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RESUMO 

 

 

 

 

A imobilização de moléculas de interesse biológico em superfícies sólidas é essencial 

para uma série de aplicações biotecnológicas. Dentre as técnicas de imobilização, a 

automontagem camada por camada por adsorção física possui inúmeras vantagens, incluindo 

condições brandas e fisiológicas de preparação, capacidade de incorporar diferentes 

biomoléculas, e controle molecular. Nesta tese foram explorados filmes nanoestruturados de 

materiais de interesse biológico, bem como modelos de membranas, em que foram 

empregadas a técnica de automontagem e a preparação de lipossomos. Os lipossomos, que 

serviram como modelos de membrana, foram imobilizados em filmes automontados e sua 

integridade estrutural foi mantida. Também foram utilizados para incorporar e estabilizar 

melanina, e então imobilizados em filmes automontados, com preservação da propriedade 

fluorescente da melanina. A automontagem também foi utilizada para imobilização das 

enzimas uricase, fitase e colesterol oxidase, alternadas com camadas de polieletrólitos. Estes 

filmes mostraram bom desempenho como biossensores amperométricos para uricase e fitase, 

e como biossensores usando espectroscopia de impedância para a fitase e colesterol oxidase. 

Tais biossensores foram usados para detectar baixas quantidades de ácido úrico, ácido fítico e 

colesterol, respectivamente. Não houve efeitos de interferentes nos sensores amperométricos 

devido à utilização de eletrodos previamente modificados com azul da Prússia, que funcionou 

como mediador redox. A alta sensibilidade e seletividade dos biossensores foram atribuídas à 

natureza do filme ultrafino e à capacidade de reconhecimento das biomoléculas, 

respectivamente. Esta abordagem abre caminho para novas tecnologias de dispositivos para 

diagnósticos clínicos e análises de alimentos, bem como para entender mecanismos de 

interação da biomolécula com a membrana celular para o desenvolvimento de agentes 

terapêuticos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The immobilization of molecules of biological interest on solid surfaces is essential for 

a number of biotechnological applications. Among the techniques for immobilization the 

layer-by-layer (LbL) method based on physical adsorption exhibits several advantages, 

including mild, physiological conditions for film preparation, ability to incorporate different 

biomolecules and molecular control. In this thesis, nanostructured films made with materials 

of biological interest were exploited as model membranes, where use was made of the LbL 

technique and liposomes. The latter, which served as membrane models, were immobilized in 

LbL films and had their structural integrity preserved. Liposomes were also used to 

incorporate and stabilize melanin, which were then deposited on LbL films with the 

fluorescence of melanin being preserved. The LbL method was also used to immobilize the 

enzymes uricase, phytase and cholesterol oxidase, alternated with layers of polyelectrolytes. 

These LbL films were employed in amperometric biosensors with uricase and phytase, and in 

biosensors based on impedance spectroscopy for phytase and cholesterol oxidase. Low 

amounts of uric acid, phytic acid and cholesterol were detected, respectively. There was no 

effect from interferents in the amperometric biosensors because the electrodes were 

previously modified with a layer of Prussian Blue, which acted as a redox mediator. The  high 

sensitivity and selectivity were attributed to the ultrathin nature of the films and the ability of 

molecular recognition of the biomolecules, respectively. The approaches used here open the 

way for novel devices for clinical diagnostics and food quality control, in addition to 

understanding the interaction mechanisms between the biomolecules and the cell membranes, 

which is important for developing therapeutic agents. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

Filmes finos nanoestruturados têm sido amplamente explorados em diferentes áreas, 

da física à medicina, e engloba compostos orgânicos, poliméricos e biológicos, além dos 

metálicos e inorgânicos [1]. A montagem destes filmes ultrafinos é essencial para o 

desenvolvimento de dispositivos moleculares, sensores, estudos de fármacos, bem como para 

o desenho de agentes terapêuticos [2]. Os métodos mais utilizados para a construção de filmes 

ultrafinos de materiais orgânicos e biológicos são as técnicas de Langmuir-Blodgett (LB) [3, 

4], monocamadas automontadas (self-assembly monolayer, SAM) [5, 6] e camada por camada 

(Layer-by-Layer, LbL) [7, 8]. Ambas as técnicas de deposição Langmuir-Blodgett, 

desenvolvida durante a primeira metade do século XX por Langmuir [9] e Blodgett [10], e 

monocamada automontada (SAM), descrita por Sagiv [11] em 1979, têm mostrado uma 

notável capacidade para a imobilização de biomoléculas, como proteínas e células [1], e 

subseqüente aplicações em biocatálises, liberação controlada de drogas (drug delivery) e 

engenharia de tecidos [12]. No entanto, há algumas desvantagens intrínsecas de ambos os 

métodos que limitam determinadas aplicações em biotecnologia.  

No caso do filme Langmuir-Blodgett as desvantagens estão na dependência de 

instrumentação relativamente cara, tempo de preparação, tipo de biomoléculas limitadas 

(filmes LB requerem moléculas anfifílicas) e uma considerável instabilidade da biomolécula 

devido à fraca atração física no interior do filme [12]. Para os filmes SAM, a desvantagem 

está na quantidade de material (biomolécula) sobre o filme, devido à sua natureza 

monomolecular [12]. Uma alternativa é o uso da técnica de automontagem camada por 
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camada (Layer-by-Layer, LbL), desenvolvida mais recentemente por Decher et al. [13, 14], 

baseada na atração eletrostática entre moléculas de cargas opostas. Esta técnica supera 

algumas das desvantagens das técnicas de LB e SAM. Não depende de instrumentação 

sofisticada, bastam alguns béqueres, utiliza moléculas solúveis em água, maior quantidade de 

moléculas adsorvidas no substrato e a alta estabilidade atribuída às condições brandas do 

processo de fabricação. 

A inclusão de biomoléculas, proteínas e modelos de membranas, nestes sistemas é 

relevante porque podem simular interações específicas enzima-substrato, antígeno-anticorpo 

e/ou mimetizar a superfície da membrana celular, permitindo o desenvolvimento de 

dispositivos, como biossensores [1, 2, 12]. Tais dispositivos funcionalizados são originados a 

partir de uma combinação de processos físicos e químicos, como transferência de energia ou 

elétrons, e transformações químicas [12]. Estudos com mais de uma molécula tornam possível 

combinar estas propriedades, para fornecer mais estabilidade ou melhorar a montagem das 

biomoléculas, bem como para viabilizar a aplicação do sistema como dispositivos eletrônicos 

[15, 16, 17]. Além disso, dispositivos exigem controle na organização e orientação molecular 

em uma escala nanométrica. Esta é mais uma vantagem da técnica de automontagem, pois em 

condições ideais permite o controle da montagem de nanoestruturas com diferentes 

compostos.  

Uma ampla gama de técnicas experimentais tem sido empregada no estudo e 

caracterização de filmes ultrafinos, obtidos através da técnica de automontagem. A construção 

de filme automontado pode ser acompanhada por espectroscopia UV-visível, fluorescência e 

ressonância de plasmon de superfície. Interações entre grupos químicos constituintes dos 

filmes podem ser identificados, por exemplo, através de espectroscopias vibracionais, ou por 

alterações nas propriedades elétricas e eletroquímicas dos filmes. Estas últimas, em particular, 

podem ser exploradas para o emprego dos filmes ultrafinos como sensores [17, 18].  
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Neste trabalho foram estudados filmes nanoestruturados de materiais de interesse 

biológico e modelos de membranas, usando as técnicas de automontagem e preparação de 

lipossomos. Os modelos de membrana, lipossomos, foram utilizados para incorporar melanina 

e estudar a imobilização em filmes automontados. Este tipo de abordagem tem por objetivo 

entender mecanismos de interação da biomolécula com a membrana celular para o desenho de 

agentes terapêuticos. A técnica de automontagem também foi usada para imobilizar as 

enzimas uricase, fitase e colesterol oxidase, alternadas com camadas de polímeros, visando à 

aplicação em biossensores para detecção de ácido úrico, ácido fítico e colesterol, 

respectivamente. 

O texto está organizado da seguinte forma: No Capítulo 1 estão descritos os aspectos 

teóricos, com base na literatura, necessários para o desenvolvimento do trabalho, e os seus 

objetivos. No Capítulo 2 estão as metodologias e uma breve descrição das técnicas 

experimentais utilizadas. No Capítulo 3 são abordados resultados obtidos para filmes com 

lipossomos e melaninas em lipossomos. Os resultados obtidos para os filmes oriundos da 

imobilização das enzimas uricase e fitase e suas aplicações como biossensores 

amperométricos estão apresentados no Capítulo 4. No Capítulo 5 estão descritos os resultados 

para os filmes contendo as enzimas fitase e colesterol oxidase e suas aplicações como 

biossensores elétricos. As conclusões finais, perspectivas e referências bibliográficas são 

mostradas no Capítulo 6.  



 

4 

CONCEITOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir será apresentada uma revisão teórica e bibliográfica dos métodos empregados 

para a realização deste trabalho. Destacam-se filmes automontados nanoestruturados (LbL), 

modelos de membranas (lipossomos) e biossensores (amperométrico e por impedância 

elétrica). Além dos métodos também serão abordadas as características das biomoléculas 

utilizadas, melanina e das enzimas uricase, fitase e colesterol oxidase. 

1.1 Filmes camada por camada (Layer-by-layer, LbL) 

Decher, Lvov e colaboradores [13, 14] desenvolveram um método simples e versátil 

para preparar filmes, com diferentes poliíons e/ou materiais carregados. Biomoléculas 

carregadas, tais como DNA, fosfolipídios e proteínas, bem como nanopartículas inorgânicas 

podem ser incluídos nestes filmes [12]. Além da simplicidade, o baixo custo do processo de 

montagem é uma vantagem deste método, pois os instrumentos necessários para a produção 

do filme são apenas béqueres e pinça. A montagem do filme, em sua maioria, é baseada na 

interação eletrostática entre as camadas dos diferentes materiais.  

As Figuras 1A e 1B ilustram, esquematicamente, o mecanismo de fabricação do filme 

automontado através da interação eletrostática entre um policátion e um poliânion, e a 

estrutura idealizada do filme automontado contendo uma bicamada, respectivamente. O 

polieletrólito aniônico é adsorvido em superfície carregada positivamente de um suporte 

sólido. Algumas superfícies, tais como metais, silícios e vidros, têm cargas negativas em 

solução devido a sua oxidação e hidrólise. Na Figura 1, o substrato estava inicialmente 

carregado positivamente e após a adsorção do poliânion a rede de cargas da superfície torna-

se negativa (etapa 2). Em seguida, este substrato é imerso em solução contendo polieletrólito 

carregado positivamente que gera uma nova rede de cargas positiva na superfície. Como 
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resultado, obtém-se uma bicamada de polieletrólito sobre um substrato (etapa 3, Figura 1). 

Este processo pode ser repetido possibilitando a fabricação de filmes contendo multicamadas 

com estruturas e espessuras desejadas. Como a espessura de uma bicamada de polieletrólito é 

geralmente de cerca de 1 nm [7], a técnica de automontagem permite controle de espessura 

em escala nanométrica. 

 

 
Figura 1: A) Representação esquemática do processo de deposição do filme automontado 

sobre um substrato sólido. As etapas 1 e 3 representam a adsorção dos polieletrólitos aniônico 

e catiônico, respectivamente, e as etapas 2 e 4 são os procedimentos de lavagem. No fim da 

etapa 4 tem-se a construção de um filme simples do tipo (A/B)n. B) Estrutura idealizada do 

filme automontado contendo as duas primeiras etapas de adsorção dos polieletrólitos. Figura 

extraída de Decher [7]. 

A formação do filme automontado, inicialmente descrito pela interação eletrostática 

entre as moléculas, pode também ocorrer por outros tipos de interações, como ligações de 

hidrogênio, quimissorção, interações de van der Waals, hidrofóbicas, dentre outras [12]. Esta 

multiplicidade de interações intermoleculares favorece o emprego de diferentes moléculas, 

como as biomoléculas, onde o efeito cooperativo de atração em multipontos exerce papel 

fundamental na imobilização [12]. Importante também é que os filmes automontados são 

A 

B 
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construídos essencialmente com substâncias solúveis em água, favorecendo o emprego de 

biomoléculas. De fato, a desnaturação da biomolécula é minimizada devido à adsorção, que 

pode ser realizada em condições adequadas de pH e temperatura. Estes filmes são altamente 

permeáveis para pequenas moléculas e íons, tornando um sistema apropriado para funções 

baseadas na interação entre biomoléculas imobilizadas e substâncias livres em solução [2, 12].  

A simplicidade, versatilidade e robustez da técnica de automontagem e a possibilidade 

do emprego de diferentes biomoléculas para diferentes aplicações, levaram a um crescente 

interesse dos grupos de pesquisa nesta área. Desde 1997 quando Gero Decher [7] mostrou que 

era possível depositar camadas poliméricas de cargas opostas sobre um substrato com 

controle molecular, o número de artigos publicados a cada ano em filmes automontados tem 

crescido exponencialmente [19]. Em 2007, por exemplo, mais de 1000 artigos foram 

publicados neste tópico, sendo que 30% destes artigos estão relacionados à aplicações 

biológicas [20]. 

Os pioneiros a estudar filmes automontados com biomoléculas foram Sukhorukov e 

colaboradores (1996) [21] e Montrel e colaboradores (1997) [22] que fabricaram filmes 

automontados contendo ácido desoxirribonucléico (deoxyribonucleic acid, DNA) aniônico 

alternado com os polieletrólitos poli(etileno imina) (PEI), poli-L-lisina (PLL) e cloreto de 

poli(alilamônio) (PAH). A estrutura do DNA nesses filmes foi investigada por 

espectroscopias vibracionais e eletrônicas. Os autores mostraram que as forças no filme eram 

interações eletrostáticas entre os grupos fosfatos (PO4
2-

) carregados negativamente do DNA e 

os grupos carregados positivamente dos policátions. A estrutura dupla-hélice do DNA foi 

conservada em todos os filmes e moléculas de água foram encontradas nos filmes ligadas aos 

centros de hidratação do DNA (grupos fosfatos). Filmes contendo DNA apresentaram boa 

bioatividade e notável habilidade de ligação com diferentes moléculas intercaladas com DNA, 

incluindo agentes antitumorais [23]. 
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A estabilidade e atividade de proteínas em filmes automontados foi demonstrado por 

Onda e colaboradores em 1999 [24] com a imobilização da enzima glicose oxidase (GOD) em 

bicamadas alternadas com o polieletrólito PEI ou cloreto de poli(dialil dimetil amônio) 

(PDDA). Para testar a bioatividade da enzima imobilizada foi realizada uma seqüência de 

reações enzimáticas através da imersão do filme polímero/GOD em uma solução contendo D-

glicose, peroxidase (POD) e um corante (DA67). O filme polímero/GOD reagiu convertendo 

n-glicose e O2 em D-glucono-d-lactona e H2O2. A POD e o corante DA67 (indicador) 

reagiram com o H2O2 usado como agente oxidante. O produto de oxidação do DA67 tem 

coeficiente de extinção alto e absorve em 665 nm, a reação enzimática e a atividade da GOD 

foram monitoradas pela mudança no espectro de absorção. Quando comparado à GOD nativa 

em solução, a atividade da GOD no filme foi reduzida em 20%, indicando que o processo de 

imobilização não causou extensa desnaturação da enzima. A atividade enzimática do filme 

GOD foi mantida por 14 semanas quando estocadas em tampão a 4C. Desde então inúmeros 

trabalhos vêm surgindo com a imobilização de proteínas, tais como as enzimas. A 

imobilização destas enzimas em filmes automontados, em sua maioria, tem como finalidade a 

construção de biossensores [2]. 

Mais recentemente, Michel e colaboradores (2004) [25] mostraram que vesículas de 

fosfolipídios (lipossomos) também podem ser incorporadas em filmes com multicamadas de 

polieletrólito, poli(ácido glutâmico)/cloreto de poli(alilamônio) (PGA/PAH), construído pelo 

método de automontagem. Imagens de microscopia de força atômica (AFM), análises de 

microbalança de quartzo e elipsometria mostraram que os lipossomos permaneceram intactos 

quando aderidos na superfície. A Figura 2 ilustra a imagem de AFM do filme contendo 

vesículas. A morfologia granular do filme sugere que a morfologia esférica dos lipossomos 

foi mantida e que o diâmetro das partículas depositadas seja de 100 a 400 nm, compatível com 

o diâmetro das vesículas em solução. Este trabalho abriu caminho para a construção de filmes 
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contendo lipossomos em multicamadas que podem funcionar como "reservatórios" de 

fármacos, como agente terapêutico, ou nanorreatores enzimáticos [26, 27].  

 
Figura 2: Imagem de AFM 3D (2x2 m)do filme automontado PEI/(PGA/PAH)2/vesículas/ 

(PGA/PAH)2. Figura adaptada de [25] 

A partir das publicações que mostraram a viabilidade na utilização de biomoléculas, a 

preparação de filmes finos tem sido das mais ativas áreas de pesquisa em filmes camada por 

camada [19]. Diferentes tipos de biomoléculas podem ser incorporados e então usados como 

biossensores, e mais recentemente em liberação controlada de fármacos através da 

imobilização de modelos de membrana [28]. Neste contexto, para entender o funcionamento 

das biomoléculas em filmes finos é necessário fazer uma abordagem ampla das diferentes 

construções de modelo de membranas e biossensores, bem como os métodos de análise. 

1.2 Modelos de membrana celular 

Membranas biológicas se caracterizam por uma bicamada lipídica que serve como 

barreira para o transporte de determinadas moléculas (Figura 3). As moléculas que constituem 

a bicamada não estão ligadas covalentemente entre si, e por isso possuem certa flexibilidade, 

com mudança na sua forma e nos seus movimentos [29]. São constituídas basicamente por 

lipídios (tais como: fosfolipídios, esfingolipídios e colesterol), proteínas e carboidratos como 

parte de glicoproteínas e glicolipídios. As proporções relativas a proteínas e lipídios variam 
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com o tipo de membrana e função da mesma [30]. Devido à complexidade da membrana 

celular, mecanismos de interações lipídio-biomolécula e suas funções têm sido estudados 

através de modelos de membranas simplificados, denominados sistemas biomiméticos [31, 

32].  

 

Figura 3: Modelo da membrana celular. Figura adaptada de [33]. 

Dentre os sistemas biomiméticos da membrana celular os modelos mais estudados são 

os filmes de Langmuir [31] obtidos com moléculas de lipídios na interface ar/água, e os 

lipossomos [32], que são vesículas de fosfolipídios mimetizando uma bicamada lipídica em 

forma esférica. Este último método foi introduzido em 1965 por Bangham e colaboradores 

[34] em estudos de difusão de íons na membrana lipídica artificial. Nos últimos anos, os 

lipossomos vêm sendo estudados na incorporação e liberação controlada de fármacos (drug 

delivery), essencialmente devido à sua capacidade de proteção, versatilidade estrutural, 

composição, fluidez e possibilidade de incorporar moléculas indiferentemente de solubilidade 

e estrutura [35]. 

Os lipossomos são obtidos pela dispersão de fosfolipídios em meio aquoso e podem 

ser constituídos por uma ou mais bicamadas lipídicas intercaladas com meio aquoso. O 

tamanho, bem como o número de bicamadas por vesícula, pode ser controlado com o método 
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de preparação e composição do lipídio. Os lipossomos mais encontrados na literatura são 

vesículas multilamelares (multilamelar vesicle, MLV), vesículas unilamelares (small 

unilamelar vesicle, SUV) e vesículas unilamelares gigantes (large unilamelar vesicle, LUV). 

Os três tipos de suspensão lipídica estão descritos na Figura 4. 

 

Figura 4: Representação esquemática da bicamada lipídica e dos lipossomos, MLV, SUV e 

LUV. Figura obtida da Avanti Polar Lipids [36]. 

