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RESUMO 

 

Foi otimizada a eletropolimerização do ácido 4-hidroxifenilacético (4-HFA), visando sua 

aplicação como plataforma funcionalizada para imobilização de biomoléculas, para o 

desenvolvimento de genossensores. Foi utilizado o monômero 4-HFA, e por meio deste a 

eletrogeração foi conduzida sobre a superfície do eletrodo de grafite (EG), utilizando-se a 

técnica de voltametria cíclica na faixa de +0,0 a +1,20 V, onde foram investigados dois 

parâmetros: número de ciclos de potencial aplicado e velocidade de varredura utilizada. 

Associado a este estudo, foi investigado a imobilização de pequenos fragmentos de DNA 

(oligonucleotídeos), observando a atuação da plataforma funcionalizada na resposta do 

biossensor para detecção dos oligonucleotídeos, bem como avaliação do reconhecimento do 

evento de hibridização com o alvo complementar. Observou-se que o filme polimérico 

formado apresentou um par redox na região +0,53/+0,38 V e o aumento do número de ciclos 

gera plataformas mais eletroativas devido a maior quantidade de material adsorvido, por outro 

lado, a diminuição da velocidade de varredura gera plataformas mais eletroativas devido a 

ocorrência do acoplamento mais organizado. Medidas de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE) mostraram maior resistência do filme para os eletrodos modificados com 

maior número de ciclos, bem como para os eletrodos modificados com maiores velocidades 

de varredura. Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostraram que em 

todos os casos não há total recobrimento da superfície do EG e corroboraram com os demais 

resultados encontrados. As imagens de MEV demonstraram que diferentes ciclagens não 

influenciam na morfologia do filme formado, mas sim na quantidade de material adsorvido. 

Por outro lado, as imagens também mostraram que as diferentes velocidades de varredura 

geram filmes com morfologias distintas. A plataforma EG/poli(4-HFA) mostrou-se eficiente e 

sensível para a imobilização de oligonucleotídeos, bem como para o evento de hibridização 

com o oligonucleotídeo complementar. O eletrodo que apresentou as melhores respostas para 

imobilização das ssDNAs estudadas e detecção dos respectivos alvos complementares foi o 

eletrodo modificado com 100 ciclos de potencial na velocidade de varredura de 75 mV/s, uma 

vez que mostrou maiores amplitudes nos valores de corrente de pico.  A construção do 

genossensor para detecção do bacilo Mycobacterium tuberculosis confirmou os demais 

resultados acerca da eficiência da plataforma EG/poli(4-HFA), uma vez que a mesma 

demonstrou excelente sensibilidade ao utilizar o Azul de Metileno (AM) como intercalador. O 

genossensor desenvolvido apresentou um excelente limite de detecção de 0,16 nmol, 

operando com volumes baixíssimos de solução, sendo estes 15 µL de sonda MYC e 10 µL de 

alvo MYC.  Foi possível desenvolver o dispositivo e ainda otimizar vários parâmetros de 

adsorção da sonda e hibridização do alvo, o que ocasionou uma melhoria da diminuição do 

sinal de redução do AM de 14% para 34%. Em adição, estudos com o interferente MYC-NE 

demonstraram que o genossensor possui seletividade satisfatória, uma vez que a hibridização 

com o interferente acarretou em diminuição do sinal 46% inferior quando comparado ao alvo 

específico. 

 

Palavras-chave: ácido 4-hidroxifenilacético, genossensor, Mycobacterium tuberculosis, 

DNA, filmes poliméricos, plataformas eletroquímicas. 
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ABSTRACT 

 

Aiming its application as functionalized platform for biomolecules immobilization, it was 

optimized the electropolymerization of 4-hydroxyphenylacetic acid (4-HPA), for genosensors 

development. The monomer 4-HPA was used and, by means of it the electrogeneration was  

carried out on the surface of the graphite electrode (GE),  using cyclic voltammetry on the 

range of +0,0 to +1,20 V, in which were investigated two parameters: number of cycles of 

applied potential and scan rate used. Associated to this work it was investigated small DNA 

fragments (oligonucleotides), observing the performance of the functionalized platform in 

biosensor response to detection of oligonucleotides, as well as evaluation hybridization event 

recognition with the complementary target. It was observed that the polymeric film showed a 

redox couple in region +0,53/+0,38 V and an increase of the number of cycles produces more 

electroactive platforms due to greater amount of adsorbed material. On the other hand, a 

decrease in scan rate produces more electroactive platforms due to the occurrence of more 

organized coupling. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) measurements showed 

higher film resistance to the modified electrodes with more number of cycles, as well as for 

the modified electrode with higher scan rate. Images of scanning electron microscopy (SEM) 

have shown that in all cases there is no complete coverage of the GE surface and corroborated 

with the other results found. SEM images have shown that the number of cycles does not 

influence the morphology of the formed film, but the amount of the adsorbed material. On the 

other hand, images also have shown that different scan rates produce films with distinct 

morphologies. GE/poly(4-HPA) platform have shown to be sensitive and efficient to 

oligonucleotide immobilization, as well as for hybridization event with the complementary 

oligonucleotide. The electrode that showed the best responses to the immolization of the 

studied ssDNA and the respective complementary target detection was the electrode modified 

with 100 potential cycles in the scan rate of 75 mV/s since it has shown higher amplitudes at 

peak current values. Genosensor construction for Mycobacterium tuberculosis bacillus 

detection confirmed the results about the GE/poly(4-HPA) platform efficiency, since it has 

shown excellent sensitivity when using Methilene Blue (MB) as intercalator. The designed 

biosensor has shown an excellent limit detection of 0,16 nmol, operating with very low 

solution volumes these being 15 L of MYC probe and 10 L MYC target. It was possible 

develop the device and even optimize several probe adsorption parameters and target 

hybridization which led to an improvement in decrease of the MB reduction signal from 14% 

to 34%. In addition, studies with the interfering MYC-NE has shown that the genosensor has 

satisfactory selectivity since the hybridization with the interfering resulted in a signal decrease 

46% lower when compared to the specific target. 

 

 

Keywords: 4-hydroxyphenylacetic acid, genosensor, Mycobacterium tuberculosis, DNA, 

polymeric films, electrochemical platforms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

as últimas décadas, a pesquisa e desenvolvimento de biossensores têm se 

expandido grandemente em termos de investimento financeiro, publicações 

na literatura, patentes e número de pesquisadores ativos. Biossensores são 

dispositivos que contém um material biológico, tal como enzimas, anticorpos/antígenos, 

DNA, bactérias, tecidos, etc. como agente de reconhecimento interligado diretamente a um 

transdutor que converta o sinal biológico em um sinal físico e/ou químico. Tais dispositivos 

podem ser classificados tanto pelo componente biológico quanto pelo sistema de transdução. 

No que tange o agente biológico, os biossensores podem ser classificados como dispositivos 

de biocatálise (quando utiliza-se, por exemplo, uma enzima imobilizada) ou dispositivos de 

bioafinidade (quando utiliza-se, por exemplo, um fragmento de DNA ou um anticorpo 

imobilizado). No que diz respeito aos transdutores, um biossensor pode ser classificado como 

eletroquímico, piezoelétrico, térmico ou óptico. O tipo de transdução de sinal está diretamente 

relacionado à característica física ou química do produto gerado pelo componente biológico. 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de biossensores tem crescido rapidamente, 

devido às várias potencialidades apresentadas por estes dispositivos. Dentre estas, pode-se 

destacar sua aplicação no diagnóstico e monitoramento de doenças, na indústria de controle e 

qualidade de alimentos e no monitoramento de pesticidas em amostras ambientais. O avanço 

na área médica para estes dispositivos tem-se destacado, uma vez que procedimentos de 

diagnósticos podem ser realizados com quantidade extremamente pequena de material e em 

tempo real, sendo estes fatores primordiais ao diagnóstico de doenças infectocontagiosas e/ou 

parasitarias, garantindo desta forma, início do tratamento médico adequado. 

Paralelamente ao estudo acerca dos biossensores, existe um forte interesse por parte de 

diversos grupos de pesquisa para a obtenção de polímeros condutores. Este desenvolvimento 

tecnológico constitui um campo bastante explorado atualmente. Tais polímeros condutores 

contendo grupos funcionais preservados tem recebido atenção especial no desenvolvimento 

destes dispositivos, por promoverem melhorias significativas na adsorção e interação da 

interface biomolécula/transdutor, evitando efeitos indesejados como, por exemplo, o de 

lixiviação e a perda da atividade biológica do componente imobilizado. 

Neste sentido, os biossensores se apresentam como uma alternativa simples, compacta, 

rápida e acessível no ramo da detecção química, bioquímica e imunológica. Tais dispositivos 

podem suprir algumas das necessidades atuais da sociedade desde o cenário industrial até o 

cenário clínico, mostrando-se uma importante ferramenta a ser desenvolvida para a melhoria 

da qualidade de vida do ser humano. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar e otimizar os parâmetros de eletropolimerização do ácido 4-

hidroxifenilacético (4-HFA), sobre eletrodos de grafite, para construção e desenvolvimento de 

plataformas eletroquímicas funcionalizadas, com aplicação na imobilização e reconhecimento 

de sequências de DNA. Especificamente será imobilizada a sequência característica do código 

genético preservado do bacilo Mycobacterium tuberculosis sobre estas plataformas, visando o 

desenvolvimento de um genossensor eletroquímico para detecção de Tuberculose. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Para cumprir com o objetivo proposto, foi proposta a realização das seguintes etapas 

específicas. 

 

 Eletropolimerizar o ácido 4-hidroxifenilacético sobre eletrodos de grafite; 

 Otimizar o número de ciclos de potencial utilizados na eletropolimerização do 4-HFA; 

 Otimizar a velocidade de varredura na eletropolimerização do 4-HFA; 

 Analisar e investigar as propriedades eletroquímicas dos filmes poliméricos obtidos; 

 Avaliar as plataformas de poli(4-HFA) na imobilização de biomoléculas; 

 Avaliar a estabilidade eletroquímica do poli(4-HFA); 

 Caracterizar pela técnica de microscopia eletrônica de varredura, a morfologia dos 

eletrodos de grafite modificados com poli(4-HFA); 

 Caracterizar por voltametria cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica os 

eletrodos modificados;  

 Avaliar o desempenho da plataforma funcionalizada para imobilização de fragmentos de 

DNA; 

 Imobilizar fragmentos genéticos específicos, referentes ao Mycobacterium Tuberculosis e 

avaliar a resposta do genossensor tanto na imobilização como reconhecimento do alvo 

complementar; 

 Avaliar a resposta do genossensor utilizando-se o azul de metileno (AM) como 

intercalador eletroativo, para detecção dos eventos de hibridização dos fragmentos de 

DNA; 

 Otimizar os parâmetros de construção do genossensor; 

 Avaliar o genossensor no reconhecimento de alvos específicos; 

 Avaliar o genossensor no reconhecimento de alvos não específicos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Polímeros condutores 

 

Ao longo dos anos os polímeros foram conhecidos, dentre outras características, por 

suas propriedades isolantes. Porém, em 1975, Greene e colaboradores obtiveram êxito durante 

a síntese do polinitreto de enxofre (poli[(SN)x]), um material com propriedades 

supercondutoras em baixas temperaturas. Este foi o primeiro sistema polimérico a apresentar 

condutividade
1
. No que se refere aos compostos orgânicos, o primeiro polímero condutor foi 

sintetizado por Shirakawa e colaboradores em 1977
2
. No referido trabalho a polimerização do 

poliacetileno se deu com a utilização do catalisador Ziegler-Natta em um procedimento 

especialmente desenvolvido pelo próprio Shirakawa. 

A literatura apresenta hoje um grande número de estudos acerca de polímeros 

condutores baseados em monômeros orgânicos
3-5

. Tais polímeros apresentam em sua estrutura 

longas cadeias de ligações π conjugadas. A alternância entre ligações simples e duplas garante 

propriedades eletrônicas diferentes das atribuídas aos polímeros comuns
6
. Muitas destas 

propriedades, como baixa energia de ionização, condutividade elétrica e alta afinidade 

eletrônica eram encontradas somente em materiais inorgânicos
7
. Por esse motivo, os 

polímeros condutores são também chamados de metais sintéticos ou polímeros conjugados
8
.  

A técnica de geração mais comum dos polímeros condutores é o acoplamento 

oxidativo, envolvendo a oxidação de monômeros para formação do cátion radical, agente 

iniciador da eletropolimerização. Essa formação do cátion radical é seguida por um 

acoplamento para formação do di-cátion, e a consecutiva repetição até a formação do 

polímero. 

A polimerização eletroquímica tem se tornado o método preferencial para a geração de 

polímeros condutores uma vez que é uma técnica simples e reprodutível. Algumas das 

principais vantagens da eletrogeração incluem a possibilidade da reação ser conduzida à 

temperatura e pressão ambiente, em solução aquosa, contendo baixas concentrações do 

monômero
6,9

. Além disto, pela variação do potencial ou da corrente ao longo do tempo, é 

possível ainda controlar a espessura do filme, dentre outros parâmetros. 

O mecanismo de condução destes polímeros é bastante complexo, uma vez que estes 

materiais podem apresentar sua condutividade entre aproximadamente quinze ordens de 

grandeza, envolvendo muitos mecanismos e regimes diferentes
6
. Esta condutividade é 

influenciada por uma variedade de fatores, incluindo comprimento da conjugação, 
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comprimento da cadeia polimérica e o processo de transferência de cargas para moléculas 

adjacentes. 

As vantagens e a diversidade de características que podem ser obtidas por meio de 

variações nos parâmetros de polimerização, garantem aos polímeros condutores uma vasta 

gama de aplicações. Dentre estas, a literatura tem reportado o uso de polímeros condutores no 

desenvolvimento de diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs)
10

, células solares
11

, 

supercapacitores
12

, baterias
13

, fotocatálise heterogênea
14

, dispositivos eletrocrômicos
15

, 

sensores
16

 e biossensores
17

. 

 

3.1.1 Polímeros condutores aplicados à biossensores 

 

Nas últimas décadas, houve um grande crescimento dos laboratórios governamentais, 

acadêmicos e industriais envolvidos na pesquisa e no desenvolvimento de biossensores 

utilizando polímeros condutores
6
. Tais pesquisas apresentam ênfase para os campos da 

indústria de processamento alimentício
17

, do monitoramento ambiental
18

, do diagnóstico 

clínico
19

 e das análises biológicas
20

.  

A utilização de polímeros condutores em biossensores se justifica uma vez que os 

mesmos se apresentam como uma matriz em três dimensões para a biomolécula alvo de 

estudo. Além de apresentarem características de maior semelhança com propriedades do 

ambiente in natura destas biomoléculas
20

. Geralmente, estes polímeros apresentam grupos 

funcionais preservados que são responsáveis por otimizar a interação com as biomoléculas, 

sendo chamados de plataformas funcionalizadas. 

A modificação da superfície de eletrodos com grupos funcionais orgânicos torna-se 

cada vez mais relevante e tem sido utilizada de forma acentuada por muitos pesquisadores 

para desenvolvimento de diferentes biossensores
21-23

. A utilização de polímeros condutores 

tem demonstrado ser uma eficiente ferramenta para a construção de biossensores, uma vez 

que são materiais relativamente baratos, as técnicas para a produção são simples, podem ser 

depositadas sobre diferentes tipos de substratos e a escolha de estruturas moleculares 

diferentes proporciona a construção de filmes com características completamente diferentes
24

. 

A etapa de imobilização de biomoléculas ou indicadores sobre a superfície do eletrodo 

desempenha um papel importante na obtenção da sensibilidade, seletividade e estabilidade do 

biossensor. Estas características são alcançadas por meio do controle químico e cobertura da 

superfície, garantindo reatividade, acessibilidade e estabilidade para as biomoléculas 

imobilizadas
25

. 
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A modificação de superfícies com filmes poliméricos tem sido utilizada no 

desenvolvimento de biossensores para proteger a superfície dos eletrodos contra impurezas, 

interferentes, incorporar mediadores e proporcionar biocompatibilidade
26

. Na sua maioria, a 

utilização de plataformas funcionalizadas garante que os eletrodos modificados adquiram 

sensibilidade, seletividade, reprodutibilidade, estabilidade e aplicabilidade superiores àquelas 

do eletrodo convencional sem prévia modificação. Dentre os polímeros já citados pela 

literatura, a polianilina (PANI) e o polipirrol (PPY) são os principais alvos de estudo
6
 e 

apresentam uma diversificada gama de aplicações como, por exemplo,  blindagem para 

interferência eletromagnética
27

, membranas de separação de gás
28

, sensores químicos
29

, dentre 

outras.  

A PANI tem atraído muita atenção devido às suas interessantes propriedades. Uma vez 

que ela pode proporcionar um ambiente adequado para a imobilização de biomoléculas, o 

biossensoriamento é uma de suas aplicações mais promissoras
30

. Os eletrodos modificados 

com PANI apresentam várias vantagens, tais como a amplificação do sinal e a preservação do 

eletrodo. Baseado em sua excelente condutividade e eletroatividade, a PANI se mostra um 

eficiente mediador para biossensores enzimáticos, onde é submetido a ciclos redox e propicia 

a troca eletrônica diretamente a partir do sítio ativo da enzima para a superfície do eletrodo
31

.  

O PPY é de grande interesse entre os vários polímeros condutores devido a suas 

características particulares. O seu baixo potencial de oxidação permite a formação de um 

filme polimérico produzido a partir de soluções aquosas e que é compatível com a maior parte 

dos elementos biológicos. Além disso, é de fácil polimerização, alta condutividade elétrica, e 

estabilidade química. Importantes vantagens para a aplicação em biossensores
32

. 

Por outro lado, o desenvolvimento de plataformas funcionalizadas derivadas de éteres 

alquil-arílicos e fenóis também têm sido extensamente estudado
7,9,21

. Dentre os compostos já 

reportados na literatura, o uso de monômeros fenólicos tem sido amplamente investigado uma 

vez que o grupo hidroxila ligado ao anel aromático pode ser oxidado para gerar um cátion 

radical, espécie fundamental no processo de polimerização eletroquímica
7
, conforme será 

demonstrado adiante. 

