

biocélulas a combustível dependerá dessa transferência. Esse tipo de transferência 

pode ocorrer diretamente ou indiretamente por meio de uma molécula mediadora. 

A Figura 3 apresenta as duas possibilidades de transferência de elétrons 

possíveis entre as enzimas e a superfície do eletrodo [11]. 

 

Figura 3. Representações esquemáticas dos tipos de transferência de e- possíveis 
entre as enzimas e os eletrodos em uma biocélula a combustível. (A) = 
transferência de elétrons direta. (B) = transferência de elétrons mediada. 
Modificado de Aquino Neto [11]. 
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1.3.1. Transferência Eletrônica Direta 

 

A Figura 3(A) representa o sistema de transferência de elétrons direta 

(TED) entre o sítio ativo e o eletrodo. No mecanismo de TED, a catálise enzimática 

e a reação eletroquímica não podem ser consideradas como reações distintas, mas, 

sim, uma reação única onde o elétron pode ser considerado um segundo substrato 

que é diretamente e cataliticamente transferido do sítio ativo da enzima para o 

eletrodo [7, 12]. A estrutura da enzima, especificamente a localização do centro 

redox, e a orientação da mesma, são muito importantes para que o fluxo de 

elétrons entre o centro ativo e o eletrodo seja eficiente. Dessa forma, pode-se 

concluir que uma boa taxa de transferência de elétrons entre enzima e eletrodo só 

será obtida se todas estas condições forem alcançadas.  

Uma das grandes vantagens desse tipo de sistema está na simplicidade da 

construção do bioeletrodo, já que não precisa utilizar mediadores, o que favorece o 

processo futuro de miniaturização deste tipo de dispositivo. Outras vantagens 

desse tipo de processo estão associadas ao fato de eliminar possíveis problemas 

relacionados à estabilidade, seletividade, e transporte de massa na superfície do 

eletrodo; além disso, evitam-se também possíveis perdas de desempenho que 

podem surgir da diferença de potencial entre enzima/mediador [13]. Todas essas 

vantagens fazem com que o processo TED se torne o alvo de pesquisa de muitos 

grupos em todo o mundo.  Grande parte das pesquisas tem investido muito na 

utilização de nanotubos de carbono, carbono vítreo, diamante dopado com boro 

dentre outros materiais como suporte para imobilização enzimática. O tratamento 

desses materiais, adicionando diferentes grupos funcionais em suas superfícies, 

pode possibilitar um ancoramento eficiente da enzima, expondo e direcionando de 
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forma eficaz seus sítios ativos. Meredith et al. [14] modificaram nanotubos de 

carbono hidroxilados com grupos antracenos para ajudar a orientar os sítios ativos 

da lacase. Observou-se nesse trabalho que a redução do oxigênio ocorreu em 0,6 V 

vs ECS, próximo ao potencial do sítio ativo T1 da lacase. Valores de densidade de 

potência iguais a 56,8 µW cm-2 e 34 µW cm-2 foram obtidos para biocélulas 

glicose/O2 e frutose/O2 respectivamente. Zheng et al. [15] testaram transferência 

eletrônica direta entre a lacase e eletrodo de carbono vítreo modificado com 

nanotubos de carbono. O potencial de redução de oxigênio encontrado foi de 530 

mV vs ECS, e os valores de densidades de potência obtidos para uma biocélula 

ascorbato/O2 foram menores que 10 µW cm-2. Jönsson-Niedziolka et al. [16] 

funcionalizaram nantoubos de carbono com pireno e obtiveram uma densidade de 

corrente para redução de O2 de 150 µA cm-2 e uma densidade de potência de 100 

µW cm-2, em uma célula Zn/O2. 

Apesar do processo de TED estar sendo cada vez mais estudado, existem 

algumas desvantagens que devem ser citadas. Este sistema geralmente leva a 

menores valores de potência que o sistema mediado, e isso pode ser devido à 

dificuldade de conectar eletricamente a enzima na superfície do eletrodo. A 

conexão enzima-eletrodo não é trivial de ser realizada e requer muito 

conhecimento da estrutura enzima/substrato.  

 

1.3.2. Transferência Eletrônica Mediada 

 

A Figura 3(B), ilustra a transferência de elétrons mediada (TEM), onde uma 

molécula mediadora é utilizada para auxiliar a transferência de carga da enzima 

até o eletrodo. Mediadores são espécies redox eletroquimicamente reversíveis que 
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podem transferir elétrons entre coenzima/cofator de uma enzima oxiredutase e o 

eletrodo. Estes mediadores geralmente envolvem corantes orgânicos ou complexos 

organometálicos que permanecem em solução ou imobilizados no eletrodo [17]. 

Mediadores são necessários porque muitas enzimas não conseguem se comunicar 

com a superfície do eletrodo pelo mecanismo TED. Essa dificuldade se dá pelo fato 

dos sítios ativos de muitas enzimas oxirredutases se encontrarem “enterrados” no 

interior da matriz protéica, o que dificulta muito o processo de comunicação 

elétrica com o eletrodo [18, 19].  

Uma das principais vantagens de se utilizar o sistema TEM é a maior 

densidade de potência obtida para esse sistema quando comparada aos valores 

obtidos pelo sistema TED, além de se utilizar enzimas facilmente obtidas 

comercialmente, tais como as enzimas álcool desidrogenase (ADH), GOx e lacase. 

Os mediadores podem ser empregados em solução ou imobilizados na 

superfície do eletrodo (na forma de filmes poliméricos por exemplo), o que torna o 

processo de montagem do bioeletrodo mais complexo que para o sistema TED. 

Algumas características importantes que esses mediadores devem apresentar além 

de não serem tóxicos, e apresentarem biocompatibilidade, são apresentar uma 

rápida reação com a enzima, além de ser solúvel nas formas oxidada e reduzida. A 

solubilidade é importante para que possam difundir rapidamente até o eletrodo ou 

até a enzima. Outro fator importante que deve ser levado em consideração é o 

potencial redox do mediador, que deve estar próximo do par redox da enzima a ser 

utilizada [20]. Na literatura são muitos os mediadores utilizados, dentre eles estão 

complexos metálicos [21-23], ferroceno [24], polipirrol e corantes orgânicos [25]. 