1.2.1 Imobilização dos lipossomos em substratos sólidos 

Os lipossomos podem ser imobilizados sobre um substrato para estudar as interações 

entre membranas e moléculas de interesse biológico, tais como proteínas, peptídeos ou 

fármacos. As superfícies de membranas lipídicas são usualmente receptoras de ligações 

biológicas, pois os elementos de reconhecimento estão expostos na parte externa da célula 

[35]. Imobilização e estabilização dos lipossomos sobre superfícies sólidas exercem papel 

fundamental para biossensores [37], que são baseados nas interações entre lipídios 

imobilizados e proteínas específicas, e para o desenho de sistemas de liberação controlada de 
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fármacos como adesivos (patches) [38], que requer a incorporação do fármaco ou proteína 

nos lipossomos. 

Vários métodos para gerar sistemas modelo de membrana em substratos sólidos têm 

sido descritos na literatura, incluindo os filmes de Langmuir-Blodgett (LB) e filmes camada 

por camada. A técnica camada por camada permite que os fosfolipídios sejam montados com 

multicamadas de polieletrólitos, que podem servir como matriz apropriada para imobilização. 

Além disso, também podem encapsular biomoléculas sem alterar o ambiente aquoso nativo, 

sem contato direto com os polieletrólitos. Uma vez que as camadas exteriores e interiores dos 

lipossomos são hidrofílicas, as interações com as superfícies incluem forças eletrostáticas e de 

hidratação, além de forças de van der Waals [39]. 

Devido à baixa estabilidade da bicamada lipídica em suportes sólidos, estudos têm 

sido feitos para preservar a estabilidade do lipossomo em filmes automontados. Volodkin e 

colaboradores [40] produziram filmes automontados com lipossomos utilizando dois 

polieletrólitos biocompatíveis, ácido hialurônico (HA) e poli-L-lisina (PLL). A morfologia do 

filme foi caracterizada e comparada à morfologia de um filme dos mesmos polieletrólitos, 

mas com partículas de látex rígidas ao invés dos lipossomos. Ambas as morfologias foram 

similares, indicando que os lipossomos, quando recobertos com PLL, mantêm sua forma 

esférica. A Figura 5 representa esquematicamente o sistema de deposição dos lipossomos 

proposto por Volodkin e colaboradores [40]. 
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Figura 5: Esquema da imobilização de lipossomos em filmes automontados. Lipossomos 

foram recobertos com PLL e então depositados sobre o substrato contendo um filme 

automontado PLL/HA de 12 bicamadas. Figura adaptada de [40] 

1.2.2 Estabilização da melanina em lipossomos 

Melaninas pertencem a uma classe importante de bio-macromoléculas contidas em 

diferentes órgãos dos organismos vivos [41]. Podem ser encontradas em diversas regiões do 

corpo humano e animais, como pele, cabelo, olhos, e nas plantas, como chá verde. Existem 

três classes de melaninas: eumelaninas, feomelaninas e allomelaninas [42], sendo as 

eumelaninas atualmente as mais investigadas [43]. Estas são encontradas em animais e se 

apresentam na forma de pigmentos marrom e preto. Estas bio-macromoléculas têm 

propriedades físico-químicas variadas, incluindo fotocondução e piezeletricidade, e exercem 

funções como fotoproteção, fotossensibilização, e termorregulação [42]. Podem absorver 

numa larga faixa do UV-visível e agem como antioxidantes [44, 45]. Devido a essa variedade 

de funções e propriedades físicas, estas macromoléculas vêm sendo usadas no tratamento de 

doenças [46], e em dispositivos eletrônicos, fotoativos e biossensores [47]. 

A imobilização e manipulação da melanina em substratos sólidos são interessantes 

para aplicações tecnológicas por causa das propriedades eletrônicas que apresentam, além de 

servir para investigar o processo de automontagem [48]. No entanto, essa é uma tarefa difícil 

devido a sua baixa solubilidade e estabilidade química em meio aquoso e pelos filmes 

apresentarem suas estruturas heterogêneas. Há relatos de deposição de melanina sobre 
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substratos sólidos através de técnicas de evaporação de solvente (film cast) [49], mas este 

procedimento geralmente resulta em filmes não-homogêneos, descontínuos e pouco 

reprodutíveis. A otimização da manipulação de melaninas com o uso de detergentes, como o 

dimetilsulfóxido (DMSO), e solventes alternativos tem sido investigada [48-50]. Entretanto, a 

incorporação da melanina em vesículas lipídicas (lipossomos), que poderia propiciar um 

ambiente mais próximo do fisiológico, sem usar solventes orgânicos ou pHs elevados, tem 

sido pouco explorada. 

1.3 Biossensores 

Um biossensor geralmente é definido como dispositivo analítico contendo um 

elemento biológico capaz de reconhecer determinada substância, conectado ou integrado em 

um transdutor que converte uma resposta biológica em um sinal eletrônico ou óptico 

proporcional à concentração do composto a ser detectado [51]. A Figura 6 representa 

esquematicamente os componentes de um típico biossensor: a) biorreceptor que interage 

especificamente com o analito; b) arquitetura da interface onde uma molécula biológica 

específica interage com o analito e dá origem a um sinal captado pelo c) transdutor. O sinal do 

transdutor é convertido em um sinal eletrônico e amplificado por um circuito detector 

utilizando uma referência apropriada e enviado para um processador, como um software de 

computador (d) para ser convertido em parâmetros físicos que descrevem o efeito envolvido 

no sistema (e). Os biossensores podem ser aplicados em diversas amostras, tais como fluidos 

humanos (sangue, urina e saliva), amostras de alimentos, culturas celulares e em amostras 

ambientais (solo, ar, e água). 
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Figura 6: Elementos e componentes de um típico biossensor. Figura adaptada de Grieshaber 

e colaboradores [51].  

Os biossensores são geralmente muito seletivos devido à possibilidade de adequar a 

interações específicas de determinados compostos biológicos através da sua imobilização 

sobre a superfície de um eletrodo (sensor). Dentre as moléculas de reconhecimento específico 

utilizadas em biossensores estão as enzimas, ácidos nucléicos, anticorpos e antígenos, sendo 

as enzimas as mais encontradas na literatura [1, 2, 12]. Para explorar as interações específicas 

através do biorreconhecimento, a arquitetura da superfície do sensor também deve suprimir 

qualquer interação não-específica. Inúmeros esforços têm sido feitos para modificar 

superfícies capazes de eliminar qualquer interação do analito ou interferentes diretamente com 

a superfície e conseqüentemente capazes de prolongar o tempo de vida do biossensor [52]. 

Uma multiplicidade de biossensores pode ser encontrada em laboratórios do mundo 

todo, inclusive sendo utilizados como ferramenta de diagnóstico em testes clínicos. Mas a 

produção de dispositivos portáteis e baratos está praticamente limitada a um exemplo bem 

conhecido, o sensor de glicose [53]. Em muitos casos as principais limitações da produção de 

dispositivos para teste de diagnósticos são a habilidade para melhorar o princípio de 
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transdução e a falta de boa relação custo-eficácia do método de produção. Portanto, os testes 

clínicos são limitados aos usuários experientes, alto custo do equipamento, necessidade de 

laboratório e não podem ser utilizados, por exemplo, pelos próprios pacientes ou médicos no 

campo. 

Publicações relacionadas a sensores foram esparsas no início do século 20. O primeiro 

sensor foi introduzido por Clark em 1955/56 [54] com o eletrodo para detectar oxigênio. As 

subseqüentes modificações do eletrodo de oxigênio levaram a outra publicação em 1962 [55], 

com o primeiro sensor de glicose, realçando sensores eletroquímicos com um transdutor 

baseado na enzima glicose oxidase. A tecnologia desse trabalho foi transferida e desenvolvida 

pela Yelow Spring Instrument Company levando ao lançamento comercial do primeiro 

biossensor de glicose em 1975 [56]. Desde então, várias formas de biossensores de glicose 

foram desenvolvidas [52], assim como muitas outras tecnologias de dispositivos [57]. 

Os biossensores podem ser classificados de acordo com a técnica utilizada para 

traduzir um processo bioquímico em um sinal analógico, que incluem: sensores óticos [58], 

piezelétricos [59], calorimétricos [68], eletroquímicos [51] e elétricos [61]. Podem também 

ser classificados de acordo com a biomolécula que reconhece o analito alvo, por exemplo: 

sensores por afinidade, quando o biorreceptor usa somente interações como antígeno-

anticorpo [61], sensores enzimáticos ou catalíticos, quando o analito é o substrato da enzima 

que participa de uma reação catalítica detectada através do sinal produzido pelo substrato ou 

produto da reação enzimática [51]. As técnicas de eletroquímica e impedância elétrica 

possibilitam medir propriedades elétricas para extrair tais informações dos sistemas 

biológicos. A seguir serão descritas algumas das características de ambas as técnicas. 
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1.3.1 Biossensores eletroquímicos 

Biossensores eletroquímicos são normalmente baseados na catálise enzimática de uma 

reação que produz ou consome elétrons, por exemplo as enzimas oxido-redutases [51]. Um 

sistema de sensoriamento eletroquímico usualmente contém três eletrodos, um eletrodo de 

referência, que mantém o potencial constante, um contra eletrodo e um eletrodo de trabalho, 

onde ocorre o processo biológico. O composto a ser analisado reage na superfície do eletrodo 

de trabalho, e os íons produzidos geram sinal.  

Dos sensores eletroquímicos o mais utilizado é o biossensor amperométrico [62] que 

baseia-se na medida de corrente em função do tempo, quando o eletrodo é mantido a um 

potencial apropriado e constante. A mudança da corrente registrada é proporcional à 

quantidade de espécies eletro-reduzidas/oxidadas, ou seja, proporcional à concentração do 

analito. O sinal deste biossensor é gerado pela troca de elétrons entre o sistema biológico na 

camada biorreceptora e o eletrodo. A Figura 7 ilustra os princípios de trabalho de uma 

biossensor amperométrico.  

 

Figura 7: Representação esquemática do funcionamento de um biossensor amperométrico. 

Figura adaptada de [62]. 

Biossensores amperométricos têm a vantagem de serem altamente sensíveis, 

apresentarem resposta rápida e serem de baixo custo, em comparação aos biossensores 

ópticos, calorimétricos e piezelétricos. Porém, a contaminação da superfície do eletrodo pode 
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causar falhas, o que tem sido evitado com o uso de uma membrana excluindo interferentes ou 

substâncias indesejáveis na reação. Assim, permite-se somente a passagem de oxigênio e 

peróxido de hidrogênio, como descrito por Clark para o sensor de oxigênio [54].  

Moléculas de O2 e H2O2 em contato com o eletrodo de trabalho em altos potenciais, 

oxidam e/ou reduzem espontaneamente, gerando um sinal. Usando este princípio, 

pesquisadores constroem eletrodos com enzimas oxidases que geram peróxido de hidrogênio 

detectado em altos potenciais [63]. Para estes eletrodos não é conveniente usar membrana 

seletiva, uma vez que o substrato (analito) tem que interagir com a enzima fixada no eletrodo. 

Por isso, esses biossensores estão sujeitos a interferentes de outras espécies eletroativas, tais 

como ácido úrico e ácido ascórbico, que também são oxidadas em altos potenciais. Uma 

alternativa para este problema tem sido o uso de outras enzimas, as peroxidases, que catalisam 

a redução do H2O2 e possibilitam a transferência de elétrons entre o subproduto da enzima e o 

eletrodo [17]. Esta abordagem, embora apresente boa sensibilidade e precisão, tem como 

desvantagem o alto custo e baixa estabilidade, bem como a limitação na imobilização sobre 

um substrato sólido. 

O problema de interferentes vem sendo resolvido nas últimas décadas com o emprego 

de mediadores inorgânicos eletroquímicos, que catalisam a oxidação ou redução do peróxido 

de hidrogênio [52]. Com mediadores, pode-se operar com um potencial aplicado menor, 

eliminando os efeitos dos interferentes eletroquímicos. Nesta perspectiva, hexacianoferratos e 

em particular Azul da Prússia (Prussian Blue, PB), hexacianoferrato (II) férrico, têm sido 

amplamente utilizados.  

1.3.1.1 Eletrodo modificado com Azul da Prússia 

A detecção do H2O2, gerado pela reação catalítica das enzimas oxidases, é a principal 

ferramenta de detecção em biossensores amperométricos, pois sua concentração é diretamente 

proporcional à concentração do substrato (analito) da enzima. Após as descobertas de Neff 
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(1978) [64] e Itaya (1982) [65], a primeira tentativa para estudar o azul da Prússia como 

mediador eletroquímico de peróxido de hidrogênio foi feita por Boyer e colaboradores [66] 

em 1990 com o eletrodo de pasta de carbono. Embora eles tenham demonstrado um bom 

desempenho analítico (detecção linear de 0,03 a 0,003 M operando a -0,4 V versus SCE), o 

experimento despertou pouco interesse até 1994 quando Karyakin e colaboradores [67] 

demonstraram o processo de otimização do PB sobre um substrato sólido aumentando a 

capacidade catalítica para H2O2.  

Mais tarde foi investigado o peróxido de hidrogênio em diferentes potenciais, 

permitindo o uso de eletrodos modificados com PB aplicando um potencial de 0,0 V versus 

Ag/AgCl com uma sensibilidade de micromolar [68]. Nas condições otimizadas, ou seja, 

deposição eletroquímica de uma camada fina de PB, a detecção do H2O2 foi muito similar ao 

obtido com o uso de enzimas peroxidases [68, 69]. Devido à alta atividade catalítica e 

seletividade o PB foi considerado uma “peroxidase artificial”. O potencial de detecção (0,0 V 

versus Ag/AgCl) foi baixo o suficiente para evitar efeitos dos interferentes mais comuns, 

como ácido úrico e ácido ascórbico [69]. Após a otimização do PB na detecção de H2O2, 

houve grande aumento na aplicação de biossensores com PB [52]. Mais de dez enzimas têm 

sido acopladas com PB, e em todos os casos um bom desempenho em termos de limite de 

detecção e em nível de interferentes foi obtido, adequado para diferentes procedimentos 

amperométricos [52].  

Um biossensor amperométrico de glicose baseado na imobilização da glicose oxidase 

(GOD) em filmes automontados sobre um substrato de óxido de índio dopado com estanho 

(indium tin oxide, ITO) modificado com PB foi construído no nosso grupo de pesquisa [70]. O 

biossensor apresentou alta sensibilidade e limite de detecção de 0,2 molL
-1

. A alta 

sensibilidade foi atribuída à natureza do filme ultrafino, além de o sistema operar em baixo 

potencial, que só possível devido à eficiência na catálise do H2O2 na reação enzimática com a 
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presença de PB. A seletividade para a glicose foi demonstrada pela inexistência de efeitos de 

interferentes, como ácido ascórbico e ácido úrico. O biossensor manteve-se estável durante 20 

dias indicando a estabilidade do sistema PB + GOD. 

1.3.2 Biossensores com medidas de impedância elétrica 

Biossensores baseados em medidas de impedância elétrica podem trazer diferentes 

informações do sistema, desde mudanças no filme a mudanças no meio. Medidas de 

impedância com tensão ou corrente alternada (AC) de um material combinam ambas as 

propriedades capacitiva e resistiva [71]. As regiões de freqüência da tensão AC podem dar 

informações das propriedades elétricas dos diferentes eventos do sistema em análise, como as 

reações biológicas na superfície do eletrodo. Uma variedade de biomoléculas tem sido usada 

como biossensores com medidas AC, com diferentes graus de sucesso. Em particular, 

anticorpos e moléculas de reconhecimento [61] têm sido imobilizados sobre eletrodos, com a 

detecção sendo feita através da mudança de capacidade e/ou resistência quando o antígeno 

liga-se ao sensor. Embora medidas de impedância AC não tenham sido tão exploradas em 

sistemas biológicos, há vários trabalhos, incluindo uma patente, descrevendo este modelo de 

detecção com sensores de filmes poliméricos, como exemplo a “língua eletrônica” [72].  

Medidas de impedância AC foram usadas para detectar uréia, com filme contendo 

material polimérico e urease [73]. A produção de íons amônio gerada da reação urease-uréia 

nas amostras resultou em mudança no pH, provocando aumento na capacitância. A detecção 

de uréia entre 2 e 100 mM foi obtida com uma mudança na resposta elétrica, ao longo deste 

intervalo, por mais de quatro ordens de grandeza. Zucolotto e colaboradores [18] 

desenvolveram um biossensor altamente sensível para detecção de catecol utilizando a enzima 

Cl-catecol 1,2-dioxigenase (CCD) depositada sobre um eletrodo interdigitado. A CCD foi 

imobilizada alternada com o dendrímero poli(amido amina) geração 4 (PAMAM-G4) usando 

a técnica de automontagem. Mudanças na capacitância, em função da concentração do 
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catecol, foram monitoradas nas freqüências de 1Hz a 1 MHz. O limite de detecção atingido 

foi de 10
-10

 M. A detecção elétrica foi comparada com a detecção ótica, utilizando o mesmo 

biossensor, no qual o limite de detecção obtido foi de 10
-7

 M, ou seja, o sensor elétrico 

apresentou maior sensibilidade que o sensor ótico.  

1.4 Enzimas 

1.4.1 Uricase 

A determinação de ácido úrico dissolvido em fluído humano é necessária no 

diagnóstico de doenças como gota, hiperuricemia, síndrome de Fanconi e as que são causadas 

por falhas do catabolismo da purina [74]. Sensores de ácido úrico têm sido produzidos desde 

1980 com a enzima uricase [75], denotada como urate oxidase (UOx). Esta catalisa a 

oxidação do ácido úrico na presença de oxigênio, que age como oxidante, produzindo 

alantoína e CO2 como produto de oxidação do ácido úrico, e H2O2 como produto de redução 

do O2 (Figura 8) [76]. Uma estratégia para detecção do H2O2 é o emprego do método 

amperométrico com enzimas oxidases. No caso da UOx existe um inconveniente, pois o 

próprio ácido úrico é oxidado em eletrodos convencionais, tais como platina (Pt), ouro (Au) e 

carbono em potenciais que são suficientes para oxidar o H2O2. Para contornar este problema, 

vários autores desenvolveram eletrodos modificados para detectar o ácido úrico através da 

UOx utilizando potenciais baixos [76, 77] ou bloqueando o acesso do ácido úrico ao eletrodo 

permitindo somente a passagem do H2O2, que é uma molécula menor que o ácido úrico [63]. 
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Figura 8: Reação catalítica da enzima uricase com oxidação do ácido úrico na presença de 

oxigênio produzindo alantoína e CO2 como produto de oxidação do ácido úrico, e H2O2 como 

produto de redução do O2. 

Kuwabata e colaboradores [76] imobilizaram a uricase em monocamada automontada 

sobre um eletrodo de ouro modificado com 2-aminoetano tiolato. A uricase foi depositada em 

conjunto com gluteraldeído como agente reticulante. O eletrodo Au/UOx apresentou resposta 

amperométrica ao ácido úrico com o uso de [Fe(CN)6]
3-

, como mediador de H2O2, dissolvido 

em solução, podendo assim ser detectado em baixos potenciais (0,1 V versus SCE). Miland e 

colaboradores [77] depositaram a uricase com peroxidase de raiz forte (horseradish 

peroxidase, HRP) sobre eletrodos de pasta de carbono com poli(-aminofenol), usado como 

polímero condutor. O H2O2 foi detectado a 0,05 V versus Ag/AgCl. Hoshi e colaboradores 

[63] prepararam sensores amperométricos usando uma membrana de polieletrólito e o método 

de multicamadas automontadas. Eles depositaram a UOx alternada com a poli(alilamina) 

(PAA) sobre eletrodos de Pt previamente modificados com uma membrana, resultando em um 

filme automontado contendo duas bicamadas de PAA/PVS (poli(vinil sulfônico), como 

apresentado na Figura 9. Moléculas de H2O2 poderiam passar livremente na membrana, que 

bloqueia moléculas maiores tais como o ácido úrico. Neste caso, a detecção amperométrica 

foi obtida a 0,6 V versus Ag/ACl. 
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Figura 9: Imobilização da uricase em filme automontado sobre um eletrodo de Pt modificado 

com uma membrana de (PAA/PVS)2. Figura adaptada de [63]. 

