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Resumo 

O presente trabalho descreve o estudo da interação entre o lipídio AA (ácido araquídico), os 

fosfolipídios DPPC (1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina) e DPPG (1,2-dipalmitoyl-sn-

glycero-3-phosphoglycerol) com a enzima Ty (tirosinase). Através da interação monocamada 

lipídica/enzima foi desenvolvido um biossensor para a detecção de polifenóis. O estudo de 

interação foi realizado via filmes de Langmuir, ou seja, monocamadas lipídicas dispostas na 

interface ar/água que mimetizaram modelos de membranas biológicas, sendo estes analisados 

através de isotermas (π-A) e do módulo de compressibilidade. Além disso, foram realizadas 

medidas de PM-IRRAS (do inglês - Polarization Modulation - Infrared Reflection-Adsorption 

Spectroscopy) que auxiliaram no estudo da interação membrana/enzima em nível molecular. 

Por meio desses estudos foi possível observar uma maior interação e incorporação da enzima 

nas monocamadas de DPPC/Ty. Então, os filmes de Langmuir foram depositados em ITO 

(substrato eletrocondutor de vidro recoberto com óxido de estanho dopado com índio) 

utilizando a técnica de Langmuir-Blodgett (LB). Os filmes foram avaliados como biossensores 

para detecção de polifenóis em amostras padrões de catecol por voltametria cíclica. Nessa etapa, 

foram avaliados os efeitos das matrizes lipídicas, número de camadas e concentração do 

eletrólito de suporte no processo eletrocatalítico de redução do catecol. Além disso, foi avaliado 

o efeito da incorporação do mediador eletrônico LuPc2 (bisftalocianina de Lutécio) à matriz 

lipídica. Os estudos eletroquímicos indicaram que os filmes de DPPC/Ty e de DPPC:LuPc2/Ty, 

ambos contendo 3 camadas LB, apresentaram resultados promissores para a aplicação sensorial, 

porem valores de limites de detecção (7.59 vs. 7,08 µmol L-1) e , intervalo linear de reposta  

(10,0  a 400 µmol L-1 vs. 8,00 a 400 µmol L-1) demonstram que o uso da LuPc2 mediador 

eletrônico não é tão vantajoso como o esperado. A partir disso, filmes LS de DPPC/Ty que 

apresentaram propriedades similares aos filmes LB foram testados em amostras reais de chá, 

sendo os valores de concentração encontrados compatíveis aos do método padrão de “Folin-

Ciocalteu”. 

  



 

Abstract 

This work describes the study of interaction between lipid AA (arachidic acid), phospholipids 

DPPC (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine) and DPPG (1,2-dipalmitoyl-sn-

glycero-3-phosphoglycerol) with the enzyme Ty (tyrosinase).  A biosensor for the detection of 

polyphenols was developed through the interaction of lipid monolayer/enzyme. The study of 

interaction was performed in Langmuir films, in other words, lipids monolayer organized at the 

air/water interface simulated biological membrane models, using the isotherms (π-A) and the 

compressibility module. In addition, measurements of PM-IRRAS (Polarization Modulation - 

Infrared Reflection-adsorption Spectroscopy) were performed to study of membrane/enzyme 

interaction at the molecular level. In these studies, it was possible to observe a strong interaction 

and incorporation of the enzyme in DPPC monolayer. Thus, the films were grown on ITO 

(indium doped tin oxide glass substrate) using the Langmuir-Blodgett (LB) technique. The 

films were evaluated as biosensors for detection of polyphenols in standard catechol samples 

using cyclic voltammetry. At this stage, the effects of lipid matrices, number of layers and 

support electrolyte concentration on the electrocatalytic catechol reduction process were 

evaluated. After that, the effect of the incorporation of the electron mediator LuPc2 (Lutetium 

bisphthalocyanine) into the lipid matrix was evaluated. Electrochemical studies indicated that 

DPPC/Ty and DPPC:LuPc2/Ty films, both containing 3 LB layers, showed promising results 

for sensory application, but the limits of detection (7.59 vs. 7.08 µmol L-1) and the linear ranges 

(10.0 at 400 µmol L-1 and 8.00 at 400 µmol L-1) demonstrate that the use of electron mediator 

LuPc2 is not as advantageous as expected. From this, LS films of DPPC/Ty were tested on real 

tea samples, and the concentration values found were compatible with the standard “Folin-

Ciocalteu” method. 
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1. Introdução. 

O consumo de compostos polifenólicos vem aumentando grandemente no Brasil e 

no mundo em decorrência das constantes atualizações positivas na literatura sobre seu potencial 

fator anticâncer. Apesar de alguns métodos já serem utilizados nas indústrias, o 

desenvolvimento de novos meios de detecção e quantificação dessas substancias contribui para 

o desenvolvimento cientifico e tecnológico, onde visa-se a obtenção de melhores resultados em 

menores tempos de análise. A construção de biossensores atende essa finalidade, já que 

possuem como característica principal uma alta seletividade que permite a detecção e 

quantificação com alto grau de confiabilidade em amostras reais e, dependendo do técnica 

utilizada, resultados instantâneos.  

Dito isso, o trabalho aqui apresentado visou o desenvolvimento de  biossensores de 

primeira e segunda geração utilizando a tirosinase (Ty) como enzima de reconhecimento e 

fosfolipídios como biomateriais de imobilização. Para construção do biossensor de segunda 

geração utilizou-se a bisftalocianina de lutécio como mediador eletrônico e antes dos testes em 

amostras reais, medidas de otimização foram realizadas em soluções padrões de catecol.   

Neste capitulo, são encontradas informações relevantes acerca de conceitos 

previamente estabelecidos na literatura, já no capitulo posterior são traçados os objetivos e 

metas do trabalho aqui desenvolvido. Os conceitos fundamentais das técnicas utilizadas são 

introduzidos no capitulo 3. A descrição detalhada dos matérias e métodos utilizados localiza-se 

no capitulo 4 e os resultados obtidos são apresentados e discutidos em profundidade no capitulo 

5. Então, no capitulo 6 é encontrado um breve resumo dos resultados dissertados e concluindo 

as ideias propostas. Os trabalhos utilizados como referências e gráficos complementares são 

expostos no capítulos 6 e 7, respectivamente. 

 

1.1. Polifenóis – o analito de interesse. 

 Os polifenóis são micronutrientes naturalmente presentes em diversos alimentos e 

apesar de sua origem natural, essa classe de moléculas pode ser obtida em laboratório por 

diversos meios de síntese e inúmeras rotas sintéticas (ABBAS et al., 2017). Por definição, os 

polifenóis são moléculas constituídas por anéis aromáticos que possuem mais de um 

grupamento hidroxila em sua estrutura, esses grupamentos agem como doadores de elétrons ao 

anel, garantindo características especificas frente as reações químicas e bioquímicas. Milhares 
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de polifenóis são produzidos em plantas como metabólitos secundários e são geralmente 

associados a funções de defesa contra a radiação ultravioleta ou agressão por patógenos. Os 

compostos polifenólicos são classificados conforme os anéis aromáticos ligam-se entre si, se 

dividindo em quatro principais classes: ácidos fenólicos, ligninas, flavonoides e estilbenos 

(Figura 01). 

 

Figura 01. Principais classes de polifenóis. 

 

Fonte: autor. 

 

O estudo desses compostos é o interesse de diversas áreas, tais como a farmacêutica, 

alimentícia assim como a agricultura em geral. Isto ocorre principalmente por sua capacidade 

antioxidante frente a radicais livres em sistemas biológicos, agindo como moléculas de 

sacrifício ao formar espécies químicas mais estáveis (TSAO, 2010). Assim, em contato com os 

radicais livres (moléculas altamente reativas), os polifenóis previnem danos às estruturas 

celulares e ao material genético nuclear. Na célula, a formação de radicais livres pode ocorrer 

naturalmente em processos metabólicos, onde são gerados principalmente no sistema 

imunológico. Radicais livres também podem ser gerados por intermédio de fatores externos, 



18 

 

como a incidência de radiações eletromagnéticas (radiações do tipo ionizante ou não 

ionizantes). 

Como uma alta quantidade de polifenóis é gerada em plantas, os animais herbívoros 

ou onívoros obtêm estes componentes por uma dieta alimentar feita a base de frutas, legumes, 

cereais e vegetais. A quantidade em mg/kg de polifenóis presente em alguns alimentos está 

listada na Tabela 01.   

Tabela 01. Quantidade de alguns polifenóis nos alimentos.  

Tipo de polifenol: Alimento: 
Teor de polifenóis 

em massa (mg/kg): por porção (mg/unid): 

Ácidos fenólicos  Amora 80 - 220 8 – 27 

Morango 20 – 90 4 -18 

Framboesa 60 - 100 6 -10 

Kiwi 600 -1000 60 – 100 

Cereja 180 -1150 36 – 230 

Flavonoides  Brócolis 40 -100 8 – 20 

Chocolate 460 - 610 23 – 30 

Chá verde 120 - 835 24 - 167 

Chá preto 80 – 545 18 - 109 

Uva 30 – 135 6 - 35 

Feijão 350 -550 70 – 110 

Pêssego  50 – 140 10 – 28 

Fonte: adaptada de (MANACH et al., 2004). 

 

O consumo dos polifenóis está amplamente relacionado com a prevenção do 

envelhecimento celular e tratamento de doenças degenerativas, como alguns tipos de câncer, 

doenças cardiovasculares, algumas anemias, doenças pulmonares, catarata, declínio do sistema 

imune e disfunções cerebrais (MANACH et al., 2004, 2005). Compostos polifenóicos também 

estão presentes em produtos alimentares, bebidas, sumos e óleos de forma natural ou artificial, 

sendo sua detecção e quantificação de grande interesse para a indústria (BALASUNDRAM; 

SUNDRAM; SAMMAN, 2006). Além disso, os polifenóis também apresentam características 

organolépticas (APETREI et al., 2011) e são parcialmente responsáveis pela qualidade e 

estabilidade de diversos produtos naturais.  
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 Na dieta humana, a ingestão de polifenóis também pode ser realizada a partir da 

efusão de ervas em água. Anualmente, cerca de três bilhões de quilogramas de chá são 

produzidos, sendo os derivados da planta Camellia sinensis, popularmente conhecidos como 

chá verde e chá preto, os mais consumidos mundialmente. A concentração de polifenóis 

presentes nesses chás variam de 160 a 1700 mg mL-1 de líquido e os compostos fenólicos mais 

comuns nessa erva se encontram na classe dos flavonóides (KHAN et al., 2006). Na composição 

dos chás, a epigalocatequina-3-galato (EGCG) (componente encontrado principalmente no chá 

verde)  e a theaflavin-3,3'-digalato (maioria no chá preto) são moléculas de destaque, pois os 

resultados de diversas pesquisas indicam o potencial fator anticâncer (AZAM et al., 2004; 

KHAN et al., 2006; LANDIS-PIWOWAR et al., 2007; NA; SURH, 2008). A diferença de 

composição em ambos os chás provenientes da mesma erva está relacionada com o processo de 

tostagem do chá preto, sendo cerca de 75% das catequinas contidas nas folhas sofrem 

transformação enzimática formando principalmente o polifenol  theaflavin-3,3'-digalato. A 

Figura 02 ilustra a estrutura do EGCG, theaflavin-3,3'-digalato e a epigalocatequina, geralmente 

encontrados em amostras de chás. 

 

Figura 02. Estruturas químicas dos principais polifenóis dos chás. 

 

Fonte: autor. 
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No entanto, os estudos de quantificação e qualificação de polifenóis em alimentos 

em geral são realizados utilizando o catecol. O catecol (benzenodiol ou pirocatecol) é o menor 

monômero de polifenol existente, formado por um anel benzeno e duas hidroxilas substituída, 

presente como grupo funcional em diferentes polifenóis. O catecol livre é encontrado na 

natureza em plantas, onde o contato com o oxigênio presente no ar o transforma em o-quinona, 

seu estado oxidado, cuja principal função é a prevenção de infecções por microrganismos 

(DEAKIN et al., 1986) (Figura 03). 

 

Figura 03. Processo de oxidação do catecol para o-quinona. 

  

Fonte: autor. 

 

1.2. Biossensores. 

Alguns componentes biológicos bioquimicamente específicos podem ser utilizados 

na identificação e quantificação de determinado composto químico (analito). A detecção ocorre 

a partir da conexão do componente biológico a um transdutor que tem como função a conversão 

do sinal gerado na interação do componente biológico e analito em um sinal mensurável. 

Forma-se então o que chamamos de biossensor, que com o auxílio de um amplificador que 

intensifica o sinal, pode ser tratado por um processador de sinal. O processador de sinal é 

responsável pelo arquivamento dos dados em unidades computacionais e pela simplificação das 

análises, já que permite a interpretação dos resultados via utilização de softwares. Os 

componentes principais do biossensor estão esquematizados na Figura 04. 
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Figura 04. Representação do funcionamento do biossensor. 

 

Fonte: autor. 

 

Entende-se como componentes biológicos as enzimas, antígenos, anticorpos, 

organismos, tecidos animais ou vegetais, células, microrganismos etc. A principal característica 

concedida pela adição desses componentes a uma unidade sensorial é a alta seletividade, ou 

seja, a capacidade de discriminar um analito, sendo este uma molécula, grupos e/ou classes de 

moléculas, frente a agentes concomitantes. Essa seletividade provém da elevada afinidade do 

componente biológico que gera um sinal de amplitude proporcional ou inversamente 

proporcional a concentração do analito. 

A transdução pode ocorrer por diversos métodos, sendo os principais: 

eletroquímicos, acústicos, ópticos, gravimétricos e termométricos (BARCELÓ et al., 2004; 

GRIESHABER et al., 2008; LÄNGE; RAPP; RAPP, 2008; LECA‐BOUVIER; BLUM, 2005). 

Dois dos grandes desafios para o desenvolvimento de biossensores eficientes são a diminuição 

da resistência difusional gerada pela matriz utilizada para confinamento do receptor ao 

transdutor e a limitada estabilidade do receptor. Além disso, alguns sensores exigem a 

amplificação do sinal gerado e diminuição de interferências. Sendo assim, os métodos de 

transdução são dependentes as características do componente biológico que o constitui e ao 

analito de interesse. 