A seguir serão citados alguns trabalhos realizados nos últimos anos empregando 

diferentes mediadores. 
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Palmore et al. [26] utilizaram ácido 2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina)-6-

sulfônico (ABTS) como mediador em um sistema homogêneo, em que a enzima 

lacase e o mediador se encontravam em solução e obtiveram valores de densidade 

de potência de 40 µW cm-2. O ânodo utilizado foi uma rede de platina e o cátodo 

carbono vítreo. A eletrorredução de O2 via quatro elétrons foi relatada por Barton 

et al. [22] em um potencial de 0,6 V. Nesse trabalho a enzima lacase utilizada foi da 

fonte Coriolus hirsutus utilizando como mediador o polímero redox PVI-

Os(dmebpy)(tpy)2+/3+. 

Barrière et al. [23] utilizaram eletrodos modificados com a enzima lacase 

da fonte Trametes Versicolor co-imobilizada com polímeros redox de ósmio e 

rutênio como mediadores. Neste trabalho a biocélula foi utilizada sem membrana, 

e o ânodo empregado foi a enzima glicose oxidase.  A avaliação dos diferentes 

mediadores, mostrou que o polímero redox [Os(bipyridine)2(poly{N-

vinylimidazole})2]Cl2 que possui um E0´=0,40 V apresentou melhor valor de 

densidade de corrente (240 µA cm-2) para a reação de redução de oxigênio em pH 

5. Valor de densidade de potência de aproximadamente 40 mW m-2 foi encontrado 

por Schaetzle et al. [27] quando utilizaram uma  biocélula constituída de um ânodo 

microbiológico oxidando substratos orgânicos e o cátodo enzimático reduzindo 

oxigênio. O mediador utilizado foi o ABTS. Nian-Din et al. [28] utilizaram Single-

Walled Nanotubes (SWN) combinados com hidróxidos duplos lamelares 

intercalados com ABTS para aprisionar e conectar eletricamente a enzima lacase. O 

valor máximo de densidade de potência obtido foi de 18 µW cm-2 a 0,3 V, 

entretanto este valor diminuiu para 8,3 µW cm-2 quando o biocátodo empregado 

não continha o nanotubo de carbono. 
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Como pode ser observado, muitos trabalhos utilizando diferentes 

mediadores tem sido feitos com o objetivo de conseguir melhores valores de 

densidade de potência, assim como provar que a reação de redução de oxigênio 

ocorre via 4 elétrons. Neste cenário, observa-se que são vários os sistemas 

empregados, podendo variar o suporte do eletrodo, a forma como o mediador está 

exposto (imobilizado ou em solução), a utilização ou não de uma membrana na 

célula dentre outras variações. É importante ressaltar que tais variações muitas 

vezes dificultam a comparação entre os trabalhos desenvolvidos. 

1.4. Processos de imobilização e estabilização de enzimas 

 

A imobilização de enzimas sobre a superfície do eletrodo tem sido 

considerada uma etapa importantíssima e definitiva que influencia de forma 

acentuada a eficiência dos eletrodos enzimáticos. A imobilização da enzima na 

superfície do eletrodo tem o objetivo de estender o tempo de vida da enzima, assim 

como obter uma camada mecânica e quimicamente estável sem formar uma região 

capacitiva na superfície do eletrodo. Sendo assim, a escolha de um processo de 

imobilização adequado durante o ancoramento da enzima sobre a superfície do 

eletrodo é de grande importância, já que esse processo afeta diretamente o tempo 

de vida da enzima imobilizada [11].  

 Processos químicos, físicos e bioquímicos como, crosslinking químico [29, 

30], interações magnéticas [31, 32], encapsulamento [33], e a formação de pasta 

[34], têm sido muito explorados para imobilizar enzimas sobre a superfície dos 

eletrodos. Dentre todos esses processos, existe ainda o método de imobilização 

que utiliza polímeros redox. Materiais poliméricos têm atraído a atenção de muitos 

pesquisadores [35], e vários destes materiais, tais como nafion modificado, 
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quitosana, polipirrol, polianilina, polifenol, politiofeno, polivinil, piridina, 

policarbonato e nylon, têm sido utilizados para construção de eletrodos 

enzimáticos [36, 37]. 

 Outra forma de imobilização de enzimas ou proteínas sobre substratos 

sólidos são as arquiteturas em multicamadas [38] ou a construção de filmes 

utlrafinos formados por monocamadas adsorvidas por meio de ligações específicas 

[39-41].  

Na imobilização por multicamadas, a enzima pode ser ancorada à superfície 

do eletrodo utilizando-se a técnica de automontagem. Nessa técnica, a imobilização 

de biomoléculas ocorre via adsorção física (a partir de uma solução tampão em 

condições otimizadas de pH e força iônica), à temperatura ambiente, e os 

resultados têm-se mostrado excelentes para imobilizar e preservar a atividade da 

enzima por um período de tempo considerável [39]. Na técnica de automontagem, 

ocorre uma adsorção seqüencial de materiais com cargas opostas a partir de uma 

solução adequada (Figura 4).  

 

Figura 4. Representação do procedimento de adsorção no processo de 

automontagem. Modificado de De Sousa Luz et al. [42]. 

Imersões alternadas em soluções policatiônicas e polianiônicas, seguidas de 

lavagem e secagem, são repetidas até o número desejado de camadas [38]. A 

imobilização de enzimas em estruturas multicamadas tem apresentado resultados 
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promissores em relação ao tempo de vida e a atividade alcançada pela enzima 

imobilizada, permitindo a construção de diferentes biossensores [39].  

Na técnica de construção de filmes ultrafinos, podem existir ligações 

covalentes entre as monocamadas e o substrato, e diferentemente da técnica de 

automontagem não há a formação de bicamadas que se repetem no filme. A 

vantagem desse método é a pequena quantidade de material utilizado, além do 

controle sobre a arquitetura e espessura dos filmes.  

1.4.1. O dendrímero PAMAM 

 

Os dendrímeros são uma classe de moléculas orgânicas que tem 

despertado o interesse de várias áreas de pesquisa devido as suas características, 

dentre elas a de sofrer diversas modificações químicas em sua superfície e poder 

manter cavidades em sua estrutura interna. Esses dendrímeros são constituídos de 

três componentes básicos: um núcleo central, onde o dendrímero inicia sua 

estruturação; camadas geradoras e uma extremidade que pode ancorar grupos 

funcionais [43, 44]. É o tamanho das cavidades do dendrímero e sua composição 

interna e periférica que determinarão a afinidade pelas moléculas a serem 

inseridas na cavidade. 

