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RESUMO
Bordonal, A. C. “Materiais Híbridos Baseados em Compostos Lamelares e
Moléculas Redox Ativas”. 131 p. Tese de Doutorado- Programa de Pós-Graduação em
Química, Departamento de Química, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
Os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL) constituem uma classe de materiais que
apresentam estrutura lamelar, consistindo de camadas positivamente carregadas de um
hidróxido duplo, intercaladas com ânions hidratados no domínio interlamelar. Estes
materiais têm recebido bastante atenção nos últimos tempos, devido ao baixo custo e
relativa simplicidade de preparação, a possibilidade de combinação de uma variedade de
cátions e ânions, aliados às propriedades que os HDL podem apresentar como:
propriedades ácidas e básicas, “efeito memória”, elevada área superficial, etc. Os HDL
também podem ser utilizados em combinação com outros materiais, como por exemplo,
óxido de grafeno, formando compósitos, com a finalidade melhorar as propriedades
destes materiais. Podem ainda serem utilizados para a preparação de outros compósitos
e/ou réplicas de carbono, por tratamento térmico de um HDL intercalado com um
monômero, por exemplo, 4-vinil benzeno sulfonato (VBS), que pode ser polimerizado
“in situ” e posteriormente carbonizado produzindo a réplica de carbono. A utilização
dos materiais descritos anteriormente como suporte para imobilização de enzimas pode
proporcionar uma plataforma alternativa para construção de dispositivos biossensores.
O objetivo geral do trabalho foi a preparação e caracterização de materiais como HDL,
Compósitos e/ou Réplicas de Carbono derivadas de HDL ou compósitos de HDL/ óxido
de grafeno, como suporte da enzima Glicose Oxidase, estudando suas propriedades
eletroquímicas, visando as potenciais aplicações destes materiais como biossensores.
Para isto, foram preparados e caracterizados HDL de Mg-Al e Zn-Al intercalados com o
ânion carbonato, pelo método de coprecipitação a pH variável; compósitos e/ou réplicas
de carbono derivadas de um HDL precursor de Mg-Al-VBS, preparados, por
coprecipitação a pH constante e compósitos de Mg-Al/óxido de grafeno que também
foram preparados por coprecipitação a pH constante. Estes materiais foram utilizados na
imobilização da enzima Glicose Oxidase (GOx), em eletrodos modificados e foi
realizado o estudo eletroquímico dos mesmos e de suas potenciais aplicações. Foi
possível observar que os HDL de Mg-Al-CO3, Zn-Al-CO3, Mg-Al-VBS e o compósito
Mg-Al/óxido de grafeno exibiram boa cristalinidade, estabilidade térmica, e outras
características como porosidade e superfícies positivamente carregadas, viabilizando a
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utilização dos mesmos para a imobilização e estudo eletroquímico da enzima Glicose
Oxidase. O estudo eletroquímico dos eletrodos modificados com estes materiais e a
enzima Glicose Oxidase mostrou que os mesmos apresentam boa resposta catalítica
frente ao substrato glicose e a importância destes materiais na atividade desta enzima.
Os eletrodos modificados apresentaram boa sensibilidade, estabilidade à longo prazo e
reprodutibilidade do método, podendo estes serem aplicados para a preparação de
biossensores.

Palavras-chave: Hidróxidos Duplos Lamelares, Compósitos e/ou Réplicas de carbono,
Compósitos de HDL/óxido de grafeno, enzima Glicose Oxidase.
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ABSTRACT
Bordonal, A. C. “ Hybrid Materials Based on Layered Compounds and Active
Redox Molecules”. 131 p. Tese de Doutorado- Programa de Pós-Graduação em
Química, Departamento de Química, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
Layered Double Hydroxides (LDH) constitute a class of materials with a layered
structure consisting of positively charged layers of a double hydroxide and hydrated
anions intercalated in the interlayer domain. These materials have received much
attention lately because they offer many advantages: they display acidic and basic
properties, “memory effect”, and high surface area; are inexpensive and easy to prepare;
and can combine with a variety of cations and anions. Combination of LDH with
materials like graphene oxide affords composites with improved properties as compared
to the starting organic component. Heat treatment of LDH intercalated with a monomer
such as 4-vinyl-benzene sulfonate (VBS), followed by “in situ” polymerization and
carbonization, produces composites and/or carbon replica. The materials described
above could be applied as support to immobilize enzymes and may provide an
alternative platform for biosensor devices. In this study, we aimed to prepare and
characterize LDH, composites and/or carbon replica derived from LDH, and
LDH/graphene oxide composites and support glucose oxidase enzyme (GOx) on these
matrixes. We investigated the electrochemical properties of the resulting materials and
evaluated their potential application as biosensors. More specifically, we prepared and
characterized Mg-Al and Zn-Al LDH systems intercalated with carbonate ion by the
coprecipitation method; composites and/or carbon replica derived from a precursor
LDH Mg-Al-VBS by coprecipitation at constant pH; and Mg-Al/graphene composites
by coprecipitation at constant pH. We used these materials to immobilize GOx on
modified electrodes and assessed the electrochemical activity and potential application
of the immobilized enzyme as biosensor. Mg-Al-CO3, Zn-Al-CO3, Mg-Al-VBS LDH
and Mg-Al/graphene oxide composite were crystalline, thermally stable, and porous and
exhibited positively charged surface, which favored immobilization and electrochemical
investigation of the GOx enzyme. The modified electrodes displayed good catalytic
response to glucose, as substrate, and improved the activity of the enzyme as compared
to GOx alone. Additionally, the modified electrodes were sensitive, stable, and
reproducible, paving the way for their use in the design of biosensors.

x
Keywords: Layered Double Hydroxides, Composites and/or Carbon Replica, LDH/
graphene oxide Composites, Glucose Oxidase enzyme.
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1.Introdução
Argilas são materiais que são utilizados há séculos e podem ser aplicados em
diferentes áreas, inclusive em nosso cotidiano, na área de materiais de construção,
produtos farmacêuticos, na agricultura. Estes materiais ainda podem ser utilizados como
catalisadores, suporte para catalisadores, adsorventes, trocadores de íons, agentes de
descoloração1,2. As argilas podem ser divididas em duas classes: as argilas catiônicas,
geralmente encontradas na natureza; e as argilas aniônicas, que não são tão facilmente
encontradas na natureza, porém são relativamente fáceis de serem preparadas1,2.
As argilas catiônicas são constituídas de camadas carregadas negativamente de
hidróxidos de metais e de não metais, como por exemplo, aluminosilicatos
(Al4Si8O20(OH)4) ou magnesiosilicatos (Mg6Si8O20(OH)4), e possuem cátions
intercalados entre as camadas para manter a eletroneutralidade do sistema3,4, como
representado na Figura 1.

Figura 1: Representação Esquemática da estrutura da Esmectita 2:1 (Adaptada
da Referência 5).

Já as argilas aniônicas são constituídas de camadas de um hidróxido metálico
carregadas positivamente, com ânions intercalados entre as camadas, para que a
eletroneutralidade do sistema também seja mantida3. Um exemplo de argila aniônica é a
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hidrotalcita, um mineral natural constituído de cátions Mg2+ e Al3+ e de ânions CO32descrito pela fórmula: [Mg6Al2(OH)16]CO3.4H2O 6. Na Tabela 1 estão representados
alguns outros exemplos de argilas aniônicas naturais.

Tabela 1: Representação de algumas argilas aniônicas naturais, com
especificações do sistema cristalino e grupo espacial7.
Composição
M(II)

M(III)

Nome do Mineral
Am-

Romboédrico

Hexagonal

(3R), R3m

(2H), P63mmc

Mg

Al

CO32-

Hidrotalcita

Manasseita

Mg

Cr

CO32-

Estictita

Barbetonita

Mg

Fe

CO32-

Piroaurita

Esjogrenita

Ca

Al

OH-

---

Hidrocalumita

---

Tacovita

2-

Ni

Al

CO3

Ni

Fe

CO32-

Reevesita

---

Ni

Fe

SO42-

Honessita

---

1.1-Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL)
Os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL), são compostos que possuem estrutura
similar a da hidrotalcita, e na literatura são conhecidos como compostos do tipo da
hidrotalcita, ou do inglês, “hydrotalcite-like compounds”6,7.
A estrutura dos HDL, pode ser entendida a partir da estrutura do mineral brucita,
Mg(OH)2, que é constituído de camadas bidimensionais infinitas, e cada camada possui
cátions Mg2+ coordenados octaédricamente por íons OH-. Nesta estrutura as lamelas são
empilhadas através de interações de Van de Walls e ligações de hidrogênio. Se nesta
estrutura houvesse uma substituição de parte dos cátions Mg2+ por cátions Al3+
resultaria em uma carga residual positiva nas lamelas, que precisa ser balanceada por
ânions entre as lamelas. Quando balanceada por ânions carbonato resultaria na estrutura
da hidrotalcita, característica dos HDL. Entre as lamelas destes compostos há moléculas
de água que interagem por ligação de hidrogênio com os íons hidroxila das lamelas e/ou
com os ânions interlamelares2,8. Na Figura 2 está representado um esquema da estrutura
geral de um HDL.
3
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Figura 2: Representação Esquemática da Estrutura de um HDL (Adaptada da
Referência 9).
Os HDL podem ser representados pela fórmula geral descrita a seguir7:
[M2+1-x M3+x(OH)2]x+Am-x/m.nH2O
onde: M2+representa o cátion divalente
M3+representa o cátion trivalente
Am- representa um ânion intercalado com carga m-.
A água e os ânions que estão intercalados possuem propriedades físicas e
estruturais que se assemelham a de um estado quase líquido2.
As camadas de hidroxilas podem exibir duas sequências de empilhamento, sendo
elas romboédrica e hexagonal, que são distinguíveis apenas pela técnica de difração de
raios X. A hidrotalcita possui uma sequência de empilhamento romboédrica 3R, com
parâmetro de cela unitária a, e c =3c’ (onde c’ é a espessura de uma camada de brucita),
por exemplo, o politipo manasseíta cristaliza em uma sequência hexagonal 2H, onde
c=2c’, e uma terceira sequência descrita na literatura como 1H está relacionada à HDL
altamente hidratados contendo sulfato1,7. Estes modelos das sequências de
empilhamento podem ser observados na Figura 3.

