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... Desta forma, senhores, não é possível escrever sobre algo sem estar lá. 

Todavia, podemos fingir um momento de transcendência do real e 

contemplarmos o além da barreira, e neste momento, sua linguagem 

conseguirá unificar os dois paralelos e apareceremos, então, com uma única 

escrita. ... 

 

“A Realidade, quando pensada, é adulterada. E, quando falada, é duas vezes 

adulterada. E, quando escrita, é três vezes adulterada.” 

Huberto Rohden, 

Einstein: o enigma do universo 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Dedico este trabalho 

aos esforços de Luiz Tavares Ribeiro Filho 

 e de Lêda Maria Gato Ribeiro,  

que me permitiram terminar o mestrado.

 



AGRADECIMENTOS 
 
 
 
Nos últimos anos, tive a oportunidade de viver como vivem os animais. Neste 
período, conheci a dor do nascimento, da evolução e do término de algo. Este 
trabalho, além de sua contribuição científica, trouxe uma contribuição espiritual ao 
meu ser. Uma vez que, durante este período de minha vida, cruzei meu caminho 
com diferentes seres e estes passaram a incorporá-la. Talvez, eu cometa a injúria de 
não citá-los por algum motivo em particular, mas lembrarei de agradecê-los um dia. 
 
Começarei agradecendo ao meu mestre, Flamarion Borges Diniz, que através de sua 
escola me mostrou um caminho à frente. Devo admitir que ao longo de minha 
evolução eu o acusei de ausente, quando o cansaço me consumiu. No entanto, hoje 
eu percebo o que me tornei e compreendo o seu comportamento. Deste modo, nada 
posso dizer se não obrigado. 
 
Na seqüência, eu agradeço a Roselí (Rose) por ter me mostrado o verdadeiro 
significado das palavras CIENTISTA, SER HUMANO e AMIGA. Com isto, ela me 
ajudou a dar os primeiros passos para minha vida cientifica. 
 
Obrigado, professor Benício, por ter dedicado uma parte de seu tempo ao meu 
trabalho. Também quero agradecer por contribuir para a minha formação cientifica 
e moral. 
 
Quero agradecer ao professores do departamento que participaram da minha 
formação de mestre, sem esquecer dos que acreditaram no meu potencial. 
 
Agradeço aos camaradas de trabalho, de conversa, de criação e de discussão. 
 
Agradeço de maneira especial aos meus parentes que sempre compreenderam 
minha ausência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ÍNDICE 
 
 
 
AGRADECIMENTOS ....................................................................................... VII 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................... XI 

ÍNDICE DE TABELAS ..................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE SÍMBOLOS ................................................................................... XIV 

RESUMO ........................................................................................................ XVI 

ABSTRACT ..................................................................................................... XVII 

 

 

 
CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO ........................................................................ 1 

I.1 – Estudos termodinâmicos do processo de adsorção ..................................... 2 

I.1.1 – Interações intramoleculares e interfaciais ........................................... 3 

I1.1.1 – Estruturas das proteínas ......................................................... 3 

I.1.1.2 – Estrutura da interface solução aquosa/proteína/ superfície .... 5 

I.1.2 – Investigações do processo de adsorção ............................................... 8 

I.2 – Estudos cinéticos do processo de adsorção ................................................ 12 

I.2.1 – Transporte e adsorção da proteína à superfície e a formação da 

camada adsorvida ......................................................................................... 

 

12 

I.2.2 – Investigações da cinética de adsorção ................................................. 14 

I.3 – Investigações sobre a adsorção da concanavalina A ................................... 17 

I.3.1 – A lectina concanavalina A .................................................................. 18 

I.3.2 – Estudos da adsorção da concanavalina A ........................................... 19 

I.4 – Objetivos ................................................................................................... 21 

 

CAPÍTULO II: PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL ........................................ 22 

II.1 – Reagentes e Soluções ............................................................................... 22 

II.2 – Instrumentação ........................................................................................ 23 

II.2.1 – aparelhagem ..................................................................................... 23 

II.2.2 – Células eletroquímicas ...................................................................... 23 

II.2.3 – Limpeza das celas eletroquímicas e dos eletrodos .............................. 24 

 VIII



 

II.2.3.1 – Limpeza das celas eletroquímicas, dos eletrodos de referência 

e do eletrodo auxiliar ............................................................................ 