Embora os biossensores mencionados aqui possibilitem detecção de ácido úrico na 

presença de interferentes, ácido ascórbico e dopamina, com eletrodos modificados, estes 

sistemas apresentam desvantagens. No biossensor proposto por Kuwabata e colaboradores 

[76], a uricase foi deposita com o método de reticulação através de ligações covalentes, 

dificultando a mobilidade da enzima e, conseqüentemente, a perda de atividade da mesma. No 

biossensor de Miland e colaboradores [77] a detecção do H2O2 em baixos potenciais foi 

possível devido à enzima peroxidase, mas com o inconveniente da baixa estabilidade da 

enzima. Para o sensor proposto por Hoshi [63], embora haja a estabilidade da enzima em 

filme automontado, a detecção do acido úrico é conduzida em potencial em que ocorrem 

interferentes. Além disso, a membrana de polieletrólito deve ser seletiva a grandes moléculas 

e este filme não pode apresentar “imperfeições”. 
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1.4.2 Fitase 

O ácido fítico (hexafosfato de mio-inositol) é uma fonte rica em fósforo, considerado 

reservatório de fosfato em cereais, legumes e grãos [78]. O fósforo é um nutriente essencial 

para todas as formas de vida, sendo essencial para os ácidos nucléicos, fosfolipídios e 

adenosina tri-fosfato (ATP) [79]. Entretanto, na forma de ácido fítico o fósforo é 

antinutricional, pois promove efeito inibitório sobre a biodisponibilidade de minerais, 

tendendo a quelar metais essenciais, como magnésio, zinco, ferro e cálcio, formando sais 

insolúveis e pouco biodisponíveis [80]. Além de antinutricional, contribui para a poluição do 

meio ambiente, pois a maior parte do ácido fítico ingerido é inevitavelmente excretado sem 

nenhum aproveitamento. De fato, os criadores inserem fosfatos inorgânicos na alimentação 

dos animais e grande quantidade desses fosfatos é lançada no meio ambiente pela prática 

agrícola através de estercos. O esterco espalhado é conseqüentemente levado do solo pelas 

águas que podem provocar um crescimento incontrolável de algas nos rios e mar. Esta 

eutroficação causa desequilíbrios na natureza e ameaça a vida aquática [81].  

As fitases, além de combater a poluição, apresentam aspecto econômico positivo, pois 

o que não se gasta com os fosfatos inorgânicos nas rações de animais é aplicado na compra da 

enzima que catalisa o ácido fítico da ração, liberando fosfatos. Para que não haja excesso 

desta enzima é necessário o conhecimento da quantidade de ácido fítico dos alimentos e qual 

proporção ideal enzima-ácido fítico para minimizar o desperdício, viabilizando 

economicamente e diminuindo o impacto ambiental [82].  

Os métodos mais utilizados para determinar o ácido fítico requerem procedimentos 

sofisticados, tais como ressonância magnética nuclear, cromatografia líquida de alta 

eficiência, cromatografia de fase reversa [83] e eletroforese em Gel de SDS-Policrilamida 

(SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis, SDS-PAGE) [84]. Biossensores baseados na 

atividade catalítica da enzima fitase podem constituir um método mais simples e rápido para a 
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quantificação e detecção do ácido fítico. Esta catálise do ácido fítico na presença da fitase e 

água produz inositol como produto de hidrólise do ácido fítico, e íons fosfatos (PO4
3-

) (Figura 

10).  

 

Figura 10: Reação catalítica da enzima fitase com ácido fítico produzindo inositol como 

produto de hidrólise do ácido fítico, e íons fosfatos (PO4
3-

). 

Um biossensor amperométrico foi proposto por Mak e colaboradores [15] para 

detecção de ácido fítico baseado na co-imobilização das enzimas fitase e piruvato oxidase em 

eletrodos de platina. Ambas as enzimas foram imobilizadas com hidrogel de poli(carbamoil 

sulfonado) (PCS), sendo o sistema de detecção bi-enzimático apresentado na Figura 11. A 

fitase hidrolisa o ácido fítico gerando íons fosfatos, catalisados pela piruvato oxidase gerando 

H2O2. O peróxido de hidrogênio é então oxidado a 0,6 V versus Ag/AgCl na superfície do 

eletrodo. O limite de detecção foi de 0,002 mM com resposta linear de 0,2 a 2 mM. Apesar de 

o sistema oferecer uma alternativa para detecção de ácido fítico aos métodos convencionais, 

apresenta inconvenientes, como a pouca estabilidade da piruvato oxidase, que diminui a 

eficiência do biossensor com o tempo de armazenamento, e o efeito de interferentes, uma vez 

que o sensor opera em alto potencial. 
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Figura 11: Diagrama esquemático do mecanismo de detecção do ácido fítico com o eletrodo 

contendo as enzimas fitase e piruvato oxidase. Figura adaptada por [15]. 

1.4.3 Colesterol oxidase 

Biossensores contendo a colesterol oxidase imobilizada podem ser vantajosos em 

comparação aos métodos tradicionais de detecção do colesterol, como por exemplo, 

espectrofotometria [85], cromatografia gás-líquido e cromatografia líquida de alta precisão 

(HPLC) [86, 87], devido à simplicidade e baixo custo. O desenvolvimento de métodos viáveis 

para detecção de colesterol no sangue, um parâmetro fundamental para identificar distúrbios 

como hipercolesterolemia [88, 89], é necessário. Além disso, é importante para controlar a 

quantidade de colesterol em alimentos para o consumo humano. O colesterol é um esterol 

encontrado em ovos, carnes, queijos amarelos, e derivados. A enzima colesterol oxidase 

catalisa a reação química do colesterol, que na presença de oxigênio produz colestenona e 

H2O2 (Figura 12). 
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Figura 12: Reação catalítica da enzima colesterol oxidase com oxidação do colesterol na 

presença de oxigênio produzindo colestenona e H2O2. 

Biossensores para colesterol têm sido amplamente utilizados em análises bioquímicas 

devido à boa seletividade, resposta rápida, baixo custo, portabilidade e longa estabilidade 

[90]. Os biossensores de colesterol descritos na literatura em sua maioria são focados em 

diagnosticar doenças [17, 90] e no controle de alimentos. Por exemplo, Basu e colaboradores 

[16] desenvolveram um biossensor com co-imobilização das enzimas colesterol esterase e 

colesterol oxidase para determinar o teor de colesterol em alimentos, utilizando medidas 

eletroquímicas. As enzimas foram imobilizadas por reticulação com gluteraldeído e albumina 

de soro bovino (BSA) sobre um substrato de ouro. Este sensor apresentou resposta linear de 2 

a 50 mg/dL de colesterol, em uma faixa que permite aplicação em amostras reais de 

alimentos. Porém, neste estudo o colesterol foi detectado na presença de Triton X-100 e não 

em amostras reais. 

Um outro sistema multienzimático contendo as enzimas colesterol oxidase e 

peroxidase de raiz forte (HRP) foi apresentado por Bongiovanni e colaboradores [17], para 

um biossensor eletroquímico que detectava colesterol a um potencial de -280 mV vs. 

Ag/AgCl na presença de Triton X-100. A resposta amperométrica foi linear de 0,04 a 0,27 

mM. A imobilização da colesterol oxidase em filmes automontados com poli(etileno imina) 
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(PEI) foi relatada por Ram e colaboradores [90], sendo que a forte interação entre a proteína e 

o polieletrólito melhorou a estabilidade da multicamada, e conseqüentemente manteve a 

atividade da enzima devido às condições brandas de deposição. As multicamadas PEI/COX 

foram depositadas sobre eletrodo de ITO e então analisada a resposta eletroquímica do 

sistema. Para este biossensor foi obtida uma resposta amperométrica linear de 0,1 a 1 mM da 

concentração de colesterol em Triton X-100 com potencial de 0,6 V versus Ag/AgCl. Embora 

o sistema de deposição seja mais eficaz do que em outros trabalhos descritos na literatura, a 

detecção foi realizada em alto potencial, ou seja, tem-se o efeito de interferentes. Além disso, 

como nos outros trabalhos, a detecção foi realizada com o colesterol na presença de Triton X-

100. 
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OBJETIVOS 

Este trabalho teve como principal objetivo o estudo de filmes automontados 

nanoestruturados contendo moléculas de interesse biológico, como modelo de membrana e 

enzimas, com o intuito de aplicação em agentes terapêuticos e desenvolvimento de protótipos 

de biossensores, respectivamente. Dentre as metas específicas, destacam-se: 

1 Estudar a integridade de lipossomos do fosfolipídio dipalmitoil 

fosfatidil glicerol (DPPG) imobilizados em filmes automontados com o 

dendrímero poli(amido amina) geração 4 (PAMAM-G4) 

2 Avaliar a estabilidade da melanina incorporada em lipossomos de 

DPPG, e então imobilizar o sistema melanina em lipossomos em filmes 

automontados com poli(etileno imina) (PEI). 

3 Imobilizar as enzimas fitase e uricase em filmes automontados, 

alternadas com polieletrólitos, cloreto de poli(alilamônio) (PAH) e 

cloreto de poli(dimetildialilamônio) (PDAC) e PEI, para detecção 

amperométrica do ácido fítico e ácido úrico, respectivamente. 

4 Imobilizar as enzimas fitase e colesterol oxidase em filmes 

automontados, alternadas com o polieletrólito PAH, para detectar ácido 

fítico e colesterol, respectivamente. Para o colesterol, em particular, 

realizar a detecção em amostra real (gema de ovo de galinha).
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Capítulo 2  

PARTE EXPERIMENTAL E MÉTODOS DE 

CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Materiais 

2.1.1 Lipossomos 

Os lipossomos foram preparados a partir do fosfolipídio dipalmitoil fosfatidil glicerol 

(1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-[Phospho-rac-(1-glycerol)], DPPG) adquirido comercialmente 

da Avanti Polar Lipids com alto grau de pureza (> 99%) e massa molecular 744,96 gmol
-1

. 

Este fosfolipídio, além de ser um dos mais estudados em modelos de membranas, foi 

selecionado devido a sua carga negativa em pH~7. Os reagentes utilizados para solubilizar o 

DPPG foram metanol e clorofórmio com grau de pureza para cromatografia obtidos da Merck 

e Mallinkrod, respectivamente. Os fosfolipídios foram então hidratados com água ultrapura, 

do sistema de purificação Milli-Q com resistividade 18,2 M e pH ~ 5,7. A melanina 

sintética, preparada através da oxidação de tirosina com peróxido de hidrogênio e incorporada 

nos lipossomos, e a proteína albumina de soro bovino (bovine serum albumin, BSA) foram 

adquiridas da Sigma-Aldrich com grau de pureza  97% e  96%, respectivamente. As 

estruturas do fosfolipídio DPPG e da melanina estão representadas na Figura 13. 
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Figura 13: Estrutura química da melanina sintética e do fosfolipídio DPPG. 

2.1.2 Polieletrólitos 

Os filmes contendo lipossomos e lipossomos+melanina foram automontados 

alternados com o dendrímero poliamidoamina geração 4 (PAMAM-G4) e o polieletrólito 

poli(etilenoimina) (PEI), respectivamente. Na fabricação dos filmes contendo enzimas foram 

utilizados como polieletrólitos o cloreto de poli(alilamônio) (PAH), cloreto de 

poli(dodecildimetil amônio) (PDAC) e PEI. Antes da deposição dos filmes, foi depositado 

sobre o substrato um filme contendo os polímeros PAH e poli(vinil sulfonato de sódio) 

(PVS), que atua como camada intermediária para diminuir efeitos do substrato . Os 

polieletrólitos PEI (massa molecular média, MW média = 25000 g/mol), PDAC (alta MW 

média = 400000-500000 g/mol), PVS (25% da massa total, wt, em H2O) e o dendrímero 

PAMAM-G4 (solução metanólica 10% peso a peso, MW = 14215 g/mol) foram adquiridos 

comercialmente da Sigma-Aldrich e o PAH (MW média = 60000) foi obtido da Alfa Aesar. A 

Figura 14 ilustra as estruturas químicas dos polieletrólitos descritos acima. 
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Figura 14: Estruturas dos polieletrólitos poli(etilenoimina) (PEI), cloreto de poli(alilamônio) 

(PAH) , poli(vinil sulfato) (PVS) poliamidoamina geração 4 (PAMAM-G4) e cloreto de 

poli(dodecildimetil amônio) (PDAC). 

2.1.3 Enzimas e analitos 

As enzimas fosfoidrolase, fitase de Aspergillus ficuum (EC 3.1.3.8) (1,1 unidades/mg, 

ponto isoelétrico, PI = 4,5), e oxidoredutases, uricase de Bacillus fastidiosus (EC 1.7.3.3) (~9 

unidades/mg, PI = 5,4) e colesterol oxidase (EC 1.1.3.6) (100 unidades/mg, PI = 4,6 - 5,2) 

foram obtidas comercialmente da Sigma-Aldrich. Os analitos ácido fítico, ácido úrico e 

colesterol, adquiridos da Aldrich, Fluka e Sigma, respectivamente. Uma vez que o colesterol é 

insolúvel em água, um sistema biomimético foi empregado usando o colesterol incorporado 

em lipossomos. O lipídio utilizado neste sistema foi o fosfolipídio natural fosfatidil glicerol de 

ovo de galinha (EggPG) (MW = 771 g/mol) obtido da Avanti Polar Lipids. A gema natural de 

ovo de galinha utilizada nas análises de colesterol foi obtida comercialmente da Mr. Valley. A 

concentração do colesterol na gema foi calculada a partir das informações nutricionais 
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fornecidas pelo produtor. A Figura 15 representa as estruturas terciárias das enzimas e 

estruturas químicas dos analitos estudados.  
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Figura 15: Estruturas terciárias das enzimas fitase, uricase e colesterol oxidase, e estruturas 

químicas dos analitos ácido fítico, ácido úrico e colesterol. As estruturas das enzimas; fitase 

[79], uricase [91] e colesterol oxidase [92] foram obtidas do Protein Data Bank (PDB) [93]. 

2.1.4 Substratos 

Os filmes automontados camada por camada foram depositados sobre substratos 

apropriados para cada tipo de medida. Para medidas de espectroscopia no UV-visível e 

fluorescência foram utilizados substratos de quartzo, devido à absorção e emissão das enzimas 

que foram monitoradas por volta de 200-400 nm e 290-400 nm, respectivamente. Os 

substratos utilizados nas medidas de voltametria e amperometria foram de vidro recoberto 

com óxido de índio dopado com estanho (indium tin oxide, ITO) Delta Technologies e filme 

de azul da Prússia (Prussian Blue, PB) eletrodepositado sobre ITO, respectivamente. As 

medidas elétricas foram conduzidas com eletrodos de vidro interdigitados, com trilhas de ouro 

com espaçamento de 10 m entre as trilhas, preparados e cedidos pelo prof. Dr. Antonio Riul 

Jr. Substratos de silício e fluoreto de cálcio (CaF2) foram utilizados para medidas de 

espectroscopia no infravermelho no modo de transmitância. Os substratos de silício e quartzo 

foram previamente tratados com solução de hidrofilização, sendo que o substrato foi imerso 
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em uma solução básica contendo NH4OH:H2O2:H2O (1:1:5) por 10 minutos à temperatura de 

70C e então lavado com água Milli-Q. Em seguida adicionado na solução ácida 

HCl:H2O2:H2O (1:1:6) por mais 10 minutos a 70C e novamente lavado com água ultrapura.  

2.1.4.1 Azul da Prússia 

O azul da Prússia, hexacianoferrato férrico, ou do inglês Prussian Blue (PB) foi usado 

como mediador para detecção eletroquímica de oxigênio (O2) e peróxido de oxigênio (H2O2) 

[52]. A estrutura do PB determinada como célula unitária cúbica de 10,2 Å com canais de 

diâmetros de aproximadamente 3,2 Å que permitem a difusão de moléculas de baixa massa 

molecular. O filme de PB pode ser reduzido formando o branco da Prússia (Prussian White, 

PW), como mostrado na equação 1: 

3644364 44 ])CN(Fe[FeKKe])CN(Fe[Fe IIIIIIIII    (1) 

 

onde Fe
III

 e Fe
II
 são os estados de oxidação dos átomos de Ferro. 

As formas reduzidas e oxidadas do PB têm atividade catalítica para a redução do O2 e 

H2O2 e oxidação do H2O2, respectivamente. A Figura 16 representa esquematicamente a 

detecção de H2O2 baseado em um biossensor, no qual a enzima catalisa o analito liberando o 

H2O2, e então este é reduzido através da atividade catalítica do PB. 
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Figura 16: Representação esquemática de um biossensor com a enzima oxidase para a 

detecção de peróxido de hidrogênio com eletrodo modificado com azul da Prússia (PB). 

Figura adaptada de Ricci [52]  

O filme de PB foi montado sobre ITO através de deposição eletroquímica, com um 

potencial de +0,40V aplicado durante 100 segundos em uma solução aquosa contendo 2x10
-3

 

molL
-1

 de K3[Fe(CN)6] e 2x10
-3

 molL
-1

 de FeCl3 em 0,1 molL
-1

 KCl e 0,01 molL
-1

 de HCl, 

respectivamente. Após a deposição, o eletrodo modificado foi lavado com água Milli-Q e 

então imerso em uma solução contendo 0,1 molL
-1

 de KCl e 0,01 molL
-1

 HCl, onde o 

potencial do eletrodo foi ciclado entre -0,01 e 1,0 V (vs. SCE) na velocidade de 0,05 V/s, até 

que a estabilidade do voltamograma fosse obtida. 

2.2 Soluções 

2.2.1 Tampão acetato de sódio 

A solução tampão acetato de sódio/ácido acético foi preparada dissolvendo 0,82 mg de 

acetato de sódio em 100 mL de água ultrapura e o pH foi ajustado para 5,5 com ácido acético, 

obtendo então uma solução tampão 100 mM de acetato de sódio com pH 5,5. Este tampão foi 

utilizado em todas as medidas e soluções dos sistemas contendo a enzima fitase. 
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2.2.2 Tampão Tris-HCl  

O tampão Tris-HCl 10 mM foi preparado a partir da diluição de uma solução estoque 

de tris(hidroximetil)aminometano 100 mM. O pH foi ajustado para 7,5 com ácido clorídrico 

(HCl) concentrado. O tampão Tris-HCl foi utilizado em todas as soluções relacionadas com a 

enzima colesterol oxidase. 

2.2.3 Tampão PBS 

O tampão fosfato salino (phosphate buffered saline, PBS) foi preparado com fosfato 

de sódio dibásico, Na2HPO4, (6 mmol/L) e cloreto de sódio, NaCl, (150 mmol/L). O pH foi 

ajustado com uma solução de fosfato de potássio monobásico, KH2PO4, (150 mmol) até 

atingir o pH de 7,4. O PBS foi utilizado em todas as soluções contendo os sistemas com a 

enzima uricase. 

2.2.4 Polieletrólitos 

Todas as soluções contendo polieletrólitos, utilizados na montagem dos filmes 

automontados, foram preparadas na concentração de 1 mg/mL diluído em solução tampão. O 

tampão foi escolhido de acordo com a enzima a ser utilizada na montagem do filme. 