Os biossensores de transdução eletroquímica são os mais utilizados em análises 

clínicas e estudados na ciência eletroanalítica, de materiais e na engenharia elétrica 

(DESHPANDE; AMALNERKAR, 1993). Isso ocorre pois, quando comparados aos outros 

tipos, apresentam alta capacidade de detecção e necessitam de uma aparelhagem simples e de 

baixo custo. Os dispositivos de estudos mais comuns se baseiam na imobilização do 
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componente biológico em um eletrodo e em testes de quantificação, qualificação e validação 

do sensor, onde a detecção eletroquímica pode ser do tipo: 

i) Potenciométrica – quando se mensura a diferença de potencial do eletrodo após 

a modificação da concentração de analito na solução.  

ii) Condutométrica – quando os valores de condutância do eletrodo se modificam 

com a presença do analito. 

iii) Voltamétrica – quando se aplica uma rampa de potencial e se mensura a corrente 

que pode ser gerada com processos eletroquímicos da interação analito/biossensor ou com 

mudanças de afinidade eletrônica. 

iv) Amperométrica – quando se mede os processos de transferência de cargas a um 

potencial fixo. 

v) Impedimétrica – quando se detecta a variação de impedância no eletrodo.  

Os biossensores podem se dividir em biocatalíticos e não catalíticos, segundo a 

natureza do componente biológico. Nos biossensores biocatalíticos as macromoléculas, que 

estão disponíveis no meio natural ou que foram previamente isoladas, catalisam as reações 

bioquímicas referentes as moléculas de interesse. Neste processo ocorre o constante consumo 

do analito (S), dando origem a uma nova espécie química (P) e são monitorados através de um 

detector os processos de transição ou equilíbrio (THÉVENOT et al., 2001). Os elementos 

biocatalíticos geralmente utilizados são as enzimas, os tecidos celulares e os microrganismos, 

onde as reações baseiam-se no esquema geral:  

𝑆 
𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑏𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
→                    𝑃 

Os biossensores não catalíticos se baseiam na interação do analito com componente 

biológico do sensor, onde o componente e o analito apresentam uma alta taxa de bioafinidade. 

Assim, nesse processo não existe o consumo do analito pelo componente imobilizado, mas sim 

uma junção de ambos elementos que modifica as propriedades físico-químicas do biossensor 

(LU; SMYTH; O’KENNEDY, 1996). Os principais componentes biológicos desse tipo de 

biossensor são os baseados em reações imunoquímicas (sistemas antígenos-anticorpos), 

também chamados de imunossensores (LUPPA; SOKOLL; CHAN, 2001). 

Para a construção de um biossensor algumas condições em sua fabricação, 

manuseio e estoque precisam ser supridas. Conforme descrito por Grieshaber et al 

(GRIESHABER et al., 2008) os elementos biológicos devem ser altamente específicos e 

estáveis em condições padrões de armazenamento. As variáveis envolvidas nas reações de 

detecção devem ser minimizadas e o pré-tratamento da amostra evitado. É de extrema 
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necessidade um biossensor que tenha um bom intervalo linear de resposta e uma boa 

reprodutibilidade. Além disso, caso o biossensor seja utilizado em métodos invasivos, é 

necessário um bom fator de biocompatibilidade. Custo baixo e portabilidade também são 

fundamentais para a produção em alta escala e uso comercial do biossensor.  

O primeiro biossensor biocatalítico eletroquímico foi desenvolvido em 1962 por 

Clark e Lyons (CLARK; LYONS, 2006) no intuito de quantificar a glicose presente no sangue, 

onde o consumo de oxigênio foi monitorado por um eletrodo específico. A detecção ocorreu a 

partir da reação de oxidação da glicose catalisada pela enzima glucose oxidase imobilizada em 

uma membrana de celulose na superfície do eletrodo. Desde então, um avanço exponencial de 

pesquisas tem sido desenvolvidas para a construção de biossensores enzimáticos. 

Os biossensores enzimáticos são divididos em primeira, segunda ou terceira 

geração de acordo com mecanismos envolvido na transferência de elétrons. Um biossensor de 

primeira geração utiliza os produtos de uma reação enzimática ou o consumo de um cofator 

como método de detecção e quantificação (Figura 05). Neste sensor o sinal analítico produzido 

pela oxidação ou redução do reagente ou cofator é catalisado pela enzima e posteriormente 

transferido ao eletrodo. Os biossensores mais conhecidos dessa geração são os de glicose 

baseados no cofator oxigênio, sendo detectado o cofator, peroxido de hidrogênio (WANG, 

2008). 

 

Figura 05. Representação do biossensor de 1ª geração. 

 

Fonte: autor. 
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Esses biossensores apresentam algumas desvantagens como a necessidade do 

controle meticuloso da concentração de O2 no meio e alguns problemas de interferência, pois é 

necessário um alto potencial de trabalho no eletrodo para determinação dos cofatores (GOUGH; 

LUCISANO; TSE, 1985). Uma das alternativas para contornar a dependência do controle de 

cofatores é a utilização de mediadores eletrônicos, substituindo o cofator nos processos de 

oxirredução. Este é o princípio do biossensor enzimático de segunda geração (Figura 06). Os 

mediadores eletrônicos agem como aceptores artificiais de elétrons e podem ser encontrados, 

tanto na forma reduzida quanto oxidada dependendo de suas reações com o substrato. 

 

Figura 06. Representação do biossensor de 2ª geração. Medox = mediador eletrônico oxidado, 

Medred = mediador eletrônico reduzido. 

 

Fonte: autor. 

 

Com primordial função, os mediadores eletrônicos atuam no transporte de elétrons 

entre enzima e o eletrodo. Isso permite a redução do potencial de trabalho do biossensor quando 

comparado aos de primeira geração, logo se espera uma redução na detecção de interferentes. 

Porém, os mediadores eletrônicos podem facilitar a transferência de elétrons de reações 

paralelas, contribuindo para a obtenção de falsos resultados. 

Os biossensores da terceira geração são caracterizados pela transferência direta de 

elétrons entre a enzima e a superfície do eletrodo, alcançando baixos potenciais sem o uso de 

mediadores (GHINDILIS; ATANASOV; WILKINS, 1997). A transferência eletrônica 

acontece, pois, um par redox do sítio ativo da enzima tende a ceder elétrons e o outro a aceitar 

elétrons durante a conversão do substrato em produto (Figura 07). 
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Figura 07. Representação do biossensor de 3ª geração. 

 

Fonte: autor. 

 

A principal vantagem apresentada por essa geração de biossensor é uma melhor 

seletividade, pois os processos eletroquímicos ocorrem em menores potenciais, o que diminui 

consideravelmente a possibilidade de outros compostos presentes a solução agirem como 

interferentes. No entanto, a orientação da enzima é um fator muito importante, no qual o sítio 

ativo mais próximo do eletrodo é preferível, já que leva a diminuição do efeito de difusão dos 

elétrons ao substrato, assim como a diminuição do caminho necessário a ser percorrido. Para o 

controle desses fatores, diferentes métodos de imobilização da enzima vem sendo estudados e  

uma gama de eletrodos tem sido produzidos (LEE et al., 2018; LOVLEY, 2017; SAKAI et al., 

2018; WANG et al., 2018).  

 

1.3. Tirosinase. 

Chamada também de polifenol oxidase, fenolase, catecol oxidase e creolase, a 

tirosinase (Ty) está presente em abundância na biota terrestre principalmente em plantas, fungos 

e vegetais. Sua atividade biológica está diretamente relacionada com o efeito de escurecimento 

na decomposição de matéria orgânica (KIRALP; TOPPARE; YAǦCI, 2003). Classificada 

como metaloenzima do tipo III, a Ty possui no centro de seu sítio ativo dois átomos de cobre 

coordenados com oxigênio, nitrogênio e histidina, que são os responsáveis pelas reações 

bioquímicas da enzima. 
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A responsabilidade pela catálise de duas reações complementares tornam a Ty alvo 

de constantes estudos.  Uma dessas reações é a adição de grupos hidroxilas à anéis aromáticos, 

formando os compostos fenólicos. Em detalhe, temos a o-hidroxilação de monofenóis em 

o-difenóis com o consumo de oxigênio molecular e liberação de água. Outra reação é a 

desidrogenação de o-difenóis, cujo anel dihidroxilado sofre oxidação dando origem a uma o-

quinona. Ambas as reações mencionadas foram ilustradas na Figura 08. 

 

Figura 08. Reações bioquímicas catalisadas pela Ty. a) adição de grupos hidroxila no anel fenol 

formando um o-difenol (catecol). b) oxidação do catecol formando o-quinona 

 

Fonte: autor. 

 

Devido aos dois átomos de cobre presentes na enzima, ao se construir um 

biossensor, pode-se ter a transferência de elétrons direta entre enzima e eletrodo, o que permite 

a construção de um biossensor de terceira geração. Porém, existem poucos trabalhos descritos 

na literatura pois esses metais estão dispostos em uma região altamente apolar da enzima, que 

faz com que a transferência de cargas seja pouco efetiva. No entanto, métodos de imobilização 

enzimática têm sido estudados e o uso de mediadores eletrônicos, assim como a construção de 

biossensores de primeira geração com a Ty tem sido feitos (BAYANDORI MOGHADDAM et 

al., 2008; FREW; HILL, 1988; IBÁÑEZ-REDÍN et al., 2018; REUILLARD et al., 2012). Esses 

estudos torna a Ty uma enzima bastante utilizada na fabricação de biossensores eletroquímicos, 

tendo em vista a detecção de fenóis e polifenóis em amostras biológicas, em alimentos e no 

meio ambiente (CHEN; LIU; ZHAO, 2016; FLORESCU; DAVID, 2017; KOCHANA et al., 

2015; NISTOR et al., 1999; ŞENYURT et al., 2015). 
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1.4. Métodos de imobilização enzimática. 

Na construção dos biossensores a imobilização do componente biológico é um 

importante fator que influencia diretamente nas respostas sensoriais. Se espera que o método 

de imobilização utilizado não interfira significativamente no processo de transferência de carga 

entre analito, componente biológico e interface do eletrodo. Nesse propósito, diferentes 

métodos são empregados para a imobilização das enzimas como o método de adsorção, ligações 

covalentes, ligações cruzadas, encapsulação e confinamento (BICKERSTAFF, [s.d.]; 

PUTZBACH; RONKAINEN, 2013; SOUZA et al., 2017). A diversidade dos métodos 

utilizados está associada às diferentes propriedades físico-químicas das enzimas, dos analitos 

que são utilizados na construção dos biossensores e dos produtos gerados. 

No método de adsorção as enzimas são imobilizadas em um suporte por meio de 

ligações intermoleculares, como as interações hidrofóbicas, forças de Van der Waals e ligações 

de hidrogênio. Já no método de imobilização por ligação covalente, a enzima é fixada ao suporte 

por meio do compartilhamento de elétrons. Nas ligações cruzadas, além da ligação entre 

enzima/substrato, também são formadas ligações entre a enzima/enzima, originando uma 

estrutura tridimensional complexa. A encapsulação ocorre quando a enzima é englobada por 

componentes semipermeáveis que impedem que a enzima de desprenda do substrato e permite 

o contato enzima/analito. Quando a movimentação da enzima no substrato é restringida pela 

utilização de um agente capaz de formar uma estrutura acima do substrato que o fixa, damos 

origem a imobilização de confinamento (GARCIA-GALAN et al., 2011) (Figura 09). 
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Figura 09.  Alguns métodos de imobilização. 

 

Fonte: autor. 

 

Além disso, bicamadas lipídicas têm sido empregadas na construção de 

biossensores que utilizam mecanismos de transportes da membrana (GRIESHABER et al., 

2008) e podem ser utilizadas como matrizes na incorporação de enzimas (CASELI, 2018; 

OKAHATA et al., 1988; REICHERT; BRUCKNER; JOSEPH, 1987). Esse método á 

considerado um processo biomimético em que as características básicas de uma membrana 

celular são fabricados de forma artificial (HWANG et al., 2015; SEZGIN et al., 2017). 

Utilizam-se as bicamadas lipídicas por serem bons componentes na incorporação de 

biomoléculas e isto é fundamental para a preservação das estruturas terciaria e quartearia, assim 

como a preservação da atividade enzimática.  
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1.5. O chá mate. 

A erva mate, também conhecida como erva-congonha, erveira e erva-verdadeira é 

identificada cientificamente pelo nome de Ilex paraguariensis. Pertencendo à família 

Aquifoliaceae essa planta pode ser encontrada naturalmente em países tropicais como o Brasil, 

Argentina e Paraguai (GORZALCZANY et al., 2001). Os estados que mais consomem a erva 

mate na forma de bebida no Brasil são o Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio 

Grande do Sul. Além de ser consumida in natura com água quente ou fria (tererê ou chimarrão) 

as folhas da erva moídas também podem passar por um processo de tostagem e ser consumida 

como chá (chá mate). O chá mate, quando concentrado pode ser utilizado como ingrediente na 

indústria ou ainda como suplemento dietético (GONZÁLEZ et al., 1993).  

Seus efeitos na saúde humana têm sido constantemente reportados na literatura 

como vantajosos. São feitos relatos que a erva traz benefícios ao sistema cardiovascular 

(SCHINELLA; FANTINELLI; MOSCA, 2005), é estimulante do sistema nervoso central, 

diurética (GONZÁLEZ et al., 1993), hepatoprotetora, hipocolesterolêmica (FILIP; FERRARO, 

2003) e antioxidante (BASTOS et al., 2006). Alguns estudos constatam sua eficácia na proteção 

da oxidação do DNA e da lipoperoxidação das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) tendo 

potencial efeito na manipulação da obesidade (HECK; DE MEJIA, 2007). Provavelmente os 

agentes responsáveis por esses benefícios são os fotoquímicos ativos na erva. Em ordem de 

maiores quantidades o chá mate apresenta como componente os polifenóis (ácido fenólicos, 

flavonoides) e xantinas (cafeína e teobromina), seguido por alcalóides purina, flavonóides, 

aminoácidos, vitaminas e minerais (POMILIO; TRAJTEMBERG; VITALE, 2002; 

ZAPOROZHETS et al., 2004). 