4
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Figura 3: Representação esquemática dos diferentes politipos para os HDL
(Adaptada das Referências 7,10)
Foi em 1930, que apareceu na literatura o primeiro relato da síntese de um HDL
em pequena quantidade, quando Feitknecht11,12 fez reagir soluções diluídas de sais
metálicos com base. Décadas depois, surgiu um grande interesse por parte dos
pesquisadores em estudar os aspectos relacionados à síntese desses materiais3.
É possível preparar uma grande variedade de HDL devido a possibilidade de
combinação de diversos cátions e ânions; esses cátions bivalentes e trivalentes devem
possuir raio iônico próximo ao raio do cátion Mg2+, que podem ser acomodados em
sítios octaédricos, formando camadas2.
Porém para a obtenção de materiais com pureza de fase é necessário o controle
de alguns parâmetros como a razão entre os cátions bivalente e trivalente M(II)/M(III),
o pH, a temperatura de cristalização, etc3. Essas e outras variáveis relacionadas com a
preparação de HDL estão sumarizadas na Tabela 2.
Tabela 2: Fatores que influenciam na síntese de HDL2.
Variáveis estruturais

Variáveis na preparação

Tamanho do cátion

pH

Valor de x (razão M(III)/(M(III) + M(II))

Método de precipitação

Estequiometria de cátions

Temperatura de precipitação

Mistura de Cátions

Concentração dos reagentes

Balanceamento de ânions

Envelhecimento

Quantidade de água intercalada

Lavagem e secagem

Tamanho e morfologia do cristal

Presença de impurezas
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Um parâmetro importante na preparação de HDL é o valor de x, que
representada a densidade de carga da lamela, que é dado pela razão: M(III)/(M(III) +
M(II)), este valor tem influência sobre as propriedades do material, como por exemplo,
cristalinidade e capacidade de troca iônica7. É possível preparar HDL com valores de x
que variam entre 0,1-0,5; porém há estudos, que sugerem que este valor deva estar
entre 0,20 e 0,34 para formar materiais com pureza de fase1,2. Brindley and Kikkawa13
reportaram que para altos valores de x, a quantidade de cátions Al aumenta, levando a
formação de Al(OH)3, e baixos valores de x causa uma alta densidade de cátions Mg
vizinhos, levando a formação de Mg(OH)2 1.
Os HDL não são encontrados abundantemente na natureza, mas devido a grande
possibilidade de combinações de cátions e ânions, uma variedade de HDL podem ser
preparados em laboratório, com facilidade e custo relativamente baixo7,14. Os cátions
divalentes mais utilizados são por exemplo: Mg, Ni, Fe, Co, Cu, Zn, Ca, Mn; e os
cátions trivalentes são: Al, Cr, Fe, Ni, Co, Sc e Ga7. Estes cátions devem apresentar
raios em uma faixa entre 0,5 a 0,74 Å e coordenação octaédrica7. Os ânions mais
utilizados para a preparação de HDL são os haletos (F-, Cl-, Br-, I-), os oxo-ânions
(CO32-, NO3-, SO42-, CrO42-, etc.), complexos de metais de transição aniônicos ([NiCl4]2, [Fe(CN)6]4-, etc.), ânions orgânicos (carboxilatos, porfirinas, alquil-sulfatos,etc.),
polioxo-metalatos (V10O286-, Mo7O246-, etc.), polímeros aniônicos (PSS, PVS, etc) 7,15.
1.1.1- Propriedades dos HDL
Os HDL possuem algumas propriedades interessantes como por exemplo1,3,7,16:
i) alta área superficial (100-300m2/g)

2

e porosidade, que estão relacionadas com sua

aplicabilidade como adsorventes e catalisadores;
ii) propriedades básicas: que estão relacionadas aos produtos de decomposição de HDL
de MgAlCO3, como por exemplo, espécies MgO possuírem sítios básicos16;
iii) efeito memória: que é a propriedade de reconstrução da estrutura por contato do
material calcinado com uma solução contendo ânion2; especificamente para os HDL de
Mg/Al e Zn/Al;
iv) capacidade de troca iônica: propriedade de troca de ânions interlamelares por outros
ânions que é utilizada na preparação de novos materiais17;
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v) propriedades eletroquímicas: alguns HDL podem apresentar condutividade iônica
devido a mobilidade dos ânions dentro da lamela7;
vi) estabilidade térmica, é uma propriedade importante que os HDL possuem, sendo que
as temperaturas de decomposição térmica são dependentes do ânion intercalado,
cristalinidade, da razão molar entre os cátions7. Por exemplo, quando se intercala ânions
orgânicos em HDL é observado um aumento na estabilidade térmica, em comparação
com o ânion orgânico não intercalado18.

1.1.2-Aplicações dos HDL

Devido a essas propriedades os HDL podem ser aplicados em diversas áreas,
como catalisadores, suporte para catalisadores, veículos para transporte de moléculas,
trocadores de íons, adsorventes, na área industrial, medicinal, na área eletroquímica,
etc16. Algumas destas aplicações estão representadas na Figura 4 e nos exemplos
citados abaixo.

Figura 4: Aplicações dos HDL (Adaptada da Referência 16).

Os HDL podem ser aplicados em catálise devido ao comportamento catalítico
dos seus produtos de decomposição, os óxidos de metais, que podem ser aplicados
7
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como catalisadores heterogêneos devido à superfície básica que apresentam7,19. Velu e
colaboradores20 reportaram a utilização de HDL de Ni/Al, CoAl, e seus análogos
contendo Sn para oxidação, reforma catalítica e reforma catalítica oxidativa do metanol
com aplicação para preparação de biocélulas de H219. Estudos realizados21 mostraram a
eficiência de HDL de Zn-Co, na oxidação de álcool e água22. Ainda, HDL de Mg-Al
ativados exibiram alta atividade catalítica e foram seletivos na condensação aldólica19,
como demonstrado em estudo23 para a reação de condensação da acetona, em que um
HDL de Mg-Al depositado em nanofibras de carbono resultaram numa melhora da
atividade catalítica em quatro vezes, devido às combinações de propriedades dos HDL e
do material de carbono.
Ainda podem ser utilizados como suporte para catalisadores através da
adsorção do catalisador na sua forma aniônica na superfície do HDL ou através da
intercalação do catalisador no HDL7. Estudos realizados24 demonstraram que a
utilização de HDL de Mg-Cr como suporte para Nanopartículas de ouro (AuNPs) foi
eficiente para a oxidação aeróbica de álcool, demonstrando que o sinergismo entre as
fases, melhora as propriedades de catálise25. Os HDL podem ser utilizados em sua
forma exfoliada, formando ‘nanofolhas’, que podem ser utilizadas como suporte para
imobilização de espécies catalíticas22. E ainda os HDL podem ser utilizados como
suporte para imobilização de biomoléculas, como as enzimas19.
Os HDL podem ser aplicados como adsorventes devido à sua alta área
superficial7. Como por exemplo, podem ser aplicados na adsorção de gases, como foi
demonstrado26 na adsorção de alguns gases como N2, CO2, O2, H2 em HDL de
MgAl[Fe(CN)4-], com aplicabilidade na separação de gases do ar liquefeito7.
Alexandrica e colaboradores27 estudaram a utilização de HDL de Mg-Al intercalado
com nitrato, para aplicação na remoção do corante ‘Blue 19’ de soluções aquosas, sendo
que este sistema se mostrou eficaz para o proposto. A presença deste tipo de corante em
águas residuais se mostra como um problema ambiental, devido a estabilidade e
toxicidade destes corantes nos microambientes. Ainda, Bruna e colaboradores28
estudaram uma série de HDL, como por exemplo Mg-Al-Cl, Mg-Fe-Cl, Mg-Al-Fe-Cl e
seus produtos de calcinação para a adsorção do herbicida MCPA [(4-cloro-2metilfenóxi) ácido acético], em função do pH, concentração do herbicida e tempo de
contato, e liberação controlada do herbicida, que se mostraram eficientes inclusive para
aplicação em condições reais.
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Os HDL podem ser aplicados como estabilizadores térmicos, como por exemplo
a adição de HDL, principalmente contendo o ânion carbonato intercalado, à polímeros
como o PVC, polipropileno; melhora sua estabilidade térmica, resistência à chama7.
Recentemente, Elbasuney29 utilizou um HDL de Mg-Al-CO3 e a modificação da
superfície com um tensoativo polimérico, poli (etileno-co-ácido acrílico) e um ligante
orgânico, ácido dodecanóico, devido as propriedades que estes materiais possuem de
diluir os gases da combustão, formando uma barreira de proteção térmica, impedindo
uma maior degradação dos materiais orgânicos.
Na área farmacêutica e medicinal, os HDL do sistema Mg-Al-CO3 podem ser
aplicados como antiácido7. É possível a intercalação de aminoácidos em HDL, como foi
reportado em estudo30, onde os autores descreveram a preparação de HDL intercalados
com vários aminoácidos como: Glicina, Alanina, Leucina, Fenilalanina, dentre outros,
pelo método de coprecipitação, e a posterior delaminação destes em formamida.
Também é possível utilizar HDL em combinação com derivados de ácido fólico para
utilização no tratamento contra o câncer31. Um estudo reportou32 a intercalação de
adenosina trifosfato (ATP)