2.2.5 Enzimas 

As enzimas fitase e colesterol oxidase foram dissolvidas e/ou diluídas na concentração 

de 0,2 mol/L em tampão acetato de sódio 100 mM (pH 5,5) e Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), 

respectivamente. A uricase inicialmente foi dissolvida em tampão borato de sódio 100 mM 

(pH 9) em uma concentração de 2,5 mg/mL e então diluída para 0,2 mg/mL em tampão PBS 

(pH 7,4).  
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2.2.6 Analitos 

O ácido fítico foi dissolvido em tampão acetato de sódio 100 mM (pH 5,5) na 

concentração de 0,01 mol/L. Para a solubilização do ácido úrico foi necessário dissolver o 

ácido úrico em NaOH 1 mol/L na concentração de 0,01 mol/L e então diluir para 0,001 mol/L 

em tampão PBS. Devido ao caráter básico do NaOH, o pH foi novamente ajustado para 7,4 

com HCl 1 mol/L. O colesterol foi dissolvido juntamente com o fosfolipídio natural EggPG 

em metanol/clorofórmio (1:9) nas proporções EggPG (1 mM) e colesterol em diferentes 

concentrações (0, 10
-6

, 10
-5

, 10
-4

 e 10
-3

 M). A mistura foi evaporada com nitrogênio até formar 

um filme em torno do frasco, em seguida este filme foi hidratado com tampão Tris-HCl 10 

mM por 2 horas. Esta solução foi sonicada por 10 ciclos de 30 segundos cada com intervalo 

de 1 minuto a cada ciclo.  

2.3 Métodos 

2.3.1 Preparação dos lipossomos 

Os lipossomos ou vesículas unilamelares (small unilamelar vesicles, SUV) foram 

preparados dissolvendo-se 1 mM do DPPG metanol/clorofórmio (1:9). O solvente foi 

evaporado com nitrogênio até formar um filme ao redor do frasco, e posteriormente hidratado 

com água ultrapura por 2 horas, obtendo-se as vesículas multilamelares (MLVs). Para obter as 

SUVs esta solução foi sonicada com uma ponta de titânio e/ou extrudada em um miniextrusor 

da Avanti Polar Lipids com membrana de policarbonato com diâmetro definido de 100 nm 

(Figura 17). A distribuição de tamanho dos lipossomos foi analisada por espalhamento de luz 

e microscopia eletrônica de varredura.  
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Figura 17: Representação esquemática da preparação dos lipossomos. Figura adaptada da 

Avanti Polar Lipids [36]. 

2.3.1.1 Melanina incorporada em lipossomos 

A melanina foi incorporada em lipossomos dissolvendo 1 mM do fosfolipídio DPPG 

em metanol/clorofórmio (1:9) e 0,16 mg/mL da melanina em metanol. As soluções foram 

misturadas e o solvente foi evaporado até formar um filme seco em volta do frasco, que foi 

hidratado com água Milli-Q por 2 horas. Esta solução passou então por um extrusor com 

membrana de policarbonato com poro de 100 nm. A incorporação e estabilização da melanina 

foram confirmadas utilizando espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR, do inglês Fourier transform infrared) e espectroscopia 

eletrônica molecular, ou seja, UV-visível e fluorescência. 
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2.3.2 Preparação dos filmes camada-por-camada (LbL) 

Os filmes automontados camada-por-camada (Layer-by-Layer, LbL) foram produzidos 

sobre um substrato previamente tratado com solução de (NH4OH:H2O2:H2O; 1:1:5 e 

HCl:H2O2:H2O; 1:1:6). Após o tratamento do substrato, este foi imerso na solução de 

policátion durante o tempo necessário para que uma camada adsorvesse completamente no 

substrato. O filme era então lavado com água Milli-Q ou solução tampão, para que se pudesse 

retirar o excesso de moléculas. Em seguida, o substrato foi imerso na solução contendo 

poliânion (DPPG ou enzimas), promovendo a adsorção do mesmo na camada previamente 

adsorvida pelo policátion, e depois imerso na solução de lavagem. Este procedimento foi 

repetido até se obter o número de bicamadas desejadas (Figura 18). 

SUBSTRATO POLICÁTION LAVAGEM POLIÂNION LAVAGEM 1 BICAMADA  

Figura 18: Representação esquemática do processo de montagem de uma bicamada do filme 

camada-por-camada (LbL). 

2.3.2.1 Filmes PAMAM/lipossomo e PEI/lipossomo-melanina 

Os filmes automontados contendo lipossomos ou melanina (pura e incorporada em 

lipossomos) foram obtidos alternados com os policátions PAMAM-G4 ou PEI, 

respectivamente. O tempo de imersão do PAMAM foi de 5 minutos e do PEI de 3 minutos. 

Após a adsorção do policátion o filme foi lavado com água Milli-Q. Em seguida, o substrato 

foi imerso na solução contendo lipossomo ou melanina-lipossomo durante 10 minutos, e então 

lavado em água ultrapura. Nos sistemas PAMAM/lipossomo, PEI/melanina e PEI/lipossomo-

melanina todas as soluções foram preparadas em água ultrapura e o filme foi produzido à 

temperatura ambiente (~22C). 
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2.3.2.2 Filmes polieletrólito/enzima 

Os filmes PAH/fitase, PAH/colesterol oxidase, PEI/uricase e PDAC/uricase foram 

automontados como descrito no item 2.3.2 com o tempo de adsorção das camadas de 

polieletrólitos de 3 minutos, sendo 10 minutos para as camadas de enzimas. Para a construção 

do filme PAH/fitase, as soluções, inclusive a de lavagem, foram preparadas com tampão 

acetato de sódio 0,1 M em pH 5,5. A deposição da fitase foi possível com temperatura 

controlada com banho a 40C. Esta temperatura não afeta a atividade da enzima, uma vez que 

a atividade desta enzima tem máximo entre 37C e 60C a pH 5,5 [94]. A temperatura das 

soluções do polieletrólito e de lavagem foi a temperatura ambiente (22C). As soluções para 

os filmes contendo colesterol oxidase foram preparadas com tampão Tris-HCl 10 mM (pH 

7,5) e a temperatura de deposição da enzima foi de aproximadamente 5C. Durante todo o 

período de deposição a temperatura da enzima foi controlada e as demais soluções, 

polieletrólito e lavagem, estavam à temperatura ambiente (22C). A deposição da uricase foi 

realizada a 22C e as soluções PEI, PDAC e lavagem foram preparadas em tampão PBS pH 

7,4. O crescimento dos filmes foi monitorado a cada camada depositada através de 

espectroscopia de fluorescência e UV-visível.  

2.3.3 Espectroscopia de absorção na região do Ultravioleta/Visível (UV-vis) 

A espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e do visível depende da 

estrutura eletrônica das moléculas. A absorção de energia é quantizada através da passagem 

do elétron do estado fundamental para o estado excitado, envolvendo uma mudança de 

configuração eletrônica molecular nos orbitais de fronteira. A espectroscopia de absorção está 

baseada na medida de transmitância T ou absorbância A de moléculas contidas em recipientes 

transparentes, vidro ou quartzo, tendo um caminho óptico de b cm, onde a concentração c da 
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molécula absorvente está relacionada linearmente com a absorbância [95], como representado 

pela equação 2: 

bcA   (2) 

 

onde  é a absortividade molar. Esta equação é uma representação matemática da lei de 

Lambert Beer. 

Os espectros de UV-vis foram utilizados para monitorar o crescimento dos filmes 

automontados através da absorbância em função do número de camadas depositadas, ou seja 

da quantidade de material depositado a cada camada. As medidas foram realizadas em 

espectrofotômetro UV-vis da marca Hitachi modelo U-2001 e os filmes foram fabricados 

sobre um substrato de quartzo. 

2.3.4 Espectroscopia de Fluorescência Molecular 

A espectroscopia de fluorescência é uma das técnicas mais utilizadas para o estudo 

estrutural de macromoléculas, como proteínas e polímeros. A técnica baseia-se na propriedade 

que algumas moléculas possuem de emitir luz devido às transições eletrônicas entre estados 

eletrônicos excitados e estados de menor energia. As proteínas em geral contêm cromóforos 

intrínsecos, os aminoácidos triptofano, tirosina e fenilalanina, denominados fluoróforos [96]. 

Mudanças conformacionais envolvendo estes cromóforos, em particular, induzem resultados 

distintos no espectro de emissão da fluorescência, no rendimento quântico ou no 

deslocamento do máximo de emissão. Além da mudança conformacional, outros aspectos 

influenciam no espectro de fluorescência, como concentração, solvente, temperatura e pH.  

O espectro de emissão foi utilizado nesta tese para monitorar o crescimento dos filmes 

automontados contendo enzimas e melanina, através do aumento da intensidade fluorescente 

no máximo da banda correspondente em função da concentração. Também foram verificadas 

alterações no espectro, devido à mudanças estruturais e moleculares das enzimas e da 
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melanina decorrentes da desnaturação, oxidação e/ou agregação das mesmas quando 

depositada no filme. O equipamento utilizado nas medidas de fluorescência foi um 

espectrofluorímetro da marca Shimadzu, modelo RF-5301 PC. 

2.3.4.1 Efeito da concentração na intensidade fluorescente. 

A linearidade e/ou não-linearidade da intensidade fluorescente com a concentração 

pode ser explicada através das equações descritas a seguir: 

)II('KF  0  (3) 

 

onde a intensidade de emissão fluorescente F é proporcional à intensidade do feixe de 

excitação que é absorvido pelo sistema, sendo I0 e I a intensidade do feixe incidente e após 

atravessar uma distância b do meio, respectivamente. K' é a constante que depende da 

eficiência quântica do processo de fluorescência. Relacionando F com a concentração da 

espécie fluorescente, c, tem-se, aplicando a lei de Beer: 

bc

I

I  10
0

 
(4) 

 

onde  é a absortividade molar das moléculas fluorescentes e bc é a absorbância A. 

Substituindo as equações 3 e 4 e expandindo o termo exponencial em série de Maclaurin, tem-

se as equações 5 e 6, respectivamente: 

)(I'KF bc 1010  (5) 
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Considerando que 2,303bc = A < 0,05, todos os termos em parênteses são pequenos em 

relação ao primeiro, sendo o erro relativo máximo causado por desprezar estes termos em 
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parênteses de 0,13%. Desprezando os termos entre parênteses considerando I0 constante a 

equação pode ser descrita como:  

KcF   (7) 

 

Portanto, o espectro da emissão de fluorescência em função da concentração deveria 

ser linear para baixas concentrações. Quando a concentração se torna alta suficiente com a 

absorbância maior que 0,05, os termos entre parênteses na equação 6 tornam-se relevantes e a 

linearidade é perdida. Outros fatores responsáveis pelo desvio da linearidade da intensidade 

fluorescente com a concentração do cromóforo são a auto-supressão e a auto-absorção. A 

auto-supressão é resultado de colisões entre moléculas excitadas, com transferência de 

energia, e pode ser aumentada com o aumento da concentração devido à maior probabilidade 

da ocorrência de colisões. A auto-absorção ocorre quando o comprimento de onda de emissão 

se superpõe a um pico de absorção, em que a fluorescência diminui à medida que a emissão 

atravessa a solução e é reabsorvida por outras moléculas fluorescentes. 

2.3.5 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho é baseada no fato de que as 

ligações químicas possuem freqüências de vibração específicas, as quais correspondem a 

níveis de energia da molécula (chamados nesse caso de níveis vibracionais) [95]. O FTIR foi 

utilizado para monitorar o crescimento dos filmes contendo lipossomos, pois o DPPG não 

absorve no UV-visível, e para monitorar a estabilidade e/ou degradação da melanina pura e 

incorporada em lipossomos. 

Os filmes automontados PAMAM/lipossomo-DPPG foram automontados como 

descrito no item 2.3.2, e os filmes com as moléculas separadas, PAMAM e DPPG, foram 

preparados por derramamento (filme cast). Estes filmes foram depositados sobre o substrato 
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de silício. Para analisar a melanina foram preparadas duas amostras: 1) uma pastilha de 

brometo de potássio (KBr) juntamente com a melanina em pó e 2) a melanina após a 

dissolução parcial em água espalhada (filme cast) sobre um substrato de fluoreto de cálcio 

(CaF2). Amostras contendo lipossomo-DPPG e melanina em filme cast sobre CaF2 foram 

preparadas para analisar a incorporação da melanina nos lipossomos. Todos os substratos 

foram tratados previamente com a solução de hidrofilização, sem o uso de temperatura, e o 

método utilizado foi o de transmitância. 

2.3.6 Espalhamento de Luz 

O espalhamento de luz ocorre quando uma radiação eletromagnética incide sobre um 

sistema, induzindo polarização da nuvem eletrônica das moléculas que oscila no tempo com a 

mesma freqüência da radiação. As moléculas, por sua vez, irradiam a radiação incidente, que 

é a chamada radiação espalhada. As mudanças de freqüência, a distribuição angular, a 

polarização e a intensidade da radiação espalhada dependem do tamanho, forma e das 

interações moleculares do material irradiado. A partir das características da radiação 

espalhada de um dado sistema, é possível obter informações sobre a estrutura e a dinâmica 

molecular do meio espalhador. Medidas de espalhamento de luz foram utilizadas para 

determinar o tamanho médio dos lipossomos em solução aquosa. As medidas foram realizadas 

em um Brookhaven Instruments Corporation. 

2.3.7 Microscopia eletrônica de varredura  

A microscopia eletrônica de varredura (Scanning electron microscope, SEM) é capaz 

de produzir imagens de alta ampliação e resolução da superfície de uma amostra. Devido à 

maneira com que as imagens são criadas, imagens de SEM têm aparência tridimensional 

característica. Imagens de SEM foram obtidas com filmes por derramamento (cast films) do 

lipossomo para determinar sua forma e diâmetro quando em superfícies sólidas. 
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2.3.8 Ressonância de plasmon da superfície (Surface Plasmon Resonance, SPR) 

A técnica de ressonância de plasmon da superfície (SPR) baseia-se em propriedades 

ópticas e pode ser empregada para estudos de fenômenos de superfície monitorando, em 

tempo real, a mudança do índice de refração devido à interação de moléculas na superfície do 

metal, tipicamente ouro ou prata (Figura 19). O efeito de SPR é uma oscilação da densidade 

de carga longitudinal, ao longo da interface de dois meios com constantes dielétricas de sinais 

opostos, onde um é metal e outro um dielétrico [97]. Esta técnica permite monitorar processos 

de adsorção e/ou interação para uma variedade de superfícies por ligação e/ou acoplamento de 

camadas finas sobre o filme metálico. Estas camadas podem constituir-se de monocamadas 

com grupos funcionais, bicamadas lipídicas ou filmes poliméricos [97]. 

 

 
Figura 19: Representação esquemática de um instrumento típico de SPR. Uma lâmina de 

vidro recoberta com prata/ouro é colocada sob um prisma, através do qual o feixe de luz 

convergente é focado sobre o lado de baixo do filme de prata/ouro, a qual é refletida para um 

detector. Adaptada de Carvalho [97]. 
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As medidas de SPR fornecem o índice de refração efetivo de cada camada depositada 

em função do tempo que foram utilizadas para monitorar o crescimento e a espessura, em 

tempo real, do filme automontado PAMAM/lipossomo-DPPG a cada camada depositada. A 

espessura da camada adsorvida, d, pode ser estimada através dos valores de índice de refração 

efetivo, (eff) usando a equação (8): 
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onde ld é o comprimento de decaimento característico, a e s são os índices de refração da 

camada adsorvida e da solução, respectivamente. Os índices de refração 1,45 e 1,339 foram 

usados para o PAMAM [98] e lipossomo [99], respectivamente. O ld pode ser calculado a 

partir da equação (9): 
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onde  é o comprimento de onda da irradiação incidente (840 nm), m é a constante dielétrica 

do metal e Re é a parte real da equação. 

O equipamento utilizado para medidas de SPR foi um SPR-EVM-Spreeta Evaluation 

Module, Texas Instruments, em que uma luz no infravermelho próximo (=840 nm, de um 

diodo emissor de luz) foi polarizada para aumentar a ressonância de plasmon de superfície.  

 

2.3.9 Refletividade de nêutrons 

A técnica envolve um feixe de nêutrons altamente colimado incidindo sobre uma 

superfície plana em ângulo rasante que permite medir a intensidade da radiação refletida em 

função do ângulo ou comprimento de onda de nêutrons. A forma exata do perfil de 

refletividade fornece informações detalhadas sobre a estrutura da superfície, incluindo 
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espessura, densidade e rugosidade dos filmes depositados sobre a superfície. A reflexão de 

nêutrons a partir de um filme fino dá origem a franjas de interferência, onde a separação das 

franjas está diretamente relacionada à espessura do filme e a sua amplitude aos índices de 

refração do meio. 

A refletividade de nêutrons é uma técnica de reflexão especular, em que o ângulo de 

incidência do feixe é igual ao ângulo do feixe refletido. A reflexão é usualmente descrita em 

termos de um vetor de projeção, denotado qz, que descreve a mudança no vetor de onda de um 

nêutron após ser refletido pelo material. A direção z é definida como a direção normal ao 

filme. Um modo simplificado para expressar este vetor de projeção perpendicular à interface, 

qz, está descrito na equação 10: 

)(senqZ 


4
  

(10) 

 

sendo λ é o comprimento de onda do nêutron e θ o ângulo de incidência. Mais detalhes da 

técnica são fornecidos em Fragneto-Cusani [100]. 

Para a produção de nêutrons é necessário um reator nuclear em que o feixe de nêutrons 

é produzido por fissão nuclear. O comprimento de onda de nêutrons usado para a refletividade 

é tipicamente da ordem de 0,2 a 1 nm. As medidas de refletividade de nêutrons dos filmes 

automontados contendo lipossomo-DPPG e lipossomo-DPPG + melanina foram realizadas no 

Hahn-Meitner-Institut em Berlim, Alemanha. O equipamento utilizado foi V6 Neutron 

Reflectometer com o comprimento de onda de nêutrons incidente de 4,66 Å. As amostras 

foram preparadas sobre um substrato de silício de 80x50x15 mm
3
, obtido da Holm 

Siliciumbearbeitung, Alemanha, tratado com as soluções de hidrofilização 

(NH4OH:H2O2:H2O; 1:1:5 e HCl:H2O2:H2O; 1:1:6). Os filmes foram automontados com os 

polieletrólitos PEI, poli(estireno sulfonado) (PSS) e PAH nas concentrações de 1 mg/mL em 

solução aquosa contendo 1 M de NaCl. O tempo de adsorção foi de 30 minutos para a camada 
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de PEI e 20 minutos para cada camada de PSS e PAH. As arquiterutas dos filmes foram 

PEI/(PSS/PAH)5 + lipossomo-DPPG e PEI/(PSS/PAH)5 + lipossomo-DPPG+melanina. Todos 

os dados foram fitados aplicando o método de matriz óptica Parratt32 [101].  

2.3.10 Microscopia de forca atômica 

A técnica de microscopia de força atômica (AFM, do inglês Atomic Force 

Microscopy) é uma das principais ferramentas no estudo de superfícies de materiais sólidos, 

com resolução que pode atingir escalas nanométricas. A técnica baseia-se na varredura da 

superfície da amostra por uma ponta com dimensões de alguns micra de comprimento (100 a 

200 m) e largura geralmente com menos de vinte nanômetros de diâmetro, acoplada em um 

cantiléver, que consiste de uma haste flexível. A força entre a ponta e a superfície da amostra 

faz com que o cantiléver se aproxime ou se afaste, sendo essa deflexão proporcional à força 

de interação. Para percorrer a amostra de forma a se obter uma imagem é utilizado um sistema 

de posicionamento que utiliza cerâmicas piezelétricas, capazes de realizar movimentos nas 

três direções (XYZ), com precisão de ângstrons (Å) [104]. Durante a varredura um feixe de 

laser incide sobre o cantiléver refletindo em um fotodetector (fotodiodo) de quatro quadrantes, 

que mede as variações de posição e intensidade de luz produzidas pelas deflexões do 

cantiléver, permitindo a obtenção da imagem. A técnica de AFM pode ser operada em três 

modos diferentes: contato, não-contato e contato intermitente (tapping), como ilustrado na 

Figura 20. 