A quantidade de polifenóis extraídos no chá pode variar de acordo com a espécie 

de mate e o grau de moagem, encontrando de 4,8 a 9,6g por 100g do produto seco (CARDOZO 

JUNIOR; MORAND, 2016). Um estudo realizado por Bastos et al. (GORZALCZANY et al., 

2001), além dos trabalhos de outros pesquisadores (BASTOS et al., 2006; RIVELLI et al., 

2007) identificou a presença de vinte e oito compostos fenólicos. Dentre esses vinte e oito 

compostos fenólicos, sete aparecem como os mais abundantes,  os ácidos mono-cafeoilquínicos 

(ácido 3-O-cafeoilquínico ácido 5-O-cafeoilquínico e ácido 4-O-cafeoilquínico) e os ácidos 

di-cafeoilquínicos (3,4 ácido di-cafeoilquínico, 3, Ácido 5- dicafeoilquínico e ácido 4,5- 

dicafeoilquínico). 
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2. Objetivos e Motivação. 

A presente dissertação teve como objetivo geral a incorporação da enzima Ty em 

diferentes matrizes lipídicas na ausência e presença do mediador eletrônico bisftalocianina de 

lutécio (LuPc2) para posterior aplicação como biossensor em amostras reais de chá. Lipídios e 

fosfolipídios são matrizes adequadas para imobilização enzimática possuindo a habilidade de 

formar estruturas com alto grau de empacotamento, que podem preservar a atividade da enzima 

(CASELI, 2018). Assim, a produção de filmes LB e LS a utilizando matrizes lipídicas 

possibilita a formação de camadas organizadas com sítios de reconhecimento biológico 

orientados. O uso de mediadores de transferência eletrônica surge como uma boa alternativa e 

complemento aos biossensores com a função de diminuir os potenciais de trabalho, sendo 

eletroquimicamente reversíveis e evitando a oxirredução de espécies químicas interferentes que 

reagem em altos potenciais (GHINDILIS; ATANASOV; WILKINS, 1997).  

A mistura de lipídios e mediadores é uma boa alternativa já que se consegue balancear 

o meio biológico adequado com principal vantagem a preservação da atividade enzimática e 

propriedades de condução fornecidas pelo mediador eletrônico (TATSUMA et al., 1991). As 

metaloftalocianinas (MPcs) são escolhas interessantes para ação como mediadores eletrônicos 

de biossensores. Esta escolha provém do fato que sua estrutura apresenta uma variada atividade 

eletroquímica e propriedades catalíticas. A LuPc2, na qual dois anéis de Pc são coordenados 

com o lantanídeo é utilizada como mediador eletrônico principalmente por possuir um rico 

comportamento eletroquímico associado a uma variedade de estados de oxidação (MELVILLE; 

LESSARD; BENDER, 2015). 

Os objetivos específicos estão descritos abaixo: 

i)  Análise da cinética enzimática da Ty em solução. 

ii)  Investigação da interação da enzima Ty quando incorporada a três tipos de 

matrizes lipídicas: DPPC, DPPG e AA (isotermas π-A, módulo compressional e PM-IRRAS). 

iii) Obtenção de filmes Langmuir-Blodgett lipídio/enzima e avaliação da resposta 

como biossensor em solução padrão de catecol utilizando voltametria cíclica. 

iv)  Adicionar na monocamada lipídica que apresentou melhor resposta aos testes 

eletroquímicos o mediador eletrônico LuPc2, e investigar o comportamento da monocamada 

através da obtenção de filmes de Langmuir.  
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v)  Realização do crescimento dos filmes de Langmuir-Blodgett e Langmuir-

Schaefer de lipídio/LuPc2/enzima em diferentes proporções molares e avaliação da resposta 

como biossensor em solução padrão de catecol utilizando voltametria cíclica. 

vi) Escolha do biossensor que melhor respondeu aos testes em solução padrão e 

construção de curvas de adição de padrão em amostras reais de chá, comparação dos resultados 

obtidos com o método tradicional encontrado na literatura (Folin-Ciocalteu).   
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3. Conceitos teóricos: uma breve introdução. 

3.1. Cinética enzimática.  

Para o desenvolvimento de biossensores, fatores cinéticos devem ser levados em 

consideração, pois em aplicações sensoriais propriedades como a velocidade de catálise 

enzimática e afinidade enzima/substrato requerem preservação ou sutil modificação conforme 

a imobilização da enzima. A Ty, quando em solução exibe um comportamento cinético de 

acordo com o postulado por Leonor Michaelis e Maud Menten, onde a etapa limitante da 

velocidade de reação é a quebra do complexo enzima/analito (ES) gerando o produto (P) e 

enzima livre (E) (JOHNSON; GOODY, 2011). A cinética Michaleniana apresenta um 

comportamento de hipérbole enquanto a velocidade da reação varia com o aumento da 

concentração de analito disponível, mas em determinada concentração alcança a velocidade 

máxima. Neste momento toda a enzima disponível forma um complexo com o analito, 

saturando o meio e o aumento da concentração de analito não mais altera a velocidade da reação 

(Figura 10). A relação entre a velocidade máxima e a concentração de analito é estabelecida 

por meio da constante de Michaelis-Menten, conforme descrito na equação: 

V0 =
Vmax . [S]

Km + [S]
 

A constante de Michaelis-Menten é utilizada como um indicador da afinidade da 

enzima com o analito, onde altos valores de Km representam uma baixa afinidade e pode ser 

descrita como a concentração necessária para alcançar metade da velocidade máxima, conforme 

a equação: 

Km =
Vmax
2
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Figura 10. Gráfico da curva da cinética enzimática de Michaelis-Menten. 

 

Fonte: autor. 

 

A atividade enzimática (A) é definida como a quantidade de enzima ativa na 

transformação do analito em produto quando se encontra em sua capacidade máxima de 

trabalho, ou seja, em sistema saturado. Por definição, a atividade enzimática é estabelecida 

como a quantidade de enzima necessária para incrementar 0,001 unidade de absorbância da 

banda referente a absorção máxima do produto. Expressa em unidade ativas (UA) por minuto 

a atividade pode ser calculada pela equação (MUÑOZ et al., 2006): 

A =
𝛥𝑎𝑏𝑠 . 1000

𝛥𝑡 . 𝑉
 

 nela Δabs representa a variação de absorbância em um comprimento de onda fixo, Δt o 

intervalo de tempo de reação e V o volume da solução enzimática. Conhecer a atividade de uma 

solução enzimática não revela o quanto de enzima existe na solução, mas sim a quantidade  

disponível para reações químicas que não sofreu inativação ou desnaturação por modificações 

de temperatura, pH etc (NELSON; COX, 2005). 

 

3.2. Filmes de Langmuir.  

   O estudo da interação entre matriz lipídica e enzima foi realizado através de 

filmes de Langmuir. A cuba de Langmuir, representada na Figura 11, é constituída basicamente 

por uma cuba (recipiente da subfase líquida), um par de barreiras móveis (responsável pela 

compressão das moléculas na interface) e um sensor (que mede a pressão de superfície).  
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Figura 11. Diagrama esquemático de uma cuba de Langmuir comercial com os dispositivos 

para compressão (barreiras móveis) e caracterização da monocamada (balança de pressão). 

 

Fonte: adaptada do site: http://www.biolinscientific.com/ksvnima. 

 

A produção de filmes de Langmuir consiste no espalhamento de um material 

anfifílico em uma cuba, que ao se comprimir as barreiras orientam-se formando uma 

monocamada na interface ar/água, alterando assim a tensão superficial do sistema (DECHER, 

1997). Ao correlacionar a pressão de superfície com as posições em que as barreiras se 

encontram, pode-se obter informações sobre a estruturação e formação destes filmes, sendo 

essas medidas denominadas de isotermas π-A (pressão-área). Quando se trata de sistemas 

simples de surfactantes a representação mais utilizada é exibida na Figura 12, sendo a pressão 

de superfície calculada pela diferença entre a tensão superficial da água pura (γ0) e a tensão 

superficial da água pura + monocamada (γ), conforme a equação abaixo:  

π = γ0 −  γ 

As isotermas π-A, ao passarem por um tratamento matemático, nos fornecem 

informações mecânicas do sistema, como o fator de compressibilidade da monocamada (Cs), 

ou também o módulo compressional (Cs
-1), conhecido como elasticidade superficial de 

equilíbrio, definido pela equação: 

C𝑠
−1 = −

1

𝐴

∂π

∂𝐴
 

onde π é a pressão de superfície e A é a área molecular média. Assim, as alterações no formato, 

área e propriedades mecânicas das isotermas ao perturbar-se o sistema são utilizadas para 

estudos de interação. 

 

http://www.biolinscientific.com/ksvnima
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Figura 12. isoterma -A esquemática mostrando as três diferentes fases de compressão até 

formação do filme de Langmuir. 

 
Fonte: autor. 

 

Nesses estudos de interação é possível notar estágios de compressibilidade que são 

análogos a estados físicos da matéria. No primeiro estágio encontra-se a fase gasosa, onde as 

moléculas anfipáticas localizam-se de forma dispersa na interface ar/água, sendo indicado em 

medidas de compressibilidade por uma alta taxa de elasticidade. Ao comprimir-se as barreiras 

chega-se a segunda fase, conhecida como fase líquida, estágio em que se verifica a diminuição 

da taxa a elasticidade assim como aumento da pressão de superfície. Por último temos a fase 

sólida, que antecede a pressão de colapso, na qual ocorre a formação de um filme rígido, onde 

ao se comprimir mais as barreiras, ocasiona o rompimento da monocamada, formando assim, 

bicamadas e múltiplas camadas de forma desordenada.  

 

3.3. Filmes de Langmuir-Blodgett e Langmuir-Schaefer. 

A técnica de deposição de filmes de Langmuir-Blodgett (LB) consiste na 

transposição dos filmes de Langmuir da interface ar/água para a superfície de um material 

sólido através do contato vertical do substrato (Figura 13A). A transposição dos filmes de 

Langmuir ocorre mantendo-se a pressão de superfície fixa e variando a velocidade de imersão 

e emersão do substrato para o controle da deposição do filme. As principais características e 

vantagens da utilização da técnica são alta precisão da espessura, que pode ser controlada na 

ordem de angstroms, uniformidade superficial e elevado ordenamento molecular (OSVALDO; 
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OLIVEIRA, 1992),(PETTY, 1992). 

 

Figura 13. Deposição de acordo com técnicas (A) Langmuir-Blodgett (LB) e (B) Langmuir-

Schaefer (LS). 

 

Fonte: autor. 

 

Utiliza-se também da cuba de Langmuir para realizar estas deposições, onde a 

qualidade das monocamadas depende principalmente da propriedade do material espalhado e 

estabilidade do filme em ambas superfícies. A velocidade de imersão/emersão do substrato e 

controle da pressão de superfície são fornecidos e podem ser monitorados instantaneamente 

enquanto se realiza o experimento (CONSTANTINO; DHANABALAN; OLIVEIRA, 1999), 

por meio do da taxa de transferência (transfer) e transferência acumulada, conforme 

representado na Figura 14. 
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Figura 14. Representação da transferência acumulada, transfer e pressão de superfície, sendo 

parâmetros evolvidos na fabricação de filmes LB. 

 

Fonte: Adaptado de (ALESSIO, 2012). 

 

Os Filmes de Langmuir-Schaefer (LS) se diferem dos LB quanto à passagem de 

material ao substrato, onde o contato com o substrato ocorre de maneira horizontal 

(Figura 13B). Nessa técnica também ocorre a transposição do filme de Langmuir mantendo-se 

a pressão de superfície constante. Porém, nesse caso a transferência é feita de maneira manual 

e simultânea, com isso, ocorre uma perturbação nos valores de pressão de superfície da cuba, 

que rapidamente responde fechando as barreiras e diminuindo sua área molecular média. 

Conforme se deposita múltiplas camadas e observa-se a área molecular média em relação ao 

tempo, nota-se súbitas diminuições de área, um indicativo da quantidade de material depositado 

(Figura 15).  
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Figura 15. Decrescimento da área molecular média e deposição LS. 

 

Fonte: autor. 

 

O crescimento dos filmes LB e LS se diferenciam pelo tempo de fabricação. O 

tempo de deposição LB varia por conta de possibilidade de controle da velocidade de imersão 

do substrato, enquanto, a deposição LS é feita de forma instantânea. Além do tempo de 

fabricação, o contato com as superfícies das moléculas para a formação das camadas também é 

diferenciado. De acordo com a forma de deposição nos filmes LB, pode-se obter três tipos de 

filmes, denominados tipo X, Y ou Z (DECHER, 1997). O tipo Y tem a deposição das camadas 

a cada retirada e imersão do substrato. No tipo Z as camadas são depositadas somente nas 

retiradas do substrato e no tipo X as camadas são depositadas somente nas imersões (Figura 16). 
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Figura 16. Tipos de deposição dos filmes LB. 

 

Fonte: autor. 

 

Os filmes LS nos permite apenas o início e continuação das camadas a partir da 

parte hidrofóbica da molécula (filmes análogos ao tipo X). Porém, estudos vem demonstrando 

alta eficiência na quantidade de deposição pelo método LS (SCOMPARIN et al., 2009). 

 

3.4. PM-IRRAS.  

A radiação no infravermelho (IR) pode ser utilizada para detecção e identificação 

de substâncias químicas (HERZBERG; CRAWFORD, 1946). Isto ocorre a partir da apuração 

da IR incidente a matéria, onde determinados comprimentos de onda são absorvidos ao 

ressonarem com as ligações químicas do material. Um dos métodos a utilizar a IR é a 

espectroscopia de reflexão e absorção infravermelha (IRRAS) (GREENLER, 1966), nesta 

técnica um feixe de IR é posicionado ca. 80º a normal de uma superfície metálica e então 

refletido. Somente a radiação paralela ao plano incidente sofre o processo de reflexão seguindo 

a regra de seleção dos metais (BLAUDEZ et al., 1993).  

Essa técnica é inviável em superfícies as aquosas, pois, além da inexistência das 

regras de seleção para essa superfície, as bandas referentes à água da subfase e na forma de 

vapor do ambiente sobrepõem bandas de interesse biológico (1400 a 1800 cm-1). Em 1993 foi 
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desenvolvida uma técnica em que utiliza os mesmos princípio do IRRAS, porém a IR é 

polarizada em dois planos ortogonalmente distintos. A técnica é conhecida como 

espectroscopia de absorção-reflexão infravermelha com polarização modulada (PM-IRRAS) 

(BLAUDEZ et al., 1993). Para garantir a incidência alternada e quase simultânea entre os feixes 

de luz na superfície da água, utiliza-se uma modulação em alta frequência (kHz), como ilustrada 

a Figura 17. 