em HDL de Mg-Al para aplicação como sistemas de

33

liberação de fármacos . Tronto e colaboradores34 reportaram a intercalação de vários
ânions de interesse farmacêutico em HDL como por exemplo: citrato, salicilato,
glutamato e aspartato; e ainda reportaram35 a intercalação e o estudo da liberação de
aminoácidos em HDL de Mg-Al.
Na área eletroquímica

36–38

, os HDL podem ser utilizados para a preparação de

eletrodos modificados para confecção de baterias, obtendo-se melhora nas propriedades,
sendo uma possível alternativa aos materiais já utilizados comercialmente7. HDL ainda
podem ser utilizados para a preparação de sensores e biossensores para detecção de
glicose, uréia, colesterol, hemoglobina, etc33.
Nejati e Asadpour-Zeynali39 utilizaram um HDL de Ni-Fe para a preparação de
um eletrodo modificado, que foi eletrodepositado em um eletrodo de carbono vítreo,
esse eletrodo modificado foi utilizado para a redução eletrocatalítica e determinação de
metronidazol.
Liu e colaboradores40 utilizaram um HDL de Ni-Al para co-imobilizar
hemoglobina e DNA, o biossensor preparado demonstrou uma rápida transferência de
elétrons direta e uma resposta catalítica sensível à H2O2 e NO2-.
Gong

e

colaboradores41

prepararam

um

biossensor

baseado

em

acetilcolinesterase imobilizada em HDL para detecção amperométrica de pesticidas
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organofosfato. O biossensor preparado apresentou boa sensibilidade, reprodutibilidade e
estabilidade.
Chen e colaboradores42 prepararam um sensor não enzimático para detecção de
glicose baseado em HDL de Ni/Al que foi utilizado para modificar um eletrodo de
carbono vítreo, este sensor se mostrou simples e barato de se preparar e com
reprodutibilidade, sensibilidade e estabilidade, sendo possível sua utilização para
aplicações práticas.

1.1.3-Métodos de Preparação dos HDL

Os HDL podem ser preparados por vários métodos, que estão classificados em
dois principais grupos como métodos diretos e indiretos de síntese.
Dentre os métodos diretos de síntese destacam-se os métodos de coprecipitação
ou sal-base, sal-óxido, hidrólise, sol-gel, síntese hidrotérmica, síntese eletroquímica
3,7,16,43,44

.

Dentre os métodos indiretos de síntese destaca-se a troca aniônica em solução,
troca aniônica por regeneração do precursor calcinado, troca aniônica por substituição
em fase dupla 45–47. Estes métodos serão descritos detalhadamente a seguir:
1.1.3.1-Métodos Diretos
i) Coprecipitação ou Sal-base

Este é um dos métodos de síntese mais citados na literatura. A coprecipitação
pode ser realizada a pH constante ou pH variável. Para evitar a formação de outras fases
como por exemplo, dos hidróxidos simples dos metais e para a obtenção de materiais
cristalinos é necessário o controle de algumas variáveis, como por exemplo: a
velocidade constante de gotejamento das soluções; a agitação das soluções; o pH
durante a precipitação; a temperatura de síntese, que geralmente é utilizada a
temperatura ambiente7.
A coprecipitação a pH variável, mais utilizada é aquela com decréscimo do
valor de pH, que consiste na adição de uma solução contendo os cátions bivalentes e
trivalentes à uma solução de base e do ânion que se deseja intercalar7.
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A coprecipitação a pH constante consiste na adição lenta de uma mistura da
solução dos cátions bivalente e trivalente, à solução do ânion de interesse, com adição
simultânea de uma solução de base, para que o pH possa ser controlado7,48.
É possível realizar um tratamento hidrotérmico do material precipitado, com a
finalidade de melhorar as características da síntese, como por exemplo, aumento do
tamanho dos cristais obtidos e melhorias na sua cristalinidade. Este tratamento
geralmente é realizado em uma autoclave, sob altas condições de pressão e temperatura
utilizando-se o material recentemente precipitado suspenso em uma solução do ânion
que foi intercalado (chamada de água-mãe)16.

ii) Sal-óxido

Este método consiste em fazer reagir uma suspensão de óxido do metal divalente
com uma solução do sal formado pelo cátion trivalente e uma solução do ânion a ser
intercalado. Este método foi empregado para a síntese de HDL dos sistemas Zn-Cr-Cl,
Zn-Cr-NO3, Zn-Al-Cl, Zn-Al-NO3, apresentando bons resultados, porém possui
limitações, uma vez que o óxido do cátion divalente necessita sofrer hidrólise lenta e o
ânion que será intercalado deve formar um sal solúvel com o cátion trivalente e ser
estável em meio ácido7,18.

iii) Hidrólise

O método de hidrólise induzida consiste na reação entre uma solução do sal
formado pelo cátion divalente, o hidróxido do cátion trivalente e o ânion de interesse.
Geralmente se obtém materiais com cristalinidade menor que a obtida por outros
métodos de preparação, porém com a vantagem do menor tempo de preparação7.
No método de hidrólise da uréia, a hidrólise ocorre um duas etapas, primeiro
com a formação de cianeto de amônio, que é hidrolisado à carbonato de amônio,
resultando em um pH igual a 9 que é propício para a precipitação de diversos metais48.
Como demonstrado por Costantino e colaboradores49, que preparou vários HDL
intercalados com carbonato por este método: Mg/Zn/Ni-Al-CO3, obtendo bons
resultados com condições ótimas de preparação encontradas por estes pesquisadores48.
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iv) Sol-gel

Este método consiste na reação de uma solução alcoólica de etóxido de
magnésio, com uma solução alcoólica de tri-sec-butóxido de alumínio, preparada por
agitação e com aquecimento sob refluxo para a formação do gel7. Lopez e
colaboradores50 prepararam HDL do sistema Mg-Al, intercalados com vários ânions,
por este método e obtiveram resultados satisfatórios.

v) Síntese Hidrotérmica

Esta síntese é sempre realizada em altas pressões e altas temperaturas e utiliza os
cátions bivalente e trivalente sob a forma dos seus óxidos. São utilizadas as suspensões
dos óxidos e uma solução do ácido, ou anidrido, cuja base conjugada se quer intercalar.
Porém não é muito empregada, devido a maior simplicidade de preparação de outros
métodos7.

vi) Síntese Eletroquímica

Este método baseia-se na redução catódica de nitratos de metais, como por
exemplo, soluções de nitrato de níquel e de nitrato do metal trivalente são colocadas em
contato com um eletrodo de níquel metálico, sendo que o nitrato se reduz a nitrito
levando à formação de hidroxila e precipitando o hidróxido duplo lamelar na superfície
do eletrodo7, como demonstrado pelas seguintes reações eletroquímicas51:
𝑁𝑂3− + 𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 𝑁𝑂2− + 2𝑂𝐻 − ; 𝐸 0 = 0,01𝑉
𝑀 𝑧+ + 𝑧(𝑂𝐻)− → 𝑀(𝑂𝐻)𝑧 ↓
Indira e colaboradores43 sintetizaram HDL de Ni, com os cátions trivalentes: Al,
Cr, Mn, Fe, pelo método eletroquímico e estes materiais se mostraram com
aplicabilidade na preparação de baterias.
1.1.3.2-Métodos Indiretos
i) Troca Aniônica em solução
12
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Na troca aniônica em solução de um ânion, ocorre a substituição do ânion
interlamelar por um ânion que está em solução48:
𝑚−
𝐻𝐷𝐿. 𝐴𝑚− + 𝑋 𝑛− → 𝐻𝐷𝐿. (𝑋)𝑛−
.
𝑚/𝑛 + 𝐴