 
Figura 20: Representação esquemática dos modos de operação em AFM: (a) modo contato, 

(b) modo não-contato e (c) modo intermitente. Figura adaptada de [102] 
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Neste trabalho de tese, imagens de AFM foram utilizadas para o estudo da morfologia 

dos filmes automontados depositados sobre lâminas de vidro. Os dados foram adquiridos com 

um microscópio de forca atômica SPM multimode – Nanoscope III, da Digital Instruments 

utilizando o modo contato de varredura para a obtenção das imagens. 

2.3.11 Medidas eletroquímicas 

As medidas eletroquímicas foram realizadas em um potenciostato da Autolab 

PGSTAT 30. A célula eletroquímica foi uma célula convencional de três eletrodos: referência, 

contra eletrodo e trabalho (Figura 21). O eletrodo de referência foi de calomelano saturado 

(saturated calomel electrode, SCE) Hg/Hg2Cl2/KCl(sat.), uma lâmina de platina de 1,5 cm
2
 foi 

usada como eletrodo auxiliar ou contra eletrodo e o eletrodo de trabalho utilizado nas medidas 

foi o filme automontado depositado sobre o substrato de ITO.  

 
Figura 21: Representação esquemática de uma célula eletroquímica convencional de três 

eletrodos; referência, trabalho e contra eletrodo, acoplada a um potenciostato. 

2.3.11.1 Medidas amperométricas 

As medidas amperométricas foram realizadas a 0,0 V (vs SCE), à temperatura 

ambiente (22C), em uma célula eletroquímica convencional de três eletrodos contendo 10 

mL de solução tampão como eletrólito. O eletrodo de trabalho foi o filme automontado 

PAH/fitase ou PEI/uricase ou PDAC/uricase sobre ITO modificado com azul da Prússia (PB). 

O potencial foi fixado em 0,0 V x SCE, e a cada estabilização da corrente foram adicionados 
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100 µL da solução de ácido fítico ou ácido úrico. As medidas amperométricas foram usadas 

para caracterizar a resposta do biossensor de fitase ou uricase para detecção de ácido fítico ou 

ácido úrico, respectivamente. 

2.3.12 Medidas elétricas 

Medidas de espectroscopia de impedância, com suas componentes real e imaginária 

versus a freqüência, são geralmente analisadas através do um modelo de circuito elétrico 

equivalente descrito por Taylor e MacDonald [71]. Nas medidas, um eletrodo metálico é 

recoberto uniformemente com uma camada isolante ou semi-isolante do material de interesse. 

Quando o eletrodo está imerso em uma solução eletrolítica uma dupla camada elétrica se 

forma na superfície do material. Para interpretar a resposta do sistema eletrodo/eletrólito é 

necessário identificar e considerar os processos que podem contribuir para a impedância do 

sistema. A Figura 22A representa um circuito elétrico equivalente para descrever a resposta 

elétrica do sistema. Cg é a capacitância geométrica do espaço inter-eletrodo preenchido com o 

eletrólito, enquanto Gt permite a transferência de carga através da interface filme/eletrólito. A 

resposta a.c. (corrente alternada) da dupla camada iônica é representada pela capacitância da 

dupla camada Cd que é carregada através da condutância do eletrólito Gd. A condutância total 

da solução eletrolítica é Gt + Gd. A Figura 22B ilustra a dependência da freqüência da 

capacitância total C e da perda dielétrica (G/) do circuito equivalente descrito na Figura 

22A. A região de baixa freqüência é dominada pelo efeito da dupla camada, enquanto que na 

região entre 10
2
 e 10

4
 Hz há a contribuição do material sobre o eletrodo. Em freqüências 

acima de 10
5
 Hz a impedância do sistema é dependente da capacitância geométrica. 
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Figura 22: Circuito equivalente para eletrodo metálico recoberto com filme pouco condutor 

(A). Gráfico teórico de C e G/ do circuito equivalente. Figura adaptada de [71]. 

Medidas de impedância foram obtidas com um analisador de resposta em freqüência e 

fase da marca Solartron, modelo 1260A, que permite a obtenção de espectros em uma faixa de 

freqüência de 10µHz a 32MHz. Todas as medidas foram realizadas usando três eletrodos 

interdigitados: um eletrodo puro (sem filme), um eletrodo recoberto com um filme polimérico 

(PAH/PVS) e outro eletrodo recoberto com o filme automontado PAH/enzima. Os 

experimentos foram conduzidos após 20 minutos de contato do eletrodo com a solução 

analisada. Este tempo foi necessário para atingir a estabilidade do sistema. Os resultados de 
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capacitância e resistência versus freqüência foram analisados através do método estatístico da 

análise da componente principal (Principal component analysis, PCA). 

2.3.12.1 Análise da componente principal (Principal component analysis, PCA) 

A análise de componentes principais é uma técnica estatística que pode ser utilizada 

para redução da dimensionalidade e fornecer uma visão estatística do conjunto de dados 

expressa em sua respectiva variância. Ou seja, as n-variáveis originais geram, através de suas 

combinações lineares, n-componentes principais, cuja principal característica, além da 

ortogonalidade, é que são obtidos em ordem decrescente de máxima variância. Geralmente 

70% da variância total estão contidas nas duas primeiras componentes, portanto neste trabalho 

foram utilizadas apenas a primeira e segunda componente principal. Mais detalhes do método 

são encontrados em [103]. 
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Capítulo 3  

IMOBILIZAÇÃO DE LIPOSSOMOS E MELANINA EM 

FILMES AUTOMONTADOS 

Neste trabalho foi explorada uma rota alternativa para adsorver e incorporar 

lipossomos de fosfolipídios de DPPG em multicamadas alternadas com polieletrólitos, 

PAMAM-G4 e PEI. A escolha do polieletrólito PAMAM-G4 foi motivada por sua estrutura 

esférica e por ser carregado positivamente [99], fatores que poderiam influenciar na 

montagem do filme e preservação da estrutura do lipossomo. O polieletrólito PEI também foi 

estudado devido ao seu caráter positivo em pHs próximo do fisiológico (neutro), por ser um 

polieletrólito de baixo custo e quando imobilizado apresenta estrutura globular [104]. O 

lipossomo constituído somente de fosfolipídio foi selecionado para que não houvesse dúvida a 

respeito da integridade do lipossomo puro em filmes automontados. Considerando que o filme 

automontado depende, principalmente, de materiais com cargas opostas para a construção 

camada por camada através de interações eletrostáticas, o fosfolipídio escolhido foi o DPPG 

que possui carga negativa. 

3.1 Filmes automontados com Lipossomos 

Uma análise inicial da distribuição de tamanho dos lipossomos de DPPG preparados 

pelo método de sonicação foi obtida por espalhamento de luz. A Figura 23 mostra a 

distribuição de tamanho dos lipossomos em solução aquosa. Assumindo sua forma esférica, o 

diâmetro varia de 20 a 400 nm, sendo que a média obtida foi de 120 nm. Esta distribuição de 

tamanho já era esperada uma vez que foi utilizado o método de sonicação. 
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Figura 23: Distribuição de tamanho dos lipossomos de DPPG em solução aquosa (A) e 

representação esquemática dos lipossomos esféricos em diferentes tamanhos (B). 

O tamanho médio obtido por espalhamento de luz e a forma esférica dos lipossomos 

foram confirmados por medidas de microscopia eletrônica de varredura (scanning electron 

microscopy, SEM) com a imagem da Figura 24. Esta imagem foi obtida através do 

espalhamento da solução de lipossomos sobre um substrato de silício formando um filme por 

derramamento ou filme cast. 

A 

B 
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Figura 24: Distribuição de tamanho dos lipossomos de DPPG em solução aquosa (a). 

Imagem de microscopia eletrônica de varredura do filme cast de lipossomo de DPPG (b). 

3.1.1 Filme automontado PAMAM/lipossomo 

A imobilização dos lipossomos em filmes automontados alternados com PAMAM-G4 

foi confirmado por FTIR, como mostrado na Figura 25. O gráfico contém os espectros dos 

compostos utilizados separadamente em filmes cast, PAMAM-G4 e lipossomo de DPPG e do 

filme automontado PAMAM/lipossomos-DPPG. O filme cast de PAMAM apresentou bandas 

de absorção em 1648 e 1554 cm
-1

, correspondentes às bandas de amida I e II, 

respectivamente. Lipossomos de DPPG exibiram bandas principais em 2852 e 2915 cm
-1

 

relativas aos grupos CH2 e CH3, respectivamente, e 1737, 1470 e 1258 cm
-1

 atribuídas aos 

grupos carboxílicos, CH e PO2, respectivamente. O espectro do filme automontado 

PAMAM/DPPG é essencialmente uma superposição dos espectros do PAMAM e lipossomo 

de DPPG.  

A viabilidade do filme automontado PAMAM/lipossomo-DPPG de interagir com 

biomoléculas foi testada com a proteína Albumina de soro bovina (BSA), sendo o filme 
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PAMAM/lipossomo-DPPG imerso numa solução contendo BSA 15 M (1mg/mL) por 3 

minutos e lavado com água pura. A presença da BSA no filme PAMAM/DPPG é denotada 

pelo aumento relativo na intensidade das bandas em 1660 e 1543 cm
-1

 correspondentes aos 

modos vibracionais dos grupos amida. Como descrito na literatura, em pH 6,7 as proteínas em 

geral estão carregadas negativamente [105]. No entanto, a superfície da BSA é composta por 

82 resíduos de aminoácidos ácidos e 105 resíduos básicos resultando em uma carga de +23 

[105]. Por estes dados pode-se sugerir que a interação entre a BSA e o filme automontado 

deve ser mediada por interações eletrostáticas entre cargas positivas da BSA e a superfície do 

filme automontado carregada negativamente pelos lipossomos. 

 

Figura 25: Espectros de FTIR dos filmes cast, PAMAM () e DPPG (), e filmes 

automontados PAMAM/DPPG 12 bicamadas, como depositado () e após a imersão em 

solução de BSA 15 M por 3 minutos (). 

A espessura do filme e os estágios de deposição das camadas de PAMAM e 

lipossomos-DPPG foram investigados com medidas de ressonância de plasmon de superfície 

(SPR) in situ. A Figura 26 mostra a evolução do índice de refração efetivo (eff) [98] da 

adsorção (camada+solução) em função do tempo. O tempo necessário para saturação do eff 
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com uma camada de PAMAM é menos de 2 minutos e para camada de lipossomo-DPPG é de 

10-15 minutos, como visto na Figura 26. Pontos de dessorção ocorrem durante a lavagem 

realizada a cada camada adsorvida, de maneira similar ao que tem sido relatado para outros 

sistemas [18], em que durante o processo de lavagem moléculas adsorvidas fracamente e/ou 

excesso de moléculas na superfície são desorvidas do filme. Embora ocorra o processo de 

dessorção o eff aumentou com o tempo a cada camada depositada. 
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Figura 26: Índice de refração vs. tempo de adsorção in situ das camadas de PAMAM e 

lipossomos de DPPG. As flechas indicam o inicio da adsorção de cada camada. 

A espessura de cada camada adsorvida pode ser estimada a partir dos valores de eff  

usando a equação 8 descrita no Capítulo 2. O índice de refração de 1,45 e 1,339 foi usado para 

o PAMAM [98] e lipossomo [99], respectivamente, e o comprimento de onda incidente  = 

840 nm. A Tabela 1 representa os valores calculados das espessuras de cada camada 

depositada. 
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Tabela 1: Espessura de cada camada adsorvida de PAMAM ou lipossomo de DPPG.  

 Espessura (nm) 

1ª camada PAMAM 2,04 

1ª camada lipossomo DPPG (sobre PAMAM) 178 

2ª camada PAMAM (sobre PAMAM/DPPG) 2,16 

2ª camada de lipossomo (sobre PAMAM/DPPG/PAMAM) 143 

 

A primeira e segunda camada de PAMAM tiveram espessura de 2,04 nm e 2,16 nm, 

respectivamente, abaixo do diâmetro médio do PAMAM em solução (4 nm) estimado por 

modelos moleculares ou por cromatografia de dendrímeros [106]. Esta diferença pode ser 

explicada pelo achatamento das moléculas de PAMAM após a adsorção no filme [106, 107]. 

A espessura da primeira e segunda camada de lipossomos de DPPG, em tempo real, foi 

estimada como 178 e 143 nm, respectivamente. São valores mais altos do que o esperado para 

uma bicamada lipídica (~40Å), sendo que o diâmetro médio obtido do lipossomo em solução 

foi de 120 nm. Este dado indica que o lipossomo adsorve na camada de PAMAM previamente 

adsorvida sem perder sua integridade estrutural. É possível, também, que grandes 

concentrações de fosfolipídios carregados negativamente interpenetrem nas camadas de 

PAMAM carregadas positivamente, causando mudanças nas propriedades interfaciais e no 

índice de refração efetivo, como observado por SPR. 

A Figura 27 representa esquematicamente os passos de adsorção de cada camada de 

PAMAM e lipossomo sobre um substrato sólido. A montagem dos lipossomos em filmes 

automontados com PAMAM favorece a formação de poros, devido à forma esférica de ambos 

os materiais, em que moléculas pequenas e íons podem ser incorporados e liberados dos 

lipossomos e então difundidas nas camadas de PAMAM. Este sistema pode ser promissor 

para utilização como carregador de agentes terapêuticos em forma de adesivos (patches). 
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Figura 27: Representação esquemática do processo de montagem do filme automontado: 1) 

primeira camada de PAMAM-G4 sobre o substrato, 2) bicamada PAMAM/lipossomo, 3)filme 

PAMAM/lipossmo/PAMAM e 4) 2 bicamadas de PAMAM/lipossomo. 

Uma vez confirmada a integridade dos lipossomos imobilizados em filmes 

automontados alternados com PAMAM-G4 por SPR, os lipossomos contendo melanina foram 

imobilizados em filmes automontados alternados com o polieletrólito PEI, cuja escolha se 

deve a este polímero apresentar estrutura globular quando adsorvido em filmes finos. 

3.2 .Filme automontado PEI/lipossomo-melanina  

3.2.1 Incorporação da melanina em lipossomos 

A melanina por ser um biopolímero pouco estável em soluções aquosas foi avaliada 

inicialmente por FTIR como recebida, em pó, e após dissolução em água na forma de filme 

cast. A Figura 28 representa os espectros de FTIR da melanina em pastilhas de KBr e sob a 

forma de filme depositado sobre um substrato de CaF2, tendo sido derramada a solução 

aquosa de melanina sobre o substrato na forma de filme cast. O espectro da melanina em 

pastilhas de KBr apresenta uma banda larga e intensa em 3440 cm
-1

, característica do grupo 

OH e de água retida na amostra [48]. O espectro da melanina depositada sobre o CaF2 é 

diferente, pois a banda em 3440 cm
-1

 devida ao grupo OH praticamente desaparece, e surgem 
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bandas em 2850 e 2970 cm
-1

 correspondentes aos grupos CH2 e CH3, respectivamente. Isto 

indica rompimento do anel devido à degradação da melanina exposta à luz após sua 

solubilização, ou seja, nestas condições não temos a melanina em sua forma nativa. 
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Figura 28: Espectro de FTIR da melanina em pastilhas de KBr () e melanina após 

dissolução em filme cast depositado sobre CaF2 (). 

Para manter a integridade da melanina em meio aquoso, uma alternativa foi incorporá-

la em lipossomos de DPPG, onde a melanina deve interagir com as caudas hidrofóbicas dos 

fosfolipídios propiciando sua estabilidade. O processo de incorporação foi realizado como 

descrito no item 2.3. A Figura 29 mostra espectros de FTIR dos filmes cast lipossomo-DPPG 

e melanina incorporada em lipossomos-DPPG. A banda em 3440 cm
-1

, referente ao grupo OH 

do glicerol do DPPG e de água retida nos lipossomos, é observada em ambas as amostras, 

porém com maior intensidade no filme lipossomo-DPPG/melanina, devido à contribuição do 

grupo OH da melanina não degradada. As bandas em 2850 e 2970 cm
-1

 referentes aos grupos 

CH2 e CH3, respectivamente, correspondem às caudas de hidrocarboneto do fosfolipídio. Pode 
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também haver contribuição da melanina parcialmente degradada que está livre na solução, ou 

seja, que não foram incorporadas nos lipossomos. 
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Figura 29: Espectro de FTIR do Lipossomo-DPPG () e melanina incorporada em 

lipossomo-DPPG em filmes cast montados sobre CaF2. 

Espectros de UV-visível e fluorescência da melanina foram obtidos para avaliar a 

solubilidade e emissão fluorescente da melanina em solução e incorporada em lipossomos de 

DPPG. A Figura 30 mostra os espectros de absorção no UV-visível da melanina livre e 

incorporada em lipossomos. O decaimento longo no espectro de absorção da melanina é 

atribuído a agregados com larga distribuição de tamanhos [41]. Para analisar os espectros de 

UV-visível da melanina, estes foram ajustados usando a equação 11: 

)Cexp(BAY   11 

 

onde A = -0.0937, B = 4.3643 e C = 0.005, Y e  sendo a absorbância e comprimento de onda, 

respectivamente [41].  
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Um ajuste ideal é obtido quando o coeficiente de determinação, R
2
, é igual a 1, o que 

indica não haver dispersão de Rayleigh e Mie, importante para a solubilidade da melanina. O 

espectro da melanina incorporada em lipossomos de DPPG foi o que mais se ajustou a essa 

exponencial, ou seja, os valores obtidos de R
2
 para melanina pura foi de 0,36 e para a 

melanina incorporada em lipossomos de DPPG foi de 0,86. Portanto, ao ser incorporada em 

lipossomos a melanina teve sua solubilidade aumentada, diminuindo a ocorrência de 

agregados.  
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Figura 30: Espectro de UV-visível da melanina em água Milli-Q () e incorporada em 

lipossomos de DPPG () na concentração de 0,16 mg/mL. Ambas as amostras foram 

extrudadas por uma membrana de policarbonato com poro de 50 nm. 

Espectros de fluorescência da melanina pura e em lipossomos-DPPG também foram 

obtidos. A Figura 31 ilustra os espectros de emissão da melanina com excitação em três 

comprimentos de onda, 316, 396 e 470 nm. A fluorescência de moléculas incorporadas em 

lipossomos em geral tem o máximo deslocado para o azul (blue shift), acompanhado de 
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supressão da intensidade (quenching) devido à interação da molécula com a bicamada de 

fosfolipídio do lipossomo [96]. Para a melanina foi observado o efeito de supressão em dois 

comprimentos de onda de excitação, 316 e 396 nm. Por outro lado, para 470 nm a intensidade 

da emissão aumenta, o que indica que parte da melanina pode estar exposta, provavelmente na 

região hidrofílica do fosfolipídio e/ou livre de agregação. 
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Figura 31: Espectro de emissão fluorescente (excitação em 316, 396 e 470 nm) da melanina 

em água Milli-Q () e incorporada em lipossomos de DPPG (). Todas as soluções foram 

extrudadas por uma membrana de policarbonato com poro de 50 nm. 

Para confirmar o estado de agregação da melanina com os dados obtidos por 

espectroscopia de UV-vis e fluorescência foram realizados experimentos de fluorescência 

resolvida no tempo, cujos resultados estão na Figura 32. O decaimento fluorescente foi obtido 

utilizando um comprimento de onda de emissão de 525 nm. A curva de decaimento pode ser 

representada por uma função multi-exponencial descrita na equação 12: 
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)/texp()t(I
i i    12 

 

onde  é o fator pré-exponencial e  é o tempo de vida de cada espécie i do decaimento. 