 

Figura 17. funcionamento do PM-IRRAS em uma cuba de Langmuir. 

 

Fonte: autor. 

 

Os espectros gerados pela absorção-reflexão destes dois planos coletados quase que 

simultaneamente são representados pela refletividade diferencial (S): 

S =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑠

𝑅𝑝 + 𝑅𝑠
 

sendo Rp e Rs as refletâncias referentes aos planos ortogonais (perpendicular ou não a 

superfície). A interferência do vapor de água e do monóxido de carbono são minimizadas visto 

que tais absorções estão presentes em ambos os espectros de refletividade relativa gerados por 

cada plano, sendo independentes da absorção isotrópica (MENDELSOHN, 1995). Espectros 

fornecidos pelo software do aparelho são normalizados pela equação: 

𝛥𝑆

𝑆
=
𝑆 − 𝑆0
𝑆0
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onde ΔS/S é o espectro de PM-IRRAS normalizado, S0 é a refletividade de polarização 

modulada da superfície limpa da subfase e S é a refletividade para a superfície da subfase 

recoberta pelo material.  

 Fatos a serem levados em consideração são que as bandas positivas e negativas 

indicam orientações diferentes do momento de dipolo de transição (no plano e perpendicular à 

superfície, respectivamente) e em ângulos próximos ao de Brewster (53º) a ausência de bandas 

é notada. Um resumo esquemático da relação entre a orientação do momento de dipolo e o sinal 

de bandas de adsorção no espectro de PM-IRRAS é encontrado na Figura 18. 

 

Figura 18. Relação entre a orientação do momento de dipolo e o sinal de bandas de adsorção 

no espectro de PM-IRRAS. 

 

Fonte: autor. 
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3.5. Voltametria cíclica.  

A voltametria cíclica é uma das técnicas eletroanalítica mais versáteis e eficiente 

no estudo das características redox de um sistema eletroativo (FOGUEL et al., 2016). 

Resumidamente, o sensor responderá a aplicação de uma ciclagem de potencial controlada, 

gerando um sinal na forma de corrente (Figura 19) (KISSINGER; HEINEMAN, 1983). Essa 

técnica pode ser utilizada de forma qualitativa, onde os potenciais redox pertencem 

especificamente ao analito de interesse ou de forma quantitativa, sendo a corrente gerada 

proporcional ou inversamente proporcional a concentração do analito presente em solução. 

Assim, pode-se quantificar amostras reais a partir da comparação com um padrão ou adição 

consecutivas de um padrão conhecido à amostra desconhecida. 

 

Figura 19. Voltamograma típico de um eletrodo de Au em solução de Fe(CN)6
3-/4- e eletrólito 

suporte. 

 

Fonte: Adaptada de (FOGUEL et al., 2018). 

 

A célula eletroquímica é construída a partir de três eletrodos fundamentais 

(referência, trabalho e contra eletrodo) submersos em uma solução eletrolítica. Quando aplicado 

um potencial, o eletrodo de referência (ER) se mantém não polarizado devido sua maior área, 

quando comparado ao eletrodo de trabalho (ET), que sofre o processo de polarização. Nesses 

processos, o ET tem em sua interface a ocorrência dos processos redox referentes ao sistema. 
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O contra eletrodo (CE), ou eletrodo auxiliar, que tem sua resistência diminuída por um 

amplificador de sinal e tem como função passagem de corrente gerada no eletrodo de trabalho. 
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4. Materiais e métodos. 

4.1. Reagentes e soluções. 

O sistema-modelo de membrana foi constituído por monocamadas do lipídio AA 

(ácido araquídico, MM = 312,530 g mol-1) e dos fosfolipídios DPPC (1,2-dipal-mitoil-sn-

glicero-3-fosfatidilcolina, MM = 734,039  g mol-1) e DPPG (1,2-dipalmitol-sn-glicero-3-fosfo-

glicerol, MM = 745.972 g mol-1), os quais foram adquiridos da Avant Polar Lipids. A enzima 

Ty (tirosinase, 50UK) e o padrão de catecol (MM =110,1 g mol-1) foram obtidos da Sigma-

Aldrich. O mediador eletrônico LuPc2 (bisftalocianina de Lutécio) foi sintetizado através da 

reação direta do 1,2-dicianobenzeno (ftalonitrila) com acetato de lutécio de acordo com um 

procedimento publicado (LINAJE et al., 2000) e fornecido pela prof.ª Dr.ª María Luz 

Rodríguez-Méndez (Universidade de Valladolid). As estruturas moleculares dos compostos 

utilizados nesse trabalho são exibidas na Figura 20. 

 

Figura 20. representação esquemática da estrutura molecular do lipídio AA, fosfolipídios 

DPPC e DPPG, além da Ty, LuPc2 e catecol.   

  

Fonte: autor. 

 

As soluções utilizadas para os estudos de interação por filmes de Langmuir, 

deposição dos filmes de LB, LS e utilizadas em nas caracterizações eletroquímicas seguem 

listadas abaixo:  
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Soluções lipídicas: utilizou-se soluções lipídicas de 0,5 mg mL-1 preparadas em 

uma mistura de clorofórmio e metanol em razão 1:3 (v/v). 

Solução da enzima: devido sua alta solubilidade (2 mg mL-1), todos os estudos de 

Filmes de Langmuir e deposição dos filmes LB e LS foram realizados utilizando uma solução 

de 1,74 mg mL-1 (coloração castanha) injetada na subfase. Nesse caso, 8,7 mg de Ty foram 

diluídos em 5 mL em tampão fosfato de sódio (PBS) a 5 mmol L-1 (pH 7,0).  

Solução do mediador eletrônico: os estudos realizados para a inserção do mediador 

eletrônico no desenvolvimento do biossensor foram realizados utilizando uma solução de 

0,5 mg mL-1 de LuPc2 diluída em clorofórmio.  

Solução de catecol: os estudos e caracterizações cinéticas e eletroquímicas foram 

realizadas na presença de catecol, partindo de uma solução estoque de 1,00x10-2 mol L-1 

preparada em água ultrapura.  

 Tampão PBS: O tampão PBS fosfato foi preparado a partir de 9,288g de fosfato de 

sódio monobásico e 17,41g de fosfato de sódio dibásico em 2L de água ultrapura, gerando uma 

solução de tampão com concentração final de 0,1 mol L-1. Adicionou-se a essa solução, 11,68g 

de NaCl. Para os testes eletroquímicos dilui-se em 10 vezes essa solução. Os testes com pH 

foram realizados com ajustes da concentração de íons H+ utilizando HCl e NaOH concentrado. 

As soluções aquosas foram preparadas com água ultrapura (resistividade de 

18.2 MΩ cm). Todos os reagentes químicos foram utilizados sem purificação adicional, 

incluindo os sais utilizados para preparar a solução tampão e os solventes (Sigma-Aldrich). 

 

4.2. Equipamentos. 

Os testes cinéticos foram acompanhados pela técnica de absorção UV-Vis utilizando 

um espectrofotômetro Varian modelo Cary 50, que opera na região de 190 a 1100 nm. As medidas 

de interação por filmes de Langmuir, assim como a obtenção de filmes de LB e LS foram 

realizados em uma cuba de Langmuir KSV Nima modelo 2000 (KSV Instruments, Finland), 

onde comporta-se um volume total de 250 mL e possui uma área superficial total de 24000 

mm2. Espectros de PM-IRRAS foram obtidos no espectrofotômetro modelo PMI550 da KSV 

Instruments com o auxílio da Dra. Debora Balogh, no laboratório do Grupo de Polímeros 

Bernhard Gross no Instituto de Física da USP – São Carlos. 

As caracterizações eletroquímicas foram realizadas em um 

potenciostato/galvanostato µ-Autolab, tipo III (Metrohm). As medidas foram realizadas em 

uma célula eletroquímica de três eletrodos: Substratos ITO (placa de vidro recobertos com uma 
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camada superficial de óxido de estanho dopado com índio) modificados com os filmes LB e LS 

foram usados como eletrodo de trabalho, Ag/AgCl (KCl 3,00 mol L-1) como eletrodo de 

referência e um fio de platina como contra eletrodo. 

4.3. Atividade e cinética enzimática. 

A atividade enzimática da Ty em solução foi determinada pelo monitoramento da 

absorção máxima correspondente a concentração de o-quinona em 410 nm (VIEIRA et al., 

2004). Utilizou-se uma cubeta com caminho ótico de 10 mm e as medidas foram realizadas nos 

primeiros 180 s após a adição de 2,8 mL de uma solução de catecol a 0,05 mol L-1 a 0,2 mL de 

solução de Ty a 0,1 mg mL-1. Para a obtenção da Km (Cinética enzimática) acompanhou-se a 

ação da enzima Ty (0,1 mg mL-1) em diferentes concentrações de catecol, o valor foi aferido 

pela análise do gráfico de Michaelis-Menten. 

 

4.4. Filmes de Langmuir: interação matriz lipídica/Ty e formação dos filmes LB. 

Os estudos de interação e imobilização enzimática foram realizadas por filmes de 

Langmuir (isotermas π-A). Nesse estudo foram espalhados na interface ar/água 30 µL de 

solução lipídica (AA, DPPG ou DPPC) a 0,5 mg mL-1. Após a evaporação do solvente, foram 

injetados 100 µL da solução preparada de Ty a 1,74 mg mL-1. As barreiras foram 

simetricamente comprimidas a uma velocidade de 10 mm min-1.  A partir das isotermas π-A, 

calculou-se o módulo compressional (Cs
-1). Além das análises por isotermas π-A, foram obtidos 

espectros de PM-IRRAS dos filmes de Langmuir dos lipídios na ausência e na presença da Ty 

na subfase seguindo um procedimento experimental similar ao dos filmes de Langmuir. Os 

espectros de PM-IRRAS foram coletados no intervalo de 800 a 4200 cm-1 com acumulação de 

6000 scans a uma taxa de 10 varreduras/segundo e resolução espectral de 8 cm-1. As medidas 

foram realizadas na pressão superficial de 30 mN m-1, em temperatura ambiente (23 °C) e com 

o ângulo rasante de 80°.  

 Filmes LB em substratos ITO foram depositados a uma pressão de superfície de 30 

mN m-1. Nos três lipídios, para o filme LB, as camadas foram transferidas durante o movimento 

ascendente e descendente do substrato, levando a formação de filmes LB tipo Y. A velocidade 

do braço mecânico durante a deposição dos três filmes variou de 3,0 a 1,0 mm min-1 para a 

primeira camada e 0,5 a 0,1 mm min-1 para as últimas, a fim de manter a taxa de transferência 

(TR) próxima de 1. Após o crescimento, para auxiliar na fixação do filme ao eletrodo, os filmes 

foram inseridos em uma solução 5% (v/v) de glutaraldeído diluído em PBS por 25 min e 
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estocados em solução PBS. Filmes LB lipídio/enzima de uma, três e cinco camadas foram 

depositados e submetidos a testes eletroquímicos. 

 

4.5. Adição do mediador eletrônico. 

Os estudos de interação da matriz de DPPC coespalhados com o mediador 

eletrônico LuPc2 foram realizados em três diferentes proporções molares: 1:3, 1:1 e 3:1 (DPPC: 

LuPc2), além dos componentes de forma isoladas. Essa molaridade foi alcançada através da 

mistura de volumes específicos de soluções de LuPc2 e DPPC previamente preparadas a uma 

concentração de 1,00 mmol L-1. Nesse estudo espalhou-se na interface ar/água 30 µL das 

misturas de DPPC: LuPc2. Após a evaporação do solvente, as barreiras foram simetricamente 

comprimidas a uma velocidade de 10 mm min-1 obtendo assim as isotermas π-A.  

Para o crescimento dos filmes em substratos sólidos, também se espalhou na 

interface ar/água 30 µL das misturas de DPPC: LuPc2 e injetou-se na subfase 100 µL da solução 

preparada de Ty antes de comprimir-se as barreiras. Após 15 min as barreiras foram 

simetricamente comprimidas até atingir a pressão de superfície de 30 mN m-1, e então, 

depositou-se os filmes LB e LS em substratos ITO. As camadas dos filmes LB foram 

transferidas durante o movimento ascendente e descendente do substrato, levando a formação 

de filmes LB tipo Y. Para os filmes LS as camadas foram transferidas horizontalmente aos 

substratos, resultando em um filme análogo aos do tipo X, i.e., com o início e prolongação do 

crescimento pela parte hidrofóbica da molécula. A velocidade do braço mecânico durante a 

deposição dos filmes LB variou de 3,0 a 1,0 mm min-1 para a primeira camada e 0,5 a 0,1 mm 

min-1 para as últimas, a fim de manter a taxa de transferência (TR) próxima de 1. Após o 

crescimento, os filmes foram inseridos em uma solução 5% (v/v) de glutaraldeído diluído em 

PBS por 25 min e estocados em solução PBS. Filmes LB e LS de uma, três e sete camadas 

foram depositadas e submetidas a testes eletroquímicos. 

 

4.6. Caracterização eletroquímica e avaliação sensorial. 

Todos os filmes LB e LS obtidos foram caracterizados por voltametria cíclica 

utilizando uma concentração de 1,0 x 10-4 mol L-1 de catecol em PBS a 0,01 mol L-1 (pH 7,0) 

contendo 0,01 mol L-1 de NaCl como eletrólito suporte. Os ciclos de potenciais foram obtidos 

em um intervalo de potencial de -0,5 a 0,9 V vs Ag/AgCl e a uma velocidade de varredura de 

25 mV s-1. Todas as medidas foram realizadas em triplicatas. 
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O filme LB DPPC/Ty e LS DPPC:LuPc2/Ty foram avaliados como biossensores 

voltamétricos para a determinação de catecol. Esses estudos foram realizados por voltametria 

cíclica em um intervalo de potencial de -0,5 a 0,9 V vs Ag/AgCl e a uma velocidade de 

varredura de 25 mV s-1 em um intervalo de concentração de 1,00x10-7 a 4,00x10-4 mol L-1. 