Geralmente é utilizado um HDL precursor contendo cloreto, e uma solução
concentrada do ânion que se deseja intercalar. A substituição dependerá de vários
fatores como, por exemplo: efeitos cinéticos como a geometria, o tamanho e a carga do
ânion7, e efeitos termodinâmicos como demonstrado por Miyata17, sobre a capacidade
que alguns ânions possuem de estabilização da estrutura lamelar:
𝐶𝑂32− > 𝑂𝐻 − > 𝐹 − > 𝐶𝑙 − > 𝑆𝑂42− 𝐵𝑟 − > 𝑁𝑂3− > 𝐼 −
Na troca aniônica em solução de um ânion em meio ácido, neste caso o HDL
precursor possui ânions capazes de sofrer ataque ácido, como por exemplo, carbonato
ou carboxilato48:
𝐻𝐷𝐿. 𝐴𝑚− + 𝑋 𝑛− + 𝑚𝐻 + → 𝐻𝐷𝐿. (𝑋)𝑛−
𝑚/𝑛 + 𝐻𝑚 𝐴.
Este método foi demonstrado por Bish e colaboradores47 que utilizou HDL de
Ni-Al-CO3 e Mg-Al-CO3 e que foram trocados por ânions dos ácidos HCl, HNO3- e
H2SO42-.
ii) Regeneração do precursor calcinado

Neste método, é utilizado um HDL precursor, geralmente contendo o ânion
carbonato, e este material é calcinado, até temperatura adequada (determinada por
análise termogravimétrica), onde é formado um oxi-hidróxido duplo, que pode
regenerar a estrutura lamelar em solução aquosa de um ânion de interesse7,48. O ânion a
ser substituído não precisa ser necessariamente o mesmo ânion inicialmente preparado,
e este método se mostra bastante eficiente para a preparação de HDL intercalados com
vários ânions orgânicos ou inorgânicos, como por exemplo, cromóforos, surfactantes,
aminoácidos, complexos metálicos, podem ser incorporados por este método de
13
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síntese48. Este método funciona especificamente para os HDL de Mg/Al e Zn/Al, por
apresentarem a propriedade de “efeito memória”52.

iii) Troca aniônica por substituição em fase dupla

Este método baseia-se na formação de um sal entre um surfactante aniônico
(geralmente sulfato ou sulfonado), como por exemplo dodecil sulfato de sódio (DS), e
um catiônico, como por exemplo, brometo de N-cetil-N,N,N-trimetil amônio, CTAB;
que é removido do meio aquoso em uma fase orgânica como por exemplo, clorofórmio.
Para isto é utilizado um HDL precursor intercalado com dodecil sulfato de sódio45,
como mostrado na Figura 5.

Figura 5: (A): Representação esquemática do método de substituição em fase
dupla; (B): DRXP para o HDL precursor intercalado com DS e para os produtos de
substituição, mostrando a diferença no espaçamento basal: a) HDL-DS; b) HDLcarbonato; c) HDL-decavanadato; d) HDL-tereftalato; HDL-colato; e f) HDL- Cu(II)
ftalocianina tetrasulfonato (Adaptada da Referência 45).
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1.2- Compósitos e/ou Réplicas de Carbono derivados de HDL
Os carbonos porosos nanoestruturados têm recebido grande atenção ultimamente
devido a algumas propriedades que estes apresentam como, resistência mecânica e
térmica e elevada condutividade elétrica53, o que os possibilita serem aplicados em
diversas áreas, em particular, na área eletroquímica, como material para fabricação de
eletrodos54 (baterias de íon-lítio, células a combustível, capacitores), supercapacitores
para aplicações em telecomunicações55,56, sensores e biossensores57, como adsorventes,
como suporte para catalisadores54, etc.
Vários métodos para se preparar carbonos porosos, vêm sendo reportados na
literatura, dentre eles o mais comumente utilizado54 é a síntese por moldagem, ou
conhecida como ‘template’, utilizando-se materiais do tipo das zeólitas, sílica
mesoporosa, argilas como montmorillonita, etc55. As principais etapas envolvidas neste
tipo de síntese são: preparação de um molde inorgânico, introdução de um precursor de
carbono, polimerização deste precursor, carbonização do material orgânico e remoção
do molde inorgânico53.
Os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL) têm sido utilizados para a preparação
de carbonos porosos ou nanocompósitos de carbono, por meio da intercalação de
precursores de carbono, como sacarose, polímeros ou monômeros, como acetato de
vinilo, acrilonitrilo, vinil benzeno sulfonato, etc54.
Como por exemplo, Prevot e colaboradores54 descreveram uma metodologia para
a preparação destes compósitos e/ou réplicas de carbono, em que o HDL com 4-vinil
benzeno sulfonato (VBS) foi preparado por calcinação-regeneração utilizando-se como
precursor um compósito entre um HDL de Mg-Al-CO3 e poliestireno (PS)

,

numa

segunda etapa este material foi submetido a um tratamento térmico para a oxidação do
monômero (polimerização) em ar a 220 °C. Este material foi então submetido a um
outro tratamento térmico à temperatura mais alta, de 600 °C, em atmosfera de N2, sendo
subsequentemente desmineralizado por lavagem com ácido clorídrico 1M. Na Figura 6
está representado um esquema de preparação da réplica de carbono.
Os materiais obtidos por esta metodologia de preparação, após a lavagem ácida
apresentaram um caráter poroso, com a estrutura com grande quantidade de micro e
mesoporos54,58 , como pode ser observado pelas micrografias apresentadas na Figura 7
(a-c), e na Figura 7 (d) está representado um esquema simplificado do método de
preparação.
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Figura 6: Representação esquemática experimental da preparação da
réplica de carbono (Adaptada da Referência 54).

Figura 7: Microscopia Eletrônica de Varredura para: a) compósito Mg-Al-VBS
HDL; b) Mg-Al-VBS-HDL após carbonização; e c) Mg-Al-VBS HDL após lavagem
ácida; d) Representação Esquemática do processo de carbonização de HDL (Adaptada
das Referências 54,58,59).
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Stimpfling e Leroux55 prepararam uma réplica de carbono derivada de um HDL
intercalado com ácido 3-sulfopropilmetaacrílico (SPMA), o material apresentou uma
elevada área superficial (1650 m2g-1). Estes autores56 demonstraram ainda que estas
réplicas de carbono derivadas de HDL possuem características eletroquímicas que os
tornam capazes de serem aplicados como supercapacitores.
Santos e colaboradores60 preparam uma réplica de carbono, derivada de HDL,
utilizando como precursor um HDL intercalado com o ânion VBS, e este material foi
testado quanto à sua capacidade de remoção de surfactantes aniônicos e catiônicos,
como por exemplo, dodecil benzeno sulfonato (SDBS) e brometo de cetiltrimetilamônio
(CTAB) respectivamente. Os estudos demonstraram uma maior adsorção do surfactante
aniônico, devido a superfície positiva da réplica. Este tipo de material tem sido
reportado para aplicação, por exemplo, como adsorventes para descontaminação de
águas residuais61.

1.3- Compósitos de HDL/grafeno
De

maneira

geral,

existem

vários

métodos

de

preparação

de

HDL/nanocompósitos de carbonos; a interação entre os materiais se dá de forma
eletrostática através da interação entre cargas positivas dos HDL e cargas negativas dos
materiais de carbono58. O método mais simples é através da mistura direta do material
de carbono e de uma dispersão de HDL, outro método que pode ser utilizado para a
preparação é o método de ‘layer-by-layer’, ou conhecido como ‘auto-montagem’,
através de deposições, passo a passo, de filmes finos, visando a obtenção de materiais
com estrutura bem definida, com composição controlada e dimensões nanométricas58.
Também é possível preparar nanocompósitos entre HDL e materiais de carbono por
coprecipitação, isso é, precipitando os dois cátions juntamente com uma dispersão do
material de carbono, obtendo-se o material de carbono intercalado entre as lamelas, ou
adsorvido na superfície58, dentre tantos outros métodos existentes na literatura.
Dentre os compostos de carbono, o Grafeno é um material que apresenta ótimas
propriedades físico-químicas, devido a elétrons π presentes na sua estrutura eletrônica e
hibridização sp2 do carbono58. Entre estas propriedades destacam-se: alta condutividade
elétrica e propriedades eletrônicas; alta mobilidade de carga (250000 cm2 V-1 s-1 a
temperatura ambiente), alta condutividade térmica (5000 W m−1 K−1), além de elevada
área superficial específica (acima de 2630 m2 /g -1) 62,63. Devido a estas propriedades, o
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grafeno possui interesse para diversas aplicações em dispositivos eletrônicos e de
energia como: em filmes transparentes condutores58, em sensores, em células a
combustível, em supercapacitores, etc62. O Grafeno pode ser ainda funcionalizado e
assim ser utilizados em catálise, em adsorção, etc58. Geralmente o óxido de grafeno é
empregado como um precursor de grafeno, devido à sua melhor solubilidade em água63.
É possível a combinação entre HDL e grafeno, de diferentes maneiras, mais
especificamente, na Figura 8 estão demonstradas algumas estratégias para preparação
de compósitos de HDL/grafeno.