A componente rápida do decaimento fluorescente, supostamente associada aos 

agregados, tem menor coeficiente pré-exponencial na amostra contendo melanina incorporada 

em lipossomos do que em água pura (Tabela 2). Este resultado indica que a melanina está 

menos agregada na bicamada lipídica do que em água pura, confirmando os dados de 

espectroscopia de UV-visível e fluorescência. 
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Figura 32: Decaimento fluorescente da solução contendo melanina () e DPPG-melanina 

(). 

Tabela 2: Tempo de vida () e fator pré-exponencial normalizado (), para três exponenciais, 

da melanina pura e em lipossomo.  

  (ns)  

 1 2 3 1 2 3 

Melanina 0,02 0,41 3,08 0,77 0,12 0,13 

DPPG+Melanina 0,05 0,47 2,98 0,54 0,21 0,25 
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A finalidade destes experimentos, além de melhorar a estabilidade e solubilidade da 

melanina em solução aquosa em condições fisiológicas, seria imobilizar a melanina em 

substratos sólidos sem que ocorra perda das suas propriedades fluorescentes. Portanto, a 

melanina pura e em lipossomos-DPPG foi imobilizada em filmes automontados alternado 

com o polieletrólito PEI.  

3.2.2 Caracterização dos filmes automontados contendo melanina  

O crescimento dos filmes PEI/melanina e PEI/lipossomo-melanina foi monitorado 

com espectroscopia de UV-vísivel como mostrado nas Figuras 33 e 34, respectivamente. Os 

filmes de melanina pura não apresentaram crescimento linear, e com o aumento no número de 

bicamadas foi observada nova banda a 400 nm no espectro de absorção, que pode ser 

atribuída à melanina degradada tendo em conta os resultados obtidos por Kayatz et al [108]. 

Os filmes de PEI com melanina incorporada em lipossomos apresentaram um aumento linear 

na absorção com o número de bicamadas (Figura 34).  
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Figura 33: Espectros de UV-vísivel de n-bicamadas do filme PEI/melanina. 



Capítulo 3 

 65 

300 400 500 600 700
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 

 

A
B

S

Comprimento de onda(nm)

PEI/DPPG+melanina

 

Figura 34: Espectros de UV-vísivel de n-bicamadas do filme PEI/lipossomo-melanina. 

O máximo de absorção (396 nm) da melanina pura e em lipossomos em função do 

número de bicamadas estão representados nas Figuras 35 e 36, respectivamente. Para o filme 

PEI/melanina após a 2ª bicamada não foi observado aumento no máximo de absorção. Este 

resultado pode ser atribuído à degradação da melanina e, conseqüentemente, perda de 

absorção no UV-visível. A curva representada na Figura 36 para o filme PEI/lipossomo-

melanina mostra crescimento linear até a 4ª bicamada, entre a 5ª e a 7ª bicamada apresenta um 

patamar e retorna a crescer linearmente a partir da 8ª bicamada. Este efeito pode ser atribuído 

ao rearranjo dos lipossomos ou a um possível rompimento dos mesmos. O máximo de 

absorção em 396 nm foi escolhido arbitrariamente, uma vez que o comportamento da curva é 

o mesmo em outros comprimentos de onda. 
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Figura 35: Aumento do máximo de absorção em 396 nm do filme PEI/melanina em função 

do número de bicamadas depositadas. 
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Figura 36: Aumento do máximo de absorção em 396 nm do filme PEI/DPPG-melanina em 

função do número de bicamadas depositadas. 
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A Figura 37 ilustra as fotografias dos filmes automontados (LbL) sobre quartzo com 

10 bicamadas de (a) PEI/lipossomo-melanina e (b) PEI/melanina. O filme contendo melanina 

incorporada em lipossomos apresentou uma cor mais escura (marrom escuro) do que o filme 

com melanina sem a proteção dos lipossomos (cor mais clara). Esta coloração observada para 

a melanina é referente à oxidada [47]. 

 
Figura 37: Imagem dos filmes automontados 10 bicamadas (a) PEI/DPPG-melanina e (b) 

PEI/melanina. 

O tempo de deposição de cada camada de lipossomo-melanina no filme automontado 

alternado com PEI foi monitorado em 396 nm e então traçada uma curva de cinética de 

crescimento, ilustrada na Figura 38, com gráfico em escala logarítmica para enfatizar a curva. 

A adsorção do lipossomo contendo melanina pode ser composta por dois processos, um 

componente rápida, representado por uma cinética de primeira ordem e o segundo pode ser 

explicado com uma função de Johnson-Mehl-Avrami com n igual a 1 [109]. A curva pode ser 

ajustada com a equação 13: 

 

 

A B 
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))/texp((k))/texp((kA n
2211 11    13 

 

sendo A a absorbância, k1, k2 a intensidade de cada processo de adsorção, 1 e 2 os tempos 

característicos de cada processo e n uma constante.  

O primeiro processo, cinética de primeira ordem, apresentou um tempo característico 

de 2 segundos e o segundo processo, ajustado pela equação 13, mostrou um tempo 

característico de 240 segundos, processo mais lento. Uma possível explicação para estes dois 

processos seria a nucleação e crescimento dos domínios no filme, onde o primeiro processo 

deve corresponder à nucleação enquanto o segundo ao crescimento de domínios [110]. A 

partir de 600 segundos a curva tende à saturação, o que indica o tempo necessário para 

adsorção completa de uma camada de lipossomo-melanina.  

10 100 1000
0,02

0,04

0,06

0,08

0,10
Equação: y = y0 + A1*(1 - exp(-x/t1)) + A2*(1 - exp(-x/t2))
Chi^2/DoF = 2.1328E-6
R^2 =  0.99867
 y0 0 ±0
A1 0.03008 ±0.00181
t1 1.59294 ±0.85554
A2 0.06052 ±0.00182
t2 243.97569 ±19.42884

 

 

A
B

S

Tempo (seg)

 

Figura 38: Máximo de absorção em 396 nm da camada de lipossomo-DPPG/melanina sobre 

uma camada de PEI em função do tempo de imersão. Tempo zero corresponde a monocamada 

de PEI. 
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As características estruturais do filme automontado contendo melanina incorporada em 

lipossomos foram observadas usando medidas de refletividade de nêutrons em uma interface 

sólido/D2O. A Figura 39 mostra as curvas de refletividade de nêutrons para a camada 

adsorvida de lipossomo-melanina sobre um molde padrão contendo um filme automontado 

PEI/(PSS/PAH)5 montado sobre um substrato de silício. Os parâmetros deste molde são 

conhecidos [111]. As curvas foram ajustadas com o programa Parratt32 Reflectivity Tool 

fornecido pelo Hahn-Meitner Institut. A espessura e rugosidade da camada lipossomo-

melanina calculadas pelo ajuste da curva foram de 36 Å e 58 Å, respectivamente (Tabela 3). 

Note que o alto valor de rugosidade é porque se aplica a todo o filme, e não só à última 

camada contendo os lipossomos. Esta espessura é consistente com o valor estimado para a 

bicamada lipídica (~40 Å), apontando o rompimento do lipossomo contendo melanina 

incorporada e em filme automontado. 
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Figura 39: Curvas de Refletividade de Nêutrons como obtida do molde padrão 

PEI(PSS/PAH)5 () e PEI(PSS/PAH)5 + camada de lipossomo-melanina (). 
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Tabela 3: Espessura e rugosidade do filme calculados a partir do melhor ajuste das curvas de 

refletividade de nêutrons. 

 Espessura (Å) Rugosidade (Å) 

PEI/(PSS/PAH)5 360.45 36.876 

PEI/(PSS/PAH)5+lipossomo-melanina 396.72 58.064 

 

Ambos os filmes PEI/melanina e PEI/lipossomo-melanina foram caracterizados por 

fluorescência. O filme PEI/melanina não apresentou emissão nos comprimentos de onda de 

excitação analisados com a melanina em solução (316, 396 e 470 nm). Estes dados confirmam 

os resultados obtidos por UV-vísivel que apontam a degradação da melanina quando 

imobilizada em filmes automontados, se não protegida em lipossomos.  

As Figuras 40 e 41 apresentam, respectivamente, o espectro de fluorescência com 

excitação a 396 nm e o de decaimento fluorescente pulsado a 520 nm do filme PEI/lipossomo-

melanina. O máximo de emissão obtido para o filme (500 nm) difere em apenas 2 nm do 

máximo de emissão do lipossomo-melanina em solução, um efeito esperado devido ao 

empacotamento das moléculas no filme automontado. O decaimento da componente rápida 

tem tempo de vida de 0.01 ns e fator pré-exponencial de 0,90, que está associado aos 

agregados devido ao empacotamento de moléculas no filme automontado. Apesar destes 

efeitos do empacotamento e possível agregação das moléculas, a melanina mantém suas 

propriedades fluorescentes, sendo um sistema com potencial para estudos futuros, 

especialmente em aplicações médicas. A estabilidade do filme foi verificada após 20 dias da 

montagem do filme, com o filme estocado seco e sem temperatura controlada, observou-se a 

mesma intensidade fluorescente original. 
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Figura 40: Espectro de emissão fluorescente da melanina em solução e em filme 

automontado PEI/lipossomo-melanina 10 bicamadas. 
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Figura 41: Decaimento fluorescente do filme PEI/lipossomo-melanina. 
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Como mostrado neste trabalho, a melanina incorporada em lipossomos de DPPG 

apresentou maior solubilidade e estabilidade do que a melanina em solução aquosa. Este 

método mostrou-se eficiente, pois conserva a integridade físico-química do biopolímero 

proporcionando um ambiente mais próximo do fisiológico e viabilizando aplicações em 

sistemas biológicos. Filmes nanoestruturados contendo lipossomos-melanina imobilizados 

com PEI apresentaram aumento na absorbância e fluorescência em função do número de 

bicamadas sem afetar as propriedades físicas da melanina. Este comportamento não é visto 

para os filmes PEI/melanina, onde ocorre degradação da melanina, sugerindo que o lipossomo 

(bicamada lipídica), mesmo em filmes automontados, protege a estrutura da melanina. 
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Capítulo 4  

URICASE E FITASE EM BIOSSENSORES 

AMPEROMÉTRICOS 

A versatilidade da técnica de automontagem na imobilização de proteínas em filmes 

ultrafinos possibilita a imobilização de várias moléculas biológicas em conjunto com 

polieletrólitos convencionais, com preservação da atividade biológica. O processo de 

imobilização ocorre em condições ótimas de pH e força iônica das soluções, minimizando a 

desnaturação de proteínas. Além disso, a montagem do filme automontado é facilitada pelo 

fato de que biomoléculas são solúveis em água e possuem excesso de cargas na superfície. 

Neste Capítulo serão apresentados estudos sobre a fabricação de filmes automontados 

contendo as enzimas uricase e fitase para obter biossensores amperométricos e detectar ácido 

úrico e ácido fítico, respectivamente.  

4.1 Filmes automontados com Uricase 

A enzima uricase catalisa a oxidação do ácido úrico na presença de oxigênio, que age 

como oxidante, produzindo alantoína e CO2 como produto de oxidação do ácido úrico, e H2O2 

como produto de redução do O2. A equação da reação enzimática está descrita na equação 14: 

22222 COOHalantoína
uricase

OHOúricoácido    
14 

 

A Figura 42 apresenta a estrutura idealizada do filme automontado contendo a enzima 

uricase alternado com os polieletrólitos PEI ou PDAC imobilizados sobre ITO, previamente 

modificado com PB (A). O mecanismo de detecção do ácido úrico com geração de H2O2 está 
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representado na Figura 42B. A montagem do filme automontado e o mecanismo de redução 

do PB para o PW estão descritos no item 2.1 e 2.3, respectivamente. 

 

 

Figura 42: Representação esquemática do filme automontado PEI ou PDAC/uricase sobre 

ITO modificado com PB (A). Mecanismo envolvido na detecção de ácido úrico com geração 

de H2O2 (B). 
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4.1.1 Crescimento dos filmes PEI/uricase e PDAC/uricase 

O crescimento do filme PEI/Uricase e PDAC/Uricase foi monitorado com absorção do 

UV-visível e espectroscopia de fluorescência. Inicialmente foram feitas medidas de absorção 

e emissão da uricase livre em solução (Figura 43). O espectro da uricase mostra uma banda de 

absorção em torno de 280 nm e um máximo de emissão por volta de 320 nm, valores 

condizentes com a absorção e emissão dos resíduos de aminoácidos fenilalanina e triptofano. 
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Figura 43: Espectros de absorção () e emissão () da uricase livre em tampão PBS. 

As Figuras 44A e 45A indicam espectros de absorbância para os filmes automontados 

PEI/uricase e PDAC/uricase, respectivamente. Para ambos, mesmo os filmes contendo 20 

bicamadas, não foi observada a banda característica da uricase em 280 nm. Este 

comportamento pode ser atribuído à proporção enzima/polieletrólito e à pequena quantidade 

de enzima depositada no filme, impossibilitando a visualização da banda.  

As Figuras 44B e 45B mostram gráficos de absorbância a 280 nm versus número de 

bicamadas. Embora não tenha sido possível observar a banda de absorção em 280 nm, 

referente à absorção da enzima, este comprimento de onda foi escolhido por representar a 

melhor curva do máximo de absorção com o número de bicamadas depositadas. Note que o 
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espalhamento do espectro está sendo considerado uma vez que além da enzima, moléculas 

que não absorvem no UV-visível também estão adsorvidas no filme. O aumento linear da 

absorbância indica a mesma quantidade de material adsorvido a cada deposição. Para os 

filmes contendo PEI o coeficiente de correlação, R, foi mais próximo de 1 (0,98) quando 

comparado com os filmes contendo PDAC (0,95). Esta diferença do coeficiente de correlação 

já é um indício de que o filme PEI/uricase cresce mais uniformemente que o filme de PDAC. 

Os dados obtidos por UV-visível não permitem afirmar que a enzima foi adsorvida, e para 

confirmar a presença da uricase foram realizadas medidas de espectroscopia de fluorescência. 
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Figura 44: Espectro de absorção do filme automontado PEI/uricase (A) e aumento de 

absorbância em 280 nm (B) com o número de bicamadas depositadas. 
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Figura 45: Espectro de absorção do filme automontado PDAC/uricase (A) e aumento de 

absorbância em 280 nm (B) com o número de bicamadas depositadas. 
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A imobilização da uricase a cada camada depositada foi confirmada por 

espectroscopia de fluorescência. Os espectros de fluorescência dos filmes PEI ou 

PDAC/uricase (Figuras 46A e 47B) apresentaram uma nova banda em torno de 360 nm, que 

pode ser atribuída à desnaturação e/ou agregação da enzima imobilizada em suporte sólido. O 

crescimento linear do filme foi observado com máximo de emissão em 320 nm, referente aos 

resíduos de aminoácidos triptofano e fenilalanina da uricase, em função do número de 

bicamadas de PEI/UOx e PDAC/Uox, como ilustrado nas Figuras 46B e 47B, 

respectivamente. O coeficiente de correlação, R, dos filmes contendo PEI foi de 0,98 e PDAC 

de 0,96. 
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Figura 46: Espectros de fluorescência (A) e aumento do máximo de emissão em 320 nm (B) 

do filme PEI/uricase em função do número de bicamadas depositadas. 

300 350 400
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110
Bicamadas
       2
       4
       6
       8
       10
       12
       14
       16
        20

 

 

In
te

n
s
id

a
d

e

(nm)

320 nm

 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

10

20

30

40

50

60

70

Regressão Linear
Y = A + B * X
R = 0.96209

 

 

In
te

n
s
id

a
d
e

Número de bicamadas

 

Figura 47: Espectros de fluorescência (A) e aumento do máximo de emissão em 320 nm (B) 

do filme PDAC/uricase em função do número de bicamadas depositadas. 
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Ambos os filmes PEI/uricase e PDAC/uricase cresceram linearmente com o número 

de bicamadas, como mostrado por UV-visível e fluorescência. Porém, o filme PEI/uricase 

apresentou uma maior linearidade com os melhores valores de coeficiente de correlação em 

ambas os métodos. Esta diferença de material adsorvido a cada camada pode ser associada 

com as distintas estruturas dos polieletrólitos, PEI e PDAC, em filmes automontados. Este 

dado indica que o filme PEI/uricase apresenta melhor empacotamento que o filme de 

PDAC/uricase. 

4.1.2 Medidas amperométricas 

Os filmes automontados PEI/uricase e PDAC/uricase foram fabricados sobre 

substratos de ITO modificado com azul da Prússia (PB) e então analisados como biossensor 

por amperometria. A resposta amperométrica para o eletrodo (biossensor) com 10 bicamadas 

(isto é ITO/PB/(PDAC/UOx)10), mergulhado em 10 mL de PBS como eletrólito suporte, e 

operando a 0,0 V (vs. SCE), é mostrada na Figura 48A. A biofuncionalidade da uricase e a 

viabilidade do método como biossensor são demonstradas pelo aumento na corrente de 

redução em função de sucessivas adições de ácido úrico, em que cada adição corresponde a 

um aumento de 0,001 mmol/L na concentração e uma redução na corrente de 

aproximadamente 1 Acm
-2

. O biossensor ITO/PB/(PEI/UOx)10 apresentou uma resposta 

similar, porém menor, com uma redução de aproximadamente 0,5 Acm
-2

 (Figura 48B). O 

limite de detecção, calculado a partir da relação sinal/ruído considerando três vezes o ruído, 

foi de 0,02 mol/L e 0,04 mol/L e o tempo de resposta estimado para cada adição de ácido 

úrico foi de 2 e 6 segundos para o biossensor contendo PDAC/uricase e PEI/uricase, 

respectivamente.  
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Figura 48: Resposta amperométrica obtida a 0,0 V em 10 mL de PBS, pH 7.4, com o 

biossensor ITO/PB/(PDAC/UOx)10 (A) e ITO/PB/(PEI/UOx)10 (B). Cada diminuição da 

corrente corresponde ao aumento de 100 µL de ácido úrico 0,001 mol/L. 
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A Figura 49 apresenta a diferença entre os dois biossensores na resposta 

amperométrica. O biossensor contendo (PDAC/uricase)10 é mais sensível à presença do ácido 

úrico do que o biossensor (PEI/uricase)10. Esta diferença pode ser associada ao 

empacotamento das moléculas que pode dificultar a difusão do H2O2 sobre o eletrodo e/ou 

uma possível mudança na conformação da enzima afetada pelo polieletrólito [12]. 
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Figura 49: Curvas analíticas mostrando a variação da corrente em função da concentração de 

ácido úrico dos biossensores ITO/PB(PACD/UOx)10 () e ITO/PB(PEI/UOx)10 (). 

A Figura 50A mostra as curvas analíticas para os biossensores ITO/PB/(PEI/UOx)n, 

com n variando de 4 a 14. A sensibilidade decresce com o número de bicamadas, devido ao 

aumento da espessura do filme. Este aumento da espessura pode dificultar a difusão do H2O2 

gerado com a adição do ácido úrico ao sistema. Um efeito oposto foi observado para os 

biossensores ITO/PB/(PDAC/UOx)n, onde a sensibilidade do biossensor aumenta com o 

aumento do número de bicamadas (Figura 50B).  
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Figura 50: Curvas analíticas mostrando a variação da corrente em função da concentração de 

ácido úrico dos biossensores ITO/PB(PEI/UOx)n (A) e ITO/PB(PDAC/UOx)n (B)com n = 4 

(), 8 (), 10 () e 14 () bicamadas. 
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Como proposto inicialmente, o filme contendo PEI apresentou-se mais empacotado do 

que o filme contendo PDAC. Este empacotamento possivelmente dificultou a difusão de 

moléculas de H2O2 quando o ácido úrico foi injetado. Por outro lado, o aumento do número de 

bicamadas aumenta a quantidade de enzima depositada, aumentando a produção de H2O2, e 

conseqüentemente a sensibilidade. Uma vez que o filme PDAC/uricase não apresentou bom 

empacotamento, ou seja, não há barreiras que impeçam a difusão das moléculas de H2O2 no 

filme até atingir o eletrodo de ITO com PB, este eletrodo se torna mais sensível com o 

aumento do número de bicamadas.  