Através da variação da corrente de redução em 0,20V vs. Ag/AgCl com as sucessivas adições 

dos analitos foram obtidas curvas de calibração. Os valores de intervalo linear de resposta e 

limite de detecção também foram obtidos. Todas as medidas para a avaliação sensorial também 

foram realizadas em triplicatas. 

 

4.7. Aplicação sensorial em amostra real:  

A amostra real foi preparada a partir da utilização de 1,5 g de erva mate comercial 

diluída em ca. 100 mL de água ultrapura. Essa mistura foi aquecida 90ºC durante 15 minutos 

com agitação constante (300 rpm). Após filtração a quente, a solução obtida foi resfriada a 

temperatura ambiente e então transferida para um balão volumétrico de 100 mL para o ajuste 

do volume final.  

Filmes LS de DPPC/Ty foram depositados de forma similar aos filmes LB descritos 

na secção 3.4. A construção da curva de adição de padrão em amostra real de chá para o 

biossensor foi realizada em uma cela eletroquímica de 25 mL, sendo uma solução de chá a 2% 

(v/v) utilizada para posterior adições do padrão de catecol. Adições de 10 a 50 μL de solução 

de catecol a partir de uma solução estoque de 1,00x10-2 mol L-1 foram feitas e as medidas de 

voltametria cíclicas realizadas em condições similares as previamente descritas na seção 3.6. 

O cálculo comparativo da quantidade total de polifenóis em chá foram obtidos pelo 

método padrão de Folin-Ciocalteu (ZIELIŃSKI; KOZŁOWSKA, 2000) da seguinte maneira: 

20 µL de amostra de chá foram adicionados a 500 µL de reagente de Folin-Ciocalteu  e diluídos 

em 1 mL de água ultrapura à temperatura ambiente. Após 5 min, foram adicionados 2 mL de 

Na2CO3 20% (m/m) e a mistura foi agitada com o auxílio de um vortex. A solução foi mantida 

à temperatura ambiente durante 5 min e o volume foi então ajustado para 10 mL. Utilizou-se a 

solução de catecol como o polifenol padrão. Adições de catecol de 4 a 40 μL da solução padrão 

inicial foram aplicadas para a construção da curva de adição de padrão. A curva de adição de 

padrão foi construída a partir dos valores de absorbância em 765 nm obtidas com a utilização 

de um espectrofotômetro de UV-Vis. 
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5. Resultados e discussão.  

5.1. Atividade enzimática e Km. 

A Figura 21 mostra a absorbância de Ty a 0,1 mg mL-1 em uma solução de catecol 

a 0,05 mol L-1 em tampão fosfato 0,1 mol L-1 a pH 7 em temperatura ambiente. 

 

Figura 21. Estudo da atividade enzimática da Ty em solução concentrada de catecol. 

 

Fonte: autor. 

 

A partir dos dados disponíveis na curva da Figura 20 e da equação disponível na 

seção 2.1. calculou-se a atividade enzimática, encontrando um valor de 1525 UA mL-1. O valor 

se enquadra dentro do esperado já que o descrito pelo fornecedor é que um valor superior 

1000 UA mL-1 seria encontrado.  

A cinética da Ty em solução foi investigada por medidas da variação de absorbância 

no processo de oxidação do catecol para o-quinona com o comprimento de onda fixado em 410 

nm. O acompanhamento foi realizado em diversas concentrações de catecol que seguem 

esquematizado na Figura 22.   
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Figura 22. Curvas cinéticas da Abs. vs. Tempo para diferentes concentrações de catecol. 

 

Fonte: autor. 

 

A partir dos espectros obtidos para as soluções contendo uma concentração de Ty 

fixa e variando-se a concentração do catecol, calculou-se a velocidade V0 para cada 

concentração descrita na Figura 21. Com os valores de absorbância em 410 nm construiu-se o 

gráfico de Michaelis-Menten e através das curvas os valores de Km e Vmax foram calculados 

(Figura 23).  

 

Figura 23. Gráfico de Michaelis-Menten para a solução de Ty a 0,1 mg mL-1.   

 

Fonte: autor. 
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Na Figura 23 observa-se que a velocidade da reação enzimática aumenta com a 

concentração do substrato até atingir um valor de ca. 0,03 mol L-1 e a partir desse ponto a 

concentração do analito não influencia na velocidade da reação.  Calculou-se os valores de Km 

e Vmax, que são 0,33 mmol L-1 e 0,55 mmol L-1 min-1 respectivamente. Esses resultados são 

satisfatórios pois validam obediência da Ty a teoria de Michaelis-Menten. No entanto, o valor 

encontrado de Km é menor do que o disposto na literatura (4,00 mmol L-1) (ARSLAN et al., 

2005). Fatores como estocagem, transporte, impurezas e problemas de cepa podem diminuir o 

valor da constante Michaelis-Menten (NELSON; COX, 2005). 

 

5.2. Avaliação da matriz lipídica. 

A escolha de uma matriz lipídica que incorpore maior quantidade de enzima e 

apresente menores valores de resistividade são fatores importantes na fabricação de 

biossensores voltamétricos. Neste subcapítulo encontram-se estudos direcionados a avaliação e 

escolha da melhor matriz lipídica para posterior inserção do mediador eletrônico e aplicação 

sensorial. As etapas de realização dos estudos foram esquematizadas na Figura 24.  
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Figura 24. Fluxograma de etapas utilizadas para o procedimento de avaliação das matrizes 

lipídicas. 

 

Fonte: autor. 

 

5.2.1. Cinética de adsorção. 

O primeiro fator a ser averiguado para a otimização, viabilização e fabricação de 

filmes de Langmuir é a adsorção da Ty na interface ar/água após sua injeção a subfase. Dessa 

forma, o estudo cinético foi obtido através do monitoramento da pressão de superfície ao 

decorrer do tempo, Figura 25. 
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Figura 25. Cinética de adsorção da Ty a interface ar/água ao decorrer do tempo em subfase 

tamponada (PBS a 0,1 mol/L + NaCl a 0,1 mol/L, pH 7.0). 

 

Fonte: autor. 

 

A Figura 25 mostra que existe um aumento da pressão superficial após a injeção de 

Ty na subfase. A pressão máxima de 7,48 mN m-1 foi alcançada após 15 min da injeção. 

Posteriormente, observa-se um ligeiro decréscimo de pressão, seguido da estabilização. 

Comportamento semelhante foi observado por Pavinatto et. al. para a incorporação de Ty em 

sistema descomprimido de AA:LuPc2 (PAVINATTO et al., 2011). Pavinatto discute que 83% 

da adsorção total ocorreu aos 20 min e conclui que esse é o tempo ideal de início da compressão 

das barreiras para o crescimento dos filmes de Langmuir e LB. As diferenças observadas 

quando compara-se este trabalho com o de Pavinatto podem ser atribuídas principalmente à 

força iônica da subfase, (0,28 vs. 0,12 mol L-1, respectivamente), que foram calculadas a partir 

da equação de força iônica proposta por Lewis e Randall (LEWIS; RANDALL, 1921). Os 

resultados sugerem que, quanto maior a força iônica do meio mais rápido se atinge a pressão 

máxima, ou seja, maior é a cinética de adsorção da Ty a interface (CASCÃO PEREIRA et al., 

2003). O tempo de 15 min de espera após a injeção de Ty a subfase para a fabricação dos filmes 

de Langmuir foi adotado para os posteriores experimentos. 

 

4.2.2. Filmes de Langmuir. 

Inicialmente, isotermas π-A da Ty sobre a interface ar/água foram obtidas, após a 

mesma ser injetada a subfase e 15 min de estabilização serem aguardado. As isotermas π-A 
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obtidas não mostraram transições de fase ou pressão de colapso aparente, mas apresentou 

atividade superficial, como pode ser observado na Figura 26.  

 

Figura 26. Isoterma π -A da Ty pura em subfase tamponada (PBS a 0,1 mol/L + NaCl a 0,1 

mol/L, pH 7.0). 

 

Fonte: autor. 

 

Devido à alta concentração de íons presentes na subfase, provenientes do tampão 

fosfato e do cloreto de sódio, houve um aumento da força iônica e diminuição da solubilidade 

da Ty na subfase (efeito salting-out, comum em estudos enzimáticos), favorecendo 

efetivamente a capacidade de adsorção da enzima a interface ar/água (ARAKAWA; 

TIMASHEFF, 1984). Esse efeito em conjunto ao caráter anfifílico da Ty permitiu a formação 

de uma monocamada de Gibbs (ROCHA; CASELI, 2014). No entanto, não foi possível 

determinar a quantidade exata da enzima, já que nesses sistemas os compostos dispostos na 

interface ar/água possuem parcial solubilidade. Além disso, a incapacidade de adsorção da Ty 

pura em substrato sólido impossibilitou a formação de filmes LB e LS. Comportamento 

semelhante pode ser observado em outros sistemas com moléculas e proteínas parcialmente 

dissolvidas (HOENIG; MOEBIUS, 1991; SOŁODUCHO; CABAJ; ŚWIST, 2009; VIDAL et 

al., 2006). 

A Figura 27 mostra as isotermas π-A obtidas para os lipídeos AA, DPPC e DPPG 

em subfase tamponada na ausência e presença de Ty. Os testes foram realizados a temperatura 

de 23ºC e em triplicatas, comprovando a reprodutibilidade do sistema. Os resultados obtidos 

para os lipídios puros em subfase tamponada são semelhantes à subfase de água ultrapura. A 
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área extrapolada para AA, DPPC e DPPG foram 22, 53 e 55 Å2, respectivamente, o que está de 

acordo com o reportado na literatura (25, 55 e 58 Å2) (GIDALEVITZ et al., 2003; HOENIG; 

MOEBIUS, 1991; KLOPFER; VANDERLICK, 1996). Ao se realizar medidas em condições 

similares, porém injetando a Ty na subfase, as áreas extrapoladas se deslocam para 26, 60 e 64 

Å2, respectivamente. Além disso, mudanças na fase gasosa e líquida condensada também foram 

observadas. Essas alterações podem ser atribuídas à afinidade da Ty à monocamada lipídica. 

 

Figura 27. Isotermas π-A das monocamadas de Langmuir de (A) AA, (B) DPPG e (C) DPPC 

na ausência e presença de Ty na subfase. 

 

Fonte: autor. 

 

Para o AA, a presença da Ty na subfase afeta fortemente a fase gasosa e líquido-

condensada das isotermas π-A (Figura 27A). Além disso, pode-se observar um aumento da 

pressão de colapso indicando nova estruturação molecular na interface ar/água (SCHOLL; 

CASELI, 2015). Este fato atesta a incorporação da enzima a monocamada lipídica. Grupos 
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específicos da Ty podem estar interagindo com os grupos oxigenados ou da cauda apolar das 

moléculas dos lipídios. Assim, as interações com o oxigênio são favorecidas já que em pH 7,0 

as moléculas AA são encontradas principalmente em sua forma desprotonada (pKa = 4,78) 

(CALVEZ et al., 2001).  

As isotermas π-A de DPPC e DPPG na presença de Ty também apresentam 

alterações significativas na fase gasosa e líquido-condensada. As transições líquido expandido 

e líquido condensado (LE/LC) são indistinguíveis, sinalizando um aumento na incorporação da 

Ty  nessa transição de fase (HENDRICKSON et al., 1983). Especificamente, nas isotermas π-

A do DPPG (Figura 27B) pode-se notar um deslocamento para maiores áreas moleculares 

médias com a injeção de Ty. No entanto, na pressão de 35 mN m-1 é observada a expulsão da 

Ty da interface, que é indicada por uma constante diminuição da área molecular média, quando 

comparada com a isoterma de DPPG puro. Neste caso, a enzima pode permanecer abaixo da 

monocamada, na chamada subsuperfície (CASELI et al., 2012). Esta configuração de 

subsuperfície pode alterar as propriedades reológicas do filme. As interações com DPPC 

(Figura 27C), um fosfolipídio zwiteriônico, podem ocorrer entre grupos nitrogenados e 

oxigenados com os grupos laterais da Ty. Porém, em altas pressões de superfície ocorre a 

sobreposição das áreas moleculares médias da monocamada com e sem enzima, o que indica 

que nessas pressões a Ty foi totalmente expelida da interface ar/água, similarmente ao DPPG. 

Para o DPPG, os grupos dispostos em sua região hidrofílica (grupos carbonilas e fosfatos, 

fornecendo uma carga residual negativa) são os mais suscetíveis a interação. Assim, ao se 

analisar as isotermas π-A, percebe-se que a maior diferença de área extrapolada foi encontrada 

para o DPPG, o que seria um indicativo de maior quantidade e enzima adsorvida a 

monocamada. 

A incorporação de Ty em matriz lipídica foi também estudada por Medina-Plaza et. 

al. (MEDINA-PLAZA; DE SAJA; RODRIGUEZ-MENDEZ, 2014) Nesse estudo os autores 

descrevem a incorporação da Ty em monocamadas de AA:LuPc2, observando a adsorção da 

Ty. Os autores constatam através de medidas de AFM que a enzima é adsorvida a monocamada 

quando transferida a um o substrato sólido (MEDINA-PLAZA; DE SAJA; RODRIGUEZ-

MENDEZ, 2014). Propõe-se que as monocamadas lipídicas se organizem no substrato como 

bicamadas membranosas e a Ty se acomode entre essas camadas, similarmente a uma enzima 

transmembrana em um mosaico fluido de membrana celular (Figura 28). 
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Figura 28. Modelo descrito por Medina-Plaza para a incorporação de Ty em uma matriz de 

lipídica. 

 

Fonte: adaptada de (MEDINA-PLAZA; DE SAJA; RODRIGUEZ-MENDEZ, 2014). 

 

5.2.3. Módulo compressional. 

Com intuito de analisar as propriedades mecânicas da monocamada que podem ter 

sido afetadas com a adição da Ty foram geradas as curvas de elasticidade das monocamadas 

(Figura 29), calculadas a partir da primeira derivada das isotermas π-A apresentadas na 

Figura 27. 
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Figura 29. Módulos compressionais calculados a partir da primeira derivada das isotermas π-

A de (A) AA, (B) DPPG e (C) DPPC na ausência e presença de Ty. 

 

Fonte: autor. 