Características como elevada uniformidade e superfície terminal 

altamente funcionalizada [43] atraem o interesse de pesquisadores em diversos 

campos científicos. Além disso, sua estrutura tridimensional com boa 

biocompatibilidade pode ser utilizada na produção de sensores, inclusive na 

preparação de filmes automontados. A estrutura do dendrímero PAMAM contendo 

diversas cavidades faz com que também seja possível o encapsulamento de 

biomoléculas, tornando-o um atrativo material na fabricação de biosensores. A 
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Figura 5 apresenta um esquema representativo da estrutura do dendrímero 

PAMAM geração 4, utilizado neste trabalho.  

 

Figura 5. Esquema representativo da estrutura do dendrímero PAMAM geração 4. 
 

Os dendrímeros PAMAM são identificados de acordo com sua geração, que 

está relacionada à quantidade de ramificações (grupos funcionais) que o composto 

apresenta; assim, o dendrímero PAMAM geração 8 apresenta uma quantidade de 

ramificações muito maior do que o dendrímero PAMAM geração 1. Os principais 

grupos funcionais presentes na estrutura periférica do dendrímero PAMAM são 

grupamento amina e hidroxilas. 

Quanto a sua utilização para imobilização enzimática, já foi relatado que a 

enzima ADH pode ser imobilizada em conjunto com o dendrímero PAMAM sobre 

eletrodos de Au utilizando o processo de automontagem [41]. O processo de 

imobilização foi acompanhado em tempo real usando uma microbalança de cristal 

de quartzo indicando que, em média, uma massa de 52,1 ng de ADH foi adsorvida 

em cada etapa de deposição (em cada bicamada). Esses eletrodos, contendo 35 

bicamadas de PAMAM/enzima foram aplicados como biosensores de álcool com 

excelente limite de detecção [41]. A mesma metodologia foi empregada também 
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para imobilizar a enzima Cl-catecol 1,2-dioxigenase em filmes nanoestruturados 

para a detecção de compostos aromáticos presentes em pesticidas e resíduos 

industriais[39]. Os resultados deste estudo mostraram que a enzima permaneceu 

ativa imobilizada no filme por mais de 3 semanas e a detecção do catecol foi 

possível em concentrações bastante baixas. 

1.5. A enzima lacase 

 

As enzimas, em geral, possuem um vasto campo de aplicação biotecnológica, 

além de apresentarem um mercado cada vez mais promissor. A enzima lacase é 

uma polifenol oxidase (EC 1.10.3.2) que contém três tipos de átomos de cobre em 

seu centro catalítico e é também conhecida como uma multicobre oxidase. Essa 

enzima foi demonstrada pela primeira vez em 1883 por Yoshida, originada de uma 

árvore japonesa Rhus vernicifera e em 1985 foi caracterizada como uma oxidase 

[45]. As lacases são mais comumente encontradas em fungos, mas podem ser 

encontradas também em plantas superiores e até em bactérias [46, 47]. Elas 

podem ser divididas em lacases de alto potencial redox, que ocorrem em fungos, e 

de baixo potencial redox que ocorrem em insetos, bactérias e leveduras [48]. 

Lacases possuem massa molar que varia de 50 a 130 kDa [49] e são capazes de 

catalisar a reação de oxidação de vários compostos fenólicos com concomitante 

redução de oxigênio a água. O sítio catalítico da lacase apresenta três tipos de 

átomos de cobre com diferentes funções: o cobre do tipo 1 (T1) é que confere a 

coloração azul a enzima, e possui banda de absorção  na região da luz visível em 

600 nm; o cobre do tipo 2 (T2) apresenta baixa absorção na luz visível, e o cobre 

do tipo 3 (T3) é formado por um par de íons cobre [50]. Os substratos fenólicos são 

oxidados pelo cobre T1 que é o aceptor primário de elétrons, em seguida os 
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elétrons são transferidos para o os sítios T2 e T3 que formam um sítio trinuclear 

que reduzem o oxigênio molecular a água, como pode ser visto na Figura 6. 

 

Figura 6. Esquema representativo dos sítios catalíticos da enzima Lacase. 
Modificado de Enguita [51]. 
 

Outra característica interessante da enzima lacase é que ela não necessita 

de cofator, uma vez que utiliza o oxigênio molecular disponível no ambiente como 

um cosubstrato, o que diminui o custo de produção dessa enzima [52]. Mesmo não 

precisando de cofator para funcionar, a oxidação direta de alguns substratos pela 

enzima lacase pode não ocorrer; isto pode ser explicado pelo tamanho da molécula 

do substrato, pois moléculas muito grandes podem ter dificuldades de penetrar no 

sítio ativo da enzima, ou devido ao potencial redox elevado do substrato. Para 

contornar esse problema, mediadores químicos têm sido utilizados para 

intermediar a reação entre o substrato e a enzima lacase. 
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1.5.1. Mediadores 

 

Mediadores são moléculas de baixo peso molecular, que estão 

indiretamente envolvidas com a reação enzimática [53]. Tem sido relatado que 

moléculas que apresentam comportamento redox bem definido são bons 

mediadores [21-23, 26, 54]. Outra característica importante dos mediadores é a 

atuação destes compostos como “entregadores” de elétrons, facilitando a oxidação 

de substratos que não conseguem atingir o sítio ativo da enzima. Uma vez oxidados 

pela enzima e estáveis na forma de radical, os mediadores podem difundir-se para 

fora da estrutura da enzima oxidando o substrato da enzima que não conseguiu 

entrar no sítio ativa da mesma. O número de substratos que podem ser oxidados 

pela enzima lacase é muito grande, e pode ser aumentado ainda mais com a 

utilização de mediadores que permitem um aumento da atividade catalítica da 

enzima frente a moléculas mais difíceis de oxidar. Sendo assim, um bom mediador 

deve apresentar comportamento redox bem definido, ter baixo peso molecular ( o 

que permite um fácil acesso ao sítio ativo da enzima), deve ser capaz de gerar 

radicais estáveis que não desativem as enzimas e por fim apresentar baixo custo. 

Existem mediadores naturais e sintéticos. Dentre os sintéticos, o primeiro 

mediador da lacase é o ABTS, que foi desenvolvido com o objetivo de ajudar na 

reação de oxidação da lignina [55]. Outros mediadores muito utilizados em 

sistemas mediados com a enzima lacase estão listados na Tabela 1 [53]. 
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Tabela 1- Mediadores da enzima lacase [23, 53, 56]. 