Uma explicação para esta diferença de empacotamento pode estar na conformação 

adotada por ambos polieletrólitos em solução e em filmes. Para o PEI é esperada uma 

estrutura globular, similar ao PAH, enquanto o PDAC deve adotar estrutura em hélice como 

em colágenos [104]. A Figura 51 representa a estrutura idealizada para os filmes de 

PDAC/uricase (51A) e PEI/uricase (51B). Devido à estrutura do PDAC, o filme 

PDAC/uricase pode apresentar “canais” mostrados na figura que permitem maior difusão da 

espécie eletroativa gerando maior sensibilidade do eletrodo, como observado por 

amperometria. Para o filme PEI/uricase, por outro lado, o empacotamento mais compacto já 

comentado acima gera uma estrutura como a indicada na Figura 51B, em que a difusão da 

espécie eletroativa é dificultada, conseqüentemente diminuindo a sensibilidade do sensor.  

 
Figura 51: Estrutura idealizada para os filmes (PDAC/uricase)2 (A) e (PEI/uricase)2 (B). 
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A estabilidade dos biossensores foi investigada durante 30 dias. Os sensores foram 

estocados em solução tampão (PBS) a 10C, quando não estava em uso. Para o sistema 

ITO/PB/(PEI/UOx)n a resposta não alterou por um período de 10 dias após a construção do 

biossensor. Após o 11 dia, a corrente diminuiu gradativamente até atingir 30-40% do valor 

original no 30 dia. Para o biossensor ITO/PB/(PDAC/UOx)n a corrente diminuiu 

gradativamente após o primeiro dia até o 30 dia, obtendo 70% do valor original. O 

decréscimo na atividade pode ser explicado, além de uma possível desnaturação da enzima 

imobilizada, pelo fosfato do tampão PBS, solução em que o sensor foi estocado. Ocorre que o 

fosfato difunde através do filme afetando a estrutura do PB, e como a detecção é feita através 

da ação do ferrocianato como mediador, ocorre decréscimo da eletrocatálise do H2O2 a 0 V. A 

diferença de estabilidade entre os eletrodos pode ser associada ao empacotamento do filme, 

uma vez que o eletrodo contendo PDAC/uricase está mais suscetível aos fosfatos da solução, 

devido à facilidade de difusão destas moléculas no filme. 

Os efeitos de interferentes representam algumas das maiores dificuldades para a 

obtenção de biossensores amperométricos para detectar ácido úrico, como mencionado 

anteriormente. O uso de PB permite detecção de H2O2 a 0,0V vs. SCE, que diminui o 

problema de interferentes. A Figura 52 mostra medidas amperométricas com sucessivas 

injeções de tampão PBS, ácido acetilsalicílico e ácido ascórbico, todas na mesma 

concentração (10
-2 

M) e mesmo volume de injeção (100 L). Os interferentes analisados não 

apresentaram mudanças na corrente, exceto para o ácido ascórbico que aumenta a corrente, 

enquanto que na injeção de ácido úrico ocorre um decréscimo da corrente. Portanto estes 

sinais podem ser distinguidos. 
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Figura 52: Efeito da adição de PBS, ácido acetilsalicílico e ácido ascórbico. 

Estes resultados podem ser comparados com os obtidos por Hoshi e colaboradores 

[63], que produziram biossensores para ácido úrico com uricase imobilizada sobre eletrodo de 

Pt e um filme automontado PAA/PVS para selecionar o H2O2, mas a detecção era feita a 

+0,6V, potencial susceptível a muitos interferentes. Portanto, os biossensores mostrados aqui 

são promissores, pois a detecção foi obtida a 0,0 V vs eletrodo de referência (com ITO 

modificado com PB). De qualquer forma, ambos os biossensores são mais simples que outros 

da literatura, em que a detecção de H2O2 é feita através de outras enzimas ou mediadores [15-

17, 63]. Os métodos automontados para produção de biossensores têm se mostrado eficientes 

não somente porque a enzima tem atividade preservada por longos períodos, mas também 

porque é necessária uma pequena quantidade de enzimas em comparação com outros métodos 

[76, 77].  

 



Capítulo 4 

 87 

4.2 Filmes automontados com Fitase 

Filmes automontados contendo a enzima fitase foram produzidos para detectar ácido 

fitico. A Figura 53 mostra a estrutura idealizada do filme automontado contendo fitase 

imobilizada sobre ITO, previamente modificado com PB (A). O mecanismo de detecção do 

acido fitico com geração de PO4
-3

 também está apresentado (B).  

 
 

 
 

Figura 53: Estrutura idealizada do filme automontado PAH/fitase imobilizada sobre ITO 

modificado com PB (A). Mecanismo de detecção do ácido fítico com eletrodo modificado 

com PB (B). 
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4.2.1 Crescimento do filme PAH/fitase 

O crescimento do filme PAH/fitase foi monitorado por espectroscopia de fluorescência 

e UV-visível. Os espectros de UV-visível apresentam um aumento na absorbância em função 

do número de bicamadas (Figura 54A). Como a banda de absorção em 280 nm, referente à 

fitase, apareceu com pouca intensidade o espalhamento também foi considerado com o 

aumento do número de bicamadas. Este espalhamento aparece devido à presença do 

polieletrólito PAH adsorvido juntamente com a enzima, tornando o filme cada vez mais 

opaco. O crescimento do máximo de absorção em 280 nm com o número de bicamadas está 

mostrado na Figura 54B. O aumento linear, R = 0,998, indica que a mesma quantidade de 

material está sendo adsorvida a cada camada depositada. Este comportamento linear é 

observado em todas as regiões de comprimento de onda do espectro. 
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Figura 54: Espectro de absorção do filme automontado PAH/fitase (A) e aumento de 

absorbância em 280 nm (B) com o número de bicamadas depositadas. 
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O crescimento do filme automontado PAH/fitase foi confirmado por espectroscopia de 

fluorescência. Devido à presença de resíduos de aminoácidos, como a fenilalanina e o 

triptofano na enzima, foi possível obter o espectro de emissão. O filme PAH/fitase foi 

excitado em 280 nm e emitiu em 330 nm. O máximo de emissão fluorescente aumentou com 

o número de camadas, como mostrado na Figura 55A. O processo de crescimento apresentou 

deposição exponencial da enzima sobre o substrato (Figura 55B). Este tipo de crescimento 

pode ser atribuído a diferentes fatores, como a influência na mudança conformacional da 

enzima, possível desnaturação, facilitando a emissão de cromóforos e/ou como descrito no 

item 2.3, com o aumento da concentração perde-se a linearidade da intensidade fluorescente 

e/ou então pela auto-absorção. Portanto, com os dados de fluorescência pode-se concluir que a 

fitase está presente no filme e através de UV-visível a mesma quantidade de material está 

sendo adsorvido a cada camada depositada apresentando crescimento linear.  
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Figura 55: Espectro de UV-visível (a) e fluorescência (b) do filme PAH/fitase. Inset: máximo 

de absorção (a) e emissão (b) vs. Número de bicamadas depositadas. 
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4.2.2 Medidas de voltametria cíclica 

As medidas de voltametria cíclica foram realizadas com o filme PAH/fitase com 10 

bicamadas sobre o substrato de ITO como eletrodo de trabalho para a detecção do ácido fítico. 

Os voltamogramas foram obtidos em tampão acetato de sódio 0,1 M em pH 5,5 no intervalo 

de potenciais de -0,5 a 0,5 V. Na Figura 56A estão apresentados os voltamogramas do filme 

em solução tampão e com diferentes concentrações de ácido fítico. O voltamograma do filme 

PAH/fitase contendo ácido fítico apresentou uma eletroatividade bem definida, com um pico 

de redução em torno de -0,2 V, proveniente da reação enzimática que hidrolisa o grupo 

fosfato do ácido fítico liberando fosfatos inorgânicos. A Figura 56B ilustra o aumento linear 

da corrente anódica com a concentração de ácido fítico. 
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Figura 56: Voltametria cíclica do filme PAH/fitase 10 bicamadas para a detecção do ácido 

fítico (A). Curva de corrente a -0,2 V versus concentração de ácido fítico (B). 
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A detecção do ácido fítico por voltametria cíclica, utilizando um substrato de ITO 

convencional, não apresentou alta sensibilidade, sendo possível detectar concentrações acima 

de 10
-3

 mol/L. Para melhorar o sistema de detecção a filme PAH/fitase foi depositado sobre 

eletrodo de ITO modificado com azul da Prússia e então analisado com medidas 

amperométricas operando a 0.0 V. 

4.2.3 Medidas amperométricas 

As medidas amperométricas foram conduzidas com baixo potencial quando 

comparado com o potencial de redução do ácido fítico obtido com o eletrodo 

ITO/(PAH/fitase)10. Este método foi utilizado para diminuir os efeitos de interferentes que 

podem estar presentes em amostras reais de ácido fítico. A Figura 57 ilustra a resposta 

amperométrica para o filme PAH/fitase com 10 bicamadas operando a 0,0 V (versus eletrodo 

saturado de calomelano (SCE)) em tampão acetato de sódio em pH 5,5. Para um melhor 

funcionamento do biossensor, o filme automontado foi crescido sobre ITO modificado com 

PB depositado eletroquimicamente [52]. A necessidade da modificação do ITO com o PB se 

deve ao fato de melhorar a resposta do sensor, bem como aumentar a sensibilidade. Na 

literatura há vários trabalhos que utilizam o PB para detecção principalmente de H2O2 [52, 

70]. Embora a fitase não gere peróxido de hidrogênio como produto da catálise do ácido fítico 

e sim íons fosfatos, a viabilidade do eletrodo ITO/PB para a detecção desses íons foi testada. 

A funcionalidade do biossensor foi verificada pela variação de corrente de redução quando 

sucessivas alíquotas de ácido fítico foram adicionadas. Cada adição corresponde a um 

aumento de 5x10
-4

 mmol/L na concentração de ácido. O limite de detecção, relação 

sinal/ruído considerando três vezes o ruído, foi de 0,05 mmol/L e o tempo de resposta do 

biossensor foi de aproximadamente 1 s, que é bastante baixo devido à espessura ultrafina do 

filme. 
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Figura 57: Resposta amperométrica do filme PAH/fitase obtida a 0,0 V (versus SCE) em 

tampão acetato a pH 5,5. Cada estágio de corrente corresponde a um aumento de 0,5 mmol/L 

de ácido fítico. As setas indicam as adições consecutivas de ácido fítico. 

A Figura 58 mostra as curvas analíticas da resposta do filme PAH/fitase com 

diferentes números de bicamadas (4, 8, 10 e 14 bicamadas). A sensibilidade aumenta com o 

número de bicamadas, uma vez que aumenta a quantidade de enzima imobilizada sobre o 

eletrodo. A resposta do biossensor mostrou uma linearidade de 0,5 a 2 mmol/L de ácido fítico, 

que corresponde de 0,46-1,8 mg/mL, respectivamente. De um modo geral observou se que 

acima de 2 mmol/L há saturação da resposta do sensor. 
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Figura 58: Curvas analíticas obtidas para os filmes automontados com 4 (), 8 (), 10 () e 

14 () bicamadas. 

Efeitos de interferentes foram analisados como indicado na Figura 59. O procedimento 

das medidas foi o mesmo, 0,0V vs SCE, as injeções dos interferentes foram feitas na mesma 

concentração (0,5x10
-2

 mol/L) e mesmo volume 100 L em 10 mL de tampão acetato de 

sódio pH 5,5. Nenhuma mudança na corrente foi observada quando possíveis interferentes, 

como tampão, inositol, DPPC e fenil fosfato foram adicionados, como indicado na Figura 59. 

A resposta foi obtida apenas quando adicionado ácido fítico e fosfato livre. A interferência do 

fosfato foi relatada em experimentos de amperometria com eletrodo de ITO modificado com 

azul da Prússia [104], onde ocorreu inibição da corrente com a presença de fosfato, 

analogamente ao observado na Figura 59. Portanto, a sensibilidade ao ácido fítico e a 

interferência de fosfato no biossensor amperométrico PAH/fitase podem ser associadas à 

adsorção do fosfato na superfície do PB [104]. Considerando a geração de fosfato através da 
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hidrólise do ácido fítico catalisada pela fitase, em altas concentrações de fosfato ocorre 

saturação na superfície do PB, resultando em um bloqueio do sinal eletroquímico [104]. Este 

efeito pode explicar os dados observados na Figura 58, onde ocorre a saturação da resposta 

após sucessivas injeções de ácido fítico. 
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Figura 59: Efeito da adição de íons fosfatos, tampão, inositol, DPPC e fenil fosfato. 

A estabilidade do biossensor também foi estudada e o sensor mostrou-se bioativo por 

15 dias consecutivos, quando armazenados em tampão acetato de sódio pH 5,5 e temperatura 

de 4 C. A Figura 60 apresenta a estabilidade da sensibilidade do filme de 10 bicamadas de 

PAH/fitase. A resposta linear obtida anteriormente de 0,5 a 2 mmol/L, manteve-se a mesma 

com o período de 15 dias. A estabilidade deste sensor foi significativamente mais alta que a 

do biossensor de ácido úrico descrito por Mak e colaboradores [15].  
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Figura 60: Estabilidade do sensor PAH/fitase 10 bicamadas estocado em tampão acetato de 

sódio a 4C. 

Filmes nanoestruturados contendo fitase imobilizada sobre eletrodos modificados com 

PB mostraram-se adequados para detectar ácido fítico. As condições brandas de deposição, 

quais sejam o uso de soluções aquosas e com pH controlável, favorecem a bioatividade da 

enzima por um longo período. A utilização do filme PAH/fitase como biossensor na detecção 

de ácido fítico apresentou alta sensibilidade e seletividade, como demonstrado pela ausência 

de efeitos de interferentes. O bom desempenho deste biossensor pode ser atribuído também ao 

empacotamento do filme PAH/fitase, como representado na Figura 51. Como o PAH 

apresenta estrutura globular, o empacotamento deste filme deverá ser similar àquele do 

eletrodo PEI/uricase.  

Estes resultados podem ser comparados aos resultados obtidos por Mak e 

colaboradores [15] que produziram biossensores para ácido fítico em que a fitase foi co-

imobilizada com a enzima piruvato oxidase. O limite de detecção foi de 0,002 mmol/L, com 

linearidade entre 0,2 e 2 mmol/L de ácido fítico com o sensor operando em 0,6V. O 

biossensor apresentado aqui foi menos sensível, embora mais vantajoso por operar em 0,0V, 
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que foi possível devido a modificação de eletrodo com azul da Prússia. O sensor operando em 

baixo potencial diminui a ocorrência de oxidação de outras espécies eletroativas, evitando 

efeitos de interferentes. Mesmo com o limite de detecção mais alto, as concentrações de ácido 

fítico nas sementes de grãos, legumes e nozes usualmente são de 0,4 a >1% [82], tornando 

possível medir o ácido fítico em amostras reais [15]. Além disso, o método automontado 

oferece vantagem adicional, com a eficiência na imobilização da enzima devida às condições 

brandas de montagem e menor quantidade de enzimas necessária, em comparação ao método 

de ligação cruzada (cross-linking) [76].  
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Capítulo 5  

FITASE E COLESTEROL OXIDASE EM BIOSSENSORES 

BASEADOS EM ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA 

Combinar a versatilidade da técnica de automontagem camada por camada (LbL) com 

moléculas de interesse biológico é fundamental no desenvolvimento de novas biotecnologias, 

em particular, biossensores, como mostrado no Capítulo anterior. Neste Capítulo serão 

apresentados protótipos de dispositivos obtidos com a imobilização das enzimas fitase e 

colesterol oxidase em filmes automontados alternados com a cloreto de poli(alilamônio) 

(PAH). A detecção do ácido fítico e colesterol foi conduzida com a técnica de espectroscopia 

de impedância elétrica. 

5.1 Filme automontado PAH/fitase e sua aplicação como biossensor  

5.1.1 Crescimento e mecanismo de adsorção do filme PAH/fitase 

O processo de adsorção do filme automontado contendo fitase sobre substrato de 

quartzo previamente modificado com duas bicamadas de PAH/PVS, procedimento realizado 

para minimizar efeitos do substrato [112], foi analisado por UV-visível. A cinética de 

adsorção da fitase sobre o filme (PAH/PVS)2/PAH está representada na Figura 61, sendo que 

a adsorção da fitase foi monitorada em 280 nm versus tempo. A cinética pode ser modelada 

com a equação de Johnson-Mehl-Avrami (JMA), descrita na equação 15: 
























n
t

expkA


1  
15 

onde A é a absorbância, k e n são constantes e  o tempo característico de adsorção. 
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Este modelo de Avrami permite descrever a adsorção e o crescimento do filme [109], 

utilizando os parâmetros descritos na Tabela 3. O valor de n  1,2 corresponde à adsorção em 

uma dimensão (1D), ou seja, não há formação de novos núcleos durante a adsorção. O platô 

atingido na adsorção, com  = 3 segundos, está relacionado à saturação de sítios disponíveis 

para a adsorção da fitase em solução, ou seja, impede adsorção de moléculas com a mesma 

carga. Portanto, o tempo para adsorção de uma camada da fitase foi 3 segundos, bem menor 

do que para proteínas (5-10 minutos) [18]. 

0 200 400 600 800 1000 1200

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

 

 

A
B

S

Tempo (seg)

 

Figura 61: Absorbância em 280 nm versus tempo de adsorção da camada de fitase. A linha 

sólida representa o ajuste com a equação de JMA. 

Tabela 4: Parâmetros n,  e k obtidos da equação JMA para o ajuste dos dados de cinética da 

camada de fitase no filme automontado. 

k  (s) n 

0.052  0,002 3   1 1.2  0,1 
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5.1.2 Caracterização morfológica 

A Figura 62A ilustra a micrografia de AFM (1x1 m
2
) do filme automontado 

PAH/fitase 10 bicamadas, a partir da qual se pode obter informações morfológicas para 

analisar o mecanismo de crescimento [110]. O perfil da altura na Figura 62B permite verificar 

a direção do crescimento do filme. A Figura 63 mostra que a média do diâmetro dos 

agregados aumenta linearmente com a média da altura, indicando não haver direção 

preferencial para o crescimento dos agregados. Estes crescem em forma de colunas, 

consistente com n=1,2 obtido do ajuste da cinética de adsorção (Tabela 3).  

A 

  

B 

 

   
Figura 62: Imagem de AFM do filme automontado PAH/fitase 10 bicamadas adsorvido sobre 

um substrato de quartzo com um janela de 1  1 m
2
 (A). Perfil da altura do filme (B). 
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Figura 63: Média do diâmetro versus a média da altura dos domínios para o filme 

automontado PAH/fitase 10 bicamadas. 