Figura 8: Preparação de compósitos HDL/grafeno: a) intercalação de
camadas de grafeno em HDL, b) crescimento in situ de HDL paralelo às camadas
de grafeno, c) crescimento in situ de HDL verticalmente às camadas de grafeno, d)
crescimento in situ de grafeno na superfície dos HDL(Adaptada da Referência 58).

Como exemplo da utilização da combinação entre HDL e grafeno, GarciaGallastegui e colaboradores63, reportaram a preparação de compósitos de HDL/ óxido
de grafeno utilizando-se o método de coprecipitação, para serem aplicados como
materiais adsorventes de CO2, com a finalidade de melhorar a capacidade de adsorção,
em relação à obtida quando se utiliza somente HDL. Os compósitos foram preparados
variando-se a porcentagem em massa de óxido de grafeno, para avaliar qual material
preparado apresentaria maior capacidade de adsorção de CO2. Os autores demonstraram
neste estudo, que a capacidade de adsorção do HDL aumentou cerca de 62% quando
utilizado o compósito com 7% em massa de óxido de grafeno como suporte. Os
compósitos preparados demonstram que podem ser utilizados para fins de aplicação
18
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comercial. Na Figura 9, está representado um esquema do compósito HDL/óxido de
grafeno utilizado neste estudo.

Figura 9: Representação esquemática do compósito HDL/óxido de grafeno
(Adaptada da Referência 63).

Combinando as propriedades de adsorção e catálise dos HDL com as
propriedades de condutividade elétrica do grafeno é possível melhorar o transporte de
carga dos filmes preparados entre estes materiais62. Materiais híbridos derivados de
HDL/grafeno podem apresentar propriedades melhoradas em relação as de suas partes
individuais. Entre estas, a melhoria da condutividade elétrica, o aumento da área
superficial ativa, sendo considerados bons suportes para a imobilização de espécies64, o
que os tornam atraentes para utilização, na área de eletroquímica, para a preparação de
biossensores62,64. Exemplos da utilização de compósitos entre HDL/grafeno na área
eletroquímica para a preparação de sensores e biossensores serão descritos na seção
1.6.1.2

1.4- Sensores e Biossensores

Um sensor é um dispositivo que transforma uma interação químico/físico em um
tipo de sinal analítico. Os sensores eletroquímicos vem ganhando destaque ultimamente
por serem relativamente fáceis de se construir, por apresentarem alta sensibilidade e
baixo custo65. Um tipo de sensor que utiliza material biológico ou derivado, é
denominado biossensor66. Um biossensor possui três partes principais: um elemento de
reconhecimento biológico, que pode ser enzimas, anticorpos, microorganismos, etc;. A
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segunda parte é um transdutor que converte esse bio reconhecimento em um sinal
mensurável, podendo ser, eletroquímico, óptico, térmico, piezelétrico, magnético, etc;.
A terceira parte do sistema tem a função de processar o sinal66. A Figura 10 mostra um
esquema dos elementos constituintes de um biossensor.

Figura 10: Representação Esquemática de um biossensor (Adaptada da
Referência 67).
Os biossensores eletroquímicos podem ser classificados de acordo com o seu
princípio operacional em: amperométricos, em que o sinal medido é a corrente;
potenciométricos, onde é medido o potencial; condutimétricos, onde é medida alguma
alteração nas propriedades de condução do meio; e ainda outras técnicas que medem
impedância, etc.67–69. Na Figura 11 está representado um esquema de um biossensor
com um transdutor eletroquímico.
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Figura 11: Representação esquemática de um biossensor eletroquímico
(Adaptada da Referência 70).
Alguns parâmetros importantes que são avaliados na caracterização de um
biossensor são a sensibilidade, seletividade, estabilidade a longo prazo, tempo de
resposta e reprodutibilidade69,71.
Os biossensores estão sendo extensivamente estudados atualmente para
aplicações na determinação de analitos com interesse em diversas áreas como: em
diagnósticos médicos, na área ambiental, no controle de qualidade de alimentos, etc. Os
biossensores enzimáticos são utilizados em pesquisas e na área comercial devido ao seu
baixo custo, simplicidade para o uso e possibilidade de construção de dispositivos
portáteis72.

1.5- A Enzima Glicose Oxidase (GOx)

Enzimas são proteínas que atuam como catalisadores, convertendo substratos em
produtos, alguma enzimas possuem propriedades de oxidação/redução, recebendo e
doando elétrons, e são conhecidas como enzimas redox. Desta forma, estas enzimas
podem ser usadas na preparação de biossensores eletroquímicos enzimáticos, e uma das
enzimas mais conhecidas e utilizadas para este fim é a Glicose Oxidase (GOx)67.
A enzima Glicose Oxidase (GOx), β-D-glicose: oxigênio 1-oxidoredutase, é
uma flavoproteína, que catalisa a oxidação de β-D-glicose à ácido glicônico utilizando
oxigênio (O2) como aceptor de elétrons e com a produção de peróxido de hidrogênio
(H2O2)73.
A GOx é uma proteína dimérica, de aproximadamente 160 kDa e que possui
ligada à sua estrutura um cofator, flavina adenina dinucleotídeo (FAD), por monômero
de proteína74, como representado na Figura 12.
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A enzima glicose oxidase possui aplicações nas áreas química, farmacêutica, de
alimentos, na indústria têxtil, para a preparação de biocélulas à combustível, e também
na área clínica para a determinação de glicose em pessoas com diabetes73, além de
continuar sendo extensivamente estudada como modelo de enzima, devido a sua
estabilidade bioquímica, atividade bioeletrocatalítica e custo relativamente baixo73,75.

Figura 12: Representação da estrutura cristalina da enzima Glicose Oxidase de
Aspergillus niger, destacando o cofator FAD (Adaptada da Referência 76).
O grupo FAD presente na estrutura da GOx é um centro redox ativo, porém o
acesso à esse centro redox não é tão facilitado, o que com que faz com que sua
eletroquímica direta seja difícil, pois a transferência de elétrons entre o sítio ativo da
enzima (GOx) e um eletrodo pode ocorrer de forma incompleta ou mesmo muito lenta77.
O mecanismo envolvido é explicado pelas seguintes reações78, onde
primeiramente a GOx catalisa a oxidação da glicose à gliconolactona que é hidrolisada
não enzimaticamente à ácido glicônico, como mostrado na Figura 13. Em seguida o
cofator FAD ligado à enzima GOx é reduzido à FADH2, e a GOx é reoxidada utilizando
oxigênio e produzindo peróxido de hidrogênio73:
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Glicose + GOx − FAD+ → Gliconolactona + GOx − FADH2
GOx − FADH2 + O2 → GOx − FAD+ + H2 O2
H

H
OH H

O OH

HO

H
GOx

H
H

OH

OH

OH

H
OH H

O

OH

H2O

H

H
OH H

OH

HO

HO
H

- D glicose

O

OH

D -glicono - -lactona

OH

O

H

OH

ácido glicônico
73

Figura 13: Representação das reações da GOx .

Essa transferência de elétrons pode ser facilitada utilizando-se mediadores que
são aceptores de elétrons79. Assim compostos derivados de ferroceno têm sido
amplamente empregados como mediadores para a glicose oxidase74,79. A reação que
ocorre entre GOx e o mediador ferroceno pode ser representada como no esquema
abaixo80:
Fc

Fc+ + e-

Glicose + GOx − FAD+ → Gliconolactona + GOx − FADH2
GOx − FADH2 + 2𝐹𝑐 + → GOx − FAD+ + 2𝐹𝑐
Na Figura 14 está representado os esquemas de transferência de elétrons que
podem ocorrer entre a enzima e o eletrodo, que foram discutidos acima. Na Figura 14
(a) está representado um esquema da transferência de elétrons mediada (TEM), onde
moléculas doam ou recebem elétrons para o sítio ativo da enzima e esta os transferem
para o eletrodo, mais especificamente neste caso representando a transferência de
elétrons entre ânions ferroceno para a enzima GOx. Na Figura 14 (b) está representada
a transferência de elétrons direta (TED), onde ocorre a transferência direta de elétrons
da enzima para o eletrodo, neste caso a transferência de elétrons se dá entre a enzima
Lacase e o eletrodo81.
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Figura 14: Representação esquemática de: a) TEM; e b) TED (Adaptada da
Referência 81).
1.5.1-Biossensores de Glicose

São utilizadas três estratégias para preparação de biossensores eletroquímicos de
glicose, sendo que a detecção pode se dar através da medida do consumo de oxigênio;
da medida da quantidade de peróxido de hidrogênio produzido; ou utilizando um
mediador que transfira elétrons da GOx para o eletrodo66, e os biossensores de glicose,
são classificados em três tipos:
(i) Eletrodos de 1ª geração: a detecção de glicose ocorre por meio medida da
quantidade de oxigênio consumida ou de peróxido de hidrogênio formado. O peróxido
de hidrogênio gerado na reação enzimática é eletro-oxidado em um eletrodo de Platina
(Pt) a altos potenciais em cerca de 0,6-0,7 V, conforme a seguinte reação: 𝐻2 𝑂2 →
2𝐻 + + 𝑂2 + 2𝑒 −