Estrutura do Mediador Nome 

 

 
Ácido 2,2'-azino-bis-(3-

etilbenzotiazolina)-6-sulfônico 
(ABTS) 

 

 
 
 

Ácido 3-hidroxiantranílico 
(HAA) 

 

 
 
1-hidroxibenzotriazol 

(HBT) 

 

 
 

Ácido vialurônico 
(VLA) 

 

 
 

TEMPO 
 

 

Metil vialogênio 
(MV) 

 

[Os(bipiridina)2 
(poli{N-vinilimidazol})2]Cl2 

 

[Ru(bipiridina)2(poli{N-
vinilimidazol})10Cl]Cl  
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 A forma como os mediadores da lacase atuam na oxidação dos diferentes 

substratos no sistema mediador/enzima pode ser dividida em três grupos 

diferentes: (1) transferência do átomo de hidrogênio; (2) mecanismo do tipo 

iônico; e (3) transferência de elétrons [56]. Os mediadores HAT, HBT e VLA são 

suscetíveis à transferência do átomo de hidrogênio, enquanto mediadores como o 

TEMPO reagem via mecanismos do tipo iônico. O ABTS e mediadores parecidos 

atuam por transferência de elétrons. 

1.5.2. Ciclo catalítico da enzima lacase 

 

A Figura 7 apresenta o ciclo catalítico das lacases. Conforme dito 

anteriormente, lacases, são constituídas de três sítios de cobre (T1, T2 e T3), 

somando quatro átomos de cobre no total. Estes átomos de cobre estão no estado 

de oxidação +2 e à medida que a enzima vai oxidando o substrato, os átomos de 

cobre vão se reduzindo e se reorganizando (via transferência eletrônica) dentro da 

própria molécula, de forma que o sítio ativo 1 fique sempre na forma oxidada e 

pronto para receber o substrato a ser oxidado. Essa transferência de elétrons 

dentro da molécula se processa até que todos os átomos de cobre estejam 

reduzidos, então ocorre a re-oxidação da enzima, o que resulta na reação de 

interesse, a redução do oxigênio a água com concomitante oxidação da lacase. A 

estequiometria do ciclo compreende quatro Cu+2 (ligados a uma única proteína ou 

a cadeias proteicas acopladas), quatro substratos fenólicos, quatro prótons e uma 

molécula de O2 [57]. 
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Figura 7. Ciclo catalítico da lacase (modificado e simplificado de Durán et al. 2002 

[58]). 

 

1.6. Reação de Redução de Oxigênio- Biocátodo 

 

A reação de redução de oxigênio (RRO) apresenta uma complexidade 

cinética, o que justifica a reação lenta se comparada a outros processos 

eletroquímicos tais como a oxidação de combustíveis, principalmente o hidrogênio. 

A faixa de potencial onde a reação ocorre é uma região mais positiva, o que torna 

uma desvantagem nos casos das células a combustível, pois em potenciais muito 

positivos os metais utilizados como catalisadores podem dissolver ou sofrer 

passivação tornando-se inativos. No caso das biocélulas a combustível, potenciais 

muito positivos para a redução de oxigênio não são vistos como desvantagem, uma 

vez que se pode utilizar mediadores para facilitar a reação. 
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 A RRO é uma reação multieletrônica que inclui algumas etapas elementares 

em seu mecanismo. Esta transformação química ocorre segundo dois mecanismos 

globais em soluções aquosas ácidas e básicas: o mecanismo direto (4 elétrons,) e, o 

mecanismo de formação do peróxido (2 elétrons) [59]. Esses mecanismos estão 

ilustrados na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Mecanismos de redução do oxigênio [59]. 
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Em biocélulas a combustível, é a reação direta envolvendo quatro elétrons 

que ocorre. As enzimas capazes de reduzir oxigênio a água com a oxidação de um 

substrato são chamadas de multicobre oxidases. Alguns trabalhos apresentam 

resultados da transferência eletrônica dessas enzimas em solução ou sobre 

diferentes eletrodos [26, 60-63], no entanto os resultados e suas respectivas 

interpretações variam muito. Isso se deve, entre outros fatores, às variações da 

forma como os experimentos foram realizados. 

A eletrorredução do oxigênio a água sob condições fisiológicas e 

temperatura ambiente é de grande interesse devido a sua aplicação em miniaturas 

de biocélulas a combustível, que podem no futuro atuar como sensores 

implantados no organismo humano, como, por exemplo, sensores de glicose. Uma 

biocélula a combustível que oxida glicose no ânodo e reduz oxigênio no cátodo 

(glicose/O2) pode ser utilizada para esta finalidade [64]. 

Dentre as enzimas utilizadas para catalisar a reação de redução de oxigênio 

a água, estão a lacase e a bilirrubina oxidase. Essas enzimas necessitam de um 

mediador redox eletro-condutor para melhorar a eficiência da transferência de 

elétrons entre o combustível e o eletrodo, melhorando a eficiência da reação de 

redução. Diferentes mediadores permitem que a reação de redução de oxigênio a 

água ocorra em potenciais menores que o padrão, o que ocasiona um ganho de 

energia no processo. A Figura 9 mostra o esquema da reação redox, envolvendo 

um sistema mediador/enzima. Barton et al. [65] empregaram como mediador para 

a enzima lacase um polímero redox de ósmio, e mostraram que o potencial de 

eletrorredução do oxigênio depende fortemente do polímero redox utilizado para 

ancorar a enzima, e como os sítios ativos das enzimas estão dispostos na superfície 

do eletrodo.   
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Figura 9. Esquema da reação eletrocatalítica de redução de oxigênio em um 

sistema mediador/enzima. Modificado de Barton et al. 2005[8]. 