5.1.3 Medidas elétricas 

Medidas de espectroscopia de impedância foram realizadas com três unidades 

sensoriais distintas, obtidas com eletrodos interdigitados: puro (sem filme), recoberto com 

filme automontado (PAH/PVS) sete bicamadas e recoberto com o filme automontado 

PAH/PVS duas bicamadas e PAH/fitase cinco bicamadas. As Figuras 64, 65 e 66 mostram 

curvas de capacitância e perda (Loss) versus freqüência dos eletrodos puro, contendo 

(PAH/PVS)7 e (PAH/PVS)2(PAH/fitase)5, respectivamente, para as amostras de água e 

diferentes concentrações de ácido fítico (0, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

 e 10
-6

 M) dissolvido em 

tampão acetato de sódio 100 mM, pH 5,5. Todas as curvas foram traçadas na mesma escala 

para melhor visualização dos dados. Os valores de perda foram calculados a partir da 

resistência (R) e freqüência (f) utilizando a equação 16: 

f**R
Loss

2

1
  

(16) 
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Para o eletrodo puro a capacitância e a perda (Loss), Figuras 64A e 64B 

respectivamente, não variaram em função da concentração de ácido fítico, visto na mesma 

escala obtida para os eletrodos contendo filme automontado. Para eletrodos contendo filme 

automontado (Figuras 65 e 66), foram observadas algumas características importantes. O 

processo de relaxação na curva de perda em função da freqüência apareceu nitidamente, como 

mostrado na Figura 66B para unidade sensorial contendo fitase, enquanto que para unidade 

sensorial contendo somente PAH/PVS este processo de relaxação não foi tão demarcado 

(Figura 65B). Porém, a resposta da unidade sensorial contendo PAH/fitase variou menos com 

a concentração de ácido fítico do que a unidade contendo PAH/PVS. Em freqüências mais 

altas observou-se fraca dependência com a concentração de ácido fítico. O mesmo foi 

observado para medidas de capacitância (Figuras 65A e 66A).  
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Figura 64: Curvas de capacitância (A) e perda (Loss) (B) versus a freqüência do eletrodo 

puro em diferentes concentrações de ácido fítico (0, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

 e 10
-6

 mol/L).  
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Figura 65: Curvas de capacitância (A) e perda (Loss) (B) versus freqüência para eletrodo 

contendo o filme automontado PAH/PVS em diferentes concentrações de ácido fítico (0, 10
-2

, 

10
-3

, 10
-4

, 10
-5

 e 10
-6

 mol/L).  
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Figura 66: Curvas de capacitância (A) e perda (Loss) (B) versus freqüência para o eletrodo 

contendo o filme automontado PAH/fitase em diferentes concentrações de ácido fítico (0, 10
-

2
, 10

-3
, 10

-4
, 10

-5
 e 10

-6
 mol/L).  
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Em baixas freqüências, 1-100 Hz, há influência da dupla camada elétrica [71], uma 

vez que esta faixa de freqüência está relacionada com a condutividade do filme depositado 

sobre o eletrodo. Em freqüências intermediárias, 1-100 kHz, a curva está relacionada à 

interface filme-meio e em freqüências acima de 100 kHz os dados estão relacionados com a 

condutividade do meio [71]. Portanto, a unidade sensorial contendo somente PAH/PVS 

responde, com maior intensidade, à presença do ácido fítico através de mudanças na 

condutividade e/ou espessura do filme e provavelmente na dupla camada, enquanto a unidade 

sensorial PAH/fitase responde à variação das duas camadas, filme e meio, em função da 

concentração.  

Em termos de habilidade de distinção entre as amostras de ácido fítico, o melhor 

desempenho foi obtido com o sensor PAH/PVS em baixas freqüências (1-100 Hz). Isto foi 

contra-intuitivo, uma vez que se deveria esperar maior sensibilidade do sensor contendo a 

enzima fitase por sua capacidade de reconhecimento molecular. Ocorre que a resposta elétrica 

depende não somente das interações entre o filme e o líquido, mas também da condutividade 

do sistema como um todo. Se o filme depositado tornar a unidade sensorial menos condutora, 

é provável que a capacidade de distinção diminua. Parece ser isto o que acontece com o 

sensor contendo a fitase, pois o deslocamento da relaxação para baixas freqüências indica que 

a unidade é menos condutora.  

De qualquer forma, embora as mudanças na resposta não sejam tão grandes como para 

a unidade com o filme de PAH/PVS, há maior consistência na tendência de alteração com a 

concentração de ácido fítico, como ilustrado na Figura 67 para a resposta a 1 kHz. A perda da 

unidade sensorial sem filme não apresentou variação significativa na presença de diferentes 

concentrações de ácido fítico, diferentemente da unidade sensorial contendo PAH/PVS, onde 

a perda variou com a concentração, porém de maneira não sistemática. Para o sensor contendo 

fitase os valores de perda foram mais altos e apresentaram dependência com a concentração 



Capítulo 5 

 104 

do acido fítico. Isto mostra que cada unidade sensorial responde diferentemente em contato 

com as soluções. Esta diferença no sinal elétrico entre as unidades sensoriais pode ser usada 

como impressão digital para identificar diferentes soluções. 
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Figura 67: Perda (Loss) em 1 kHz das três unidades sensoriais: eletrodo interdigitado puro, 

contendo o filme automontado (PAH/PVS)7 e (PAH/PVS)2(PAH/fitase)5, como indicado na 

figura, para diferentes concentrações de ácido fítico. 

Para melhorar o desempenho das unidades sensoriais, os valores de perda dielétrica de 

cada sensor foram tratados com análise de componentes principais (PCA). Os PCAs 

apresentados nas Figuras 68 e 69 mostram os valores de perda em 1 kHz, região de freqüência 

associada com a interface filme-meio. O PCA foi gerado com as seguintes combinações: 

sistemas com dois eletrodos puro+(PAH/PVS)7 e puro (PAH/PVS)2 (PAH/fitase)5. O PCA do 

sistema eletrodo puro+PAH/PVS apresentou aleatoriedade e não distinguiu os pontos em 

relação à concentração de ácido fítico. O PCA do sistema contendo os eletrodos puro e 

PAH/fitase apresentou melhor desempenho, os pontos foram distintos entre as diferentes 

concentrações, exceto para a concentração mais baixa 10
-5

 M de ácido fítico, que afinal 

corrobora a expectativa de seletividade do sensor a base de interações específicas (enzima-

analito) com uma sensibilidade de 10
-4

 M, similar ao observado por amperometria. 
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Figura 68: Análise da componente principal (PCA) usando dois eletrodos: puro e 

(PAH/PVS)7. Os valores das perdas em 1 kHz para água Milli-Q () e diferentes 

concentrações de ácido fítico: 0 (), 10
-6

 (), 10
-5

 (), 10
-4 

(), 10
-3

 () e 10
-2

 () M. 
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Figura 69: Análise da componente principal (PCA) usando dois eletrodos: puro e 

(PAH/PVS)2+(PAH/fitase)5. Os valores das perdas em 1 kHz para água Milli-Q () e 

diferentes concentrações de ácido fítico: 0 (), 10
-6

 (), 10
-5

 (), 10
-4 

(), 10
-3

 () e 10
-2

 

() M. 
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5.2 Filme automontado PAH/colesterol oxidase (COX) e sua aplicação como biossensor  

A colesterol oxidase (COX) foi imobilizada em filmes camada por camada, LbL, 

alternado com o polieletrólito PAH e avaliada em biossensor elétrico na detecção de 

colesterol. A Figura 70A representa o processo de adsorção das camadas de polieletrólitos 

(PAH e PVS) e COX. A estrutura idealizada do filme automontado PAH/COX imobilizado 

sobre um eletrodo interdigitado previamente modificado com um “colchão”, duas bicamadas 

do filme automontado PAH/PVS, está representada na Figura 70B. O mecanismo proposto da 

detecção do colesterol através da reação enzimática da COX com o colesterol incorporado em 

lipossomos está representado na Figura 70C. 

A 

 

B 

 

 
Figura 70: Representação esquemática do processo de adsorção da COX em filmes 

automontados alternados com PAH sobre um substrato previamente modificado com filme 

automontado PAH/PVS (A) e arquitetura do filme (B). Representação idealizada do 

mecanismo de detecção do colesterol através da reação enzimática da COX com colesterol 

incorporado em lipossomos (C). 

C 
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5.2.1 Crescimento e mecanismo de adsorção do filme PAH/COX 

Para caracterizar a adsorção do filme automontado contendo COX, a montagem do 

filme foi conduzida sobre substrato de quartzo, apropriado para medidas ópticas. Como 

mencionado, o substrato foi inicialmente recoberto com duas bicamadas do filme 

automontado PAH/PVS para minimizar os efeitos do substrato [112]. A cinética de adsorção 

da COX sobre o filme (PAH/PVS)2PAH está representada na Figura 71, com a absorbância 

monitorada em 280 nm ao longo do tempo de imersão. A saturação próxima de 200 segundos 

indica o tempo suficiente para adsorção de uma camada completa da COX. A adsorção da 

COX é composta por dois processos, com o primeiro, rápido, representado por uma cinética 

de primeira ordem e o segundo modelado com a equação de Johnson-Mehl-Avrami (JMA). 

Por isso, os dados foram ajustados com a equação 13 descrita no item 3.2 para a cinética de 

adsorção da melanina em lipossomos. O ajuste dos dados está mostrado pela linha sólida e os 

parâmetros obtidos estão representados na Tabela 4. O platô atingido na absorção pode estar 

relacionado à saturação de sítios disponíveis para adsorção de moléculas de COX em solução, 

ou seja, as moléculas com a mesma carga não mais adsorvem. Este processo pode ser 

explicado com a função JMA com n ~ 2 e tempo característico de 180 segundos (Tabela 4). O 

valor de n  2 corresponde à adsorção em duas dimensões (2D), sem a formação de novos 

núcleos durante o processo de adsorção. Em outras palavras, a adsorção ocorre em sítios com 

o crescimento de núcleos já formados no início do processo. Este efeito é de fato consistente 

com a análise morfológica por microscopia de forca atômica (AFM).  
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Data: Data2_coxnpah

Model: jma 

Equation: y =P1*(1 - exp(-x/P2)) + P3*(1 - exp((-x/P4)^P5)) 

Weighting:

y No weighting

  

Chi^2/DoF = 3.0324E-6

R^2 =  0.99107

  

P1 0.04117 ±0.00179

P2 0.85159 ±2.86893

P3 0.01363 ±0.00185

P4 87.33889 ±30.84207

P5 1 ±0

A
B

S

tempo (seg)
 

Figura 71: Absorbância em 280 nm versus tempo de adsorção da camada de COX. A linha 

sólida representa o ajuste com a equação de JMA. 

Tabela 5: Parâmetros n,  e K obtidos da equação JMA para o ajuste dos dados da cinética de 

adsorção de uma camada da COX no filme automontado. 

K1 1 (seg) K2 2 (seg) n 

0,0410,002 0,80,02 0,0140,003 1577 1,80,01 

 

A Figura 72A ilustra a micrografia de AFM (10x10 m
2
) do filme automontado 

PAH/COX 10 bicamadas, sendo que o perfil de altura na Figura 72B corrobora os resultados 

para a cinética de adsorção através da direção do crescimento do filme. A Figura 73 mostra 

que a média do diâmetro dos agregados aumenta linearmente com a média da altura, 

indicando direção não preferencial para o crescimento dos agregados. No entanto, a média do 

diâmetro aumenta muito mais rápido que a média da altura, sendo possível afirmar que os 

agregados crescem como “discos”, consistente com n=2 obtido na cinética de adsorção. 
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Figura 72: Imagem de AFM do filme automontado PAH/COX 10 bicamadas adsorvido sobre 

um substrato de quartzo com um janela de 10  10 m
2
 (A). Perfil da altura do filme (B). 
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Figura 73: Media do diâmetro dos domínios versus média da altura para o filme automontado 

PAH/COX 10 bicamadas. 
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5.2.2 Detecção de colesterol com medidas elétricas 

Medidas de espectroscopia de impedância foram usadas para detectar colesterol em 

lipossomos de eggPG e em gema natural de ovo utilizando um sistema de três eletrodos: 

eletrodo puro, contendo filmes automontados PAH/PVS e PAH/COX depositados sobre 

eletrodos interdigitados. Os dados coletados para os três eletrodos foi em 1 kHz, freqüência 

mais sensível a mudanças das propriedades da interface filme-meio [71], como mostrado no 

item 3.3. Os valores de capacitância obtidos nesta freqüência foram tratados com análise de 

componentes principais (PCA).  

Os PCAs das Figuras 74 e 75 mostram valores de capacitância (1 kHz) em solução 

aquosa com diferentes concentrações de colesterol incorporado em lipossomos de eggPG (0, 

10
-6

, 10
-5

, 10
-4

, 10
-3

 M). Foram traçados com as seguintes combinações: eletrodo 

puro+PAH/PVS (Figura 74) e eletrodo puro+PAH/COX (Figura 75). No PCA considerando 

os resultados adquiridos somente com o eletrodo puro e PAH/PVS, isto é, sem o filme 

contendo a colesterol oxidase, não existe clara distinção entre as diferentes concentrações do 

colesterol e os pontos são aleatórios, ou seja, não evolui na componente principal com relação 

à concentração. Possivelmente, isto ocorre devido à falta de interações específicas entre o 

colesterol e a enzima colesterol oxidase. Na Figura 75 existe alta correlação entre a segunda 

componente principal (PC2) e a concentração de colesterol, que pode ser atribuída à presença 

de interações específicas entre COX e colesterol. Isso aumenta a “ortogonalidade química” do 

dado, como relatado em análises da língua eletrônica para bebidas [72]. 
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Figura 74: Análise da componente principal (PCA) usando dois eletrodos: puro e 

(PAH/PVS)7. Com os valores de capacitância em 1 kHz para água Milli-Q () e diferentes 

concentrações de colesterol incorporado em lipossomos: 0 (), 10
-6

 (), 10
-5

 (), 10
-4 

() e 

10
-3

 () M. 

 
Figura 75: Análise da componente principal (PCA) usando dois eletrodos: puro e 

(PAH/PVS)2(PAH/PVS)5. Com os valores de capacitância em 1 kHz para água Milli-Q () e 

diferentes concentrações de colesterol incorporado em lipossomos: 0 (), 10
-6

 (), 10
-5

 (), 

10
-4 

() e 10
-3

 () M. 
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O colesterol da gema do ovo de galinha, amostra real, foi analisado nas concentrações 

10
-5

, 10
-4

, 10
-3

 M, calculado a partir das informações nutricionais fornecidas pelo produtor, 

com os eletrodos puro+PAH/COX. O PCA ilustrado na Figuras 76 apresentou boa correlação 

entre o PC1 e a concentração de colesterol na gema do ovo, direcionado à esquerda para as 

amostras mais diluídas. Os dados obtidos a partir das Figuras 75 e 76 mostraram resultados 

similares, corroborando a viabilidade do uso de materiais com interações específicas para 

aumentar a “ortogonalidade química” do sensor. 

 

Figura 76: Análise da componente principal (PCA) usando dois eletrodos: puro e 

(PAH/PVS)2+(PAH/COX)5. Com os valores de capacitância em 1 kHz para água Milli-Q () 

e diferentes concentrações de colesterol presente na gema natural de ovo: 10
-5

 (),10
-4 

() e 

10
-3

 () M. 
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Capítulo 6  

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

A montagem de filmes nanoestruturados camada por camada (LbL), com materiais de 

interesse biológico, mostrou-se apropriada nas diferentes aplicações propostas neste trabalho. 

Além da possibilidade de combinar num filme automontado múltiplos poliíons e diferentes 

biomoléculas sobre um substrato sólido, a integridade estrutural e funcional das biomoléculas 

imobilizadas foi mantida. Para manter a atividade dessas biomoléculas, cada sistema foi 

montado de maneira adequada à biomolécula, escolhendo-se condições de fabricação como 

tampão, pH, temperatura e polieletrólito, bem como para sua aplicação.  

A integridade da estrutura esférica dos lipossomos de DPPG imobilizados em filmes 

automontados alternados com o PAMAM-G4 foi comprovada por ressonância de plasma de 

superfície, SPR, em que a espessura obtida para o lipossomo imobilizado foi compatível com 

o diâmetro dos lipossomos em solução. O filme PAMAM/lipossomo interagiu com pequenas 

quantidades da proteína BSA, o que pode ser detectado empregando-se espectroscopia FTIR. 

Este sistema, PAMAM/lipossomo, futuramente pode ser empregado como carreador de 

agentes terapêuticos incorporados em lipossomos, sendo conseqüentemente candidato ao uso 

de terapias como liberação controlada de fármacos através de adesivos. 

Uma demonstração da possibilidade de empregar filmes automontados de lipossomos 

para agentes terapêuticos foi obtida aqui com a melanina. De fato, quando incorporada em 

lipossomos de DPPG, a melanina mostrou maior solubilidade e estabilidade do que livre em 

solução aquosa. Os lipossomos foram excelentes para encapsular e proteger a melanina, assim 

como propiciar um ambiente favorável e em condições fisiológicas, ou seja, sem uso de 
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solventes orgânicos ou pH elevado. Após a incorporação da melanina em lipossomos, esta foi 

imobilizada em filmes automontados alternado com o polieletrólito PEI. A integridade 

estrutural dos lipossomos contendo melanina foi afetada, como visto por refletividade de 

nêutrons, porém a melanina teve sua propriedade fluorescente preservada. A presença da 

bicamada lipídica na melanina foi essencial para preservação de suas funções, pois quando 

imobilizada sem os fosfolipídios foi degradada e perdeu sua atividade biológica. Este trabalho 

abre caminho para novas aplicações da melanina em substratos sólidos, tanto como agente 

terapêutico como em dispositivos eletrônicos.  

Com intuito de desenvolver protótipos de biossensores, três enzimas com diferentes 

características foram estudadas em filmes automontados, sendo que dois métodos de detecção 

foram avaliados. A enzima uricase foi automontada alternada com os polieletrólitos PEI e 

PDAC, e neste caso foram investigadas a detecção amperométrica do ácido úrico e 

preservação da atividade enzimática com o tempo de acordo com arquitetura molecular do 

filme. O filme foi depositado sobre um eletrodo modificado com azul da Prússia, que permitiu 

o seu uso em sensores de ácido úrico com detecção de peróxido de hidrogênio a 0,0 V versus 

SCE. A atividade biocatalítica dependeu da estrutura do polieletrólito, sendo o eletrodo 

contendo PDAC o que apresentou maior sensibilidade, além de ser mais estável com o tempo. 

Porém, a sensibilidade de ambos biossensores foi suficiente para possível aplicação em testes 

clínicos na detecção de ácido úrico, com efeito desprezível de interferentes. 

A adequação da temperatura e pH para a imobilização da enzima fitase teve um papel 

fundamental na montagem do filme, bem como para manter a atividade da enzima e 

estabilidade por períodos mais longos. A detecção de ácido fítico foi conduzida com 

amperometria e impedância elétrica. Em ambos os casos o biossensor mostrou sensibilidade 

para o ácido fítico e ausência do efeito de interferentes, como mostrado por amperometria 

usando um eletrodo previamente modificado com PB. O limite de detecção obtido em ambos 
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os casos permite o uso destes eletrodos para a detecção do ácido fítico em sementes e grãos e 

em uma variedade de vegetais. 

Filmes automontados com colesterol oxidase (COX) puderam ser produzidos, em que 

camadas de COX foram alternadas com PAH, preservando a atividade da enzima. O filme foi 

adsorvido sobre eletrodos de ouro, e então usados como unidades sensoriais, com medidas 

impedância AC como método de detecção. Este biossensor demonstrou a viabilidade de 

detectar colesterol incorporado em lipossomos e para aplicações em amostras reais. Com a 

alta sensibilidade para detecção de colesterol em soluções aquosas, o sistema formado por 

filmes automontados com COX imobilizada é viável para diagnósticos clínicos. A 

sensibilidade e seletividade foram atribuídas à natureza do filme ultrafino e ao 

reconhecimento molecular da enzima com o analito.  

Apesar de os resultados da tese demonstrarem a viabilidade do desenvolvimento de 

protótipos de biossensores, o seu emprego requer investigações mais aprofundadas. Por 

exemplo, é necessário investigar o efeito da alteração da arquitetura molecular dos filmes 

automontados, inclusive buscando otimização da sensibilidade e seletividade. É necessário 

também fazer análises numa faixa maior de possíveis interferentes em amostras reais, dentre 

outros parâmetros. Há que se lembrar que embora as biomoléculas imobilizadas em filmes 

automontados preservem sua bioatividade, que é uma grande vantagem da técnica, suas 

funções não devem ser tão eficientes em sistemas vivos ou amostras reais.  

Em conclusão, o trabalho nesta tese mostrou a possibilidade de novos dispositivos 

para diagnósticos clínicos, análises de alimentos, e desenvolvimento de agentes terapêuticos. 
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