66,72

. Pode ocorrer uma falsa resposta, quando são utilizadas

amostras reais, devido à possível oxidação, nestes altos potenciais, de outras espécies
presentes no meio72.
(ii) Eletrodos de 2ª geração: substituição do aceptor de elétrons, oxigênio, por
mediadores redox que transportam elétrons da enzima para o eletrodo, exemplos:
ferrocenos e derivados, ferrocianetos, azul de metileno, metil viologênio, etc.66, de
acordo com as seguintes reações82:
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Glicose + GOx(ox) → Ácido Glicônico + GOx(red)
GOx(red) + 2M(ox) → GOx(ox) + 2M(red) + 2𝐻 +
2M(red) → 2M(ox) + 2𝑒 −

Nestes casos, os mediadores atuam utilizando baixos potenciais. No caso da
enzima GOx, pode ser utilizado o mediador ferroceno (Fc), em potenciais perto de
0,4V, que podem contornar os problemas citados anteriormente

nos eletrodos de

primeira geração72.
(iii) Eletrodos de 3ª geração: transferência direta de elétrons entre a enzima e o
eletrodo, evitando a utilização de mediadores que podem ser tóxicos ou erros devido à
variações de oxigênio em amostras reais66,83. Neste caso tem-se a vantagem de atuar em
potenciais menores ainda, perto do potencial redox da enzima, sendo assim o elétron é
transferido da glicose para o eletrodo através do sítio ativo da enzima. Porém este
tunelamento de elétrons diretamente do sítio ativo da GOx é lento, devido a este sítio
ativo estar localizado profundamente no interior da enzima, a cerca de uma distância de
13-15 Å abaixo do contato com a superfície do eletrodo72.
Na Figura 15 está representado um diagrama esquemático dos três tipos de
biossensores de glicose.
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Figura 15: Representação Esquemática dos tipos de biossensores de glicose
(Adaptada da Referência 84).
1.5.2- Métodos de Imobilização de Enzimas

A imobilização de enzimas é uma peça chave na preparação de biossensores,
pois a enzima em sua forma livre pode se tornar inativa85. As técnicas mais utilizadas
para imobilização de enzimas são: adsorção física; adsorção química por ligação
covalente; reticulação por ligação cruzada ou “cross-linking”; aprisionamento;
encapsulamento; automontagem; etc.86, como mostrado na Figura 16.
A adsorção é o método mais fácil para imobilização de enzimas, e pode ser
classificada em física ou química. Na adsorção física o suporte e a enzima são mantidos
unidos por interações de Van de Waals ou por interações eletrostáticas. Na adsorção
química a interação se dá através da formação de uma ligação covalente85,87. No método
de aprisionamento ou “entrapment” a enzima é adicionada a um polímero em forma de
gel, formando uma rede87. No método de reticulação, ou conhecido como “crosslinking”, é utilizado um agente bifuncional, geralmente é empregado o glutaraldeído,
que forma uma forte ligação covalente com grupos funcionais específicos da enzima, é
empregado geralmente em combinação com métodos de adsorção85,87. Há também a
possibilidade de imobilização por encapsulamento ou micro encapsulamento da enzima
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em uma membrana sólida85. E ainda, há a possibilidade de formação de filmes automontados, como por exemplo, filmes Langmuir-Blodgett, filmes layer-by-layer 85.

Figura 16: Métodos de Imobilização de Enzimas (Adaptada da Referência
85).
1.6- Materiais híbridos entre HDL/biomoléculas
Devido à algumas propriedades que os HDL apresentam como por exemplo, sua
alta capacidade de troca iônica, flexibilidade da composição química, elevada área
superficial, propriedades de inchamento, solubilidade dependente do pH, caráter
hidrofílico, etc, estes compostos se caracterizam como materiais atrativos para a
imobilização de biomoléculas, proporcionando sua estabilização, sem se ligar
covalentemente a enzima88–90. Devido à carga positiva das lamelas, os HDL podem
interagir com diversas biomoléculas como por exemplo, DNA, vitaminas, nucleotídeos,
enzimas, etc90.
Os biohíbridos formados entre as enzimas e os HDL e seus derivados, interagem
por ligações de van der Waals e interações eletrostáticas, pois em pH acima do pI da
enzima, existem interações eletrostáticas entre a enzima (carregada negativamente) e a
superfície positiva dos HDL. Também, devido ao grande tamanho das enzimas, elas
ficam localizadas na superfície externa dos HDL86.
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Na Figura 17 está representado um esquema dos métodos de preparação de
biohíbridos entre HDL e enzimas. Para isto há várias possibilidades como: a utilização
de um HDL precursor ou ainda um HDL intercalado com um polímero para adsorver
enzimas; utilizar um HDL exfoliado que se reempilha na presença de enzimas; através
da calcinação/reconstrução dos óxidos mistos de um HDL, na presença de uma solução
da enzima; ou ainda utilizar o método de coprecipitação, em que a formação do
biohíbrido ocorre com precipitação do HDL juntamente com a enzima. Neste último
caso, para a formação de um HDL a precipitação ocorre por volta de pH 8-11, sendo
necessário verificar quais enzimas tem pH ótimo para serem utilizadas neste método.
Geralmente são utilizadas as enzimas urease, fosfatase alcalina, tripsina, hemoglobina,
que suportam pHs mais elevados86.

Figura 17: Métodos de preparação de biohíbridos entre HDL e enzimas
(Adaptada da Referência 86).
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1.6.1- Utilização dos HDL e derivados/biomoléculas na área eletroquímica como
biossensores
Os HDL possuem também propriedades eletroanalíticas, como por exemplo,
capacidade de acumular analitos, imobilizar mediadores redox65 ou biomoléculas ou
ainda biocatalisadores como as enzimas86. Devido a isso, os eletrodos modificados com
HDL têm sido estudados e aplicados no desenvolvimento de sensores e biossensores
eletroquímicos65,91, pois os materiais híbridos formados podem apresentar performance
eletroquímica melhorada, em comparação com outros sistemas utilizados64.
Desta forma, os HDL e derivados além de funcionarem como uma matriz de
proteção ou preservação da biomolécula90, exibem um efeito sinérgico, pela
combinação de ambas as partes exibirem propriedades específicas como, por exemplo:
propriedades ácido-base ou redox, magnéticas, condutividade eletrônica, etc92.
Para a preparação de biossensores é necessário fazer a conexão entre a enzima e
o transdutor, mantendo a atividade da enzima87, sem alterar seu sítio ativo, ou mudar
drasticamente sua geometria, imobilizando a enzima na superfície do eletrodo70. A
preparação de eletrodos modificados para a construção dos biossensores é feita com a
deposição de filmes sobre o eletrodo de trabalho, por métodos de imobilização já
descritos anteriormente na seção 1.5.2, sendo que os mais empregados para este caso
são os métodos: layer-by-layer ou automontagem, através da preparação de um filme
eletropolimerizado, por adsorção, aprisionamento em uma membrana, inclusão em um
gel, incorporação em uma pasta de carbono, por ligação covalente, etc72,86,70. Na Figura
18 estão representados alguns métodos de imobilização de enzimas na superfície de
eletrodos.
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Figura 18: Métodos mais comuns de imobilização de enzimas na superfície do
eletrodo (Adaptada da Referência 70).
Na maioria das vezes, os eletrodos modificados com HDL e a enzima são
preparados pela adsorção de uma mistura coloidal do HDL/enzima na superfície do
eletrodo89,93, por possibilitar uma deposição de uma quantidade conhecida da enzima89,
e por ser de fácil preparação. Mais especificamente, é comumente empregada a técnica
de evaporação do solvente, onde uma suspensão de HDL ou uma mistura de
HDL/enzima é depositada no eletrodo e depois seco à temperatura ambiente ou a 4 °C,
sendo utilizado glutaraldeído, um agente “cross-linking”, ou que promove a reticulação,
para prevenir a dessorção da enzima72,86.
Um dos desafios encontrados na preparação destes biossensores enzimáticos,
está relacionado com a imobilização eficaz da enzima, para evitar perdas da mesma
durante os ensaios, mantendo sua atividade biológica e com orientação adequada da
mesma, para que o analito atinja seu sítio ativo72. A enzima GOx, por exemplo, pode
sofrer perda de atividade devido a mudanças estruturais durante a sua imobilização na
superfície dos eletrodos, daí a importância do estudo de novos materiais, que sirvam
como matrizes de imobilização77,94, para explorar as características eletroquímicas da
GOx77.
As pesquisas, nos últimos anos, estão focadas, então, em encontrar materiais que
sirvam de matriz de imobilização para estas biomoléculas, que permitam atingir estas
características desejadas, que mantenham sua estrutura secundária, preservando assim a
atividade da enzima72. Os nanomateriais possuem algumas características que propiciam
um microambiente ótimo para a imobilização destas biomoléculas94. Alguns materiais

30

Introdução
estão sendo utilizados para esta finalidade como: filmes poliméricos75; nanotubos de
carbono95; semicondutores96; carbono mesoporoso–Au97; grafeno/nanotubos/ZnO78;
nanofolhas de grafite/ZnO98, fulerenos/quitosana99, etc,

podem ser utilizados para

facilitar a transferência de elétrons do eletrodo para GOx75,77.