 

3.1.2 Ácido 4-hidroxifenilacético 

 

A estrutura química do monômero ácido 4-hidroxifenilacético (4-HFA), composto de 

fórmula molecular C8H8O3, é apresentada na Figura 1. O 4-HFA, também conhecido como 

ácido para-hidroxifenilacético, é um material eletroquimicamente ativo que apresenta em sua 
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estrutura química dois grupos funcionais, uma hidroxila (-OH) e uma carboxila (-COOH) 

ligados a um anel benzeno. Caracteriza-se como um pó branco, cristalino, inodoro e 

ligeiramente solúvel em água. 

 

Figura 1: Estrutura química do monômero 4-HFA. 

 

O ácido 4-hidroxifenilacético é um produto metabólico da tirosina
33

, sendo reportado 

na literatura sua associação com o crescimento excessivo de bactérias salivares, 

gastrointestinais ou doenças estomacais, estando também associado à doença celíaca
33-35

. Sua 

presença excessiva na urina também foi detectada em pacientes com absorção de aminoácidos 

prejudicada e fibrose cística
36

. Neste campo, alguns estudos buscam compreender a função do 

4-HFA como biomarcador para distúrbios gastrointestinais. 

Com a hipótese de que as peroxidases presentes na saliva são capazes de promover a 

oxidação e  nitração do 4-HFA, Takahama e colaboradores
37

 estudaram a oxidação do NO2
-
 e 

a posterior nitração do 4-HFA pelo sistema peroxidase/H2O2. O estudo avaliou também os 

efeitos dos componentes salivares SCN
-
, glutationa, ascorbato e urato no processo de nitração. 

Baseados no estudo acima citado, Pannala e colaboradores
33

 investigaram a influência 

do pH gástrico no processo de nitração do 4-HFA no estômago. No estudo, voluntários 

saudáveis ingeriram carne com baixo e alto teor de nitrato juntamente com um inibidor da 

bomba de prótons para aumentar o pH gástrico. Em seguida, foi mensurado o teor dos 

marcadores 4-HFA e 3-nitro-4-HFA na urina, bem como o teor de nitrotirosina livre no 

plasma sanguíneo.  

A utilização do 4-HFA para o desenvolvimento de plataformas funcionalizadas se 

deve ao fato deste monômero possuir grupos funcionais que podem interagir com as 

biomoléculas, formando ligações com estas, garantindo assim maior estabilidade para o 

componente biológico imobilizado, e consequentemente maior sensibilidade para o sistema 

em estudo. O uso do 4-HFA como monômero na produção de polímeros condutores foi pouco 

explorado na literatura. Este monômero apresenta grupos hidroxila e carboxila em sua 

estrutura. O grupo hidroxila ligado ao anel aromático pode ser oxidado gerando um cátion 

radical, uma espécie fundamental no processo de polimerização eletroquímica. 
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A Figura 2 apresenta o mecanismo de eletropolimerização do 4-HFA proposto por 

Rodrigues e colaboradores
38

. O processo pode ser dividido basicamente em três etapas: (i) a 

inicialização através da eletro-oxidação do monômero; (ii) a polimerização por acoplamento 

do cátion radical aos carbonos aromáticos pelo oxigênio fenólico e, em seguida, a perda de 

prótons para reconstituir a aromaticidade. A propagação é determinada pela reoxidação do 

oligômero na superfície do eletrodo de grafite durante os ciclos de potencial; (iii) a fase de 

terminação ocorre ao cessar a ciclagem de potencial, obtendo-se os filmes poliméricos 

adsorvidos na superfície do eletrodo de grafite. 

 

Figura 2: Mecanismo de eletropolimerização para o poli(4-HFA) proposto por Rodrigues e 

colaboradores
38

. 

 

O primeiro estudo a utilizar o 4-HFA foi publicado em 2008 por Da Silva e 

colaboradores
7
. Os autores investigaram a eletropolimerização do 4-HFA sobre a superfície 

de eletrodos de grafite, bem como as propriedades eletroquímicas e morfológicas do polímero 

formado. Adicionalmente, os autores estudaram a aplicação da plataforma gerada para 

monitoramento da oxidação das bases nitrogenadas adenosina monofosfato e guanosina 

monofosfato. 

Foi também de Da Silva e colaboradores
21

 o primeiro estudo a relatar a utilização de 

eletrodos modificados com poli(4-HFA) na imobilização de fragmentos de DNA e posterior 
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detecção do alvo complementar, onde a matriz de poli(4-HFA) foi utilizada na detecção de 

um oligonucleotídeo contendo 18 pares de bases, bem como na detecção do código genético 

do vírus da dengue. 

Rodrigues e colaboradores
38

, autores do estudo mais recente sobre o poli(4-HFA), 

investigaram a eletropolimerização dos três isômeros do ácido hidroxifenilacético e 

propuseram seus respectivos mecanismos de eletropolimerização. Os autores conduziram 

estudos de teoria do funcional de densidade (DFT) dos isômeros de HFA e seus cátions 

radicais, bem como medidas de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e testes 

eletroquímicos dos polímeros formados. A elucidação estrutural dos polímeros condutores é 

uma etapa importante para a compreensão em nível molecular da sua interação com 

biomoléculas, permitindo a escolha racional desses materiais conforme a aplicação desejada. 

 

3.2 Biossensores 

 

Por definição
39

, um biossensor é um dispositivo de sensoriamento onde o agente de 

reconhecimento é um material biológico com reações de afinidade ou atividade catalítica. Este 

agente biológico está intimamente ligado a um transdutor que irá converter o sinal biológico 

em um sinal químico e/ou físico que possa ser mensurado e analiticamente quantificado. Ou, 

segundo a IUPAC, define-se
40

 como sendo “um instrumento integrado que é capaz de 

fornecer uma informação analítica específica, quantitativa ou semi-quantitativa, através do 

uso de um elemento de reconhecimento biológico que está em contato direto com o elemento 

de transdução". Esquema ilustrativo de um biossensor pode ser visto na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Esquema ilustrativo do funcionamento de um biossensor. 
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Biossensores são constituídos basicamente por três componentes, a saber: 

biorreceptor, transdutor e sistema de processamento de dados
41

. Um elemento de 

reconhecimento biológico, ou biorreceptor, geralmente consiste em um biocomponente 

imobilizado capaz de detectar um analito alvo específico
42

. A reação entre o analito e 

biorreceptor provoca alterações químicas, tais como a produção de um novo produto químico, 

libertação de calor, fluxo de elétrons, alterações no pH ou na massa, dentre outros. O sinal 

biológico é então convertido em um sinal elétrico pelo transdutor. O dispositivo pode ou não 

conter um amplificador que amplia o sinal antes de enviar ao processamento de dados, onde o 

sinal mensurável é produzido
43

. 

O primeiro biossensor, denominado eletrodo enzimático, foi desenvolvido por Clark e 

Lyons em 1962
44

 quando acoplaram a enzima glicose-oxidase em uma membrana de 

acrilamida sobre eletrodos de platina para monitoramento da PO2. Neste estudo, a oxidação 

catalisada pela enzima glicose oxidase reduz a PO2 na solução de ensaio. O abaixamento da 

PO2 então é detectado pelo eletrodo e mostra-se proporcional à concentração de glicose na 

amostra
45

. Desde então, a pesquisa e desenvolvimento dos biossensores cresceu 

exponencialmente, e conta com um vasto número de pesquisadores e áreas de aplicação nos 

dias de hoje. 

Sabe-se que os métodos analíticos clássicos geralmente sofrem com algumas 

desvantagens, dentre elas as difíceis etapas de pré-tratamento,  longo tempo de análise, 

interferência de matriz, necessidade de mão de obra bem treinada e alto custo
46

. Por outro 

lado, os biossensores tendem a se tornar uma alternativa interessante ao uso destes métodos 

para aplicações, por exemplo, no campo de análises clínicas
47

, monitoramento ambiental
18

 e 

análises na indústria de alimentos
48

, uma vez que apresentam baixo tempo de resposta, alta 

sensibilidade e seletividade, custo de análise relativamente baixo, possibilidade de 

miniaturização e dispensa a necessidade de mão de obra qualificada para operação
49-51

. 

A eficiência de um biossensor está diretamente relacionada com a preservação das 

características naturais do biocomponente, bem como sua efetiva interação com o transdutor. 

A etapa mais importante no processo de construção desses dispositivos, para se garantir tais 

propriedades, é a imobilização do biocomponente. Diferentes técnicas de imobilização podem 

ser utilizadas de acordo com a natureza do biocomponente que será estudado. 
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3.2.1 Técnicas de Imobilização 

 

A natureza da reação, do analito, do tipo de transdutor utilizado, ou das condições de 

funcionamento do biossensor será fator decisivo na escolha do procedimento de imobilização 

das biomoléculas. Independente de qual a técnica utilizada, o objetivo será sempre reter a 

máxima funcionalidade do biocomponente. Avaliando os fatores que influenciam o 

biocomponente, como as condições do meio ou o procedimento de imobilização, é possível 

definir a técnica que possui as condições mais adequadas ao sistema em estudo
52

. 

Biocomponentes podem ser imobilizados sobre transdutores ou matrizes por meio de 

métodos químicos ou físicos. Os métodos químicos incluem a ligação covalente e a ligação 

cruzada (cross-linking), os métodos físicos englobam a adsorção e a oclusão (entrapment)
53

. 

Algumas características de cada um dos métodos podem ser destacadas, como: 

 

 Ligação Covalente: este método compreende a formação de uma ligação covalente 

estável entre grupos funcionais do biocomponente (amina, carboxila ou sulfidrila, por 

exemplo) com grupos funcionais presentes nos transdutores (amina, carboxila ou 

tosila, por exemplo)
53

. Esta técnica permite a utilização de filmes poliméricos como 

matriz de suporte, os quais podem ser eletropolimerizados antes da imobilização sob 

condições (solvente orgânico, altos valores de potenciais para o processo de 

polimerização) que causariam danos à estrutura da biomolécula. Segundo Santos
54

, 

pode-se utilizar solução tampão contendo aditivos e estabilizadores durante o processo 

de ligação entre a biomolécula e o polímero, preservando de forma mais eficiente a 

atividade catalítica e/ou as propriedades de reconhecimento das biomoléculas. Por 

outro lado, a matriz de suporte não é regenerável, o que torna-se uma desvantagem 

uma vez que pode provocar perda da atividade.  

 

 Ligação cruzada (cross-linking): baseia-se na imobilização como resultado da reação 

do componente biológico com um agente bifuncional ou multifuncional em que se 

formam as ligações covalentes intermoleculares, tais como glutaraldeído e cloreto 

cianúrico. Devido à velocidade e simplicidade, o método tem encontrado ampla 

aceitação. O componente biológico pode ser imobilizado diretamente sobre a 

superfície do transdutor ou em uma membrana de suporte removível, que pode então 

ser colocada sobre o transdutor
53

. Ao usar esta técnica é necessário que haja 

preocupação com a acessibilidade ao componente bioativo. A vantagem de seu uso é 
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que a perda da atividade do componente biológico é mínima, e o custo envolvido é 

relativamente moderado
55

. A desvantagem deste procedimento é a formação de 

barreiras de difusão, que podem provocar tempos de resposta maiores para o 

biossensor
54

. 

 

 Adsorção: é o método mais simples para imobilização de biocomponentes. 

Tipicamente, uma suspensão contendo o biocomponente é incubada juntamente ao 

eletrodo ou a uma matriz de imobilização, como um polímero condutor, seguido por 

lavagem com tampão para remover as biomoléculas não adsorvidas. O biocomponente 

é imobilizado devido a interações de adsorção tais como a iônica, a interação de 

hidrogênio e polar ou pela interação hidrofóbica. No entanto, a imobilização por 

adsorção acarreta uma baixa estabilidade a longo prazo devido a dessorção
53

. As 

vantagens da imobilização por adsorção é que não há a necessidade da presença de 

reagentes para a imobilização, além disto, a matriz pode ser regenerada, já que não 

ocorre nenhuma modificação do componente biológico, que propicia a máxima 

retenção da atividade biomolecular, é uma técnica simples, rápida e de baixo custo
54

. 

 

 Oclusão (entrapment): esta técnica é utilizada quando o componente biológico é 

preparado em conjunto com o produto de modificação da superfície do eletrodo, 

deixando assim as biomoléculas aprisionadas. Um exemplo clássico é a preparação de 

filmes poliméricos em soluções contendo biomoléculas, onde estas ficam presas 

dentro da matriz do polímero, durante a polimerização. Poliacrilamida, amido ou 

nylon, podem ser empregados para aprisionar biomoléculas. Usualmente esta camada 

de modificação é separada da solução teste por uma membrana semipermeável, de 

forma a retardar a lixiviação do componente biológico. O processo de interação pode 

ser puramente físico ou envolver ligações covalentes
56

. 

 

A resposta das biomoléculas imobilizadas depende de alguns fatores como a área 

superficial, porosidade, caráter hidrofílico da matriz imobilizada, condições de reação e 

metodologia escolhida para a imobilização
54

. As principais técnicas de imobilização estão 

representadas esquematicamente na Figura 4. 

A Tabela 1, apresenta uma comparação de vantagens e desvantagens de cada 

procedimento de imobilização descrito para as biomoléculas. Observa-se que quando os 
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métodos são comparados, a adsorção destaca-se pela simplicidade e aplicabilidade esperada 

no processo de imobilização, sendo o procedimento mais simples e de fácil execução
56

. 

 

 

Figura 4: Esquema representativo das quatro principais técnicas de imobilização de 

biomoléculas adaptado por Ferreira
56

. (a) adsorção física, (b) ligação covalente, (c) oclusão, 

(d) ligação cruzada. 

 

Tabela 1: Comparação dos procedimentos de imobilização de biomoléculas adaptado e 

apresentado por Ferreira
56

. 

Método Vantagens Desvantagens 

Adsorção 

Van der Waals, 

ligações iônicas e 

hidrofóbicas. 

Procedimento simples, condições 

brandas, menos dano à 

biomolécula. 

Interações dependentes do pH, 

solvente e temperatura, baixa 

estabilidade. 

Oclusão 

Membranas de 

diálise, polímeros. 

Procedimento simples, não há 

problemas com o meio. 

Resistência difusional, pode 

causar desnaturação da 

biomolécula causando baixa 

sensibilidade e limite de 

detecção. 

Ligação Cruzada 

Glutaraldeído, bis-

diazobenzidina, 

cloreto cianúrico. 

Procedimento simples, ligações 

químicas fortes. 

Dificuldade em controlar a 

reação, grande quantidade de 

biomolécula, baixa sensibilidade. 

Ligação Covalente 

Sobre membranas 

ou matrizes 

insolúveis. 

Estável complexo matriz e 

biomolécula. Ligação entre grupos 

específicos biomolécula e matriz. 

Ideal para produção em massa e 

comercialização. 

Complicado e elevado tempo de 

produção. Possibilidade de perda 

de atividade devido a reações 

envolvendo grupos essenciais da 

atividade biológica. 
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A escolha da técnica a ser empregada está diretamente relacionada com o biossensor 

que pretende-se desenvolver. Existe uma vasta gama de biomoléculas e sistemas de 

transdução que podem ser empregados, sendo assim, a eficiência do dispositivo dependerá 

diretamente de uma boa interação entre a natureza do biocomponente, a técnica de 

imobilização aplicada e o sistema de transdução utilizado. 

 

3.2.2 Classificação dos biossensores 

 

Os biossensores podem ser classificados tanto pelo componente biológico quanto pelo 

sistema de transdução. No que tange o componente biológico, os biossensores podem ser 

classificados como dispositivos de biocatálise (quando utiliza-se, por exemplo, uma enzima 

imobilizada) ou dispositivos de bioafinidade (quando utiliza-se, por exemplo, um fragmento 

de DNA ou um anticorpo imobilizado). No que diz respeito aos transdutores, esses podem ser 

classificados como eletroquímicos, piezoelétricos, térmicos ou ópticos
57

. O tipo de transdução 

de sinal está diretamente relacionada à característica física ou química do produto gerado pelo 

componente biológico
58

. 

O transdutor é um componente do biossensor que tem um papel importante no 

processo de detecção do sinal. Por isso, o transdutor pode ser definido como um dispositivo 

que converte uma vasta gama de efeitos biológicos, físicos ou químicos em um sinal elétrico, 

com elevada sensibilidade e mínima perturbação
43

. Os biossensores são normalmente 

classificados de acordo com o método de transdução que empregam quatro grupos: 

eletroquímico, óptico, piezoelétrico ou calorimétrico. Cada método de transdução apresenta 

características particulares, como as descritas a seguir: 

 

 Eletroquímicos: utilizam eletrodos como elemento de transdução e representam uma 

importante classe de sensores. Esta categoria mede a corrente produzida a partir de 

reações de oxidação e redução. A corrente produzida pode ser correlacionada com a 

concentração de qualquer espécie eletroativa presente, bem como com a sua taxa de 

consumo ou produção. O sinal elétrico resultante é relacionado com o processo de 

reconhecimento do analito alvo, e é proporcional à concentração
59

. Os biossensores 

eletroquímicos subdividem-se em quatro categorias: amperométricos - baseados na 

medição de corrente em função do tempo resultante da oxidação ou redução de uma 

espécie eletroativa quando a reação bioquímica ocorre a um potencial constante;  

potenciométricos - baseados na utilização de eletrodo de íon-seletivo para a obtenção 



 

 

1
7

 

da informação analítica, nestes sensores o elemento de reconhecimento biológico 

converte o processo de reconhecimento em um sinal de potencial; condutométricos -  

onde a informação analítica é obtida por meio da medição da condutividade do 

eletrólito, que varia com as alterações na concentração das espécies iônicas; e  

impedimétricos - os quais mensuram a resposta de um sistema eletroquímico a um 

potencial de oscilação aplicado em diferentes frequências. Biossensores eletroquímicos 

apresentam como vantagens a velocidade, simplicidade, baixo custo, alta 

sensibilidade, e instrumentação relativamente simples
60

. 

 

 Ópticos: a transdução óptica é capaz de mensurar diferentes propriedades do analito. 

A ressonância de plasmón de superfície (SPR) e os dispositivos de fluorescência são 

os métodos mais utilizados para o biossensoriamento óptico
61

. Os biossensores 

baseados em SPR utilizam ondas de plasma de superfície para detectar alterações 

quando o analito alvo interage com um elemento de biorreconhecimento no sensor. 