 

1.7. Principais Características de desempenho em Biocélulas a 

combustível 

 

O potencial total associado a um sistema de eletrodos, geralmente descrito 

como potencial total da célula (Ecel), é o parâmetro de fundamental importância em 

qualquer processo eletroquímico Equação 1: 

              ∑                  (1) 
 

 sendo Ec o potencial do cátodo e Ea o potencial do ânodo, I a corrente 

produzida pelo sistema e ƩIRe a queda ôhmica. Para se obter um bom desempenho 

de um dispositivo, é necessário que ocorra a maximização do potencial de circuito 

aberto (PCA), ou da chamada janela de potencial (Ec-Ea), e para tanto a 

minimização de todas as resistências possíveis envolvidas no sistema. Para 

alcançar esses objetivos, os estudos de biocélulas a combustível têm investido na 

preparação de bioeletrodos que sejam ativos as reações catalíticas facilitando a 

transferência elétrica do sistema, além de investir em diversos protótipos de 

células que possam diminuir as resistências do sistema. 
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 Para avaliar o funcionamento de uma biocélula a combustível, utiliza-se o 

parâmetro potência (P) gerada pelo sistema e que pode ser determinado pela 

Equação 2: 

         ∫                     (2) 
 

Com o objetivo de padronizar a potência dos sistemas, outra forma de 

apresentação utilizada pela literatura é a relação de densidade de potência 

(Equação 3): 

 

                      
    

 
       (3) 

 

na qual a corrente produzida pelo sistema reflete a taxa de produção de elétrons 

gerados na catálise enzimática, além dos processos de transporte.  

1.8. Breve histórico do desenvolvimento 

 

Como citado anteriormente, a primeira descrição de uma biocélula a 

combustível utilizando enzimas isoladas na superfície de um eletrodo foi no ano de 

1964 por Yahiro et al. [9] . A enzima utilizada foi a glicose oxidase (GOx) e o cátodo 

foi a platina em contato direto com o ar. O valor de densidade de corrente obtido 

foi 30 nA cm-2 em 330 mV e o potencial de circuito aberto (PCA) ficou na faixa de 

625 a 750 mV [9]. O valor de densidade de corrente obtido foi bem baixo, e talvez 

isso explique o fato dessa área de pesquisa ter demorado a crescer, uma vez que a 

maior atenção a esse assunto só foi dada nos últimos anos. A Figura 10 mostra 
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através de uma pesquisa bibliográfica o aumento do interesse dos pesquisadores 

por este tema. 

 

Figura 10. Pesquisa bibliográfica conduzida na base de dados do Chemical 

Abstracts utilizando o termo “biofuel cell”. Fonte: SciFinder Scholar Atualizado de 

Aquino Neto[11].  

 

 Estudos sobre biocélulas a combustível recomeçaram na década de 80, 

quando Plotkin et al. [66] obtiveram melhores resultados na oxidação de metanol, 

(utilizando a enzima ADH), que os obtidos em 1964 por Yahiro et al. [9] para a 

oxidação da glicose. A densidade de corrente saía da ordem de nA para a ordem de 

µA. A densidade de corrente máxima obtida nesse trabalho foi de 30 µA cm-2 a um 

PCA de 300 mV. Ressurgiu então o interesse pelo desenvolvimento das biocélulas a 

combustível. Em 1984 Lee et al. [67] demonstraram a catálise da reação de 

redução de oxigênio num eletrodo de grafite recoberto com a enzima lacase da 

fonte Polyporous versicolor. A reação ocorreu em potenciais acima de 0,5 V vs ECS 

[67]. Em 1992 Heller já falava da importância da conexão elétrica do centro redox 



Capítulo 1: Introdução 
_______________________________________________________________________________________________ 
      

27 
 

das enzimas com o eletrodo [10]. Eletrodos cobertos com um filme de um 

complexo redox à base de ósmio e polivinilimidazol juntamente com a enzima 

glicose oxidase forneceram valores de densidade de corrente de 400 µA cm-2, e 

além disso se mostraram bastante seletivos a glicose quando na presença de 

ascorbato e acetaminofeno [68]. Em 1999, Palmore e Kim [26] descreveram como 

o mediador redox ABTS é usado para reduzir oxigênio a água usando a enzima 

lacase como biocatalisador. A biocélula utilizada consistia em um ânodo de platina 

e um cátodo de carbono vítreo. A enzima lacase e o ABTS se encontravam em 

solução. O valor máximo de densidade de potência encontrado foi de 42 µW cm-2 a 

0,61 V. 

 Nos anos 2000, a quantidade de trabalhos publicados nessa área aumentou 

imensamente, como pode ser observado na Figura 10. Foram nesses últimos anos 

que uma variedade enorme de sistemas foi testada. Testou-se diferentes 

mediadores para várias enzimas [23, 53, 69, 70], microdispositivos para 

implementação médica [54], modificação/melhoramento genético de certas 

enzimas [71], diferentes combustíveis [66, 72], diferentes formas de imobilização 

[73, 74], diferentes arranjos de células, modificação de materiais [14, 75], dentre 

outros. A Tabela 2 apresenta um resumo de algumas revisões feitas nos anos 

2000. 
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Tabela 2- Revisões sobre biocélulas a combustível publicadas a partir do ano 

2000. 

Referência Foco da Revisão 

 

Barton, 2004[20] 

Revisão completa desde métodos de 
imobilização, aplicações, diferenças entres 
biocélulas e biosensores, e grande ênfase em 
processos de TEM. 

 

Bullen, 2006[17] 

Revisão dos trabalhos publicados entre o período 
de 1994 a 2006, enfatizando os parâmetros como 
densidade de potência e PCA das biocélulas 
desenvolvidas. 

 

Minteer, 2007[76] 

Revisão que destaca os aspectos práticos de 
aplicação, tais como estabilidade e tempo de 
vida, além de tendências futuras no 
desenvolvimento deste dispositivo. 

 

Cooney e Minteer, 2008[77] 

Revisão dos processos de transferência 
eletrônica em biocélulas enzimáticas, além dos 
aspectos associados à configuração dos eletrodos 
e técnicas de caracterização. 

Ivanov, 2010[78] Revisão de metodologias de preparação de 
bioeletrodos e modelagem. 

 

Osman, 2011[79] 

Revisão dos progressos obtidos no 
desenvolvimento de biocélulas enzimáticas. 
Novos materiais eletródicos, métodos de 
imobilização e nanoestruturação. 

Opallo, 2011[80] Revisão do desenvolvimento de bioeletrodos 
nanoestruturados com foco na catálise da reação 
de redução de oxigênio. 

Yang, 2012[81] Revisão das etapas de imobilização de enzimas 
em superfícies eletródicas. 

Falk, 2012[82] Discussão do processo TED em biocélulas 
enzimáticas. 