1.6.1.1- Exemplos da utilização de HDL e derivados na área eletroquímica para a
preparação de sensores e biossensores
Na literatura encontram-se alguns exemplos de aplicações de HDL na
preparação de sensores e biossensores para determinação de glicose100,101 , etanol102,
uréia103, sensor de pH104, para detecção de Cd2+

105

, H2O2

106

, dentre vários outros.

Existem também estudos com compósitos e/ou réplicas de carbono a partir de HDL
para aplicações como baterias e supercapacitores54–56,107.
Moust e colaboradores65 vêm demonstrando o emprego de
inorgânicos, como argilas catiônicas e aniônicas
dispositivos,

devido

à

algumas

características

materiais

no desenvolvimento destes
como

inércia

química,

biocompatibilidade, estabilidade física e química e custo relativamente baixo72.
Como por exemplo72, um HDL de Mg/Al108 intercalado com hexacianoferrato
(III) foi utilizado para a preparação de um eletrodo modificado e mostrou-se seletivo
para detecção de H2O2, indicando que este sistema pode ser utilizado para mimetizar
enzimas que são utilizadas para esta finalidade. Além disto, HDL calcinado contendo
Co106 foram utilizados para preparação de eletrodo modificado que exibiu alta atividade
eletrocatalítica para a redução de H2O2, mostrando-se altamente sensível e eficiente
para detecções de bebidas aromatizadas.
Outros estudos realizados utilizando híbridos entre HDL e enzimas, como por
exemplo, o estudo da eletroquímica direta da Hemoglobina (Hb) foi realizado por Li e
colaboradores109, que imobilizaram a biomolécula em um eletrodo de carbono vítreo,
modificado com HDL de Zn-Al funcionalizado com dodecil sulfato de sódio (SDS). O
eletrodo modificado se mostrou eficiente para a eletrocatálise de peróxido de
hidrogênio72.
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1.6.1.2- Exemplos de Biossensores e Sensores entre compósitos de HDL/ Grafeno
A utilização de HDL com grafeno para imobilização de biomoléculas e
utilização na área eletroquímica já vem sendo reportada na literatura. Por exemplo,
Sun e colaboradores

94

prepararam um biossensor constituído de um compósito de um

HDL de Mg-Al-Cl com grafeno, utilizado para imobilizar a Hemoglobina em um
eletrodo. Os autores demonstraram que foi possível realizar a eletroquímica direta no
eletrodo modificado com a Hemoglobina, caracterizada pelo par de picos redox bem
definido que a enzima apresenta. O biossensor preparado apresentou boa
biocompatibilidade e boa resposta eletrocatalítica para a redução do ácido tricloro
acético, demonstrando que o compósito de HDL/Grafeno mostrou-se eficaz para a
preparação de biossensores de terceira geração94.
Wang e colaboradores62 reportaram a utilização de um compósito de HDL de
Zn-Al com grafeno para a preparação de um eletrodo de carbono vítreo modificado,
com a finalidade de melhorar as propriedades de transporte de carga no filme do
eletrodo. Este sensor preparado foi utilizado para detecção de dopamina, mostrando alta
atividade eletrocatalítica para sua determinação, inclusive na presença de alguns
interferentes,

demonstrando que o método desenvolvido pode ser aplicado para

detecção de dopamina inclusive em amostras reais62.

1.6.1.3- Exemplos de Biossensores entre HDL e a enzima GOx

Os HDL e seus derivados têm sido utilizados para preparar eletrodos
modificados com a enzima GOx. Como por exemplo:
Shan e colaboradores89

reportaram a preparação de um biossensor

amperométrico utilizando o HDL de Zn-Al-Cl para imobilizar a enzima GOx, por
adsorção, através da formação de um gel entre eles. O ensaio eletroquímico foi
realizado aplicando-se um potencial de 0,6 V medindo o H2O2 gerado enzimaticamente.
Em outro trabalho, a enzima GOx, também por adsorção, foi imobilizada em
HDL de Zn-Cr-Cl93 sendo os materiais obtidos utilizados na preparação de biossensores
de glicose.
Shi e colaboradores110 utilizaram um HDL com o biopolímero quitosana para a
imobilização da GOx e preparação de eletrodos modificados, sendo o estudo
eletroquímico realizado aplicando-se um potencial de 0,6 V. Os autores demonstraram
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que o filme de HDL/quitosona/GOx aumentou a biocompatibilidade e a adesão do filme
no eletrodo, melhorando assim os parâmetros analíticos do biossensor, em comparação
com outros biossensores similares apresentados na literatura.
Ainda, Ding e colaboradores111 prepararam um biossensor de glicose, com
detecção a 0,6 V, utilizando um HDL e um biopolímero de alginato, juntamente com a
enzima GOx, e assim como no exemplo anterior, a combinação do biopolímero com o
HDL também apresentou características melhoradas em comparação com as de seus
precursores separados.
Xu e colaboradores112 reportaram a preparação de um eletrodo de carbono vítreo
modificado com um HDL de Ni2+/MgFe, quitosana e GOx, utilizado para construção de
biossensor amperométrico de glicose. Neste caso, o ensaio foi realizado utilizando-se o
mediador Ferroceno Ácido Carboxílico em solução. O biossensor preparado
demonstrou boa resposta, reprodutibilidade e estabilidade à longo prazo, podendo ser
aplicado para amostras reais.
Outros autores113–116 reportaram a preparação de eletrodos modificados com
HDL de Ni-Al que foram eletroquimicamente depositados em eletrodos de Pt junto com
a enzima GOx, para a preparação de biossensores de glicose. O biossensor
amperométrico preparado por Scavetta e colaboradores113 mostrou-se eficiente para a
determinação de glicose em sucos de frutas, que continha o interferente ácido ascórbico,
que normalmente é uma fonte de erro presente em biossensores de glicose.
Os HDL também podem ser utilizados para imobilizar mediadores redox para
serem aplicados em processos eletroanalíticos. Estes mediadores atuam como
catalisadores através da transferência de elétrons entre o analito alvo e a superfície do
eletrodo65. Estes mediadores

podem estar situados no espaço interlamelar ou

adsorvidos na superfície externa das lamelas, facilitando a transferência de elétrons
entre a biomolécula e a superfície do eletrodo65. Alguns exemplos

descritos na

literatura de mediadores redox intercalados ou adsorvidos em HDL, para utilização na
preparação de biossensores com a enzima GOx serão exemplificados a seguir:
Colombari e colaboradores117 reportaram a intercalação de derivados de
ferroceno em HDL de Mg-Al para a preparação de biossensores de Glicose. Os autores
utilizaram o método de coprecipitação para preparar os HDL de Mg-Al-Fc-COOH e
Mg-Al-Fc-SO3H e estes foram utilizados para imobilizar a enzima GOx em eletrodo de
carbono vítreo. Os biossensores amperométricos obtidos apresentaram boa resposta e
estabilidade.
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Shan e colaboradores118 prepararam um biossensor amperométrico de glicose
através da co-imobilização em um HDL de Zn-Al-Cl, do mediador ferroceno metanol
(FcMeOH) e da enzima GOx em um eletrodo de Platina (Pt). Neste caso, o biossensor
com o mediador apenas adsorvido na superfície externa do HDL, demonstrou eficiência
na mediação da transferência de elétrons entre a enzima e o eletrodo, apresentando
elevada sensibilidade.
Mousty e colaboradores119 reportaram a intercalação de derivados de ferroceno
de cadeia longa, como o ferroceno-3-sulfopropil-carboxilato (FcPSO3) e o ferroceno1,1’-bis(3-sulfopropil) carboxilato (Fc(PSO3)2), em HDL de Zn-Cr. Estes HDL foram
utilizados para preparação de eletrodos modificados, juntamente com a enzima GOx. O
biossensor preparado com o HDL de Zn-Cr-FcPSO3 mostrou-se eficiente na mediação
de elétrons e apresentou elevada performance, já o eletrodo modificado com o HDL de
Zn-Cr-Fc(PSO3)2 não apresentou sinal eletroquímico eficiente do ferroceno. Isto se
deve, possivelmente, aos átomos de ferro não estarem totalmente disponíveis para o
processo de oxidação/redução, devido a estrutura do derivado de ferroceno e a
imobilização não terem permitido a difusão dos íons ferro.
Shan e colaboradores93 reportaram a intercalação do mediador 2,2’-azinobis- 3etilbenzotiazolina-6-sulfonato (ABTS) em HDL de Zn-Cr, para preparar um biossensor
bienzimático através da co-imobilização das enzimas GOx e HRP (Horseradish
peroxidase). O biossensor bienzimático mostrou sensibilidade para detecção de H2O2 e
glicose.
Na Tabela 3 está sumarizado alguns exemplos de biossensores já apresentados
na literatura utilizando HDL e a enzima GOx, com os métodos de imobilização que
foram utilizados, bem como alguns parâmetros analíticos que foram obtidos. Todos
estes biossensores descritos foram preparados utilizando-se o conceito de eletrodos de
glicose de primeira e de segunda geração, como foi descrito na seção 1.5.1.
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Tabela 3: Exemplos de biossensores enzimáticos de glicose entre HDL/GOx
(Adaptada das Referências 86,120).
HDL