Em princípio, quando o biossensor de SPR é exposto a alguma alteração, ocorrerá um 

desvio do índice de refração que é usado para medir ou observar a reação
62

. Por outro 

lado, o biossensor baseado em fluorescência é incorporado com moléculas de 

fluorocromo que são utilizados para produzir luz durante o evento de 

biorreconhecimento, uma vez que a fluorescência requer uma fonte de luz externa (luz 

de curto comprimento de onda) para iniciar as transições eletrônicas em um átomo ou 

molécula que produz então a luminescência (a luz de comprimento de onda mais 

longo)
63

. 

 

 Piezoelétricos: a piezoeletricidade pode ser explicada como uma interação linear entre 

os sistemas mecânicos e elétricos em um cristal não centrado ou estrutura similar
64

. 

Em essência, um biossensor piezoelétrico funciona com base no princípio de que um 

cristal oscilante entra em ressonância a uma frequência de ressonância natural, e 

quando a biomolécula sonda é exposta ao analito alvo a reação irá causar uma variação 

de frequência que irá produzir alterações na leitura da corrente. Estas alterações são 

proporcionais à massa do analito
43

. 

 

 Calorimétricos: pelo fato de reações bioquímicas geralmente envolverem a absorção 

ou liberação de calor, isto contribuiu para o nascimento do biossensor baseado em 

transdução calorimétrica. Inicialmente, a transdução por calorimetria foi utilizada para 
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biossensores enzimáticos e, subsequentemente, tem sido aplicada em biossensores 

celulares e imunossensores
65

. O princípio calorimétrico envolve a medição das 

mudanças de temperatura na reação entre o elemento de biorreconhecimento e um 

analito adequado. Esta alteração de temperatura pode ser correlacionada com a 

quantidade de reagentes consumidos ou produtos formados
66

. 

 

Conjuntamente ao elemento de transdução, o elemento de reconhecimento biológico é 

a característica distintiva mais importante de um biossensor. Essencialmente, é crucial para 

um biorreceptor ser seletivo e sensível para o analito alvo específico para evitar a 

interferência por outra substância a partir da matriz da amostra
67

. A sinalização biológica 

utilizada por biossensores pode ser dividida em cinco grupos principais, sendo eles os 

biossensores que utilizam enzimas, antígeno/anticorpo, fragmentos de DNA, células, e os 

biossensores que utilizam materiais biomiméticos. Algumas características tornam cada 

método de reconhecimento único, como as citadas a seguir: 

 

 Biossensores enzimáticos: enzimas são biocatalisadores muito eficientes que têm a 

capacidade de reconhecer, em sua maioria, especificamente os seus substratos e 

catalisar a sua transformação. Estas propriedades únicas tornam as enzimas poderosas 

ferramentas para o desenvolvimento de dispositivos analíticos específicos
43

. 

Biossensores baseados em enzimas associam uma camada de detecção contendo o 

biocatalisador com um transdutor. O princípio de funcionamento é baseado na ação 

catalítica e na capacidade de ligação para a detecção específica
41

. As hipóteses de 

modelo chave e fechadura e ajuste induzido para o mecanismo da interação 

enzima/substrato explicam com eficiência a alta especificidade desses dispositivos. As 

reações catalíticas específicas promovidas pelas enzimas garantem que os biossensores 

enzimáticos possuam limites de detecção muito inferiores aos demais dispositivos. A 

idealidade da reação enzimática dependerá de alguns fatores como pH, concentração 

do substrato, temperatura e presença de inibidores competitivos e não competitivos
68

. 

 

 Imunossensores: são dispositivos que utilizam como biocomponentes imobilizados  

antígenos e/ou anticorpos, e em sua maioria são utilizados no desenvolvimento de 

dispositivos para diagnóstico clínico
69

. Um imunossensor contendo um anticorpo 

como biorreceptor, utiliza da altamente específica, estável e versátil ligação que o 

mesmo é capaz de produzir com seu antígeno correspondente. A especificidade desta 
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ligação entre o anticorpo e o antígeno depende dos aminoácidos presentes na estrutura 

do anticorpo
70

. Alguns estudos recentes mostraram que os imunossensores têm sido 

amplamente estudados para utilização e detecção de cânceres/tumores. Uma vez que a 

maioria dos métodos tradicionais de diagnósticos apresentam baixa sensibilidade, 

seletividade e alto tempo de resposta, o imunossensores tornam-se uma ferramenta 

promissora para a detecção do câncer em fases iniciais
71

. 

 

 Biossensores celulares: utilizam a célula viva como o elemento bioespecífico de 

sensoriamento e baseiam-se na capacidade dessa em detectar a condição intracelular e 

microambiente extracelular, produzindo uma resposta através da interação entre o 

estímulo e a célula
43

. Microrganismos tais como bactérias e fungos podem ser 

utilizados como agentes de sensoriamento para detectar moléculas específicas ou o 

estado total do ambiente circundante
72

. A maior limitação de um biossensor celular é a 

estabilidade da célula, que depende de diferentes condições, tais como esterilização, 

tempo de vida, e biocompatibilidade. Outro problema que governa o sucesso de 

sensores baseados em células depende principalmente da seletividade, uma vez que o 

biossensor celular apresenta uma baixa seletividade devido ao caráter multirreceptor 

que um micro-organismo intacto apresenta
43

. Por outro lado, esses biossensores 

também apresentam algumas vantagens frente aos outros dispositivos , pois são menos 

sensíveis à inibição e são mais tolerantes a variações nos valores de pH e temperatura, 

respeitando o intervalo necessário para manutenção da vida celular. Espera-se um 

tempo de atividade mais longo dos biossensores celulares, além de apresentarem um 

menor custo por não necessitarem da etapa de purificação presente nas demais 

biomoléculas
73

. 

 

 Biossensores biomiméticos: são descritos como sensores artificiais ou sintéticos que 

imitam a função de um biossensor natural. Esta classe de dispositivo apresenta maior 

representatividade no uso de aptâmeros como agente de reconhecimento
41

. Os 

aptâmeros foram relatados pela primeira vez no início de 1990 e foram descritos como 

ligantes artificiais de ácidos nucleicos. Apesar de inicialmente serem descritos como 

ligantes artificiais de DNA, os aptâmeros apresentaram um comportamento mais 

semelhante com anticorpos, apresentando uma surpreendente versatilidade em 

comparação com outros componentes de biorreconhecimento
74

. Os aptâmeros são fitas 

sintéticas de ácido nucleico que podem reconhecer aminoácidos, oligossacarídeos, 
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peptídeos e proteínas. Apesar do comportamento semelhante ao anticorpo, um 

aptâmero apresenta uma maior eficiência de ligação. No entanto, a estrutura 

polimórfica e a limitação causada pela simplicidade química da estrutura representam 

desafios para a utilização dos aptâmeros
43

.  

 

 Genossensores: a afinidade altamente específica da reação de ligação entre duas fitas 

simples de DNA (ssDNA) para formar cadeias de dupla fita de DNA (dsDNA) é 

utilizada neste tipo de biossensor que utiliza como componente biológico um 

fragmento de DNA, oligonucleotídeo ou produto de PCR. Sendo a classe dos 

genossensores alvo deste trabalho, a mesma será descrita mais profundamente no 

subtópico a seguir.  

 

3.2.3 Genossensores 

 

Os genossensores são dispositivos analíticos avançados, que exibem a promessa de 

diagnóstico com elevada especificidade e sensibilidade, são de baixo custo e podem ser 

utilizados para a detecção precoce de muitas patologias
75

. 

O ácido desoxirribonucleico - DNA, é um biopolímero cujos monômeros são 

denominados nucleotídeos. Estes nucleotídeos são formados por um grupo fosfato unido por 

uma ligação fosfodiéster a uma pentose. O DNA pode conter quatro nucleotídeos distintos, 

conforme a base nitrogenada presente em sua estrutura. Existem duas classes de bases 

nitrogenadas: as chamadas purinas (estruturas com dois anéis) e as pirimidinas (estruturas 

com um anel)
56

. As quatro bases existentes no DNA são mostradas na Figura 5: 

 

Figura 5: Estruturas químicas das bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA. 
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O conceito de biossensor eletroquímico para hibridização de DNA foi introduzido pela 

primeira vez por Millan e Mikkelsen em 1993
76

. Desde então, esta classe de biossensores 

recebeu uma crescente atenção por parte de vários grupos de pesquisa ao redor do mundo. Os 

genossensores convertem o evento de reconhecimento de pares de bases de Watson-Crick em 

um sinal analítico mensurável
77

. A construção de um genossensor consiste na imobilização de 

uma fita simples de DNA, denominada sonda, sobre a superfície de um transdutor. Esta sonda 

irá reconhecer a sequência complementar de DNA, alvo, pelo evento de hibridização. 

Dentre os métodos de transdução disponíveis, o método eletroquímico apresenta 

propriedades superiores sobre outros sistemas, uma vez que, a transdução eletroquímica é 

rápida, simples e de baixo custo. O DNA apresenta baixa atividade redox, sendo que somente 

a guanina apresenta corrente de oxidação com boa resolução em potencial relativamente 

baixo. Assim, é comum a utilização de intercaladores eletroquímicos para monitoramento do 

evento de hibridização (método indireto)
21

. Estes intercaladores podem se ligar a molécula de 

DNA através de intercalação física reversível entre pares de bases, ou por meio da interação 

eletrostática em sítios de ligação específicos. O efeito é uma acumulação diferencial do 

indicador sobre a superfície que contém ssDNA e a dsDNA ligados ao transdutor. Essa 

acumulação diferencial é correlacionada com diferentes amplitudes de pico obtidas por 

voltametria
76

. Os indicadores mais comuns são os corantes heterocíclicos (brometo de etídio e 

azul de metileno, por exemplo), agentes anticancerígenos (daunomicina, por exemplo) e 

complexos organometálicos (principalmente de Co, Fe, Os, Pt e Ru)
21

. Como características 

comuns, estes diversos intercaladores apresentam afinidade com a molécula de DNA e 

atividade eletroquímica. 

Existem basicamente quatro possibilidades diferentes para detecção eletroquímica da 

hibridização de DNA
77

: 

 

 Monitoramento do aumento ou da diminuição da corrente de pico anódica/catódica de 

um marcador apropriado, que se liga seletivamente a ssDNA/dsDNA; 

 Monitoramento do aumento ou da diminuição da corrente de pico anódica/catódica de 

bases nitrogenadas do DNA que apresentam eletroatividade, como guanina e adenina; 

 Monitoramento do sinal eletroquímico do substrato após a hibridização com uma 

sonda marcada com enzima; 

 Monitoramento do sinal eletroquímico de nanopartículas metálicas ligadas a uma 

sonda antes e após a hibridização com o alvo. 
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A utilização de genossensores tem sido amplamente reportada na literatura, com 

objetivo de detectar e/ou monitorar diversos alvos distintos. O desenvolvimento de 

genossensores recebeu grande atenção ultimamente e isso tem sido em grande parte 

impulsionado pela necessidade do desenvolvimento de métodos de resposta rápida, alta 

sensibilidade, boa seletividade e conveniência experimental
78

. Entre os trabalhos mais 

recentes, dentre outras aplicações, a literatura apresenta a utilização de genossensores para 

detecção do vírus da gripe aviária H5N1
79

, reconhecimento do fator alergênico ao amendoim 

ARA h 2 em adultos
80

 e a detecção e monitoramento da E.coli
81

. De maneira geral, os 

genossensores apresentam grande potencial de aplicação em diagnósticos clínicos, seja para 

patologias genéticas ou para detecção e monitoramento de doenças infectocontagiosas.  

Um dos alvos de estudo neste trabalho foi o desenvolvimento de um genossensor para 

detecção do Mycobacterium Tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, agente 

causador da tuberculose. 

 

3.3 Tuberculose 

 

A tuberculose (TB) é uma das doenças mais antigas da humanidade
82

, sendo que  

lesões típicas contendo bacilos ácido-resistentes (AFB) foram identificados em múmias 

egípcias
83,84

. A TB é uma doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. 

Ela geralmente afeta os pulmões (TB pulmonar), mas também pode afetar outras regiões (TB 

extrapulmonar). A doença é transmitida pelo ar quando as pessoas que estão doentes com TB 

pulmonar expelem bacilos, por exemplo através da tosse
85

. No geral, uma proporção 

relativamente pequena de pessoas infectadas com Mycobacterium tuberculosis irão 

desenvolver a doença. No entanto, a probabilidade de desenvolver a TB é muito maior entre 

as pessoas infectadas com HIV
86

. A TB também é mais comum entre os homens do que as 

mulheres, e afeta principalmente adultos na faixa etária economicamente produtiva. 

Dentre as bactérias patogênicas que causam infecção crônica, não há nenhuma mais 

"bem-sucedida" do que a Mycobacterium tuberculosis
87

. A TB é um problema a nível 

mundial e está associada com cerca de 8-10 milhões de casos novos e mais de 1,4 milhões de 

mortes anuais
88

. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a TB é uma doença que 

afeta principalmente os países subdesenvolvidos, com predominância na África e na Ásia
89

, 

onde estão presentes mais de 90% dos casos
90

.  Este dado pode ser constatado na Figura 6 que 

apresenta a incidência global de casos de TB para o ano de 2013. 
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Estes números nem sempre refletem a real presença do bacilo Mycobacterium 

tuberculosis, uma vez que apenas cerca de 10% das pessoas infectadas progridem para a 

doença clínica
91,92

. A maioria dos indivíduos infectados transportam as bactérias sem 

manifestação da doença durante toda a sua vida, o que é um grave problema para o controle 

das infecções, visto que tais pessoas agem como vetores de propagação
93,94

. 

 

Figura 6: Incidência global de tuberculose registrada para o ano de 2013
89

. 

 

Além da dificuldade em controlar a propagação do Mycobacterium tuberculosis, a 

doença ainda carece de um diagnóstico simples, rápido, barato e eficiente. A análise de AFB 

só é eficiente quando a doença já se encontra em estágio avançado
95

; a sensibilidade do 

método microscópico é baixa em TB extrapulmonar, casos pediátricos, e em pacientes 

coinfectados com HIV
96

; a cultura de micobactérias é um método demorado (6-8 semanas) e 

em 10-20% dos casos positivos, o bacilo não é cultivado com sucesso o que acaba afetando a 

sua sensibilidade
97

. 

Devido aos fatores apresentados acima, existe uma urgência no desenvolvimento de 

métodos capazes de detectar a doença em seus estágios iniciais ou, para redução dos gastos 

com programas de controle de endemias
98

, sendo capazes de detectar a presença do 

Mycobacterium tuberculosis em hospedeiros que ainda não manifestaram a doença. Neste 

cenário, devido às qualidades citadas anteriormente, a utilização de biossensores se mostra 

uma interessante ferramenta para o controle da propagação do bacilo Mycobacterium 

tuberculosis.  

Desta forma, propõe-se o desenvolvimento de plataformas eletroquímicas para 

aplicação em genossensores contendo a região genética conservada do Mycobacterium 
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tuberculosis com detecção eletroquímica, contribuindo para o desenvolvimento de métodos 

mais rápidos e eficientes para a detecção da TB em seus estágios iniciais.  
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

4.1 Instrumentação e Equipamentos 

 

Todas as medidas eletroquímicas foram realizadas em Potenciostato/Galvanostato da 

AUTOLAB modelo PGSTAT128N contendo módulo FRA32M (Eco Chemie, 

www.metrohm.com.br), acoplado a computador contendo o software NOVA 1.10. 

Os experimentos eletroquímicos para geração e caracterização dos filmes poliméricos, 

foram conduzidos em célula eletroquímica com capacidade de 25,0 mL. Os eletrodos foram 

inseridos na célula por entradas presentes em uma cobertura de Teflon
®
, conforme 

apresentado na Figura 7, enquanto que todos os experimentos de detecção das biomoléculas 

foram realizados em célula eletroquímica de um compartimento, com capacidade de 1,0 mL.  

Os potenciais foram referidos a eletrodo de Ag/AgCl (KCl 3,00 M). Como eletrodos 

de trabalho foram utilizados discos de grafite com área geométrica de 29,7 mm
2
 e como 

eletrodo auxiliar foi utilizado fio de platina. 

 

Figura 7: Célula eletroquímica utilizada nos experimentos de eletropolimerização. 

 

Análises morfológicas da superfície dos EG e EG modificados com os filmes 

poliméricos, foram realizadas através da técnica de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) em microscópio da Hitachi modelo TM3000.  
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4.2 Preparo de soluções 

 

Na realização dos trabalhos experimentais, os reagentes empregados foram de grau 

analítico e as soluções aquosas foram preparadas utilizando-se água deionizada obtida por 

ultrapurificador de água PURELAB Classic DI (ELGA). 

Todas as soluções utilizadas no procedimento de eletropolimerização, bem como as de 

análise de caracterização e detecção, foram preparadas antes do uso de cada procedimento, e 

desoxigenadas com N2 por cerca de 20 minutos. 

Segue descrito abaixo, o procedimento detalhado do preparo experimental para cada 

solução, utilizada no contexto deste trabalho: 

 

Solução de Ácido Perclórico (0,50 M): pipetou-se 21,50 mL de ácido perclórico (HClO4) 

concentrado (Vetec, 70%), transferiu-se o volume para um balão volumétrico de 500,0 mL e 

completou-se o volume até o menisco com água deionizada. 

 

Solução de Ferro/Ferricianeto de Potássio (5,00 mM; contendo 0,10 M de KCl): pesou-se 

0,1646 g de ferricianeto de potássio [K3Fe(CN)6] (Sigma-Aldrich, 99%); 0,2112 g de 

ferrocianeto de potássio triidratado [K4Fe(CN)6.3H2O] (Sigma-Aldrich, 99%) e 0,7455 g de 

cloreto de potássio (KCl) (Vetec, 99%), as massas foram transferidas para um balão 

volumétrico de 100,0 mL e o volume completado com água deionizada. 

 

Solução de 4-HFA (2,50 mM): pesou-se 0,0384 g de ácido 4-hidroxifenilacético (4-HFA) 

(Alfa Aesar, 99%), transferiu-se para um balão de 100,0 mL e o volume foi ajustado com 

solução aquosa de ácido perclórico (HClO4) 0,50 M. 

 

Solução de NaOH (0,10 M): pesou-se 0,4000 g de hidróxido de sódio (NaOH) (Vetec, 99%), 

transferiu-se a massa para um balão volumétrico de 100,0 mL, sendo o volume completado 

com água deionizada. 