 

O estudo das biocélulas a combustível tem mostrado que esses dispositivos 

apresentam características promissoras para a geração de energia, no entanto 

vários desafios ainda precisam ser alcançados para se obter uma futura aplicação 

desse sistema. Algumas questões importantes ainda precisam ser solucionadas no 

desenvolvimento das biocélulas a combustível enzimáticas. Dentre estas questões 

estão o tempo de vida, estabilidade das enzimas, obtenção de maiores densidades 
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de potência, superação das dificuldades na transferência de elétrons entre enzimas 

e eletrodos, além do aprimoramento de técnicas de imobilização das enzimas. 

Sendo assim, o investimento da maioria dos grupos de pesquisa está voltado para a 

melhoria e desenvolvimento desses fatores. 
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2. Objetivo 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de biocélulas a combustível 

focando principalmente o estudo da semi-biocélula a combustível para redução de 

oxigênio, utilizando a enzima lacase. Para este intuito foi investigado o método de 

Transferência Eletrônica Mediada, utilizando vários mediadores e diferentes 

formas de imobilização. Além disso, metanol e etanol foram testados como 

combustíveis no compartimento anódico. O composto utilizado para a imobilização 

da enzima foi o dendrímero PAMAM geração 4. Quanto às metodologias de 

preparação dos bioeletrodos, tendo em vista uma grande variedade já relatada na 

literatura, foram propostas algumas modificações com o objetivo de alcançar 

melhores resultados. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Para se investigar o método de TEM várias abordagens foram testadas e 

para facilitar apresentação dos resultados estes foram organizados em diferentes 

capítulos. Relatamos o estudo cinético da enzima Lacase em solução e imobilizada 

em plataforma de carbono. Estes estudos iniciais tiveram como objetivo verificar a 

cinética da enzima comercial Lacase (Trametes versicolor) de forma comparativa 

em solução e imobilizada em plataformas de carbono utilizando o dendrímero 

PAMAM como matriz de imobilização das enzimas.  

Foram preparados diferentes biocátodos pelo método de adsorção passiva 

com o dendrímero PAMAM. Os corantes verde de metileno e azul de meldola foram 

eletropolimerizados sobre o suporte de carbono e utilizados como 
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eletrocatalisadores nos bioeletrodos preparados. Para avaliar o desempenho dos 

biocátodos, testes de potência foram realizados na presença e ausência do 

mediador ABTS.  

Biocátodos preparados pelo método de adsorção passiva com o dendrímero 

PAMAM e um filme de polipirrol eletropolimerizado sobre a superfície de carbono 

também foram testados. Na preparação do filme de polipirrol, os mediadores 

ABTS, porfirina de ferro III, ferroceno, complexo de rutênio e complexo de ósmio 

foram eletropolimerizados juntamente com o filme de polipirrol, com o objetivo de 

ficarem aprisionados no filme do polímero condutor. 
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3. Parte Experimental 
 

3.1. Materiais e Métodos 

 

Todos os reagentes empregados neste trabalhoe não especificados são de 

pureza analítica e foram utilizados sem purificação prévia. As metodologias e 

procedimentos experimentais empregados para cada tipo de bioeletrodo 

preparado (com diferentes mediadores) possuem particularidades e, por isso, as 

etapas experimentais em cada tipo de processo são apresentadas de maneira 

independente. 

3.1.1. Reagentes 

 

A enzima comercial utilizada, Lacase (EC 1.10.3.2) com atividade inicial de 

21 U mg-1) extraída de Trametes versicolor e comercializada na forma de pó 

liofilizado, foi obtida da Sigma-Aldrich e utilizada como recebida. O PAMAM-NH2 

geração 4 com núcleo de etilenodiamina (solução 10 % em metanol), o ABTS ácido 

2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfônico, o azul de meldola (AM), o verde 

de metileno (VM), o acetato de sódio, o pirrol e o tetraborato de sódio também 

foram obtidos da Sigma-Aldrich. O PAMAM G4-NH2 apresenta um diâmetro de 

aproximadamente 4,5 nm contendo 62 grupos aminas internos e 64 grupos 

periféricos. O Nafion é da marca Fulka, o ácido acético da Merck, e o nitrato de 

sódio da J.T. Backer. O RuCl3.nH2O, (NH4)OsCl6, 2,2’ bipiridina, LiCl da marca Sigma 

e o DMF recém-destilado e etilenoglicol da Sigma-Aldrich. 

Todas as soluções aquosas foram preparadas utilizando-se água ultrapura 

(18,2 MΩ cm-1) purificada por um sistema Milli-Q da Millipore Inc. As medidas de 

pH foram realizadas com um eletrodo de pH acoplado a um pHmetro Qualxtron 
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8010. Todas as soluções de enzimas e coenzima foram preparadas e utilizadas 

imediatamente. 

3.1.2. Síntese dos complexos metálicos utilizados como mediadores 

 

a) Síntese do precursor Ru(bpy)2Cl2 

Esta síntese foi realizada de acordo com procedimento descrito na literatura 

[83], com algumas modificações. Em um balão de 50 mL fez-se reagir 2,02 g de 

RuCl3.nH2O, 2,45 g de 2,2’ bipiridina e 2,33 g de LiCl em 12 mL de DMF recém 

destilado. Manteve-se em refluxo durante 6 horas e protegido da luz. Em seguida 

resfriou-se a solução até a temperatura ambiente. Após a solução resfriada, 

adicionou-se acetona e deixou-se em geladeira por uma noite. No dia seguinte, o 

sólido foi filtrado com água para retirar o excesso de Ru(bpy)3 e LiCl. A lavagem foi 

monitorada através do registro de espectros eletrônicos, até obter duas bandas 

bem separadas em aproximadamente 390 e 590 nm. 

b) Síntese do precursor Os(bpy)2Cl2 

Esta síntese foi realizada de acordo com procedimento descrito na literatura 

[84], com algumas modificações. Em um balão de 100 mL fez-se reagir 1,0 g de 

(NH4)OsCl6 com 0,72 g de 2,2’ bipiridina em 50 mL de etilenoglicol. Manteve-se em 

refluxo durante 45 minutos e protegido da luz sob atmosfera de N2.  Em seguida 

resfriou-se a solução até a temperatura ambiente. Após a solução resfriada, 

adicionou-se volume equivalente de solução saturada de ditionito de sódio. No dia 

seguinte, o sólido foi filtrado com água e depois éter. O sólido obtido apresentou 

cor roxa escura. 
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3.1.3. Determinação da atividade enzimática pelo método contínuo 