 

 Inicialmente o deslocamento para maiores áreas das fases líquido-expandido e 

líquido-condensado foi observado com a adição da Ty nas três diferentes monocamadas 

lipídicas. Porém, nota-se a diminuição do módulo compressional nas fases sólidas e isso implica 

diretamente no aumento da fluidez. O decrescimento da elasticidade (aumento da 

compressibilidade) indica que a quantidade de enzima adicionada ao sistema afeta o 

empacotamento denso dos lipídios. 

Os filmes de DPPC e DPPG (Figura 29 B e C) apresentaram inversões nos estados 

de compressibilidade ao se adicionar a Ty (a fases gás e líquido-expandida alternam-se) em 

regiões de maiores área molecular média.  Além disso, pode-se perceber o deslocamento para 

menores áreas moleculares médias quando o sistema se encontra em regime da fase líquido-

condensada. Esse deslocamento pode ser atribuído às interações das cadeias carbônicas com a 

Ty que alteram suas propriedades superficiais.  
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5.2.4. PM-IRRAS.  

Espectros de PM-IRRAS da interface ar/água foram obtidos para filmes de 

Langmuir de AA, DPPC e DPPG com e sem a inserção da Ty a subfase tamponada a uma 

pressão de compressão de 30 mN m-1. Efeitos da incorporação de Ty foram observados apenas 

no intervalo de número de onda de 1000 a 1800 cm-1, região espectral associada aos grupos de 

cabeças hidrofílicas dos lipídios (Figura 30). 

 

Figura 30. Espectro PM-IRRAS para os filmes de Langmuir de (A) DPPC, (B) DPPG e (C) 

AA com e sem Ty e para a (D) isoterma de Gibbs da Ty. Região dos grupos de cabeças 

hidrofílicas dos lipídios. 

 

Fonte: autor. 

 

As bandas esperadas para os grupos da cabeça do AA (Figura 30A) são visualizadas 

em: 1253 cm-1 (δOH), 1469 cm-1 (CH2, δCH2), 1726 cm-1  (νC=O, hidratada) e  em 1753 cm-1 

(νC=O, não-hidratadas) (CALVEZ et al., 2001). A incorporação de Ty não alterou as bandas 

acima citadas de forma significativa. Porém, a banda larga entre 1550 cm-1 e 1700 cm-1 atribuída 

a água é consideravelmente diminuída, indicando a presença de menos moléculas de água em 
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torno das moléculas de AA. Essa diminuição ocorre devido a presença da Ty na região do grupo 

de cabeça.  

As bandas já reportadas na literatura para as monocamadas DPPG e DPPC foram 

observadas nas Figuras 30B e 30C, respectivamente (CERIDÓRIO; CASELI; OLIVEIRA, 

2016; GERALDO et al., 2013; MAXIMINO et al., 2019). Estas incluem as bandas do grupo 

fosfato (νC-O-PO2, νsPO2, νasPO2 e PO2 monohidratado), CH2 (δCH2) e da carbonila não 

hidratada (νC=O), que estão presentes em ambos os lipídios. Para o DPPC, há também as 

vibrações de estiramento simétricos e antissimétricos do grupo colina (νs(CN+(CH3)3) e 

νas(CN+(CH3)3)) e o estiramento das ligações C-N (νC-N) (PAVINATTO et al., 2016). Após a 

incorporação da Ty, o espectro do DPPG apresentou modificações, principalmente as bandas 

do grupo fosfato. A banda νC-O-PO2 em 1062 cm-1 deslocou-se para 1057 cm-1, as bandas de 

estiramento simétricos e antissimétricos mudaram de 1107 e 1210 cm-1 para 1091 e 1231 cm-1, 

respectivamente. Além disso, a banda do PO2 monohidratado em 1248 cm-1 também apresentou 

deslocamento para 1253 cm-1. Essas alterações indicam que a interação do DPPG com a Ty 

ocorreu principalmente com os grupos fosfatos de carga negativa do lipídio com os grupos 

laterais da enzima carregados positivamente.  

No espectro do DPPC as bandas do grupo fosfato não foram afetadas pela inserção 

Ty na mesma intensidade observada no espectro do DPPG. A não alteração nos grupos fosfatos 

pode ser atribuída à presença dos grupos zwitteriônicos da cabeça do fosfolipídio. Em contraste, 

mudanças significativas foram observadas em outras bandas dos grupos da cabeça. O 

estiramento simétrico do grupo colina deslocou de 935 cm-1 para 924 cm-1 e a banda de 

carbonila não hidratado passou de 1732 cm-1 para 1744 cm-1. Essas alterações sugerem que 

ocorre uma interação entre a parte positiva da cabeça do lipídio com os grupos laterais da Ty. 

Um resumo das atribuições de bandas observadas entre 1000 cm-1 a 1800 cm-1 para os três 

diferentes sistemas pode ser encontrado na Tabela 02. 
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Tabela 02. Atribuições de bandas do PM-IRRAS observadas entre 1000 cm-1 a 1800 cm-1 de 

Filmes de Langmuir formados a 30 mN m-1. 

Atribuições (cm-1) AA AA/Ty DPPG DPPG/Ty DPPC DPPC/Ty 

δOH 1253 1256     

δCH2 1469 1469 1468 1470 1441 1446 

νC=O 1753 1750 1747 1747 1732 1744 

νC-O- -

2
PO    1062 1057 1053 1053 

νs
-

2
PO    1107 1091 1089 1092 

νas
-

2
PO    1210 1231 1211 1217 

PO2   1248 1253 1247 1248 

(CN+(CH3)3)     924 935 

Fonte: autor. 

 

Na Figura 31 temos os espectros PM-IRRAS do AA, DPPC e DPPG na ausência e 

presença de Ty no intervalo de número de onda de 2800 a 3000 cm-1, região em que o 

surgimento de bandas está relacionado a vibrações da cauda dos lipídeos e intensidade relativa, 

calculada a partir dos estiramentos simétricos e estiramentos assimétricos do CH2. 
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Figura 31. (A) Espectro PM-IRRAS para os filmes de Langmuir de AA, DPPC, DPPG com e 

sem Ty na região da cauda e (B) intensidade relativa do s: do CH2 em relação ao as (s CH2/as 

CH2). s: estiramento simétrico; as: estiramento antissimétrico. 

 

Fonte: autor. 

 

As bandas de estiramento CH2 simétricas e antissimétricas foram observadas para 

todas as monocamadas e não foram observados deslocamentos significativos nessas bandas 

quando a Ty foi incorporada na subfase. No entanto, uma variação na intensidade relativa foi 

observada, o que indica uma mudança na ordenação das cadeias carbônicas (GOTO; CASELI, 

2014). De fato, o aumento da razão das intensidades relativas aponta para um desordenamento 

nas cadeias (CERIDÓRIO; CASELI; OLIVEIRA, 2016; LEVIN et al., 1985), e com uma 

variação negativa nesta razão pode indicar cadeias mais ordenadas (GERALDO et al., 2013). 

Assim, como indicado na Figura 31B, a Ty induz uma desordem nas cadeias AA, porém 

aumenta a ordem nas cadeias carbônicas de DPPG e DPPC. 

Em geral, a Ty mostrou interações mais efetivas com os grupos localizados na 

cabeça das monocamadas lipídicas, com fortes efeitos sobre os grupos fosfatos do DPPG, 

enquanto que para DPPC houve um efeito nos grupos colina e C=O. Podemos supor que tais 

interações envolvem atração eletrostática entre os grupos laterais da Ty e as porções carregadas 

nos grupos de cabeças, mas não fomos capazes de determinar quais grupos laterais presentes 

na estrutura molecular da Ty participaram da interação, pois nenhuma banda característica da 
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enzima foi observada nos espectros das monocamadas lipídicas contendo Ty na subfase 

(Figura 30D). 

A partir dos resultados das isotermas π-A e dos espectros de PM-IRRAS foi 

possível concluir que interações entre lipídeos/Ty seguem a ordem de intensidade AA <DPPG 

<DPPC. Esta inferência baseia-se no efeito de ordenação mais forte para as cadeias de DPPC e 

na possível ancoragem nos grupos fosfato, colina e C=O, enquanto para o DPPG tal ancoragem 

seria limitada aos grupos fosfato. Assim, medidas eletroquímicas foram realizadas com o 

propósito de avaliar a transferência da Ty para filmes de LB dos lipídios em estudo. 

 

5.2.5. Avaliação eletroquímica. 

A avaliação eletroquímica foi realizada para eletrodos de ITO modificados com 

filmes LB contendo 3 camadas de lipídeo e lipídeo/enzima. Os filmes LB foram inicialmente 

caracterizados em tampão PBS 0,01 mol L-1. Porém, como os lipídios e a Ty não são 

eletroativos em eletrólito inerte, os voltamogramas obtidos não apresentaram picos relevantes. 

Dessa forma, as demais caracterizações eletroquímicas foram realizadas na presença de catecol, 

substrato de reconhecimento da enzima Ty. A Figura 32 apresenta os terceiros ciclos dos 

voltamogramas cíclicos do eletrodo de ITO não modificado, modificado com DPPC e com 

DPPC/Ty em solução tampão contendo catecol a 1,00x10-4 mol L-1.  

 

Figura 32.  Voltamogramas cíclicos do eletrodo de ITO não modificado, e modificado com três 

camadas LB de DPPC e DPPC/Ty. Medidas realizadas em solução tampão PBS (pH 7,0) na 

presença de catecol a 1,00x10-4 mol L-1. v = 25 mV s-1 

 

Fonte: autor. 
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Na presença de catecol, todos os voltamogramas apresentaram um pico de oxidação 

e de redução atribuído ao par redox catecol/o-quinona (AZIZ; SELVARAJU; YANG, 2007). 

Quando comparados com o eletrodo de ITO, ambos os eletrodos modificados apresentaram 

mudança na magnitude de corrente de oxidação e redução do catecol. Além disso, o pico de 

oxidação do catecol apresentou melhor definição. O DPPC, por ser uma molécula anfifílica 

com grande região apolar, onde se predomina ligações de carbono e hidrogênio com momentos 

dipolares quase nulos, o que proporciona características isolantes, apresentou menores valores 

de corrente nos processos redox do catecol. Se observou também um aumento em módulo nos 

valores de intensidade de corrente na região de maior potencial negativo ciclado, o que indica 

um aumento do comportamento capacitivo. Por outro lado, para o eletrodo DPPC/Ty, verificou-

se um aumento de magnitude de corrente no processo de redução do catecol quando comparado 

ao eletrodo de ITO não modificado. Além disso, um sutil deslocamento para menores potenciais 

no processo de oxidação do catecol foi observado quando comparado com eletrodo modificado 

somente com DPPC (0,20 vs. 0,22V). Esse experimento também foi realizado para os filmes 

LB de AA e o DPPG, sendo observado comportamento semelhantes com a enzima atuando 

como catalisador para a redução do catecol. Os voltamogramas cíclicos de AA, DPPG e DPPC 

com e sem a presença da Ty estão expostos na Figura 33. As análises foram feitas em triplicata 

no mesmo sensor e em três diferentes sensores. 

  

Figura 33. Voltamogramas cíclicos dos filmes LB de (A) AA, DPPG e DPPC na ausência (B) 

AA/Ty, DPPG/Ty e DPPC/Ty na presença de 1,00x10-4 mol L-1 de catecol. v = 25 mV s-1 

 

Fonte: autor. 
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Os filmes LB de DPPC e DPPC/Ty apresentaram maiores valores de corrente 

quando comparados aos outros lipídios em condições similares. Tal fato valida o DPPC como 

a matriz lipídica mais adequada para a fabricação dos filmes LB. Além de conseguir imobilizar 

a Ty, também apresenta menor resistividade elétrica. Dessa forma, os demais estudos foram 

realizados utilizando filmes LB de DPPC/Ty.  

Estudos variando o número de camadas LB foram realizados com o intuito de 

verificar o possível incremento do efeito eletrocatalítico através da incorporação de maiores 

quantidades de Ty. Dessa forma, filmes LB de DPPC/Ty com uma, três e cinco camadas foram 

depositados em ITO e testados por voltametria cíclica em solução padrão de catecol. Os valores 

em módulo de corrente e potencial encontrados nos picos correspondentes ao processo de 

redução do catecol foram obtidos, e a partir deles calculou-se a porcentagem relativa ao eletrodo 

ITO, exposto na Figura 34.  

 

Figura 34. Análise comparativa dos valores máximos de corrente e potencial em % dos filmes 

LB de DPPC/Ty contendo uma, três e cinco camadas em solução tampão e 1,00x10-4 mol L-1 

de catecol. 

 

Fonte: autor. 

 

O filme LB DPPC/Ty de três camadas apresentou maior intensidade de corrente (I) 

e deslocamento de potencial (E) para um valor mais próximo de zero quando comparado aos 

filmes de uma e cinco camadas. Admite-se então que para o filme de uma camada ainda há a 

possibilidade de aumento da quantidade de Ty que pode ser depositada e consequentemente 

possibilita a ampliação da corrente de pico e deslocamento de seu potencial. No entanto, para 
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o filme de cinco camadas ocorre a saturação do eletrodo com a camada fosfolipídica do DPPC, 

o que dificulta a mobilidade eletrônica dos processos eletroquímicos na superfície do eletrodo. 

Com isto, foi estabelecido o crescimento de filmes LB contendo três camadas para os testes 

subsequentes. Filmes com camadas superiores a 5 camadas não foram crescidos por limitação 

da técnica para esse sistema (lipídeo/enzima).  

A concentração e a composição do eletrólito suporte é outro fator muito importante 

para as avaliações eletroquímicas, podendo auxiliar prejudicar as intensidades de corrente e 

valores de potencial dos processos redox. Ao escolher o eletrólito suporte a ser utilizado opta-

se por compostos que possuam  alta solubilidade e grau de ionização, além de estabilidade 

química e eletroquímica no solvente em que for empregado (AGOSTINHO et al., 2004). O uso 

desses eletrólitos centram-se nas ideias de manter constantes os coeficientes de atividade, a 

viscosidade e o coeficiente de difusão, de diminuir espessura da dupla camada elétrica, evitar o 

transporte de massa e aumentar a condutividade da solução (BRETT, 2008). Em sistemas 

compostos por componentes biológicos, como um biossensor, tem-se a preocupação em utilizar 

um meio tamponante para manter constante o pH, preservando atividade da enzimática 

(BARSAN; EMILIA GHICA; BRETT, 2013). Dessa forma, voltamogramas cíclicos dos filmes 

LB de DPPC/Ty (3 camadas) foram avaliados em diferentes concentrações de tampão PBS com 

e sem a adição de NaCl em solução de catecol a 1,00x10-4 mol L-1 como mostra a Figura 35. 