 

Solução Tampão Acetato de sódio (0,10 M; pH 4,50): pipetou-se 2,860 mL de ácido acético 

(C2H4O2) (Vetec, 99%) e pesou-se 6,804 g de acetato de sódio triidratado (CH3COONa.3H2O) 

(Isofar, 99%). Os reagentes foram transferidos para um balão volumétrico de 500,00 mL e o 

volume ajustado com água deionizada.  Antes de completar o volume desejado, o pH da 

solução foi ajustado para 4,50 com solução de HCl ou NaOH 0,10 M.  
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Solução Tampão Fosfato de potássio (0,10 M; pH 7,40): pesou-se 6,88 g de fosfato de 

potássio dibásico (K2HPO4) (Labsynth, 98%) e 1,43 g de fosfato de sódio monobásico 

(KH2PO4) (Labsynth, 99%). As massas foram transferidas para um balão volumétrico de 

500,0 mL e o volume ajustado com água deionizada. Antes de completar o volume desejado, 

o pH da solução foi ajustado para 7,40 com solução de NaOH 0,10 M. Para as concentrações 

de 0,050 e 0,150 M os mesmos cálculos estequiométricos foram adotados e as respectivas 

massas foram pesadas. 

 

Solução Tampão Tris-HCl (0,10 M; pH 8,0): pesou-se 1,2120 g de Tris-HCl (Tris Buffer 

AR) e transferiu-se para um balão de 100,0 mL, sendo o volume completado com água 

deionizada. Antes de completar o volume desejado, o pH da solução foi ajustado para 8,00 

com solução de HCl 0,10 M. 

 

Solução PoliGA-1 (0,063 mM): os oligonucleotídeos sintéticos de poliGA foram obtidos 

como pó liofilizados da Invitrogen
®
, contendo a seguinte sequência com 16 pares de base, a 

saber:  5’-GGG GGG GGA AAA AAA A-3’. De acordo com o número de mols rotulado no 

frasco, o volume foi ajustado com solução tampão Fosfato 0,10 M, pH 7,40 até a 

concentração desejada. Esta solução foi denominada como sonda 1.  

 

Solução PoliCT-1 (0,126 mM): os oligonucleotídeos sintéticos de poliCT foram obtidos 

como pó liofilizados da Invitrogen
®
, contendo a seguinte sequência com 16 pares de base, a 

saber: 3’-CCC CCC CCT TTT TTT T-5’. De acordo com o número de mols rotulado no 

frasco, o volume foi ajustado com solução tampão Fosfato 0,10 M, pH 7,40 até a 

concentração desejada. Esta solução foi denominada como alvo 1, sendo sua concentração 2x 

maior do que a concentração da sonda para garantir total hibridização com a sonda 1.  

 

Solução PoliGA-2 (0,063 mM): os oligonucleotídeos sintéticos de poliGA foram obtidos 

como pó liofilizados da Invitrogen
®
, contendo a seguinte sequência com 16 pares de base, a 

saber: 5’-GGA GAG GGG GAA AGA A-3’. De acordo com o número de mols rotulado no 

frasco, o volume foi ajustado com solução tampão Fosfato 0,10 M, pH 7,40 até a 

concentração desejada. Esta solução foi denominada como sonda 2.  

 

Solução PoliCT-2 (0,126 mM): os oligonucleotídeos sintéticos de poliCT foram obtidos 

como pó liofilizados da Invitrogen
®
, contendo a seguinte sequência com 16 pares de base, a 
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saber: 3’-CCT CTC CCC CTT TCT T-5’. De acordo com o número de mols rotulado no 

frasco, o volume foi ajustado com solução tampão Fosfato 0,10 M, pH 7,40 até a 

concentração desejada. Esta solução foi denominada como alvo 2, sendo sua concentração 2x 

maior do que a concentração da sonda para garantir total hibridização com a sonda 2. 

 

Solução de Azul de Metileno (5,00 x 10
-4

 M, contendo 20 mM de NaCl): pesou-se 0,0019 g 

de azul de metileno (C16H18N3ClS) (Vetec, 98-103%); 0,0117 g de cloreto de sódio (NaCl) 

(Vetec, 99%). As massas foram transferidas para um balão volumétrico de 10,0 mL e o 

volume completado com água deionizada.  

 

Solução de Brometo de Etídio (5,00 x 10
-4

 M, contendo 20 mM de NaCl): pesou-se 0,0020 g 

de brometo de etídio (C21H20BrN3) (Vetec, 97%); 0,0117 g de cloreto de sódio (NaCl) (Vetec, 

99%). As massas foram transferidas para um balão volumétrico de 10,0 mL e o volume 

completado com água deionizada. 

 

Solução de Sonda para MYC (0,063 mM): os oligonucleotídeos sintéticos da sonda para 

MYC foram obtidos como pó liofilizados da Invitrogen
®
, contendo a seguinte sequência com 

20 pares de bases: 5’-CTC GTC CAG CGC CGC TTC GG-3’. De acordo com o número de 

mols rotulado no frasco, o volume foi ajustado com solução tampão Tris-HCl 0,10 M, pH 

8,00 até a concentração desejada. Esta solução foi denominada sonda MYC. 

 

Solução de Alvo para MYC (0,126 mM): os oligonucleotídeos sintéticos do alvo para MYC 

foram obtidos como pó liofilizados da Invitrogen
®
, contendo a seguinte sequência com 20 

pares de base: 5’-CCG AAG CGG CGC TGG ACG AG-3’. De acordo com o número de mols 

rotulado no frasco, o volume foi ajustado com solução tampão Tris-HCl 0,10 M, pH 8,00 até a 

concentração desejada. Esta solução foi denominada alvo MYC. 

 

Solução de Alvo não específico para MYC (0,126 mM): os oligonucleotídeos sintéticos do 

alvo não específico para MYC foram obtidos como pó liofilizados da Invitrogen
®
, contendo a 

seguinte sequência com 20 pares de base: 5’-CAG AGG TGG CGA TGC ACC AT-3’. De 

acordo com o número de mols rotulado no frasco, o volume foi ajustado com solução tampão 

Tris-HCl 0,10 M, pH 8,00 até a concentração desejada. Esta solução foi denominada alvo 

MYC-NE. 

 



 

 

3
0

 

4.3 Procedimento Experimental 

 

4.3.1 Construção dos eletrodos de trabalho 

 

A Figura 8 apresenta as principais etapas de preparação dos eletrodos de grafite 

utilizados na eletropolimerização do 4-HFA.  

 

 

Figura 8: Procedimento de preparação dos EG utilizados em procedimentos de eletrogeração 

do poli(4-HFA) para posterior desenvolvimento dos genossensores. 

 

Inicialmente, as barras de grafite (100 x 0,6 mm) (A), obtidas da Alfa Aesar 

(99,9999%), foram cortadas em tamanhos menores para obtenção de discos de grafite (B), 

neste processo utilizou-se micro retífica e a espessura do grafite obtida foi de ± 2-3 mm (C). 

Em seguida, os discos de grafite foram colados sobre bases de latão revestidas de teflon (D-

F), neste procedimento utilizou-se cola epóxi condutiva de prata (Chemtronics CW2460) para 

diminuir a resistência entre o disco de grafite e o latão (G). Após um período de 10 minutos a 

105 ºC, estes eletrodos foram revestidos com cola epóxi Araldite
®
 90 minutos para preencher 
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os espaços vazios entre o grafite e o latão, isolando assim o latão e a cola de prata para evitar 

possíveis interferências dos mesmos (H). 

Posteriormente, os eletrodos foram lixados em lixa d’água 3M números 200, 1500 e 

2000 respectivamente, para a remoção do excesso de cola Araldite
®
, bem como garantir 

polimento da superfície do eletrodo de grafite (I-J).  

Após este procedimento, os eletrodos de grafite foram polidos em suspensão aquosa 

de alumina 0,30 μm (Micropolish A, Buehler). Finalmente, os EG foram limpos em água 

deionizada sob banho de ultrassom (SoniClean 2PS, Sanders) por 10 minutos, e 

posteriormente secos sob fluxo de N2(g). 

Para realização das medidas eletroquímicas e procedimentos experimentais estes 

eletrodos foram conectados ao suporte de base condutor (K-L). Após utilização, os EG eram 

desmontados da base de teflon, e o processo de preparo dos mesmos era reiniciado para o 

preparo de novos eletrodos.  

 

4.3.2 Preparação das plataformas eletroquímicas de poli(4-HFA) 

 

 Antes do procedimento de eletropolimerização, os EG foram analisados e 

condicionados em solução de ácido perclórico e ferrocianeto/ferricianeto de potássio, com o 

objetivo de verificar a eletroatividade dos mesmos. Neste procedimento os eletrodos de grafite 

foram analisados em solução de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6, numa faixa de potencial de –0,25 a 

+0,80 V. Posteriormente, os eletrodos foram lavados com água deionizada, secos sob fluxo de 

N2 e ciclados, sucessivamente com 3 ciclos de potencial, na faixa de potencial de +0,00 a 

+1,20 V em solução de HClO4.  Foram considerados aptos para eletropolimerização os 

eletrodos que apresentaram ΔEp de 130 mV em solução de ferrocianeto/ferricianeto de 

potássio e corrente inferior a 50 µA em solução de HClO4. 

Após este procedimento, a eletropolimerização do 4-HFA foi realizada através da 

técnica eletroquímica de voltametria cíclica (VC). Os EG foram modificados na faixa de 

potencial de +0,00 a +1,20 V a 50 mV/s. Estudos de otimização dos valores utilizados para o 

número de ciclos e para a velocidade de varredura foram realizados e serão detalhados neste 

trabalho. 

Para os estudos acerca do número de ciclos, os eletrodos foram modificados com 25, 

50, 100, 150 e 200 ciclos de potencial mantendo-se a velocidade de varredura constante a 50 

mV/s, velocidade esta que foi escolhida inicialmente por ser bastante utilizada e difundida na 

literatura
7
. Nesta etapa a faixa de potencial foi mantida de +0,00 a +1,20 V. Após a 
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eletropolimerização, os eletrodos contendo os filmes poliméricos de poli(4-HFA), foram 

lavados com água deionizada em abundância e secos sob fluxo de N2(g). 

Para a investigação da influência da velocidade de varredura os eletrodos foram 

modificados com 100 ciclos de potencial em diferentes velocidades de varreduras, sendo 

investigadas as velocidades de 25, 50, 75 e 100 mV/s, também na faixa de potencial de +0,00 

a +1,20 V foi mantida constante. Conforme discutido no item 5.2, foi escolhida a modificação 

com 100 ciclos de potencial por apresentar os melhores resultados para a interação com 

oligonucleotídeos. Após a eletropolimerização, os eletrodos contendo os filmes poliméricos 

de poli(4-HFA), foram lavados com água deionizada em abundância e secos sob fluxo de N2. 

Posteriormente, os eletrodos modificados foram analisados em solução contendo 

somente o eletrólito suporte (HClO4 0,50 M) para verificação da adsorção do polímero, bem 

como sua atividade eletroquímica, e 5 ciclos de potencial foram realizados na mesma faixa de 

eletropolimerização, para a remoção de possíveis moléculas não oxidadas do monômero, as 

quais podem ter sido “aprisionadas” durante a realização do procedimento.  

Análises para investigar o comportamento eletroquímico do eletrodo de grafite 

modificado com poli(4-HFA) também foram conduzidas em solução de 

K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6, na faixa de potencial de –0,25 a +0,80 V e em solução de HClO4 na 

faixa de +0,00 a +0,80 V.  

 

4.3.3 Investigação das propriedades eletroquímicas dos filmes de poli(4-HFA)  

 

As propriedades de troca iônica para os EG e para os eletrodos de grafite modificados 

com poli(4-HFA) - EG/poli(4-HFA) - foram investigadas pelo estudo da reação de 

transferência eletrônica na superfície dos eletrodos modificados, utilizando-se o par redox 

ferrocianeto/ferricianeto de potássio. Este estudo foi conduzido para todas as otimizações 

realizadas, de forma a constatar a influência de diferentes parâmetros de eletropolimerização 

frente as propriedades de troca iônica do filme polimérico formado. 

Desta forma, medidas por voltametria cíclica foram conduzidas em solução aquosa 

5,00 mM
 
de K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6], contendo KCl 0,10 M, na faixa de potencial de -0,25 a 

+0,80 V. Estudos também foram conduzidos somente em solução do eletrólito suporte (KCl 

0,10 M), na mesma  região de potencial utilizada na investigação do par redox, a fim de 

verificar a contribuição da eletroatividade do filme polimérico no processo de transferência 

eletrônica do par redox utilizado. 
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4.3.4 Medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) 

 

Os espectros de impedância eletroquímica dos eletrodos de grafite modificados com 

poli(4-HFA) foram obtidos em solução aquosa 5,00 mM de K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6] 

contendo KCl 0,1 M. A solução de análise foi desoxigenada com nitrogênio ultra puro por 

cerca de 30 minutos antes da realização das medidas. O intervalo de frequência investigado 

foi de 10
6
 a 10

-2
 Hz.  

A amplitude de excitação senoidal foi de 10 mV, sendo o potencial de circuito aberto 

(OCP) de +0,23 V, com exceção para o eletrodo modificado com 200 ciclos de potencial, o 

qual apresentou OCP de +0,26 V. Este estudo foi conduzido para todas as otimizações 

realizadas, a fim de se investigar e analisar as propriedades elétricas superficiais dos eletrodos 

modificados com filmes eletropolimerizados sob diferentes condições. 

O ajuste de um circuito equivalente apropriado aos resultados experimentais foi 

realizado com software provido pelo equipamento, utilizando-se um circuito equivalente 

adequado.  

 

4.3.5 Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A morfologia dos filmes de poli(4-HFA) foi avaliada a partir de imagens obtidas pela 

técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) utilizando-se um Microscópio de 

Bancada da Hitachi High Technologies, modelo TM-3000. As amostras foram submetidas a 

ampliações de 200x, 500x, 1000x e 2000x, sendo que análises das principais características 

dos diferentes filmes formados foram processadas e analisadas através do software provido 

pelo equipamento. 

 

4.3.6 Imobilização e detecção dos oligonucleotídeos 

 

Nesta etapa foi estudada a interação da plataforma EG/poli(4-HFA) com os 

oligonucleotídeos poliGA-1 e poliGA-2. Estudou-se também a influência dos diferentes 

parâmetros de polimerização avaliados e a melhoria proporcionada pelo poli(4-HFA) ao 

genossensor desenvolvido, quando comparado às imobilizações realizadas somente sobre o 

EG. 

Antes da realização do procedimento de imobilização e detecção das biomoléculas, 

registros da linha base foram obtidos em solução tampão Fosfato 0,10 M pH 7,4 até 
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estabilização da mesma. Para este procedimento, utilizou-se a técnica de voltametria de pulso 

diferencial (VPD), sendo realizados aproximadamente 10 voltamogramas. Após o 

procedimento, o eletrodo foi retirado da solução tampão e seco imediatamente com fluxo de 

N2(g). 

 Estudos de interação das plataformas funcionalizadas obtidas a partir de diferentes 

números de ciclos foram conduzidos utilizando a sonda poliGA-1. A imobilização desta sobre 

os EG/poli(4-HFA) foi realizada pela adsorção de 20 μL da solução de poliGA-1 diretamente 

sobre a superfície do eletrodo, sendo este volume suficiente para cobrir a área do eletrodo de 

trabalho. O eletrodo modificado contendo a sonda foi mantido em estufa a 42 °C por 20 

minutos. Após este período o eletrodo foi lavado em solução tampão fosfato por 6 segundos, 

sob agitação constante, para remoção de adsorções não específicas e seco sob fluxo de N2(g). 

O mesmo procedimento foi adotado para os estudos de interação dos EG/poli(4-HFA) obtidos 

a partir de diferentes velocidades de varredura, porém desta vez, foi utilizada a sonda poliGA-

2. 

O procedimento de hibridização da dupla fita de DNA foi realizado adicionando-se 20 

µL das respectivas soluções alvo (poliCT-1 e poliCT-2), sobre a superfície do eletrodo já 

contendo a sonda (poliGA-1 ou poliGA-2), mantendo-se novamente o eletrodo a 42 °C por 20 

minutos. Novamente realizou-se a lavagem em tampão fosfato por 6 segundos, e posterior 

secagem com N2(g).  

Os intercaladores azul de metileno (AM) ou brometo de etídio (BE) foram utilizados 

para monitorar indiretamente o evento de adsorção da simples fita ssDNA e o evento de 

hibridização da dupla fita de DNA dsDNA. Neste caso, 20 μL da solução de um dos 

intercaladores foram colocados diretamente em contato com a superfície dos biossensores 

contendo a sonda (ssDNA/EG/poli(4-HFA)) e sonda + alvo (dsDNA/EG/poli(4-HFA)) , por 5 

minutos, sendo então novamente lavados em solução tampão fosfato por 6 segundos, e secos 

com N2(g).  

A detecção indireta dos eventos biológicos foi conduzida pelo monitoramento da 

eletroatividade do intercalador. Para o AM utilizou-se a redução na faixa de potencial de 

+0,40 a -0,80 V e para o BE a oxidação na faixa de potencial de +0,30 a +0,90 V. Os 

parâmetros de VPD utilizados para ambos os intercaladores foram: amplitude: 25 mV; 

período do pulso: 0,20 s; altura do pulso: 0,06 s; velocidade de varredura: 20 mV/s.  
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4.3.7 Construção do genossensor para Mycobacterium Tuberculosis 

 

Durante o desenvolvimento do genossensor para monitoramento da Mycobacterium 

tuberculosis o mesmo procedimento padrão utilizado para a imobilização dos 

oligonucleotídeos foi mantido. Porém, foram conduzidos estudos de otimização de diversos 

parâmetros de imobilização da sonda MYC e do evento de hibridização do alvo MYC para 

garantir um dispositivo com maior sensibilidade e resolução.  

A Tabela 2 apresenta todos os parâmetros investigados no desenvolvimento do 

genossensor.  

 

Tabela 2: Parâmetros investigados para construção do genossensor de tuberculose.  