 

A atividade de hidrólise do substrato catalisada pela enzima lacase foi 

realizada a 25 ºC, acompanhando-se a oxidação do ABTS em 420 nm (ε420nmpH 4,5 = 

36,000 M
-1 

cm
-1

) em um espectrofotômetro Ultrospec 5300 pro da Amersham 

Biosciences equipado com células termostatizadas, utilizando-se uma cubeta de 

quartzo de 1 cm de percurso óptico. As condições de ensaio foram padronizadas 

dependendo do sistema utilizado, sempre empregando o tampão acetato de pH 4,5 

contendo o substrato e a enzima em um volume final de 1 mL. A reação foi iniciada 

pela adição da enzima ou do substrato contendo a enzima imobilizada, 

dependendo do estudo realizado. No caso dos estudos de cinética com as enzimas 

em solução, a reação foi iniciada pela simples adição de certa quantidade de 

solução tampão contendo a enzima de interesse. Já no caso da enzima imobilizada 

em substrato de carbono tipo Toray, a reação foi iniciada pela imersão dos 

substratos sólidos na cubeta espectrofotométrica. A Figura 11 apresenta uma 

ilustração da cubeta utilizada nos experimentos de cinética enzimática contendo o 

substrato de carbono com a enzima imobilizada. 

 

Figura 11. Ilustração do procedimento utilizada no experimento de cinética 

enzimática. 
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Uma vez que a oxidação do ABTS ocorre com o aumento da intensidade da 

cor da solução, o monitoramento da atividade resulta no aumento dos valores de 

leitura da absorbância em 420 nm (representado na Figura 12). No caso dos 

estudos da enzima em solução, os valores de absorbância foram coletados por 3 

minutos com intervalo de medida de 2 s, e a velocidade de conversão do substrato 

foi calculada por regressão linear durante os primeiros minutos de reação. No caso 

dos estudos com a enzima imobilizada, os valores de absorbância foram coletados 

por um período um pouco maior, de aproximadamente 7 minutos, devido à 

cinética mais lenta observada nestas condições. 

300 350 400 450
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Figura 12. Espectro representativo de absorção UV nos estudos cinéticos da 

Lacase. 

 

A influência tanto do pH quanto da temperatura na cinética da enzima 

lacase foi determinada por meio de ensaios de 25 a 60 ºC em vários pHs entre 3,5 e 

8,1. Para um volume final de solução igual a 1 mL, a concentração final dos 

reagentes foi mantida em 1 mmol L-1 de ABTS. 
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Os ensaios foram realizados em triplicata e brancos sem adição de enzima 

foram incluídos em cada experimento para quantificar possíveis hidrólises não 

enzimáticas dos substratos. Valores de Km e vmáx do substrato foram calculados por 

meio do gráfico de Lineweaver-Burk [85]. 

3.1.4. Eletropolimerização dos eletrocatalisadores Verde de Metileno e 

Azul de Meldola. 

 

Previamente ao processo de eletropolimerização, os eletrodos de carbono 

vítreo foram polidos com alumina 0,3 μm e limpos eletroquimicamente por 

voltametria cíclica na faixa de potencial de -2,0 a 2,0 V vs um eletrodo de referência 

de calomelano saturado (ECS) com velocidade de varredura de 100 mV s-1. Dez 

ciclos de varredura foram realizados em meio de HNO3 1 mol L-1 para garantir a 

completa remoção de vestígios de material orgânico da superfície do eletrodo.  

Os filmes foram preparados via eletropolimerização utilizando a técnica de 

voltametria cíclica, por meio de 12 ciclos voltamétricos em intervalos de potencial 

distintos para cada composto, sempre a 50 mV s-1 em uma solução contendo 4 x 10-

4 mol L-1 do respectivo corante em nitrato de sódio 0,1 mol L-1. No caso do corante 

verde de metileno, foi utilizado um intervalo de potencial de -0,3 a 1,3 V vs ECS em 

uma solução contendo também tetraborato de sódio 1 x 10-2 mol L-1 [72]. A 

polimerização do azul de meldola foi realizada também por voltametria cíclica num 

intervalo de potencial de -0,3 a 0,6 V vs ECS e velocidade de varredura de 50 mV s-

1, sendo registrados 12 ciclos sucessivos. A solução utilizada foi igual à empregada 

para o verde de metileno.  Os filmes foram eletropolimerizados também sobre uma 

camada difusora composta de tecido de carbono Toray de 1cm2. Após a 

polimerização, os suportes foram secos em um dessecador por 24 horas. 
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3.1.5. Eletropolimerização do filme de polipirrol com os mediadores: 

ABTS, Porfirina de Ferro(III), Ferroceno, Complexo de Ósmio e 

Rutênio 

 

A polimerização do pirrol juntamente com os mediadores sobre uma 

camada difusora composta de tecido de carbono Toray de 1 cm2 foi realizada 

através da técnica de voltametria cíclica num intervalo de potencial de 0 a 1 V vs 

ECS e velocidade de varredura de 50 mV s-1, sendo registrados 20 ciclos sucessivos. 

A solução utilizada para a realização dos voltamogramas foi: Pirrol 200 mmol L-1 

em solução de nitrato de sódio 100 mmol L-1. A quantidade dos mediadores 

porfirina de ferro(III), ferroceno, complexos de ósmio e rutênio foi de 8 mg mL-1. 

Para o ABTS a quantidade foi de 7,3 mM [69]. Após a polimerização, o tecido foi 

seco em um dessecador por 24 horas.  

3.1.6. Imobilização enzimática sobre o tecido de carbono 

eletropolimerizado com diferentes eletrocatalisadores 

 

Na preparação dos biocátodos para testes de biocélula, o suporte utilizado 

foi um tecido de carbono composto de uma camada difusora (HT1400W, ELAT® 

GDL - BASF), com área de 1 cm2. Uma vez finalizada a etapa de eletropolimerização 

dos eletrocatalisadores (procedimentos descritos nos itens 3.1.4. e 3.1.5.), os 

eletrodos foram lavados com água deionizada, secos em N2 e deixados por 24 

horas em dessecador antes da imobilização das enzimas. 