Zn-Al-Cl/quitosana
Zn-Al-Cl/alginato
Ni-Al-NO3

Adsorção
Adsorção
Deposição
eletroquímica

Zn-Al-Glut-GA
Mg-Al-FcSO3H
Mg-Al-FcCO2H
FcMeOH/Zn-Al-Cl
Zn-Cr-FcPSO3

"chemical grafting”
Adsorção
Adsorção
Adsorção
Adsorção

Sensibilidade
(mAcm-2 mol-1 L)
19
34,8
55
62,6
68,9
6,5
13-18
6,2
0,21
2,1
4,8
60
68

HRP/Zn-Cr-ABTS
Ni-Mg-Fe-quitosana

Adsorção
Adsorção

23
-

Zn-Cr-Cl
Zn-Al-Cl

Tipo imobilização
Adsorção
Adsorção

Faixa linear
(mol L-1)

Ref

0,1x10-6-1,2x10-2
1x10-6-3x10-3
1x10-6 -3x10-3
1,6x10-5-2x10-3
4x10-4-1x10-2
1x10-3-1x10-2
5x10-4-1x10-2
1x10-4-2.5x10-3
6,7x10-6 -3,86x10-4
1x10-7-2,5x10-5

93
89
121

3,5x10-8-8x10-6
1x10-3-2x10-2

93
112

110
111
113
114
115,
116
122
117
117
118
119

Utilizando-se o conceito de preparação de biossensores de glicose de terceira
geração, Zhang e colaboradores77, reportaram a utilização de um HDL nanoestruturado
na preparação de eletrodos modificados para a utilização na eletroquímica direta da
enzima GOx. Foram preparados eletrodos de carbono vítreo (ECV) modificados
utilizando-se HDL exfoliado ou HDL sem exfoliar e a enzima GOx, realizando os
estudos de voltametria cíclica que mostraram que o HDL exfoliado promove uma
melhoria na eletroquímica direta da enzima GOx, evidenciada pelo par de picos em
aproximadamente -0,40 V, atribuído ao grupo FAD presente na estrutura da enzima,
como pode ser visto na Figura 19, mostrando as características eletroquímicas deste
estudo.
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Figura 19: Voltamograma Cíclico para: a) GOx/ECV; b) GOx/HDL/ECV;
c)GOx/HDL exfoliado/ECV (Adaptada da Referência 77).
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O objetivo geral do trabalho é a preparação e caracterização de materiais como
HDL, Compósitos e/ou Réplicas de Carbono derivadas de HDL ou compósitos de HDL/
óxido de grafeno, como suporte da enzima Glicose Oxidase, visando suas potenciais
aplicações como biossensores de glicose.

Mais especificamente:

i)Preparação de HDL de Mg-Al e Zn-Al com proporção entre cátions de 2:1
intercalados com o ânion carbonato preparados pelo método de coprecipitação a pH
variável;

ii)Preparação de Compósitos e/ou Réplicas de Carbono derivado de um HDL
precursor intercalado com o ânion 4-vinil benzeno sulfonato (VBS), preparado por
coprecipitação a pH constante;

iii)Preparação de

Compósitos de HDL/óxido de grafeno, pelo método de

coprecipitação;

iv)Caracterização dos materiais obtidos quanto à estrutura cristalina, estabilidade
térmica, morfologia, tamanho de partícula, utilizando um conjunto de técnicas de
análise;

v)Preparação de eletrodos modificados utilizando os materiais descritos e a
enzima Glicose Oxidase;

vi)Estudo das propriedades eletroquímicas da enzima Glicose Oxidase
imobilizada em eletrodos com HDL e derivados, bem como avaliar o potencial destes
eletrodos

modificados

para

aplicação

como

biossensor

de

glicose.
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Os métodos de síntese e caracterização dos Hidróxidos Duplos Lamelares de
Mg-Al e Zn-Al intercalados com o ânion carbonato apresentaram resultados
satisfatórios. As análises de difração de raios X no pó para os HDL preparados
mostraram materiais com estrutura lamelar e com elevada cristalinidade, e para o HDL
de Zn-Al-CO3 foi observado traços da fase de ZnO.
Através das análises termogravimétricas e térmicas diferenciais foi possível
observar as principais etapas de decomposição dos materiais, concordando com
resultados da literatura.
Os espectros de IV apresentaram bandas características do ânion intercalados.
A análise da morfologia dos materiais mostrou que a maioria deles forma folhas
com partículas agregadas na superfície, características importantes para a adsorção da
enzima na superfície destes materiais.
Pelas análises de difração de raios X no pó para o HDL preparado com o ânion
4-vinil benzeno sulfonato (VBS) foi possível observar um material com estrutura
lamelar e com elevada cristalinidade. A partir das etapas de tratamento térmico e de
carbonização o material foi perdendo a cristalinidade até se tornar um material
totalmente amorfo, após a desmineralização com ácido. Por meio da análise da
morfologia destes materiais foi possível observar a porosidade dos mesmos.
Através das análises de Difração de raios X no pó para o compósito de MgAl/óxido de grafeno, foi possível observar um material com estrutura lamelar e ainda
uma fase atribuída ao óxido de grafeno.
Os eletrodos preparados com o HDL de Mg-Al-CO3 e a enzima GOx mostraram
boa resposta eletroquímica frente à oxidação do substrato glicose, apresentando boa
sensibilidade de 1,83 µAmmol-1 L, boa estabilidade, e reprodutibilidade do método intra
e inter ensaio. O eletrodo de Pasta de Carbono preparado com este material apresentou o
pico do cofator FAD bem mais definido do que os eletrodos de carbono vítreo
preparados com o mesmo material, este também exibiu boa resposta catalítica e
sensibilidade.
Para os eletrodos preparados com o HDL de Zn-Al-CO3 e a enzima GOx foi
possível observar somente um pico de redução da molécula FAD, e alguns processos
redox que deverão ser melhor estudados.
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No estudo eletroquímico para o compósito de carbono derivado de HDL e a
enzima GOx, também foi possível observar boa resposta eletrocatalítica, mostrando boa
sensibilidade de 16,23 nAµmol-1 L, comparável com os outros eletrodos obtidos.
Para os eletrodos preparados com o compósito de Mg-Al/óxido de grafeno e a
enzima GOx também foi possível obter boa resposta eletroquímica, com um
comportamento similar aos demais.
Estes resultados demonstram que possivelmente devido às propriedades de
elevada área superficial, propriedades de adsorção por interação eletrostática, dentre
outras, que estes materiais possuem, e devido ao sinergismo que foi obtido entre os
materiais e a enzima GOx, proporcionaram melhora na sua estabilização, boa resposta
eletroquímica dos eletrodos modificados preparados, e que estes materiais possuem
potenciais aplicações na preparação de biossensores de glicose.
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Por meio deste trabalho foi possível o estudo do comportamento eletroquímico
da enzima Glicose Oxidase imobilizada em eletrodos modificados com HDL e
derivados. Os resultados obtidos mostraram que o sinergismo entre os materiais e a
enzima GOx proporcionou boa resposta eletroquímica e a possibilidade de aplicação
destes sistemas como biossensores de glicose.
Assim, estudos futuros poderão ser realizados através da combinação destes
materiais com nanopartículas metálicas para melhorar a transferência direta de elétrons
e o processamento destes materiais, visando sua aplicabilidade como biossensores
eletroquímicos;
Pode-se ainda, melhorar a performance dos estudos eletroquímicos da Glicose
Oxidase com o HDL de Zn-Al-CO3, através da preparação de eletrodos de carbono
vítreo modificados com filmes destes materiais;
Ainda estudos adicionais utilizando mediadores redox, como por exemplo o
ferroceno carboxilato, já foram iniciados, visando melhora na resposta eletrocatalítica
da enzima glicose oxidase e devem ser completados;
Pretende-se ainda realizar estudos eletroquímicos entre Sais de Hidróxidos
Básicos Lamelares de Cu-Zn-acetato, que também

já foram iniciados, visando a

utilização para a preparação de eletrodos modificados com a enzima Glicose Oxidase e
estudo de suas propriedades eletroquímicas;
Outra possibilidade é a imobilização da enzima glicose oxidase em HDL pelo
método direto de coprecipitação, com a realização de estudos através de Voltametria
Cíclica deste material e comparação com os materiais obtidos anteriormente;
Estudos preliminares utilizando HDL intercalado com o mediador ferroceno
carboxilato, já vêm sendo desenvolvidos para a imobilização de outras enzimas redox,
como por exemplo, a enzima álcool desidrogenase, em eletrodos de pasta de carbono,
sem a obtenção de resposta satisfatória, por enquanto. Então estudos futuros visam a
melhoria destes, para a aplicação deste sistema na preparação de biossensores de
etanol.
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