Parâmetro Variações Estudadas 

Espécie do tampão Acetato, Fosfato, Tris-HCl 

Concentração do tampão / M 0,05 - 0,10 e 0,15 

pH do tampão 7,0, 7,2, - 7,4, 7,6, 7,8, 8,0 

Volume de Sonda / µL 5,0, 10, 15 e 20 

Volume de Alvo / µL 5,0, 10, 15 e 20 

Temperatura de adsorção / ºC 32, 42 e 52 

Temperatura de hibridização / ºC 32, 42 e 52 

Tempo de adsorção / min 10, 15, 20 e 25 

Tempo de hibridização / min 10, 15, 20 e 25  

 

Após a obtenção dos melhores parâmetros para a construção e resposta do genossensor 

de tuberculose, foi traçada a curva analítica de detecção para o sistema estudado pela variação 

da concentração da solução de alvo MYC aplicada sobre a plataforma contendo o alvo. Foram 

avaliadas as concentrações de 0,126, 0,063, 0,032 e 0,016 mM.   

Utilizando das condições ótimas para a operação do genossensor desenvolvido, foi 

realizada a detecção do interferente alvo MYC-NE, que apresenta similaridade de 65% com o 

código genético do alvo MYC.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Condicionamento dos eletrodos de grafite 

 

A obtenção de resultados confiáveis depende da reprodutibilidade do sistema 

estudado. Para que tal reprodutibilidade seja alcançada, o condicionamento dos EG é uma 

etapa crucial para o processo de eletropolimerização e consequentemente preparação do 

biossensor. Os eletrodos de trabalho não modificados devem apresentar respostas semelhantes 

para serem utilizados nos experimentos, para que assim qualquer variação observada após a 

eletropolimerização possa ser atribuída exclusivamente às variações de parâmetros estudados. 

Antes do procedimento de eletropolimerização, os eletrodos de grafite foram 

selecionados e condicionados para o uso.  O par redox K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 apresenta 

comportamento eletroquímico muito bem conhecido e definido, sendo considerado padrão 

eletroquímico. Desta forma, solução aquosa do par redox K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,0 mM 

contendo KCl 0,10 M como eletrólito suporte, foi utilizada como parâmetro de seleção dos 

eletrodos de grafite. O perfil do voltamograma cíclico para eletrodos de grafite não 

modificados é apresentado na Figura 9A. 

As medidas feitas em solução contendo o par redox ferrocianeto/ferricianeto de 

potássio foram utilizadas como um indicativo da qualidade de resposta eletroquímica do EG. 

Para uma reação reversível, os picos de corrente catódica e anódica são aproximadamente 

iguais em valores absolutos, mas com sinais opostos (Ipa/Ipc = 1). Desta forma, para uma 

reação envolvendo um elétron espera-se que uma reação reversível apresente, em teoria, um 

ΔEp = 60 mV porém, na prática, valores de ΔEp de até 100 mV são considerados para reações 

reversíveis
99

.  

Na Figura 9A pode-se observar que o eletrodo de grafite apresenta ΔE = 130 mV e 

relação de Ipa/Ipc = 0,97 para o par redox estudado. Uma vez que estes EG apresentam elevada 

porosidade, a área eletroquimicamente ativa destes é o parâmetro analisado mais relevante, 

uma vez que a concentração das espécies em solução, coeficientes de difusão e velocidade de 

varredura não se alteram ao se medir um eletrodo contra o outro. 
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Figura 9: VC do EG não modificado em: (A) solução K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM 

contendo KCl 0,10 M e (B) solução HClO4 0,50 M. ν = 100 mV/s. 

 

Após este procedimento, os eletrodos também foram avaliados em solução do 

eletrólito suporte. A medida realizada em ácido perclórico permite observar a presença ou 

ausência de interferentes eletroativos na superfície do eletrodo, na faixa de estudo utilizada 

para a eletropolimerização. Portanto, os eletrodos foram submetidos a 3 ciclos de varredura de 

potencial na região de +0,00 a +1,20 V em solução de HClO4, o que também pode garantir 

uma limpeza eletroquímica na superfície deste eletrodo, para melhor utilização no processo de 

eletropolimerização. O perfil desejado e que foi utilizado em todos os estudos reportados 

neste trabalho é apresentado na Figura 9B, onde tomou-se como referência, a utilização de 
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eletrodos que apresentavam valores de corrente inferiores a 50 μA, obtidos na faixa de +0,00 

a +1,00 V, e valores máximos de corrente em 520 μA para os potenciais acima de +1,00 V. 

 

5.2 Influência do número de ciclos de potencial na formação do poli(4-HFA) 

 

Investigações sobre o comportamento eletroquímico do ácido 4-hidroxifenilacético (4-

HFA) estão reportadas na literatura por Da Silva e colaboradores
7
. Utilizando tais 

informações, os estudos conduzidos neste trabalho, utilizando o 4-HFA foram avaliados sob 

as mesmas condições, ou seja, EG como eletrodos de trabalho e ácido perclórico como 

eletrólito suporte. Foi adotado também, para estudos iniciais, a velocidade de varredura 

utilizada por Da Silva de 50 mV/s e 100 ciclos de potencial. 

 

5.2.1 Eletropolimerização do poli(4-HFA) 

 

A Figura 10 mostra o VC referente ao primeiro ciclo de potencial do 4-HFA. Pode-se 

observar em cerca de +0,95V a onda de oxidação irreversível do 4-HFA, seguido pelo início 

da RDO em aproximadamente +1,2V.  
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Figura 10: VC do EG em solução 2,50 mM de 4-HFA. Eletrólito suporte: HClO4 0,50 M. v = 

50 mV/s. 
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Contudo, um processo catódico é observado em potencial de retorno por volta de 

+0,38V, o qual pode ser atribuído à redução do material adsorvido na superfície do eletrodo. 

Isto é afirmado devido ao crescimento das correntes de pico de tais processos com sucessivos 

ciclos de varredura de potencial, conforme será discutido posteriormente. 

Para a obtenção do poli(4-HFA) foram realizados consecutivos ciclos de potencial na 

faixa de potencial utilizada no VC da Figura 10, ou seja de +0,00 a +1,20 V. Deste modo, 

para garantir que todo processo eletroquímico observado fosse resultante somente da 

eletropolimerização do 4-HFA, um procedimento de varredura de potencial nesta região, foi 

realizado para o eletrodo de grafite somente em contato com o eletrólito suporte, na ausência do 

monômero. A Figura 11 apresenta o comportamento eletroquímico do eletrodo de grafite através 

de sucessivos ciclos de varredura de potencial em solução 0,50 M de ácido perclórico. 

Pode-se observar na Figura 11, baixa atividade eletroquímica quando se submete o EG 

a consecutivos ciclos de potencial em solução contendo somente o eletrólito suporte. 

Observando-se apenas um pequeno aumento da corrente capacitiva, sendo observadas 

correntes residuais, na região de interesse, na faixa de 20 - 30 μA, conforme destacado na 

Figura 11. 
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Figura 11: VCs consecutivos do EG em solução 0,50 M de ácido perclórico. Número de 

ciclos = 10; v = 50 mV/s. 

 

A eletropolimerização do monômero em concentração de 2,50 mM foi realizada 

utilizando-se 25, 50, 100, 150 e 200 ciclos de potencial na faixa de +0,00 a +1,20V contendo 

solução aquosa 0,50 M de ácido perclórico como eletrólito suporte. A velocidade de varredura 
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foi mantida em 50 mV/s que, como citado anteriormente, foi a velocidade de varredura 

utilizada por Da Silva et. al
7
. 

A Figura 12 mostra os VCs referentes aos sucessivos ciclos de potencial do 4- HFA, 

para o eletrodo modificado com 100 ciclos de potencial. Pode-se observar a oxidação 

irreversível do monômero em cerca de +0,95V conforme já descrito na Figura 10. Nesta etapa 

há a formação do cátion-radical, necessário para iniciar a polimerização do 4- HFA. Fica 

evidente, pela observação da Figura 12 que, à medida que se aumenta o número de ciclos de 

potencial há um decréscimo nos valores da corrente de pico anódica (Ipa) do 4-HFA, 

associado à um deslocamento de potencial para potenciais mais anódicos, dificultando a 

oxidação de mais monômero. Isto sugere um consumo de monômero próximo a superfície do 

eletrodo, para a formação e deposição do material polimérico derivado do 4-HFA. 
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Figura 12: VCs consecutivos do EG em solução de 2,50 mM de 4-HFA. Eletrólito suporte: 

0,50 M HClO4; Número de ciclos = 100; v = 50 mV/s. Sendo: (- -) 1º ciclo de potencial. As 

setas indicam o sentido da corrente. 

 

Observa-se na Figura 12, o aparecimento no primeiro ciclo de potencial de uma onda 

de redução por volta de +0,38V. Contudo, a medida que se realiza os sucessivos ciclos de 

potencial o respectivo processo de oxidação correspondente aparece em torno de +0,53V, 

sendo verificado o aumento nos valores de corrente em função do número de ciclos. O valor 

da diferença de potencial (ΔE) e a relação Ip,a/Ip,c  no 100º ciclo de varredura, para o par redox 

é determinado como ΔE = 220 mV e Ipa/Ipc = 0,95, respectivamente. O processo redox mostra 
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aumento nos valores de corrente com os sucessivos ciclos de potencial. Isto indica a 

formação/adsorção de um material eletroativo sobre o eletrodo de grafite. Da Silva e 

colaboradores
7
 reportaram as mesmas observações para a eletropolimerização do 4-HFA, 

utilizando-se 100 ciclos de potencial e 50 mV/s. 

A Figura 13 apresenta os VCs referentes a eletropolimerização do 4-HFA contendo os 

diferentes números de ciclos de potencial investigados. 
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Figura 13: VC consecutivos dos EG em solução de 2,50 mM de 4-HFA. Eletrólito suporte: 

0,50 M HClO4; Sendo: (A) 25, (B) 50, (C) 150 e (D) 200 ciclos de potencial; ν = 50 mV/s. As 

setas representam o sentido da corrente em função dos ciclos de potencial. 

 

Todas as discussões apresentadas para o eletrodo EG/poli(4-HFA) modificado com 

100 ciclos de potencial (Figura 12), são válidas também para os eletrodos obtidos nos demais 

ciclos de potencial (Figura 13), visto que nenhum deslocamento de potencial é notado nos 
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picos de formação de filme. Nota-se também um aumento nas correntes de Ip,a e Ip,c em função 

do número de ciclos de potencial, para a eletroatividade do filme polimérico. A modificação 

do eletrodo de grafite, bem como a eletroatividade do filme polimérico, é confirmada quando 

se compara os perfis eletroquímicos do EG e EG/poli(4-HFA) em solução do eletrólito 

suporte (HClO4) e em solução de ferro/ferricianeto de potássio. 

 

5.2.2 Comportamento eletroquímico do poli(4-HFA) 

 

Após o procedimento de eletropolimerização, EG/poli(4-HFA), foram submetidos a 

ciclos de potencial na mesma região da eletropolimerização apresentada na Figura 12, em 

solução somente do eletrólito suporte. Este procedimento visa à remoção do “monômero 

residual” que pode ter sido “aprisionado” durante o processo de modificação eletroquímica.  

A Figura 14 exibe cinco ciclos de varredura de potencial obtidos para o EG 

modificado com poli(4-HFA), somente em solução do eletrólito suporte, após o procedimento 

de eletropolimerização. Os VCs foram obtidos após o EG/poli(4-HFA) ter sido retirado da 

solução monomérica, lavado em água com abundância e seco sob fluxo de N2(g).  
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Figura 14: VC do EG/poli(4-HFA) após eletropolimerização com 100 ciclos de potencial, 

somente em solução de HClO4 0,50 M, para a remoção do monômero residual. Sendo: (- - - -) 

1
o
 ciclo de potencial e (

___
) os 4 ciclos seguintes. ν = 100 mV/s. 
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Observa-se que há no primeiro ciclo de potencial uma forte intensidade de Ip,a em 

torno de +1,02V, que praticamente desaparece após o segundo ciclo de varredura de 

potencial, ficando evidente o processo de oxidação referente ao “monômero residual”, uma 

vez que este ocorre em valores muitos próximos a oxidação do 4-HFA (Figura 10). Este 

monômero residual pode ter sido retido na malha polimérica durante a realização do processo 

extensivo de eletropolimerização. As intensidades de corrente relacionadas aos processos de 

atividade eletroquímica do filme se tornam praticamente constantes após a segunda varredura. 

Este procedimento de “limpeza de monômero residual” é um fator importante para se 

eliminar possíveis interferências de atividades eletroquímicas relacionadas em análises 

subsequentes. 

Como dito anteriormente, a modificação do eletrodo de grafite é confirmada quando se 

compara os perfis eletroquímicos do EG e EG/poli(4-HFA) em solução do eletrólito suporte 

(HClO4). A Figura 15 mostra a região de atividade eletroquímica dos eletrodos modificados sob 

diferentes números de ciclos comparados ao do eletrodo não modificado. 
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Figura 15: VCs dos eletrodos em solução de eletrólito suporte (HClO4 0,50 M). Sendo: EG (-

--) e EG/poli(4-HFA) modificados com (─) 25, (─) 50, (─) 100, (─) 150 e (─) 200 ciclos de 

potencial. ν = 100 mV/s. 

 

Pode-se observar nitidamente que há modificações, na superfície do eletrodo de grafite 

após o procedimento de eletropolimerização, sendo avaliada para o eletrodo modificado, uma 

eletroatividade do material adsorvido em cerca de +0,53/+0,38V.  Esta eletroatividade está na 

mesma região de potencial daquela apresentada durante o processo de eletropolimerização 
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(Figura 12), isto sugere que o material eletropolimerizado fica adsorvido sobre a superfície do 

EG. 

Observa-se também o crescimento do filme polimérico pelo aumento da atividade 

redox obtida em cerca de +0,53V/+0,38V à medida que o número de varreduras aumenta. Isto 

indica que, a quantidade de material eletroativo adsorvido na superfície do eletrodo é 

influenciada pelo número de ciclos de potencial utilizado no procedimento de 

eletropolimerização. Maiores valores de corrente foram observados para os eletrodos 

modificados com 200 ciclos e menores valores para os eletrodos com 25 ciclos. O aumento no 

valor de corrente, para o eletrodo modificado com 200 ciclos em relação ao de 100 ciclos é de 

cerca de 31%. Para o eletrodo modificado com 25 ciclos de potencial, o valor de corrente é 

menor que o eletrodo modificado de 100 ciclos em cerca de 36%. Estes valores de corrente 

referem-se à atividade do filme polimérico. 

 

5.2.3 Propriedades de transferência de carga dos filmes de poli(4-HFA) 

 

A Figura 16 apresenta os VCs dos EG e EG/poli(4-HFA), obtidos nos diferentes ciclos 

de potencial, em solução 5,0 mM de ferrocianeto/ferricianeto de potássio contendo solução 

aquosa 0,10 M de KCl. 
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Figura 16: VCs dos eletrodos em solução aquosa de 5,0 mM de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 

contendo KCl 0,10 M. Sendo: EG (---) e EG/poli(4-HFA) modificados com (─) 25, (─) 50, 

(─) 100, (─) 150 e (─) 200 ciclos de potencial. ν = 100 mV/s. 
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A adsorção de substâncias eletroativas na superfície de um eletrodo acarreta em 

alterações nas propriedades de transferência eletrônica do sistema. O complexo 

ferrocianeto/ferricianeto de potássio tem sido vastamente utilizado como sonda redox para 

investigar estas alterações no processo de transferência eletrônica de eletrodos modificados
54

. 

As propriedades de troca iônica dos filmes poliméricos de poli(4-HFA) foram 

investigadas utilizando a sonda aniônica ferrocianeto/ferricianeto de potássio. Possíveis 

interações eletrostáticas existentes entre a sonda redox e o polímero são capazes de sugerir 

informações acerca das propriedades elétricas do poli(4-HFA).  

Conforme discutido na Figura 9A, o eletrodo de grafite apresenta ΔEp = 130 mV para 

o par redox. Em contraste, para o eletrodo de grafite contendo o poli(4-HFA) modificado com 

100 ciclos de potencial é observado um ΔEp = 248 mV, indicando que o perfil voltamétrico do 

par redox é afetado pela presença do poli(4-HFA) adsorvido na superfície do eletrodo. Além 

disso, foram observados menores valores de Ip,a e Ip,c quando compara-se ambos os perfis 

voltamétricos. Conforme pode ser visualizado na Figura 16 existe um comportamento de 

bloqueio imperfeito, ou seja, não há um bloqueio total na transferência eletrônica do par redox 

ferrocianeto/ferricianeto de potássio, mas observa-se um deslocamento no potencial de 

oxidação bem como diminuição da corrente faradáica. Este decréscimo na corrente faradáica 

do par redox, pode indicar a adsorção de um material de caráter aniônico, ou seja, há uma 

repulsão eletrostática da sonda redox aniônica pelo filme polimérico, fazendo com que a 

quantidade de espécies do par redox que possa atingir a superfície do eletrodo seja menor. 

Observa-se ainda na Figura 16 um decréscimo na corrente faradáica do par redox, em 

função do número de ciclos de potencial utilizados na modificação dos eletrodos de grafite. A 

medida que aumentou-se a quantidade de material adsorvido (Figura 15), é claramente 

observado uma diminuição na atividade eletroquímica do par redox. Valores de redução na 

corrente de oxidação do par redox em cerca de 7%, 34% e 46% foram registrados para os 

eletrodos modificados com 25, 100, e 200 ciclos de potencial, respectivamente, em relação ao 

eletrodo não modificado. Desta forma, fica evidente a influência da quantidade de material 

adsorvido no processo de transferência eletrônica desta sonda redox. 

Para se garantir que este efeito observado estivesse relacionado somente ao par redox, 

VCs foram obtidos somente em solução do eletrólito suporte (KCl), uma vez que já fora 

observado eletroatividade do material depositado (Figura 15). A Figura 17 apresenta os VCs 

para os eletrodos EG e EG/poli(4-HFA) somente em solução aquosa 0,10 M de KCl, na 

ausência do par redox. É claramente observado que o filme polimérico apresenta 

eletroatividade na solução do eletrólito suporte, apresentando um pico de oxidação em 
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+0,39V e outro de redução em +0,12V (ΔE = 270 mV), quando analisado o eletrodo 

modificado com 100 ciclos de potencial. Desta forma, pode-se afirmar que o perfil 

voltamétrico apresentado nos VCs da Figura 16, apresentam uma contribuição da 

eletroatividade do filme polimérico com a da sonda redox.  
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Figura 17: VCs dos eletrodos em solução aquosa 0,10 M de KCl.  Sendo: EG (---) e 

EG/poli(4-HFA) modificados com (─) 25, (─) 50, (─) 100, (─) 150 e (─) 200 ciclos de 

potencial. ν = 100 mV/s. 