Em seguida, procedeu-se com a deposição por adsorção passiva de uma 

solução enzima/dendrímero. As soluções de lacase/PAMAM foram preparadas na 

razão 1:2, mantendo o volume final em 600 µL em tampão acetato 0,1 x 10-3 mol L-1 

(pH 4,5). Após homogeneização, 50 µL desta solução foram adicionados 
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diretamente na superfície do suporte, seguido de secagem por 12 h. A Figura 13 

apresenta uma representação esquemática do biocátodo preparado. 

 

Figura 13. Representação esquemática do biocátodo preparado. 

 

Os biocátodos recém-preparados e secos foram imersos em solução 

tampão e mantidos por 12 h a 4 0C antes de cada ensaio. 

3.1.7. Teste de biocélula Etanol//O2 e Metanol//O2 

 

As medidas de densidade de potência e corrente foram realizadas em uma 

célula eletroquímica de dois compartimentos separados por uma membrana 

Nafion® (Figura 14). Uma membrana de difusão gasosa (ELAT®) composta de 20 

% Pt em C (E-TEK) prensada a quente foi utilizada como material anódico para 

etanol, sendo mantida em contato direto com uma solução de etanol 0,1 mol L-1. 

Para a biocélula metanol//O2, o ânodo utilizado foi uma membrana de difusão 

gasosa (ELAT®) composta de 40 %Pt (Pt66%Ru34% (E-TEK)) prensada a quente. O 

ânodo foi mantido em contato direto com uma solução de metanol 0,1 mol L-1. As 

medidas foram realizadas em uma solução de tampão acetato (pH = 4,5) saturada 

constantemente com O2. Os ensaios foram realizados a temperatura ambiente (25 

± 1 ºC) em um potenciostato/galvanostato modelo 273A-PAR. O sistema foi 

deixado em equilíbrio por 1 hora para registro do PCA, e a seguir as curvas de 
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polarização foram registradas a 1 mV s-1, das quais foram obtidas então as curvas 

de densidade de potência. Todos os resultados apresentados são baseados em 

medidas em triplicata. 

 

Figura 14. Esquema representativo da célula eletroquímica utilizada para as 

medidas de densidade de potência. 
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4.1. Conclusões Finais 

 

A enzima lacase juntamente com o dendrímero PAMAM foram utilizados 

nesse trabalho para a redução de oxigênio em biocátodos para biocélulas a 

combustível. Para avaliar a viabilidade dessa enzima como um biocátodo, testes 

cinéticos e de estabilidade foram realizados. Os resultados da influência de pH e 

temperatura para a enzima lacase mostraram que a enzima apresenta ótimas 

características para a aplicação em sistemas mais complexos. A enzima é capaz de 

manter uma boa atividade catalítica em uma relativa faixa de pH (3,5 a 5,5) e 

temperatura (30 a 60 ºC) quando imobilizada sobre tecido de carbono. 

Em relação aos testes cinéticos e de estabilidade, pode-se inferir que o 

dendrímero PAMAM pode ser empregado como um bom agente imobilizante, 

tornando-se muito atrativo para arranjos de imobilização de enzimas, uma vez que 

os parâmetros cinéticos foram avaliados. 

Estudos do fluxo eletroquímico do ABTS mostraram que o filme de PAMAM 

não introduz limitações no transporte de massa. 

Imagens de MEV contendo diferentes mediadores aprisionados no filme de 

polipirrol sobre o tecido de carbono mostraram a formação de um filme uniforme e 

denso, além de uma porosidade do material. Essas características do filme 

fornecem um ambiente favorável para biomoléulas. Além disso, as espécies 

metálicas apresentaram uma boa dispersão na estrutura do filme. 

Testes de potência para diferentes sistemas eletródicos numa semibiocélula 

etanol//O2 e metanol//O2 mostraram a importância da presença do mediador, do 

eletrocatalisador, além da metodologia de preparação do biocátodo, para melhorar 

o desempenho do dispositivo.  
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Os melhores resultados foram obtidos para a biocélula etanol//O2: C/ Pt (E-

Tek), EtOH(0,1 mol L-1)// C/verde de metileno/lacase, PAMAM que apresentou 

valores de densidade de potência de 7,7 e 35,1 µW cm-2 na ausência e presença de 

ABTS, respectivamente. 

Os testes de biocélula indicaram que os dois complexos metálicos de ósmio 

e rutênio apresentam melhor desempenho quando comparado com os outros 

mediadores. Os melhores resultados obtidos foram para as biocélulas 

metanol//O2: C/PtRu (ETeK),MeOH (0,1 molL-1) // C/polipirrol, Os(bpy)2Cl2/ 

lacase, PAMAM, O2, pH 4,5 e C/PtRu (ETeK),MeOH (0,1 molL-1)//C/polipirrol, 

Ru(bpy)2Cl2/ lacase, PAMAM, O2, pH 4,5 . A densidade de potência máxima 

alcançada foi de 71,6 e 81,7 μW cm-2 para os complexos de ósmio e rutênio, 

respectivamente. 

Na biocélula que utilizou etanol como combustível (Etanol//O2) o melhor 

resultado foi obtido para o sistema que utilizou o ABTS como mediador e o verde 

de metileno como eletrocatalisador (35,1 µW cm-2). Outro eletrocatalisador 

utilizado foi o azul de meldola, no entanto esse sistema apresentou baixas 

densidades de potência ( 0,6 µW cm-2).   

 Ao trocar o combustível e utilizar metanol, modificou-se também a forma de 

imobilização, utilizando um polímero de polipirrol eletropolimerizado com o 

mediador, no lugar do verde de metileno. As densidades de potência obtidas nesse 

sistema variaram de acordo com o mediador utilizado. Ao utilizar o ABTS como 

mediador, obteve-se um valor de densidade de potência próximo (25,4 µW cm-2) 

ao valor obtido para o sistema etanol//O2 utilizando o verde de metileno como 

eletrocatalisador (35,1 µW cm-2). Nesse caso observa-se que o verde de metileno 

foi melhor na transferência eletrônica entre o mediador e a enzima do que o filme 
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de polipirrol. No sistema de biocélula metanol//O2 os valores de densidade de 

potência foram de 5,9 µW cm-2, quando se utilizou a porfirina como mediador, a 

81,7 µW cm-2, para o complexo de rutênio. Esses valores estão de acordo com os 

valores encontrados na literatura, os quais não excederam ainda os 300 µW cm-2 

independente da metodologia utilizada.  
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