 

Figura 35. Voltamogramas cíclicos do filme LB de DPPC/Ty em diferentes concentrações de 

solução tampão PBS com e sem adição de NaCl. Medidas realizadas na presença de catecol a 

1,00x10-4 mol L-1. v = 25 mV s-1 

 

Fonte: autor. 
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Para altas concentrações de solução tamponada na ausência e na presença de NaCl 

pode-se perceber uma diminuição da intensidade de corrente nos processos redox do catecol. 

Os melhores resultados foram obtidos em baixa concentração de sal e tampão fosfato. Os 

mesmos testes foram realizados para os filmes LB contendo AA/Ty e DPPG/Ty, obtendo-se 

resultados semelhantes. Em concentrações próximas ao limite de solubilidade, as propriedades 

de fases eletrolíticas da solução são modificadas drasticamente, diminuindo assim a 

condutividade do meio (CREAGER, 2007). Nas altas concentrações de tampão PBS percebe-

se que o limite de solubilidade é fortemente alterado, pois houve a mistura de dois sais contendo 

o íon comum Na+, que de acordo com o princípio de Le Châtelier, deslocam o equilíbrio da 

reação para a formação do sal (SKOOG, 2013). Assim, os demais estudos foram realizados em 

PBS 0,01 mol L-1 + NaCl 0,01 mol L-1 como solução de eletrólito suporte.  

 

5.3. Inserção do mediador LuPc2. 

Neste subcapítulo os estudos são dirigidos a inserção da LuPc2 na monocamada 

fosfolipídica de DPPC assim como a avaliação do efeito da variação de proporção molar na 

resposta analítica do biossensor. As etapas utilizadas para a realização dos estudos seguem 

esquematizadas na Figura 36.  
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Figura 36. Fluxograma dos estudos da avaliação da inserção do mediador LuPc2 nas matrizes 

lipídicas. 

 

Fonte: autor. 

 

5.3.1. Isotermas de Langmuir. 

A interação entre o DPPC e LuPc2 na interface ar-água foi investigada via filmes 

de Langmuir. Proporções molares de 1:0, 3:1, 1:1, 1:3 e 0:1 de DPPC:LuPc2 foram utilizadas e 
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as isotermas π-A são mostradas na Figura 37, as quais foram obtidas sobre subfase tamponada 

(PBS, pH 7,0). Os testes foram realizados a temperatura de 23ºC e em triplicatas, constatando 

a reprodutibilidade do sistema. 

 

Figura 37. Isotermas π-A das monocamadas mistas de DPPC:LuPc2 com diferentes proporções 

molares em meio tamponado. 

 

Fonte: autor. 

 

As isotermas π-A de DPPC apresentaram resultados semelhantes aos obtidos em 

teste anteriores (seção 4.2.2), e as de LuPc2 apresentou resultados semelhantes ao relatado na  

literatura (CLAVIJO et al., 1992). Isto indica que a molécula de LuPc2 se organiza de forma 

com o que seu eixo principal de simetria fique paralelo à superfície da água. As curvas para os 

filmes de Langmuir mistos em diferentes razões molares se encontram dispostas entre as 

isotermas para as monocamadas dos DPPC e LuPc2 puros. Uma característica notável é que a 

pressão de colapso aumenta subitamente na razão 1:1, enquanto nas duas razões molares 

intermediarias segue a tendência do componente mais concentrado. Isso denota que, para esta 

razão molar (1:1), a interação tende a estabilizar o filme (ALESSIO et al., 2010). Quando fixado 

a pressão de compressão de 30 mN m-1 observa-se que ocorre um pequeno deslocamento para 

maiores áreas moleculares para as misturas dos componentes quando comparada a projeção 

teórica (inset), o que indica uma interação do tipo repulsiva do DPPC com o LuPc2 

(PAVINATTO et al., 2011). Os estudos de avaliação eletroquímicas foram realizados 

utilizando a razão molar de 1:1 (DPPC:LuPc2). 
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5.3.2. Avaliação eletroquímica dos filmes mistos DPPC:LuPc2/Ty. 

Filmes LB com 3 camadas de DPPC:LuPc2 e DPPC:LuPc2/Ty na proporção 1:1 

foram depositados em ITO, e posteriormente caracterizados por voltametria cíclica em PBS 

0,01 mol L-1 contendo 0,01 mol L-1 de NaCl. Os voltamogramas obtidos não apresentaram picos 

relevantes, comprovando que os lipídios, o mediador e a Ty não são eletroativos nesse sistema. 

Em geral, filmes de LuPc2 apresentam um par redox Lu(III)Pc2/Lu(III)Pc2
- em  0,04 a -0,2 V 

vs. Ag/AgCl (YILMAZ et al., 2003). No entanto, em nosso sistema o processo redox atribuído 

a LuPc2 não foi observado devido à pequena quantidade de LuPc2 depositada na superfície. De 

fato, o processo eletroquímico de filmes LB mistos de LuPc2/AA foram somente observados 

para filmes contendo acima de 20 camadas LB, como reportado por Apetrei et. al (APETREI 

et al., 2011; DE SAJA; RODRÍGUEZ-MÉNDEZ, 2005).  Seguindo os mesmos procedimentos 

discutidos para os filmes LB sem o mediador eletrônicos, os filmes DPPC:LuPc2 e 

DPPC:LuPc2/Ty foram caracterizados por voltametria cíclica na presença de catecol (Figura 

38).  

 

Figura 38. Voltamogramas cíclicos dos filmes LB de LuPc2:DPPC e LuPc2:DPPC/Ty na 

presença de 1,00x10-4 mol L-1 de catecol. Os filmes LB foram obtidos utilizando a razão molar 

1:1 de LuPc2:DPPC. 

 

Fonte: autor. 

 

 Os voltamogramas cíclicos apresentaram picos de oxidação e redução atribuído ao 

par redox catecol/o-quinona (AZIZ; SELVARAJU; YANG, 2007). Quando se compara os 

filmes LB de LuPc2:DPPC e LuPc2:DPPC/Ty, observa-se um aumento da magnitude da 
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corrente de redução do catecol quando utilizado o eletrodo modificado com a Ty. Esse 

comportamento confirma a ação da Ty como catalisadora dos processos redox do catecol. No 

entanto, para uma avaliação do efeito eletromediador da proporção lipídeo:mediador foram 

depositados filmes de DPPC:LuPc2/Ty variando as proporções molares de DPPC:LuPc2 de 1:0, 

1:3, 1:1, 3:1 e 0:1. Os filmes DPPC:LuPc2/Ty nas diferentes proporções molares foram testados 

em solução de catecol a 1,00x10-4 mol L-1 por voltametria cíclica (Figura 39).  

 

Figura 39. Voltamogramas cíclicos de filmes LB com três camadas DPPC:LuPc2/Ty em 

diferentes razões molares de DPPC:LuPc2 em solução tampão na presença de catecol a 

1,00x10-4 mol L-1. 

 

Fonte: autor. 

 

Em geral, pode-se perceber que ao se ter um sistema de misturas de DPPC:LuPc2 

nos filmes com Ty a um aumento de corrente significativo.  Quando temos apenas o filme de 

DPPC/Ty ou LuPc2/Ty, menor magnitude de corrente catódica é observada. Esse 

comportamento indica que apesar da LuPc2 atuar como um bom mediador eletrônico, na 

presença da Ty, ocorre a inativação enzimática e a diminuição de efeito do mediador eletrônico. 

Isso reforça a importância do uso de um fosfolipídio para imobilização e preservação da 

atividade enzimática (CASELI, 2018). Nas diferentes razões molares, averiguou-se que a 

magnitude de corrente é praticamente a mesma, quando comparados entre si. Apesar da razão 

3:1 ter maior deslocamento de magnitude de corrente, notou-se deslocamentos para menor 

potencial para a razão molar de 1:1 de DPPC:LuPc2. Dessa forma, os estudos posteriores foram 

realizados utilizando essa proporção. 
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5.3.3. Influência da deposição horizontal e vertical (LS versus LB). 

A fim de aumentar a quantidade de enzima disposta na interface do filme e obter 

melhor imobilização do filme no substrato, filmes LS e LB de três e sete camadas de 

DPPC:LuPc2/Ty foram depositados em ITO e seus voltamogramas cíclicos são expostos na 

Figura 40. Em estudos anteriores (seção 4.2.5) obteve-se a máxima deposição de cinco camadas 

para os filmes LB de lipídios/Ty, acima deste número de camadas a taxa de transferência, 

mesmo para baixas velocidades de emersão/imersão, mantinha-se em valores negativos, 

indicando o retorno do material depositado a interface ar/água. Com a adição da LuPc2, 

possibilidades de deposição de maiores números de camadas foi observado. 

 

Figura 40. Voltamogramas cíclicos com três e sete camadas de filmes (A) LB de 

DPPC:LuPc2/Ty, (B) LS de DPPC:LuPc2/Ty e (C) comparação entre as duas técnicas. Testes 

realizados em solução PBS na presença de catecol a 1,00x10-4 mol L-1. 

 
Fonte: autor. 
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Na Figura 40A o filme LB de sete camadas apresenta um incremento nos valores 

de corrente quando comparado ao de três camadas, porém esse incremento não é proporcional. 

Quando observamos os voltamogramas cíclicos dispostos na Figura 40B vemos para o filme 

LS de três camadas que um valor alto de corrente é encontrado quando o compara ao de filme 

LS de sete camadas. Essa diferença de comportamento dos filmes pode ser atribuída ao processo 

de fabricação. Os filmes LB são formados a partir da emersão e submersão do substrato sólido 

de forma vertical ao filme de Langmuir formado na interface ar/água. Na submersão, o filme 

tem contato direto com a subfase e esse fator pode influenciar diretamente a construção da 

monocamada, já que o filme é formado por moléculas anfipáticas que podem estar retornando 

a subfase. Além disso, os filmes LB apresentaram baixas velocidades de deposição no processo 

de emersão, o que sugere certa dificuldade ao se construir essas camadas. Nos filmes LS temos 

a deposição direta e manual das camadas, já que o substrato é posicionado de forma paralela ao 

filme de Langmuir. Ao crescer das camadas LS, uma maior quantidade de fosfolipídios podem 

ser depositada. Assim, devido a característica isolante do DPPC, um baixo valor de corrente de 

pico catódico pode ser observado nos filmes LS de sete camadas. 

Comparando os filmes LB e LS ambos de três camadas DPPC:LuPc2/Ty observou-

se uma pequena variação nos valores de corrente de redução. No entanto, os filmes LS 

apresentaram menores valores de redução do catecol. Além disso, maiores correntes de 

oxidação e melhor definição do processo catecol/o-quinona foi observado para os filmes LS. 

Esse comportamento sugere, que os filmes LB e LS apresentam processos de redução do catecol 

semelhantes. No entanto, a principal vantagem dos filmes LS é o tempo e simplicidade de 

fabricação dos filmes em relação aos filmes LB. Dessa forma, os estudos de avaliação sensorial 

foram realizados para os filmes de LS de DPPC:LuPc2/Ty. 

 

5.3.4. Efeito do pH 

Para avaliar a influência da concentração hidrogeniônica (pH) nos processos redox do 

biossensor DPPC:LuPc2/Ty depositado pela técnica LS, testes em solução de catecol 

(1,00x10-4 mol L-1) variando o pH de 5,5 a 8,0 foram realizados.  Na Figura 41 encontram-se 

os voltamogramas cíclicos obtidos. A escolha da faixa de pH foi feita a dentro da faixa limite 

em que a enzima mantem sua atividade (pH 4,5 a 9,3), de acordo com a literatura (KERTESZ; 

ZITO, 1965). 
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Figura 41. (A) Filmes LS com três camadas DPPC:LuPc2/Ty em razões molares 1:1 de 

DPPC:LuPc2 em diferentes pHs (5,0 – 8,0) na presença de catecol a 1,00x10-4 mol L-1. O inset 

apresenta a variação de corrente de pico e potencial catódico em função dos valores de pH. (B) 

Redução da o-quinona em catecol catalisada pela Ty em presença de oxigênio 

 
Fonte: (VICENTINI et al., 2013). 

 

Como pode se perceber, ao aumentar-se o pH um deslocamento do pico catódico 

para menores potenciais é observado. Além disso, um incremento de corrente de pico anódico 

e catódico foi observado com a diminuição do pH. O pH 7 foi selecionado para a realização de 

futuros trabalhos, como a realização das curvas de calibração, já que nesse pH, o sensor 

apresentou a melhor relação entre potencial/corrente. O coeficiente angular obtido para a reta 

de potencial de pico catódico vs. pH foi de -52 mV pH-1. O valor teórico de -59,2 mV pH-1 

segundo a equação de Nerst (KARAOGLANOFF, 1906) indica a participação da mesma 

quantidades de prótons e elétrons para o processo de redução (Figura 41B) . Ambos os valores 

estão em consonância, o que valida o fato de que as reações de oxirredução do catecol envolvem 

dois prótons H+ e dois elétrons (SOLNA et al., 2005; TAN; KAN; LI, 2011). 

 

5.4. Avaliação Sensorial. 

Após a avaliação das respostas dos biossensores em solução padrão de catecol, 

assim como os testes complementares anteriormente discutidos, os filmes LB de DPPC/Ty e os 

filmes LS de DPPC:LuPc2/Ty foram testados com diferentes concentrações de catecol, 

construindo assim suas respectivas curvas analíticas. 

A curva analítica nos fornece informações quantitativas essenciais como o limite 

de detecção, o limite de quantificação e intervalo de detecção para definir fronteiras e 
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parâmetros de aplicabilidade do biossensor. A Figura 42A e 42B apresenta as curvas analíticas 

obtidas para os filmes LB DPPC/Ty e LS DPPC:LuPc2/Ty em meio tamponado. 

 

Figura 42. Curva analítica de filmes (A) LB DPPC/Ty e (B) LS DPPC:LuPc2/Ty obtidas no 

intervalo de concentração de catecol de 1,00x10-5 a 4,00x10-4 mol L-1 e de 8,00x10-1 a 

4,00x10-4 mol L-1, respectivamente. Inset: voltamogramas cíclicos obtidos.  