 

5.2.4 Medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica 

 

A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é uma das técnicas mais poderosas 

e sensíveis para investigação das propriedades elétricas da superfície de eletrodos modificados, 

pois permite a obtenção de informações dos diferentes processos eletroquímicos interfaciais e suas 

constantes de tempo. Desta forma, elementos de um circuito elétrico padrão são utilizados para 

representar os vários mecanismos possíveis100. Para exemplificar, um capacitor representa a 

capacitância de dupla camada e as pseudocapacitâncias resultantes da sobreposição de processos 

redox101; por outro lado, um resistor pode representar uma linearização de uma reação cinética 

limitada, bem como a resistência eletrônica ou iônico presente no elétrodo ou eletrólito102. Estas 

associações possibilitam o entendimento do comportamento elétrico do sistema como um todo.  

Medidas de EIE foram realizadas para uma melhor compreensão das propriedades 

elétricas dos filmes de poli(4-HFA) para os eletrodos modificados com os diferentes números 

de ciclos estudados. A Figura 18 exibe os espectros de impedância eletroquímica, conhecidos 
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como diagramas do plano complexo (Nyquist) e de Bode dos eletrodos EG/poli(4-HFA). O 

Diagrama de Nyquist (gráfico de Z’ vs. Z’’) é muito utilizado, sendo uma poderosa ferramenta 

para mensurar a resistência à transferência de carga em reações eletroquímicas
54

. 
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Figura 18: Diagramas de Nyquist (A) e Bode (B) dos espectros de impedância eletroquímica 

do EG/poli(4-HFA), obtidos em solução de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 

0,10 M. Os eletrodos modificados com (─) 25, (─) 50, (─) 100, (─) 150 e (─)200 ciclos de 

potencial. Amplitude 10 mV; Intervalo de Frequência: 10
6
 a 10

-2
 Hz. As linhas sólidas 

representam o ajuste do circuito aos dados experimentais. 

 

A curva experimental exibida no diagrama de Nyquist (Figura 18A) mostra uma linha 

reta com inclinação de 45º no domínio das altas frequências, seguida por um comportamento 

semicircular mal resolvido no domínio das baixas frequências. Esta tendência sugere a 

existência de duas constantes de tempo, o que pode ser confirmado ao se observar o diagrama 

de Bode (Figura 18B). Conforme foi discutido anteriormente por Da Silva e colaboradores
7
,  

estes resultados sugerem que o sistema apresenta controle misto, sendo controlado 

cineticamente e por transferência de massa no domínio das altas frequências. 
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Para simulação dos dados experimentais, foi sugerido o circuito equivalente 

demonstrado na Figura 19, baseado em circuitos equivalentes para polímeros condutores 

apresentados na literatura
3,9,103

. O circuito consiste em um elemento representando a 

resistência não compensada da solução (Rs), seguido por dois arranjos paralelos R-Q. O 

primeiro é composto por um elemento de fase constante representando a pseudocapacitância 

da dupla camada elétrica (Qdl), em paralelo com uma resistência a transferência de carga (Rct). 

Na segunda parte, um elemento de fase constante representa a pseudocapacitância do filme 

(Qf) e está em paralelo com a resistência do filme (Rf) que, por sua vez, está em série com o 

elemento de Warburg (W) que representa a difusão semi-infinita das espécies carregadas. A 

necessidade do uso de dois componentes para os filmes polimerizados sugere a formação de 

um filme polimérico altamente rugoso/poroso formado por alternadas cadeias longas e curtas, 

de comprimento variável (modelo de escova)
104

. 

 

Figura 19: Circuito equivalente proposto para a simulação dos dados experimentais das 

medidas de EIE. 

 

Os parâmetros obtidos pela simulação estão reunidos na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Parâmetros obtidos na simulação dos dados de EIE para as plataformas de 

EG/poli(4-HFA) modificados com diferentes números de ciclos utilizando o circuito 

equivalente proposto. 

Parâmetro 
Número de ciclos 

25 50 100 150 200 

Rs (Ω) 43,9 46,6 40,4 45,9 44,9 

Rct (Ω) 211 267 305 403 498 

Qdl (mΩ
-1

 s
n
) 1,13 1,05 1,13 1,38 0,683 

ndl 0,58 0,60 0,56 0,52 0,65 

Rf (kΩ) 10,3 10,7 11,8 12,9 14,1 

Qf (µΩ
-1

 s
n
) 623 520 339 316 216 

nf 0,83 0,85 0,89 0,87 0,81 

W (mΩ
-1

 s
0,5

) 0,52 0,94 1,24 0,82 0,93 

χ
2 

 x 10
-3

 9,5 8,8 7,6 8,0 9,8 

 



 

 

5
0

 

Em concordância com os VCs em solução de ferrocianeto/ferricianeto de potássio 

(Figura 16), nota-se que a medida em que aumenta o número de ciclos, a plataforma 

EG/poli(4-HFA) tende a apresentar uma maior resistência total para o par redox estudado. A 

plataforma modificada com 200 ciclos de potencial apresentou uma resistência total (RT = Rs 

+ Rf + Rct) 21% superior quando comparada com a plataforma modificada com 100 ciclos de 

potencial. Por outro lado, a plataforma modificada com 25 ciclos de potencial apresentou uma 

resistência total 13% inferior à plataforma modificada com 100 ciclos de potencial.  

O valor de chi-quadrado é refletido como um parâmetro estatístico que diz em que 

medida os valores observados se desviam do valor esperado. É um teste não paramétrico, ou 

seja, não depende dos parâmetros populacionais, como média e variância. O princípio básico 

deste método é comparar proporções, isto é, as possíveis divergências entre as frequências 

observadas e esperadas para certo evento
54

. Portanto, os circuitos apresentaram razoáveis 

valores de chi-quadrado (χ
2
), na ordem de 10

-3
, o sistema então é estável com o tempo e 

apresenta um bom ajuste dos dados experimentais, apoiando um baixo erro estatístico na 

simulação dos dados experimentais. 

Assim, os resultados encontrados nos estudos de EIE mostraram a eficiência desta 

técnica para a caracterização de superfícies modificadas através da avaliação simples de um 

processo que envolve a transferência de carga de uma espécie eletroativa sobre a superfície do 

eletrodo.  

 

5.2.5 Análises da microscopia eletrônica de varredura - MEV 

 

Foram realizadas análises da morfologia para todos os EG/poli(4-HFA). Na Figura 20, 

são apresentadas as imagens referentes a ampliação de 1000x, para todas as plataformas 

investigadas com os diversos números de ciclos estudados. 

As imagens obtidas por MEV mostram que em todos os casos não há total 

recobrimento da superfície do grafite, o qual apresenta bastante porosidade. Na Figura 20 

nota-se que não existem diferenças significativas na morfologia dos filmes obtidos. Contudo, 

a medida em que se aumenta o número de ciclos de potenciais utilizados, observa-se uma 

maior quantidade de material depositado.  

As imagens de microscopia eletrônica de varredura corroboram com os resultados 

encontrados na análise eletroquímica das plataformas e discutidos na Figura 15. Para os 

eletrodos modificados com 25 e 50 ciclos de potencial, estão presentes somente pequenos 

"cristalitos poliméricos localizados". No eletrodo modificado com 100 ciclos de potencial, 
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nota-se uma cobertura mais uniforme da superfície, com a presença de mais material quando 

comparado com os eletrodos citados anteriormente. Para os eletrodos modificados com 150 e 

200 ciclos de potencial, nota-se a presença de intensas "crostas" poliméricas adsorvidas de 

forma não uniforme sobre a superfície dos eletrodos.  

 

Figura 20: Imagens de MEV para EG/poli(4-HFA). Sendo os eletrodos modificados com: 

(A) 25; (B) 50; (C) 100; (D) 150 e (E) 200 ciclos de potencial. Ampliação de 1000x. 

 

Desta forma, pode-se observar claramente o efeito da quantidade de número de ciclos 

aplicada na modificação dos eletrodos. Modificações rápidas, com poucos ciclos de potencial, 

tendem a não permitir a formação de um filme sólido e bem distribuído. Por outro lado, um 

longo tempo de modificação, com excessivas ciclagens, tende a formar um material com 

zonas extensas e não uniformes. 
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Observa-se também que o eletrodo modificado com 100 ciclos de potencial é o que 

apresenta a cobertura de superfície mais uniforme. Conforme indicado pelos estudos que 

serão discutidos a seguir, uma maior uniformidade na cobertura da superfície garante à 

plataforma EG/poli(4-HFA) eficiência superior para a adsorção de material biológico. 

 

5.2.6 Imobilização de oligonucleotídeos sobre as plataformas funcionalizadas  

 

A adsorção é o método mais simples e barato para a imobilização de material 

biológico, sendo assim a técnica escolhida e utilizada neste trabalho. No processo de 

imobilização de oligonucleotídeos, é necessário que as plataformas utilizadas sejam 

reprodutíveis, estáveis e seletivas. Isso é importante para o desenvolvimento de dispositivos 

simples para detecção de alvos complementares. Para esse tipo de aplicação, a transdução 

eletroquímica da superfície de hibridização do DNA apresenta uma perspectiva atrativa em 

termos de rapidez na análise, instrumentação simples, custo e possibilidade de 

miniaturização
54

. 

É comum a utilização de intercaladores eletroquímicos para monitoramento da 

hibridização como o azul de metileno (AM) ou brometo de etídio (BE). Tais compostos 

podem se ligar ao DNA por meio de intercalação física reversível entre pares de bases ou por 

meio de interação eletrostática em sítios específicos das bases nitrogenadas
21

. 

O AM é um corante orgânico que pertence à família da fenotiazina, sua estrutura é 

demonstrada na Figura 21A. O AM interage com o DNA por meio de interações eletrostáticas 

ou pelas ligações preferenciais às bases de guanina livres no ssDNA
105,106

. A orientação e 

conformação dos complexos de AM-guanina foram determinadas de três modos: forma T, não 

empilhado e face a face
107

.  

Por outro lado, a intercalação do BE ao DNA ocorre através do empilhamento dos 

grupos aromáticos planares entre os espaços dos pares de bases. Para que um intercalador 

encaixe entre os pares de bases, as bases tem de se separar, distorcendo as cadeias de DNA, 

desenrolando a cadeia dupla
56

. O BE é um agente intercalador usado comumente como 

marcador de ácidos nucleicos em laboratórios de biologia molecular para processos como a 

eletroforese em gel de agarose. A estrutura do BE está representada na Figura 21B. 
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Figura 21: Estrutura química dos intercaladores (A) azul de metileno e (B) brometo de etídio. 

Para estudar a influência do número de ciclos durante a modificação da superfície do 

EG, foi monitorada a adsorção da sonda poliGA-1 sobre as plataformas EG/poli(4-HFA), bem 

como a intercalação com o alvo complementar poliCT-1. A Figura 22 apresenta o 

monitoramento indireto da adsorção do ssDNA e do evento de hibridização para formação da 

dsDNA utilizando AM e BE, respectivamente. 
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Figura 22: VPD obtidos para (A) redução do AM contendo sonda e (B) oxidação do BE 

contendo sonda + alvo, adsorvido sobre a superfície dos biossensores. Sendo: EG (---) e 
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EG/poli(4-HFA) modificados com (─) 25, (─) 50, (─) 100, (─) 150 e (─) 200 ciclos de 

potencial. Amplitude: 25 mV; Período do Pulso: 0,20 s; Altura do Pulso: 0,06 s; ν = 20 mV/s. 

Eletrólito: tampão fosfato 0,10 M pH 7,40. 

 

A Figura 22A apresenta a redução do AM obtida por VPD para os EG/poli(4-HFA) 

formados com diferentes números de ciclos, a fim de se otimizar tal parâmetro, e definir o 

melhor valor para a modificação do eletrodo e imobilização de oligonucleotídeos.  

Nota-se que, dentre os eletrodos modificados, a menor amplitude de Ip,c é atribuída ao 

eletrodo modificado com 25 ciclos de potencial. Por outro lado, nota-se que maiores 

amplitudes foram obtidas para o eletrodo modificado com 100 ciclos de potencial, 

apresentando um resultado 23% superior quando comparado ao eletrodo modificado com 25 

ciclos de potencial e 174% superior quando comparado ao EG. 

Na Figura 22A observa-se também que, apesar de diferentes valores de Ip,c, para todos 

os eletrodos investigados a redução do AM ocorre em cerca de -0,28 V. Considerando que, 

para todos os casos investigados as condições de volume da solução de poliGA-1 imobilizada, 

concentração do oligonucleotídeo, tempo de imobilização foram as mesmas, conclui-se que o 

eletrodo que apresentou as melhores respostas para imobilização e detecção do 

oligonucleotídeo foi o eletrodo modificado com 100 ciclos de potencial, uma vez que este 

apresentou os maiores valores na corrente de redução para o intercalador adsorvido. 

Kara e colaboradores
106

, estudaram a influência da força iônica nos efeitos de 

intercalação e atração eletrostática do AM a ssDNA (sonda). Eles demonstraram que em baixa 

força iônica, a interação entre ssDNA e AM é eletrostática, de modo que o intercalador não se 

liga covalentemente e a natureza da intercalação passa a ser eletrostática. A justificativa se 

refere a assumir que as cargas positivas do AM são eletrostaticamente atraídas pelas cargas 

negativas dos grupos fosfato no esqueleto do DNA. Sobre condições de baixa força iônica, 

este efeito eletrostático sobrepõe o efeito de intercalação. Os autores demonstraram que em 20 

mM de NaCl, tem-se a força iônica ideal para somente observar efeitos de intercalação sobre 

DNA. Deste modo, para a ssDNA nesta força iônica, é observado somente a interação do AM 

com as bases guanina. 

A Figura 22B apresenta a oxidação do BE obtida por VPD para os EG/poli(4-HFA) 

formados nas diferentes condições de ciclos de potencial. Nota-se na Figura 22B que, com 

exceção do eletrodo modificado com 25 ciclos de potencial, que apresentou  um deslocamento 

do Ep,a, +0,56 V para potenciais menos positivos, todos os demais casos estudados 

apresentaram Ep,a em aproximadamente +0,63 V. Uma vez que a Ip,a é diretamente 
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proporcional à concentração do analito e que a mesma é derivada das interações do BE com a 

dsDNA que foi gerado na superfície do eletrodo pelo evento de hibridização, pode-se concluir 

que maiores valores de Ip,a representam uma maior concentração de dsDNA na superfície do 

biossensor, e consequentemente melhor eficiência no evento de hibridização. Sendo assim, o 

eletrodo modificado com 100 ciclos de potencial se mostrou mais eficiente como plataforma 

para reconhecimento do evento de hibridização (interação poliGA-1/poliCT-1), apresentando 

valor de Ip,a 143% superior ao eletrodo modificado com 25 ciclos de potencial  e 212 % 

superior ao EG. 

Em ambos os casos é possível observar que o eletrodo não modificado apresentou os 

piores resultados. Esta observação constata que a presença do poli(4-HFA) tende a melhorar a 

adsorção de material biológico sobre a superfície dos EG, e consequentemente apresenta-se 

como um bom transdutor no desenvolvimento de genossensores. A Tabela 4 apresenta os 

valores de corrente de pico obtidos para as diversas modificações estudadas. 

 

Tabela 4: Valores de Ip obtida na redução do AM e oxidação do BE para o EG e EG/poli(4-

HFA), contendo material biológico imobilizado.  

Transdutor Ip,c de redução do AM / µA Ip,a de oxidação do BE / µA 

EG 166 51 

EG/poli(4-HFA) - 25 ciclos 369 64 

EG/poli(4-HFA) - 50 ciclos 412 112 

EG/poli(4-HFA) - 100 ciclos 455 155 

EG/poli(4-HFA) - 150 ciclos 430 129 

EG/poli(4-HFA) - 200 ciclos 419 126 

 

VPD foi utilizada neste trabalho devido a sua excelente sensibilidade. A corrente é 

medida duas vezes, uma antes da aplicação do pulso e outra ao final do pulso. A primeira 

corrente é instrumentalmente subtraída da segunda, e a diferença das correntes é plotada 

versus o potencial aplicado. O objetivo de se fazer duas leituras da corrente e se trabalhar com 

a diferença entre elas é fazer a correção da corrente capacitiva. O voltamograma resultante 

consiste de picos de corrente de forma gaussiana, cuja corrente de pico é diretamente 

proporcional à concentração do analito. 

 

5.3 Influência da velocidade de varredura sobre a formação do poli(4-HFA) 

 

Outro parâmetro investigado para eletrogeração das plataformas funcionalizadas 

EG/poli(4-HFA) foi a velocidade de varredura. Este parâmetro foi investigado utilizando-se 
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os mesmos estudos realizados na investigação do número de ciclos, ou seja, foram estudadas 

as propriedades eletroquímicas, morfológicas bem como a capacidade de imobilização e 

detecção de biomoléculas.  

Para investigar a velocidade de varredura, este parâmetro foi avaliado a 25, 50, 75 e 100 

mV/s, mantendo-se constante a concentração do 4-HFA em 2,50 mM contendo solução 0,50 M de 

ácido perclórico como eletrólito suporte, 100 ciclos de potencial e faixa de potencial de +0,00 a 

+1,20 V.   

A Figura 23 apresenta os VCs resultantes da eletropolimerização do 4-HFA para cada 

EG obtido nas diferentes velocidades de varredura investigadas. Conforme discussão 

apresentada na Figura 10, pode-se observar que não houve alteração significativa no potencial 

de oxidação do monômero, o qual ocorre em +0,95 V, bem como no perfil voltamétrico dos 

filmes eletrogerados.  
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Figura 23: VC consecutivos dos EG em solução de 2,50 mM de 4-HFA. Eletrólito suporte: 

0,50 M HClO4; Sendo: (A) 25, (B) 50, (C) 75 e (D) 100 mV/s. Ciclos: 100 ciclos de potencial. 