 

Fonte: autor. 

 

Ambos os filmes apresentaram um aumento linear nos valores de corrente de pico 

catódico e anódico em função do aumento da concentração de catecol, como apresenta os insets 

da Figura 42. A curva de calibração obtida para o filme LB DPPC/Ty apresentou intervalo 

linear de resposta de 1,00x10-5 mol L-1  a 4,00x10-4 mol L-1 sendo a equação da reta descrita 

como -Ipc = 3,2134x10-7 + 0,01789[catecol], com limite de detecção (LOD) de 7.59x10-6 mol 

L-1  e  limite de quantificação (LOQ) de 2.56x10-5 mol L-1  . O filme LS DPPC:LuPc2/Ty 

apresentou um menor intervalo linear de resposta, sendo de 8,00x10-6 mol L-1  a 4,00x10-4 mol 

L-1, cuja equação da reta pode ser descrita como -Ipc = 8,4687x10-7 + 0,01892[catecol], com 

LOD de 7,08x10-6 mol/L  e o LOQ de 2,36x10-5 mol/L. Os valores de LOD e LOQ foram 

calculados de acordo com o critério 3xSD/slope e 10xSD/slope, respectivamente, sendo SD o 

desvio padrão das medidas em eletrólito suporte sem catecol (branco) e slope a inclinação 

angular da reta.  

Os valores de LOD e LOQ de ambos os filmes apresentaram valores próximos, 

indicando que ambos os filmes apresentam atividade sensorial semelhante. Esses resultados 

sugerem, que a adição do mediador eletrônico LuPc2 na construção do biossensor não 
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apresentou vantagens catalíticas em relação aos filmes apenas contendo o lipídio/enzima. No 

entanto, os valores de LOD são maiores a outros relatados na literatura (Tabela 03). Esse fato 

não interfere na aplicabilidade dos filmes desenvolvidos como biossensores em sistemas de alta 

concentração de polifenóis. Principalmente quando se trata de amostras de chá, onde as 

concentrações podem variar de 80 a 835 mg Kg-1 (Tabela 01). 

 

Tabela 03. Comparação de parâmetros analíticos de biossensores de Ty para determinação de 

catecol. 

Biossensor 
Janela linear de 

resposta (μmol L-1) 

LOD  

(μmol L-1) 
Referências 

Tyr–IL–MWCNT–DHP/GCE 4,9–1100 0,58 (VICENTINI et al., 2013) 

Tyr–Nafion–MWCNT/GCE 1–23 0,22 (TSAI; CHIU, 2007) 

Tyr/ZnO/GCE 10-40.000 6 (CHEN et al., 2008) 

Tyr-ND-PS/GCE 5-740 0,39 (CAMARGO et al., 2018) 

PANI/Tyr-SWCNTs 0,25–92 0,08 (WANG et al., 2013) 

Tyr–CB-f–DHP/GCE 1-20  0,087 (IBÁÑEZ-REDÍN et al., 2018) 

DPPC/Ty 10-400 7.59 Neste trabalho 

DPPC:LuPc2/Ty 8-400 7,08 Neste trabalho 

Fonte: autor. 

 

5.5. Avaliação sensorial 

5.5.1 Otimização da técnica sensorial. 

Para a avaliação sensorial em amostra de chá mate foram escolhidos os filmes LS 

de DPPC/Ty. Fez-se essa escolha pois os filmes LB e LS de DPPC/Ty não apresentaram 

significantes diferenças em seus voltamogramas (Anexo I) e nos filmes de DPPC:LuPc2/Ty a 

LuPc2 não agiu como um bom mediador eletrônico, uma vez que os valores de LOD dos 

sensores com e sem o medidor foram semelhantes. Além disso, outras técnicas eletroanalíticas 

como a cronoamperometria e a voltametria de pulso diferencial também foram utilizadas em 

testes iniciais para a determinação da concentração de catecol em amostra padrão. Entretanto, 

as técnicas apresentaram piora nas respostas sensoriais.  

Nas medidas de cronoamperometria com o potencial fixado no pico catódico, 

encontramos respostas com baixíssima variação de corrente com o aumento da concentração de 

catecol, fazendo com que o erro e confiabilidade na medida fossem questionáveis. Esse 
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problema não foi encontrado quando fixamos o potencial no pico ânodico. Todavia, quando 

observamos os voltamogramas cíclicos de DPPC/Ty e do eletrodo de ITO não modificado 

(Figura 32) observamos que os picos ânodicos possuem o mesmo valor de potencial e corrente. 

Isso nos leva a crer que a Ty não afeta o processo oxidativo, logo toda mudança de corrente 

observada é atribuída ao ITO (Anexo II e III).  

Já na técnica de voltametria de pulso diferencial (Anexo IV) as respostas sensoriais 

foram observadas apenas em altas concentrações, o que gera um alto valor de limite de detecção 

quando comparado com a técnica de voltametria cíclica. Dessa forma, a aplicação sensorial em 

amostras de chá mate foram realizadas por voltametria cíclica utilizando a técnica de adição de 

padrão. 

 

5.5.2 Repetibilidade e Reprodutibilidade. 

A reprodutibilidade foi investigada usando 3 eletrodos modificados independentes 

com 3 camadas LS de DPPC/Ty depositadas simultaneamente. Monitorando o corrente gerada 

no potencial de -0,25 V ( pico catódico), um desvio padrão de 14,90% para resposta a 

1,00x10-4 mol L‑1 de solução de catecol foi observado. Além do erro experimental inerente a 

técnica de deposição, esse valor indica que apesar dos sensores serem depositados utilizando a 

mesma cuba, pode existir uma heterogeneidade no filme de Langmuir contendo regiões com 

maiores e menores quantidades de Ty. A repetibilidade também foi realizada monitorando os 

valores de corrente obtidos para o pico catódico gerado  em uma solução de catecol a 1,00x10-4 

mol L‑1, sendo 1,52% de desvio padrão. As medidas de repetibilidades em solução padrão de 

catecol foram alternadas com ciclagens em solução tampão. Os valores de desvio padrão 

encontrados indicam baixa reprodutibilidade, porém os valores de repetibilidade garantem a 

confiabilidade da aplicação sensorial. 

 

5.5.3 Detecção de polifenóis em amostra de chá mate. 

Ao se avaliar uma amostra real existe a necessidade de diminuir o efeito de 

interferentes ali encontrados, com esse intuito utiliza-se o método da construção da curva de 

adição de padrão. Ademais, métodos já existentes na literatura são empregados como técnica 

comparativa e de validação do método, nesse caso foi utilizado o método padrão de Folin-

Ciocalteu. Na Figura 42 temos uma das curvas de adição de padrão obtidas para o filme LS de 

DPPC/Ty e uma das curvas obtidas pelo método de Folin-Ciocalteu. Ambas foram obtidas uma 
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amostra contendo 2% (v/v) de chá mate com adições consecutivas de uma solução padrão de 

catecol. Os experimentos foram realizados em triplicatas. 

 

Figura 43. Curva de adição de padrão obtidas pelo (A) método Folin-Ciocalteu e (B) para o 

filme LS de DPPC/Ty em uma amostra de chá a contendo 2% (v/v) de chá com adições 

consecutivas de catecol. Inset: espectros de absorbância e voltamogramas cíclicos obtidos, 

respectivamente.  

 

Fonte: autor. 

 

Ambos os testes realizados mostraram um aumento linear do sinal com o aumento 

da concentração padrão de catecol. Os valores de concentração de polifenóis encontrados para 

as amostras de chá mate foram de 606,8 ± 59,35 mg L-1 utilizando o método padrão de Folin-

Ciocalteu e para o biossensor de DPPC/Ty de 423,5± 14,40 mg L-1. Ambos os valores 

encontrados estão dentro da quantidade de polifenóis esperada para amostras reais de chá mate, 

quando utilizados 1,5 mg de erva para 100 mL de água (385,8 a 709,7 mg L-1) (TÜRKMEN 

EROL et al., 2009) . A vantagem do uso do sensor é a confiabilidade gerada a partir de uma 

menor taxa de variação de concentração encontrada (erro da medida). Tais valores encontrados 

para o biossensor em amostras reais de chá mate é superior aos de sensores (MAXIMINO et 

al., 2016) e similar ao de biossensores utilizados para amostras de chá verde (KARIM; LEE; 

LEE, 2014) e preto. A diferença observada entre o método do Folin-Ciocalteu e o aqui proposto 

pode estar relacionada com a seletividade do método. A resposta sensorial observada por meio 

de métodos eletroquímicos não inclui polifenóis que oxidam acima de 500 mV (MAXIMINO 

et al., 2016), além disso a afinidade da enzima difere para os diferentes polifenóis presentes em 
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chá. Valores da taxa Recovery assim como a equação da reta retirada nos testes para os três 

filmes LS de DPPC/Ty podem ser encontrados na tabela 04. 

 

Tabela 04. Equação da reta e taxa Recovery para os filmes LS de DPPC/Ty em amostra real de 

chá 

eletrodos Equação da reta %Recovery 

e1-1 I = 7,298x10-7 + 0,04035[catecol] 355,311 

e1-2 I = 4,291x10-7 + 0,05402[catecol] 125,529 

e1-3 I = 3,287x10-7 + 0,03439[catecol] 115,761 

e2-1 I = 6,287x10-7 + 0,06303[catecol] 359,854 

e2-2 I = 4,369x10-7 + 0,05657[catecol] 90,962 

e2-3 I = 3,396x10-7 + 0,05583[catecol] 62,759 

e3-1 I = 3,801x10-7 + 0,04770[catecol] 107,109 

e3-2 I = 3,699x10-7 + 0,04984[catecol] 90,881 

e3-3 I = 3,903x10-7 + 0,04877[catecol] 95,121 

Fonte: autor. 
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6. Conclusões. 

A cinética enzimática observada para a Ty segue a proposta por Michaelis-Menten, 

porém com menor valor de Km quando comparada à literatura. Quando em solução, a Ty 

certificou a atividade esperada, viabilizando sua utilização e imobilização na construção do 

biossensor. 

A adsorção da Ty na interface ar/água e em filmes de Langmuir de diferentes 

lipídios foi realizada por intermédio do efeito salting-out. Na interface ar/água a Ty demonstrou 

comportamento similar a isoterma de Gibbs. Nos estudos de interação lipídio/enzima realizados 

por filmes de Langmuir foi constatado a inserção da enzima a matriz lipídica. A interação da 

Ty sobre a monocamada lipídica provou um deslocamento das isotermas π-A para maiores áreas 

e proporcionou um aumento da elasticidade da monocamada. Mais especificamente, o 

empacotamento do filme é alterado quando a Ty é inserida, indicando o aumento da desordem 

das caudas apolares dos lipídios. Entretanto, as análises de PM-IRRAS indicaram que a 

interação entre lipídio enzima ocorre principalmente na cabeça polar dos lipídios e que há um 

aumento da ordem das monocamadas de DPPG e DPPC a pressão de 30mN m-1. As avaliações 

eletroquímicas realizadas nos filmes LB lipídio/enzima comprovaram o efeito eletrocatalítico 

da Ty quando inserido na matriz lipídica. Dentre os filmes LB avaliados eletroquimicamente 

em solução de catecol, o eletrodo de DPPC/Ty com três camadas mostrou melhores valores de 

intensidade de corrente e potencial na detecção de catecol. Além disso, foi observado que a 

concentração do tampão e eletrólito suporte influenciaram na resposta sensorial, sendo os 

melhores resultados obtidos a concentração de 0,01 de PBS e 0,01 de NaCl de eletrólito suporte.  

A inserção do mediador eletrônico LuPc2 em diferentes proporções apresentou 

modificações na interação monocamada/enzima, porém não houve melhoras significativas na 

resposta sensorial. Nos estudos de interação, verificou que as proporções molares de 

DPPC:LuPc2 apresentaram atrações do tipo repulsivas nos filmes de Langmuir. Os estudos 

eletroquímicos realizados em filmes LB reafirmaram a importância do uso dos lipídios na 

imobilização da Ty e a LuPc2 melhorou a intensidade de corrente, mas não de forma 

significativa. Três camadas filmes LS de na proporção 1:1 (DPPC:LuPc2) com Ty apresentaram 

melhores respostas na detecção de catecol. 

 Curvas analíticas dos filmes de DPPC/Ty e de DPPC:LuPc2/Ty apresentaram um 

intervalo linear de reposta de 10,0 µmol L-1 a 400 µmol L-1 e a 8,00 µmol L-1 a 400 µmol L-1 e 

limites de detecção de 7.59 µmol L-1 e 7,08 µmol L-1, respectivamente. Por conta dos valores 
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próximos do limite de detecção preferiu-se seguir os estudos sem a adição do mediador 

eletrônico, já que possui pequena influência sensorial. 

 Os estudos eletroquímicos indicaram que os filmes de DPPC/Ty, contendo 3 

camadas LS, apresentou resultados promissores para a aplicação sensorial em amostras reais. 

Curvas de adição de padrão em amostras reais de chá mate foram obtidas e os resultados ao 

serem comparados com o de Folin-Ciocalteu mostraram proximidades de valor esperado, 

ambos dentro dos valores encontrados na literatura. Dito isso, conclui-se que o sensor estudado 

é promissor para a detecção de polifenóis em amostras reais de chá mate. 
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8. Anexos. 

Anexo I - Voltamogramas cíclicos dos filmes LB e LS de DPPC/Ty na presença de 1,00x10-4 

mol L-1 de catecol. 

 

Fonte: autor. 

 

Anexo II – Cronoamperometria dos filmes LB e LS de DPPC/Ty no pico (a) catódico e (b) 

ânodico na presença de 1,00x10-4 mol L-1 de catecol e 1,00x10-4 mol L-1 de o-quinona. 

 

Fonte: autor. 
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Anexo IV – Cronoamperometria dos filmes LB e LS de DPPC/Ty(a) em diferentes potenciais 

na presença de 1,00x10-4 mol L-1 de catecol e (B)  e em 0,5 V com concentração crescente de 

catecol. 

 

Fonte: autor. 

 

Anexo V – Voltametrias de pulso diferencial dos filmes LB e LS de DPPC/Ty em diferentes 

concentrações  de catecol. 

 

Fonte: autor. 