 

Todas as discussões para o eletrodo EG/poli(4-HFA) modificado com 100 ciclos de 

potencial a 50 mV/s apresentadas no item 5.2.1, são válidas também para os eletrodos obtidos 

com 100 ciclos de potencial nas variadas velocidades de varredura, visto que nenhum 
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deslocamento de potencial é notado nos picos de formação de filme. Porém, nota-se também 

um aumento nas correntes de Ip,a e Ip,c em função do aumento na velocidade de varredura, para 

a eletroatividade do filme polimérico, o que se justifica pela reversibilidade do processo de 

oxirredução do filme formado.  Em adição, nota-se que não há uma relação linear entre a 

corrente de pico de oxidação do monômero e a velocidade de varredura, isto sugere que o 

processo é controlado pela difusão das espécies na superfície do eletrodo
108

.  

 

5.3.1 Comportamento eletroquímico dos filmes de poli(4-HFA) obtidos a diferentes 

velocidades de varredura 

 

As plataformas eletroquímicas obtidas nestas condições também foram submetidas a 

ciclos de potencial na mesma faixa da eletropolimerização, em solução contendo somente o 

eletrólito suporte, para fins de remoção do “monômero residual”, conforme já previamente 

discutido. 

Na Figura 24, observa-se o crescimento do filme polimérico pelo aumento da 

atividade redox obtida em cerca de +0,53V/+0,38V à medida que a velocidade de varredura 

diminui. Isto indica que a eletroatividade do material adsorvido na superfície do eletrodo é 

influenciada pela velocidade de varredura utilizada no procedimento de eletropolimerização.  
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Figura 24: VCs dos eletrodos em solução de eletrólito suporte (HClO4 0,50 M). Sendo: EG (- 

- -), e EG/poli(4-HFA) obtido nas velocidades de varredura de (─) 25, (─) 50, (─) 75, (─) 100 

ν = 100 mV/s. Número de ciclos de potencial: 100. 
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Maiores valores de corrente foram observados para os eletrodos modificados a 25 

mV/s e menores valores para os eletrodos em 100 mV/s. O aumento no valor de corrente, para 

o eletrodo modificado com a velocidade de 25 mV/s em relação ao de 100 mV/s é de cerca de 

110%. Estes valores de corrente referem-se diretamente a atividade eletroquímica do filme 

polimérico adsorvido sobre a superfície do EG. 

As propriedades de condução e eletroatividade dos filmes formados estão associadas 

com a sobreposição dos anéis aromáticos presentes na estrutura do 4-HFA
7
. Desta forma, 

menores velocidades de varredura tendem a gerar um acoplamento mais organizado, com uma 

maior sobreposição dos anéis e, por consequência, uma maior eletroatividade da plataforma 

EG/poli(4-HFA). Por outro lado, maiores velocidades de varredura tendem a gerar um 

acoplamento menos organizado, diminuindo a eletroatividade do filme formado. A literatura 

mostra que para a eletropolimerização do polímero PANI, a velocidade de varredura também 

influencia na eletroatividade do filme formado
109

. 

 

5.3.2 Propriedades de transferência de carga dos filmes de poli(4-HFA) obtidos em 

diferentes velocidades de varredura 

 

Na Figura 25 é apresentado os VCs, em solução 5,00 mM de ferrocianeto/ferricianeto 

de potássio contendo 0,10 M de solução aquosa de KCl, para os EG/poli(4-HFA) obtidos nas 

diferentes velocidades de varredura investigadas, em relação ao EG. 
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Figura 25: VCs dos eletrodos em solução aquosa de 5,0 mM de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 

contendo KCl 0,10 M. Sendo: EG (- - -), e EG/poli(4-HFA) eletrogerado nas velocidades de 

(─) 25, (─) 50, (─) 75, (─) 100 mV/s. ν = 100 mV/s. Número de ciclos: 100. 
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Revalidam-se aqui as discussões acerca do caráter aniônico do filme formado, uma 

vez que foram observados menores valores de Ip,a e Ip,c das plataformas EG/poli(4-HFA) frente 

ao EG. Na Figura 25, observa-se um decréscimo na corrente faradáica do par redox, em 

função da velocidade de varredura utilizada na modificação dos eletrodos de grafite. Nota-se 

que, com o aumento da velocidade de varredura, houve uma diminuição das correntes de 

oxidação e redução referentes ao par redox ferricianeto/ferrocianeto de potássio. Tal fato 

reafirma que a velocidade de varredura é um parâmetro que influencia diretamente nas 

propriedades de troca iônica do filme formado. 

Este resultado corrobora com a discussão desenvolvida no item anterior. Maiores 

velocidades de varredura tendem a gerar um acoplamento polimérico menos eficiente, supõe-

se que esta desorganização estrutural do polímero propicie que os grupos funcionais 

preservados se apresentem nas camadas mais externas do poli(4-HFA). Uma possível causa 

para a maior repulsão eletrostática do par aniônico pode ser explicada pela presença de cargas 

parciais negativas dos oxigênios carboxílicos, preservados nas regiões mais externas do filme 

formado.  

Para se garantir que este efeito observado estivesse relacionado somente ao par redox, 

VCs foram obtidos somente em solução do eletrólito suporte (KCl 0,10 M), os quais são 

mostrados na Figura 26. 
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Figura 26: VCs dos eletrodos em solução aquosa 0,10 M de  KCl 0,10 M. Sendo: EG (- - -), e 

EG/poli(4-HFA) modificado com 100 ciclos de potencial nas velocidades de (─) 25, (─) 50, 

(─) 75, (─) 100. ν = 100 mV/s. 
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É claramente observado que o filme polimérico apresenta eletroatividade na solução 

do eletrólito suporte, apresentando um pico de oxidação em +0,52V e outro de redução em 

+0,14V (ΔE = 380 mV). Desta forma, pode-se afirmar que nos VCs obtidos na sonda redox, 

há contribuição de ambos os processos.  

 

5.3.3 Medidas de EIE para as plataformas de poli(4-HFA) obtidas em diferentes 

velocidades de varredura 

 

Medidas de EIE foram realizadas para melhor compreensão das propriedades elétricas 

dos filmes de poli(4-HFA) para os eletrodos modificados com as diferentes velocidades de 

varredura estudadas. A Figura 27 exibe os espectros de impedância eletroquímica, na forma 

de diagramas do plano complexo (Nyquist) e de diagrama de Bode para os EG/poli(4-HFA). 
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Figura 27: Diagramas de Nyquist (A) e Bode (B) dos espectros de impedância eletroquímica 

do EG/poli(4-HFA), obtidos em solução de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 

0,10 M. Sendo: EG/poli(4-HFA) obtido nas velocidades de varredura de (---) 25, (---) 50, (---) 

75 e (---) 100 mV/s. Amplitude 10 mV; Intervalo de Frequência: 10
6
 a 10

-2
 Hz. As linhas 

sólidas representam o ajuste dos dados experimentais ao circuito equivalente proposto. 
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Todas as discussões apresentadas no item 5.2.4 acerca do circuito equivalente e seus 

elementos, são válidas também para esta análise, uma vez que foi utilizado o mesmo circuito 

Rs(QdlRct)[Qf(RfW)] para simulação dos dados experimentais.  

Os parâmetros obtidos pela simulação são apresentados na Tabela 5. Em concordância 

com os VCs obtidos em solução de ferrocianeto/ferricianeto de potássio (Figura 25), nota-se 

que a medida em que se aumenta a velocidade de varredura, a plataforma EG/poli(4-HFA) 

tende a apresentar uma maior resistência total para o par redox estudado. A plataforma 

modificada em velocidade de 100 mV/s apresentou uma resistência total (RT = Rs + Rf + Rct) 

49% superior quando comparada com a plataforma modificada com a velocidade de 50 mV/s. 

Por outro lado, a plataforma modificada com a velocidade de 25 mV/s apresentou uma 

resistência total 22% inferior à plataforma modificada com 50 mV/s.  

 

Tabela 5: Parâmetros de EIE obtidos pela simulação dos dados experimentais para as 

plataformas EG/poli(4-HFA) modificadas a diferentes velocidades de varredura.  

Parâmetro 
Velocidade de varredura - (mV/s) 

25  50 75 100 

Rs (Ω) 44,1 44,4 43,1 43,9 

Rct(Ω) 309 319 427 489 

Qdl (mΩ
-1

 s
n
) 1,42 1,34 6,24 6,24 

ndl 0,606 0,518 0,298 0,293 

Rf (kΩ) 9,48 12,2 16,7 18,3 

Qf (µΩ
-1

 s
n
) 488 293 176 181 

nf 0,834 0,889 0,917 0,873 

W (mΩ
-1

 s
0,5

) 0,938 1,27 0,8294 1,14 

χ
2 

 x 10
-3

 14,4 9,1 13,0 9,7 

 

A literatura afirma que a resistência do filme polimérico é diretamente proporcional à 

sua espessura, enquanto que a capacitância do filme é uma função inversa da espessura
3
. 

Assim sendo, nota-se na Tabela 5 que os valores de Qf, que representam um comportamento 

capacitivo, estão em concordância com os valores obtidos para Rf. Ou seja, observou-se 

maiores valores de Qf para os filmes que apresentaram menores valores de Rf e, à medida que 

o valor de Rf foi acrescido, o valor de Qf para os respectivos filmes sofreu uma diminuição. 

Os circuitos apresentaram razoáveis valores de chi-quadrado (χ
2
), na ordem de 10

-3
, o 

sistema então é estável com o tempo e apresenta um bom ajuste dos dados experimentais, 

apoiando um baixo erro estatístico na simulação dos dados experimentais. 
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5.3.4 Análises de MEV para as plataformas eletroquímicas eletrogeradas às diferentes 

velocidades de varredura  

 

Na Figura 28 são apresentadas as imagens referentes a ampliação de 1000x, para todas 

as plataformas EG/poli(4-HFA), modificadas com as diversas velocidades de varredura 

investigadas. 

 

Figura 28: Imagens de MEV para os EG/poli(4-HFA), modificados com 100 ciclos de 

potencial, nas velocidades de varredura de: (A) 25; (B) 50; (C) 75 e (D) 100 mV/s. Ampliação 

de 1000x. 

 

As imagens obtidas por MEV mostram que em todos os casos não há total 

recobrimento da superfície do grafite, o qual apresenta alta porosidade. Na Figura 28 nota-se 

que não existe diferença significativa na quantidade de material adsorvido na superfície do 

eletrodo. Contudo, as imagens sugerem que diferentes velocidades de varredura para a 

eletropolimerização ocasionam a formação de filmes com morfologias distintas, uma vez que 

observa-se diferença significativa no aspecto morfológico dos filmes adsorvidos sobre os 

eletrodos. 

Para os filmes formados nas velocidades de 25, 50 e 75 mV/s nota-se morfologia e 

recobrimento de superfície uniformes. Por outro lado, com o aumento da velocidade de 
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varredura o material adsorvido sofre alteração em sua morfologia. Para o eletrodo modificado 

a uma velocidade de 100 mV/s é possível observar que a adsorção do filme bem como seu 

crescimento ocorreram de forma irregular, gerando um material com aspecto mais "grosseiro" 

quando comparado aos demais eletrodos. As imagens de MEV corroboram com os resultados 

discutidos nos itens anteriores. Menores velocidades de varredura tendem a permitir que 

ocorra um acoplamento polimérico mais organizado, de forma que o filme polimérico 

formado apresente morfologia mais uniforme. Maiores velocidades de varredura tendem a não 

permitir que ocorra o acoplamento ideal, gerando um material menos organizado e de 

morfologia não uniforme.  

 

5.3.5 Imobilização e detecção de oligonucleotídeos sobre as plataformas EG/poli(4-HFA)  

 

Para estudar a influência da velocidade de varredura na modificação do EG, foi 

monitorada a adsorção da sonda poliGA-2 sobre as diversas plataformas EG/poli(4-HFA), 

bem como a intercalação com o alvo complementar poliCT-2. A Figura 29 apresenta o 

monitoramento indireto da adsorção da ssDNA e do evento de hibridização para formação da 

dsDNA utilizando AM e BE, respectivamente. 

A Figura 29A apresenta os picos de redução do AM obtidos por (VPD para os 

eletrodos de grafite modificados com poli(4-HFA) formado a partir de diferentes velocidades 

de varredura. Nota-se que, dentre os eletrodos modificados, menores amplitudes nos valores 

de Ip,c são atribuídas aos eletrodos modificados com 25 e 50 mV/s, respectivamente. Não 

havendo diferença significativa entre estas duas modificações.  Nota-se também que maiores 

amplitudes na Ip,c foram obtidas para o eletrodo modificado a velocidade de varredura de 75 

mV/s, apresentando um resultado 19% superior quando comparado ao eletrodo modificado a 

25 mV/s e 92% superior quando comparado ao EG. 

Observa-se novamente que, apesar de diferentes valores de Ip,c, para todos os eletrodos 

a redução do AM ocorre em cerca de -0,28 V. Como para todos os eletrodos investigados, 

condições como volume da solução de poliGA-2 imobilizada, concentração do 

oligonucleotídeo, tempo de imobilização foram as mesmas, conclui-se que o eletrodo que 

apresentou as melhores respostas para imobilização e detecção desta base foi o eletrodo 

modificado a 75 mV/s. 
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Figura 29: VPD para a (A) redução do AM e (B) oxidação do BE. Sendo: EG (- - -), e 

EG/poli(4-HFA) eletrogerado com 100 ciclos de potencial nas velocidades de varredura de 

(─) 25, (─) 50, (─) 75, (─) 100 mV/s. Amplitude: 25 mV; Período do Pulso: 0,20 s; Altura do 

Pulso: 0,06 s; ν = 20 mV/s. Eletrólito: tampão fosfato 0,10 M pH 7,40. 

 

 Na Figura 29B, podemos observar a oxidação do BE para os casos investigados. Para a 

voltametria de pulso diferencial, a corrente de pico está diretamente relacionada com a 

concentração do analito. Desta forma, eletrodos que demonstraram maiores valores de 

corrente de pico apresentam uma concentração superior de dsDNA sobre sua superfície. 

Sendo assim, o eletrodo em 75 mV/s se mostrou mais eficiente como plataforma para 

reconhecimento do evento de hibridização, apresentando valor de Ip,a 13% superior aos 

eletrodos modificados nas demais velocidades de varredura, os quais não apresentaram 
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diferença entre si. O EG apresentou resultado 43% inferior quando comparado ao EG/poli(4-

HFA) modificado a 75 mV/s. 

Conforme observado anteriormente no item 5.2.6, em ambos os casos é possível 

observar que o eletrodo não modificado apresentou os piores resultados. Esta observação 

constata que a presença do poli(4-HFA) tende a melhorar a adsorção de material biológico 

sobre a superfície dos eletrodos de grafite. A Tabela 6 apresenta os valores de corrente de pico 

obtidos para as diversas modificações estudadas. 

 

Tabela 6: Valores das correntes de pico para redução do AM e oxidação do BE para os EG e 

EG/poli(4-HFA) modificados em diferentes velocidades de varredura, contendo sonda e sonda 

+alvo.  

Transdutor  Ip,c de redução do AM / µA Ip,a de oxidação do BE / µA 

EG 401 51 

EG/poli(4-HFA) - 25 mV/s 648 65 

EG/poli(4-HFA) - 50 mV/s 657 65 

EG/poli(4-HFA) – 75 mV/s  704 73 

EG/poli(4-HFA) – 100 mV/s  768 65 

 

A hibridização da dsDNA também foi estudada utilizando como intercalador o azul de 

metileno. A utilização do AM para detectar hibridização do DNA é baseada na baixa 

afinidade deste composto com a dsDNA comparada a ssDNA. Tem sido demonstrado que o 

AM se liga especificamente a base purina guanina
105-107

. Desta forma, o sinal de baixa 

intensidade de corrente, observada após a hibridização, é devido à baixa interação do AM 

com dsDNA devido a inacessibilidade das bases guanina para o AM após hibridização
56

.  

A Figura 30 exibe o monitoramento indireto da hibridização da dsDNA utilizando o 

AM como intercalador para todos os casos investigados. 

Uma vez que a hibridização bloqueia o acesso do AM aos sítios ativos da guanina, é 

esperada diminuição na Ip,c de redução do agente intercalador. Maiores diferenças entre as 

amplitudes da corrente de pico catódica (ΔIp,c) indicam que a plataforma EG/poli(4-HFA) 

apresenta eficiência superior no monitoramento da hibridização da dsDNA. Desta forma, 

observa-se que a plataforma eletroquímica atua como um bom transdutor para todos os casos 

avaliados, onde foi possível observar e monitorar o evento de hibridização. Contudo, o 

EG/poli(4-HFA) modificado a 75 mV/s apresentou os melhores resultados, uma vez que é 

mostrado um maior valor de ΔIp,c para distinção da dsDNA e dsDNA sobre a superfície do 

transdutor.  
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Figura 30: VPD obtidos para redução do AM adsorvido sobre a superfície do EG/poli(4-

HFA) contendo () ssDNA e (- - -) dsDNA. Sendo: (A) EG, e EG/poli(4-HFA) modificados 

com as velocidades de varredura de (B) 25, (C) 50, (D) 75 e (E) 100 mV/s. Amplitude: 25 

mV; Período do Pulso: 0,20 s; Altura do Pulso: 0,06 s; ν = 20 mV/s. Eletrólito: tampão fosfato 

0,10 M pH 7,40. 

 

Os valores de Ip,c obtidos pela redução do AM para o monitoramento da ssDNA e 

dsDNA, bem como os valores de ΔIp,c  estão agrupados na Tabela 7.  
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Tabela 7: Correntes de pico para redução do AM no monitoramento de ssDNA e dsDNA nos 

eletrodos modificados com diferentes velocidades de varredura 

Transdutor  
Ip,c para ssDNA / 

µA 

Ip,c para dsDNA / 

µA 
ΔIp,c / % 

EG 401 358 10 

EG/poli(4-HFA) - 25 mV/s 648 584 12 

EG/poli(4-HFA) - 50 mV/s 657 584 11 

EG/poli(4-HFA) – 75 mV/s  768 540 30 

EG/poli(4-HFA) – 100 mV/s  704 590 16 

 

Todos os resultados discutidos até o presente momento permitiram a otimização de 

dois importantes parâmetros para a eletropolimerização do poli(4-HFA). Para a finalidade de 

desenvolvimento de biossensores, as plataformas EG/poli(4-HFA) formadas com 100 ciclos 

de potencial a uma velocidade de varredura de 75 mV/s apresentaram os melhores resultados 

para os estudos realizados. Desta forma, estes parâmetros foram definidos para a construção 

do genossensor para monitoramento da Mycobacterium tuberculosis.  

 

5.4 Construção do genossensor para Mycobacterium tuberculosis 

 

Após as diversas análises acerca dos melhores parâmetros de eletropolimerização do 

poli(4-HFA), a plataforma EG/poli(4-HFA) preparada com 100 ciclos de potencial à 75 mV/s, 

foi aplicada na construção de um genossensor para detecção do bacilo Mycobacterium 

tuberculosis. O AM foi escolhido como intercalador para desenvolvimento do dispositivo 

devido a duas razões: (i) apresentou resolução superior ao BE nas análises anteriores; (ii) 

possui toxicidade inferior quando comparado ao BE. 

 

5.4.1 Estudos da influência do eletrólito na resposta do biossensor 

 

É bem fundamentado na literatura que os parâmetros de utilização da solução tampão 

utilizados para conduzir estudos de biossensoriamento apresentam impacto direto na 

qualidade e intensidade do sinal mensurado. Desta forma, o eletrólito escolhido deve possuir 

características como composição, pH e concentração que propiciem a ocorrência da reação 

biológica desejada
110-112

. Para uma maior eficiência do genossensor desenvolvido, foram 

estudados três tipos de solução tampão que possuem faixas de tamponamento distintas.  

A Figura 31 apresenta os VPD obtidos no monitoramento indireto, pela redução do 

agente intercalador AM, na presença de sonda MYC imobilizada sobre o EG/poli(4-HFA). 
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Figura 31: VPD dos EG/poli(4-HFA) contendo sonda MYC imobilizada, obtidos na redução 

do AM em três tampões diferentes. Sendo: (---) tampão acetato pH 4,50, (---) tampão tris-HCl 

pH 8,00 e (---) tampão fosfato pH 7,40. Amplitude: 25 mV; Período do Pulso: 0,20 s; Altura 

do Pulso: 0,06 s; ν = 20 mV/s.  

 

Nota-se na Figura 31 que o tampão fosfato apresenta melhor resultado para detecção 

do AM, com um sinal 168% superior quando comparado ao tampão tris-HCl e 247% superior 

quando comparado ao tampão acetato. Desta forma, tampão fosfato foi definido e escolhido 

como eletrólito suporte para utilização nos estudos envolvendo o biossensor. 

Diante da escolha da solução tampão, investigou-se a influência do pH variando este 

parâmetro na faixa de 7,00 a 8,00, bem como a concentração deste na faixa de 50 a 150 mM. 

A dependência da corrente de pico para os diversos valores de pH e concentração avaliados 

são apresentados na Figura 32. 

Os resultados obtidos pelos experimentos realizados e apresentados nas Figuras 31, 

32A e B complementam a escolha das melhores condições de utilização da solução do 

eletrólito para ser utilizado no biossensor, ou seja, foram definidos para solução tampão 

fosfato, a concentração 150 mM e pH 7,60.  

A escolha da composição e concentração da solução tampão estão diretamente 

relacionadas com a mimetização do ambiente biológico, onde as espécies do fosfato já 

demonstraram eficiência em diversos outros sistemas reportados na literatura
113,114

. Por outro 

lado, o pH desempenha um papel fundamental na manutenção do DNA, uma vez que o valor 

próximo do pH fisiológico garante que o material biológico não sofrerá desnaturação
115

. 
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Figura 32: Dependência da corrente de pico com a variação dos parâmetros estudados. Em 

(A) avaliou-se as concentrações de 0,050, 0,10 e 0,150 M. Em (B) avaliou-se o pH do tampão 

variando este parâmetro na faixa de 7,0 a 8,0. 

 

5.4.2 Otimização dos parâmetros de adsorção da sonda MYC 

 

Na Figura 33, é apresentado os estudos de otimização dos parâmetros essenciais de 

desenvolvimento do biossensor a saber: volume da solução estoque contendo a sonda do 

Mycobacterium tuberculosis colocada sobre a superfície do EG/poli(4-HFA); tempo de 

contato da sonda com o transdutor desenvolvido, e temperatura na qual foi mantido o 

biossensor durante o processo de imobilização.  
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Figura 33: Dependência da corrente de pico em função da variação dos parâmetros avaliados 

durante a imobilização da sonda MYC. Em (A) avaliou-se os volumes de 5, 10, 15 e 20 µL. 

Em (B) avaliou-se os tempos de adsorção de 10, 15, 20 e 25 minutos. Em (C) avaliou-se as 

temperaturas de 32, 42 e 52 ºC. 
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A importância de se avaliar o volume reside no fato de que é necessário utilizar um 

volume suficiente para cobrir toda a superfície do eletrodo, porém, um excesso de solução 

ocasiona o escorrimento da mesma pelas laterais do eletrodo. Este escorrimento faz com que o 

volume real sobre a superfície do eletrodo seja diminuído, o que acarreta uma menor 

quantidade de sonda MYC disponível para adsorver sobre a plataforma.  

O tempo de imobilização e a temperatura estão diretamente relacionados com a 

preservação das características da ssDNA utilizada como sonda. Longo tempo de incubação 

ou temperaturas elevadas podem ocasionar a desnaturação do material genético. Em adição, 

longo tempo de incubação ou temperaturas elevadas também podem ocasionar o ressecamento 

do eletrodo, o que é desfavorável uma vez que a adsorção ocorre em solução.  

 Observando a Figura 33 é possível notar que o volume de 15 µL foi suficiente para 

cobrir a superfície do eletrodo sem causar escorrimento de solução pelas laterais, o tempo de 

20 minutos e a temperatura de 42 ºC foram suficientes para não ressecar o eletrodo ou 

desnaturar as propriedades da ssDNA, sendo estes os parâmetros escolhidos para a construção 

do genossensor. 

 

5.4.3 Otimização dos parâmetros de hibridização da sonda MYC com alvo 

 

Os mesmos parâmetros avaliados na adsorção da sonda MYC foram também avaliados 

para detecção do evento de hibridização com o alvo complementar. 

Na Figura 34 são apresentados os resultados obtidos na otimização da adição do 

volume da solução alvo à sonda, tempo de contato da solução alvo com a sonda e temperatura 

de hibridização.  

O acesso do AM aos sítios da guanina está impedido quando ocorre a hibridização da 

sonda com o alvo para formação da dsDNA. Sendo assim, para detecção e avaliação da 

eficiência da hibridização a redução do AM foi monitorada, sendo que considera-se mais 

eficiente a plataforma que apresenta a menor Ip,c.  É possível notar que o volume de 10 µL, 

tempo de 20 minutos e temperatura de 42 ºC foram as condições que apresentaram os 

melhores resultados para a hibridização da sonda MYC com o alvo complementar.  

Como esperado, observa-se que as melhores condições de tempo e temperatura 

necessários para que ocorra adsorção/imobilização da sonda sobre o EG/poli(4-HFA), bem 

como aconteça a hibridização foram os mesmos, o que garante uma boa interação de ambos 

os procedimentos a serem realizados durante o processo de construção do genossensor. 
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Figura 34: Dependência da corrente de pico em função da variação dos parâmetros avaliados 

durante a hibridização do alvo MYC. Em (A) avaliou-se os volumes de 5, 10, 15 e 20 µL. Em 

(B) avaliou-se os tempos de adsorção de 10, 15, 20 e 25 minutos. Em (C) avaliou-se as 

temperaturas de 32, 42 e 52 ºC. 
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A avaliação dos parâmetros estudados neste trabalho, permitiu encontrar as melhores 

condições para desenvolvimento e atuação do genossensor desenvolvido para Mycobacterium 

tuberculosis. A Figura 35 apresenta os voltamogramas de pulso diferencial referentes à 

detecção realizada antes e após o processo de otimização destes parâmetros. 
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Figura 35: VPDs obtidos para redução do AM (A) antes e (B) após realização dos 

procedimentos de otimização do genossensor. Sendo: () sonda MYC e (---) sonda MYC + 

alvo específico. Amplitude: 25 mV; Período do Pulso: 0,20 s; Altura do Pulso: 0,06 s; ν = 20 

mV/s. 

 

Comparando-se os resultados obtidos na Figura 35 é possível notar que, após o 

processo de otimização, o genossensor adquiriu maior sensibilidade quando comparado ao 

dispositivo não otimizado. A Figura 35A mostra que, após o processo de hibridização, a Ip,c  

do AM diminuiu 14% em relação a detecção somente na sonda. Por outro lado, na Figura 35B 

este mesmo estudo apresentou diminuição nos valores de Ip,c na ordem de 34%. Estes 
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resultados comprovam que o processo de otimização dos parâmetros para construção do 

genossensor agregou considerável melhoria na sensibilidade do dispositivo desenvolvido. A 

Tabela 8 reúne os resultados obtidos para melhor visualização dos dados. 

 

Tabela 8: Correntes de pico catódicas obtidas para o biossensor não otimizado em 

comparação com as correntes de pico catódicas obtidas para o biossensor otimizado. 

Biossensor Ip,c ssDNA / µA Ip,c dsDNA / µA ΔIp,c (µA) ΔIp,c (%) 

Não otimizado 271 232 39 14 

Otimizado 307 203 104 34 

 

5.4.4 Avaliação da resposta do genossensor em função da concentração da solução alvo 

 

Para fins de avaliação da sensibilidade do biossensor, foi investigado a construção da 

curva analítica de resposta do biossensor, pela variação da concentração do alvo MYC 

adicionado ao EG/poli(4-HFA) contendo a sonda. Esta é uma etapa extremamente importante, 

pois pode ser possível determinar qual a menor quantidade de Mycobacterium tuberculosis 

que o genossensor é capaz de reconhecer/detectar. A Figura 38 apresenta a variação da Ip,c em 

função da concentração da solução alvo, nas melhores condições de resposta do genossensor.  
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Figura 36: Curva analítica obtida para o dispositivo desenvolvido, sendo avaliadas as 

concentrações de 0,016, 0,032, 0,063 e 0,126 mM utilizando volume de solução de 10 µL, 

tempo de hibridização de 20 minutos e temperatura de incubação de 42 ºC. Intercalador: 20 

µL de AM 5,00 x 10
-4
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A curva analítica obtida apresentou coeficiente de correlação de 0,97 e erro de 4,8%. 

A menor quantidade detectável de Mycobacterium tuberculosis foi determinada em 0,16 

nmols do alvo complementar MYC. A literatura afirma sobre a dificuldade em se detectar a 

tuberculose em estágios iniciais, e antes de se manifestar a doença
95-97

. Contudo, não é 

informado nenhum dado acerca da quantidade de Mycobacterium tuberculosis presentes em 

indivíduos infectados. Como o objetivo do dispositivo é reconhecer o alvo, ou seja fornecer 

informações acerca da infecção ou não pelo bacilo, entendemos que os resultados aqui 

encontrados são considerados promissores uma vez que o genossensor desenvolvido 

apresentou reprodutibilidade, estabilidade e conseguiu detectar uma baixíssima quantidade do 

alvo MYC. 

 

5.4.5 Estudo de interferentes utilizando alvo não específico MYC-NE 

 

A sensibilidade do dispositivo na presença de alvos não específicos é um importante 

fator para garantir a especificidade do sistema. Neste sentido, foi avaliada preliminarmente a 

sensibilidade do biossensor frente a sua resposta com alvo não específico MYC-NE.  

O MYC-NE selecionado, foi uma sequência que apresenta uma alteração do alvo 

específico MYC com 7 mismatchs em seu sequenciamento, ou seja, 7 bases não 

complementares, isto representa 65 % de similaridade com o alvo específico. A Figura 36 

apresenta os VPD referentes a resposta do biossensor para sonda MYC, sonda + alvo e sonda 

+ alvo não específico. 

Observa-se na Figura 37 que o alvo não específico MYC-NE ocasionou uma 

diminuição 16% no sinal da sonda MYC. Uma vez que a MYC-NE apresenta 65% de 

complementariedade com a ssDNA da sonda MYC, este resultado se mostra satisfatório visto 

que a diminuição do sinal foi 46 % inferior à diminuição causada pelo alvo MYC. Esta 

diminuição no sinal da sonda MYC se justifica pelas regiões do interferente MYC-NE que 

apresentam complementaridade com a sonda, o que pode ocasionar hibridizações parciais em 

determinados trechos do código genético. 
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Figura 37: VPDs para redução do AM. Sendo (─) sonda MYC, (─) sonda + alvo não 

específico MYC-NE e (─) sonda + alvo MYC. Amplitude: 25 mV; Período do Pulso: 0,20 s; 

Altura do Pulso: 0,06 s; ν = 20 mV/s. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS  

 

A proposta deste trabalho foi contribuir na área do desenvolvimento de biossensores 

eletroquímicos, pela investigação da utilização de plataformas eletroquímicas funcionalizadas 

com filmes poliméricos aplicadas a genossensores.  

Foram desenvolvidos eletrodos modificados com filmes poliméricos derivados do 

ácido 4-hidroxifenilacético (4-HFA). Estas plataformas foram otimizadas e posteriormente 

aplicadas no desenvolvimento de um genossensor eletroquímico para detecção do bacilo 

Mycobacterium tuberculosis. 

Realizou-se a eletropolimerização do ácido 4-hidroxifenilacético sobre eletrodos de 

grafite, utilizando-se a técnica de voltametria cíclica. A eletropolimerização foi realizada em 

meio de ácido perclórico, onde foi possível observar a deposição do poli(4-HFA), sendo que 

este material apresentou atividade eletroquímica, caracterizada pela presença de um par redox 

eletroativo. 

Para otimizar o desenvolvimento do transdutor eletroquímico, a eletrogeração dos 

filmes poliméricos foi avaliada otimizando-se os parâmetros de números de ciclos de 

potencial e velocidade de varredura. Dentre os números de ciclos de potencial estudados, 

observou-se que uma maior eletroatividade dos EG modificados, foi observada a medida que 

se aumenta o número de ciclos de potencial. Este resultado foi comprovado pela resposta 

eletroquímica dos EG/poli(4-HFA) em solução contendo somente eletrólito suporte, bem 

como pela análise das imagens de MEV. Por outro lado, devido ao caráter aniônico do filme 

formado, uma maior quantidade de filme polimérico sobre a superfície do EG tende a 

dificultar o processo de transferência eletrônica do par ferrocianeto/ferricianeto de potássio, o 

que foi comprovado pelos VCs em solução da respectiva sonda e pelos espectros de 

impedância observados. O EG/poli(4-HFA) que apresentou as melhores repostas da 

eletroatividade do material adsorvido bem como do processo de imobilização/adsorção de 

oligonucleotídeos foi o EG preparado com 100 ciclos consecutivos de potencial. 

A influência da velocidade de varredura está intimamente relacionada com o 

mecanismo de eletropolimerização e com o acoplamento polimérico. Menores velocidades de 

varredura tendem a gerar um acoplamento mais organizado, com uma maior sobreposição dos 

anéis e, por consequência, uma maior eletroatividade da plataforma EG/poli(4-HFA). Por 

outro lado, maiores velocidades de varredura tendem a gerar um acoplamento menos 

organizado, diminuindo a eletroatividade do filme formado. O EG/poli(4-HFA) que 
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apresentou as melhores repostas para imobilização/adsorção de oligonucleotídeos foi o EG 

eletrogerado à 75 mV/s. 

Todos os EG/poli(4-HFA) foram eficientes para adsorção e detecção dos 

oligonucleotídeos poliGA-1 e poliGA-2, bem como na detecção de hibridização com os 

respectivos oligonucleotídeos complementares poliCT-1 e poliCT-2. Os intercaladores azul de 

metileno e brometo de etídio apresentaram resultados satisfatórios para o reconhecimento dos 

processos de hibridização.  

Foi possível observar melhorias significativas para os eletrodos modificados, tanto na 

imobilização como na detecção dos oligonucleotídeos, em relação aos eletrodos não 

modificados. Por meio dos estudos realizados com a eletropolimerização do 4-HFA sobre EG, 

bem como da incorporação de oligonucleotídeos sobre a matriz de poli(4-HFA), pode-se 

concluir que a plataforma EG/poli(4-HFA) se mostrou bastante promissora para o 

desenvolvimento de genossensores. Sendo que, a plataforma modificada com 100 ciclos de 

potencial na velocidade de 75 mV/s apresentou as melhores características para aplicação no 

desenvolvimento de genossensores. 

A construção do genossensor para detecção do bacilo Mycobacterium tuberculosis 

comprovou os resultados encontrados anteriormente, uma vez que a plataforma demonstrou 

excelente sensibilidade ao utilizar o AM como intercalador. O genossensor desenvolvido 

apresentou um excelente limite de detecção de 0,16 nmol, operando com volumes baixíssimos 

de solução, sendo estes 15 µL de sonda MYC e 10 µL de alvo MYC. Foi possível desenvolver 

o dispositivo e ainda otimizar vários parâmetros de adsorção da sonda e hibridização do alvo, 

o que ocasionou uma melhoria da diminuição do sinal de redução do AM de 14% para 34%. 

O genossensor apresentou ainda um excelente tempo de resposta, sendo 20 minutos tempo 

suficiente para hibridização eficiente do alvo MYC.  

Estudos com o interferente alvo não específico MYC-NE demonstraram que o 

genossensor desenvolvido foi eficiente da distinção entre seu alvo complementar e não 

complementar. A hibridização com o interferente contendo 65% de similaridade resultou em 

uma diminuição do sinal da sonda MYC 46% inferior à diminuição causada pela hibridização 

com o alvo complementar. 

Devido a boa qualidade dos resultados encontrados, o genossensor desenvolvido se 

mostrou bastante promissor e de importância relevante, uma vez que o diagnóstico da 

tuberculose ainda carece de um método eficiente, rápido e barato. Porém, muito ainda pode 

ser feito para que a qualidade do biossensor desenvolvido possa ser aumentada. 
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Como perspectiva tem-se a miniaturização do sistema para aproximação de uma 

versão comercial. Estudos iniciais já foram realizados e mostraram que o poli(4-HFA) se 

eletropolimeriza eficientemente sobre eletrodos impressos de grafite. Análises iniciais acerca 

da detecção de Mycobacterium tuberculosis em eletrodos impressos modificados com poli(4-

HFA) também demonstraram ótimos resultados, com melhoria da resolução do sinal e da 

sensibilidade do dispositivo.  
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