 

24 

II.2.3.2 – Procedimento de limpeza dos eletrodos de trabalho ................ 25 

II.3 – Experimentos ........................................................................................... 26 

II.3.1 – Verificação da integridade estrutural da concanavalina A .................. 26 

II.3.2 – Adsorção da concanavalina A às superfícies ...................................... 26 

II.3.3 – Voltametria cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica ...... 26 

II.3.4 – Medida de impedância eletroquímica a uma frequência fixa ............... 27 

II.4 – Modelagens .............................................................................................. 27 

II.3.1 – Modelagem da espectroscopia de impedância eletroquímica .............. 27 

II.3.2 – Modelagem dos resultados da impedância (100 Hz) em função do 

Tempo .......................................................................................................... 

 

27 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................... 28 

III.1 - Estudos de adsorção da concanavalina a sobre eletrodos de ouro e 

carbono vítreo.................................................................................................... 

 

28 

III.1.1 – Integridade estrutural da concanavalina A ....................................... 28 

III.1.2 – Detecção da concanavalina A sobre os eletrodos ............................... 30 

III.1.2.1 – Eletrodo de ouro ................................................................... 30 

III.1.2.1.1 – Limpeza da superfície ............................................... 30 

III.1.2.1.2 – Detecção da concanavalina A sobre o eletrodo .......... 31 

III.1.2.1.3 – Modelagem dos dados da espectroscopia de 

impedância eletroquímica ........................................................... 

 

36 

III.1.2.2 – Eletrodo de carbono vítreo .................................................... 42 

III.1.2.2.1 – Limpeza da superfície ............................................... 42 

III.1.2.2.2 – Detecção da concanavalina a sobre o eletrodo .......... 43 

III.1.3 – O efeito da presença dos íons na estrutura da proteína e da 

superfície sobre a estrutura da camada adsorvida ........................................ 

 

46 

III.2 - Cinética de adsorção da concanavalina a sobre eletrodo de platina .......... 49 

III.2.1 – Resultados cinéticos da adsorção da concanavalina A sobre 

eletrodos de platina ...................................................................................... 

 

49 

III.2.1.1 – Análise dos resultados experimentais .................................... 49 

III.2.1.2 – Extração dos valores da resistência e da capacitância em 

função do tempo ................................................................................... 

 

51 

III.2.2 – Desenvolvimento do modelo teórico .................................................. 53 

 IX



 

III.2.2.1 – Modelo cinético ..................................................................... 53 

III.2.2.2 – Aplicação do modelo cinético no circuito equivalente ............. 54 

III.2.3 – Ajuste teórico dos resultados experimentais ..................................... 54 

  

CAPÍTULO IV: CONCLUSÕES ...................................................................... 58 

IV.1 – Conclusões da detecção da proteína adsorvida......................................... 58 

IV.2 – Conclusões dos estudos cinéticos............................................................. 59 

  

CAPÍTULO V: PERSPECTIVAS .................................................................... 60 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 61 

 

 

 

 X



 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
 
Figura I.1. Esquema da estrutura terciária globular de uma proteína. Os 
cilindros representam estruturas de α-hélice, as setas representam estruturas 
de folha-β e as linhas escuras representam o loop. A forma da maioria das 
proteínas globulares é similar a uma esfera, como demonstrado pela linha 
pontilhada. ....................................................................................................... 
 

 
 
 
 

4 

Figura I.2. Esquema da interface superfície/proteína/solução, demonstrando 
as possíveis interações que podem ser formadas entre cada elemento da 
interface. .......................................................................................................... 
 

 
 

6 

Figura I.3. Esquema da proteína adsorvida numa orientação (a) ligada pela 
extremidade (End-on) e (b) ligada pela lateral (Side-on). ..................................... 
 

 
13 

Figura I.4. Esquema da estrutura quaternária da concanavalina A, onde são 
apresentados seus sítios S1 e S2 para Mn++ e Ca++, respectivamente. ................ 
 

 

 
18 

Figura II.1. Células eletroquímicas, sendo a primeira (a) utilizada na limpeza 
dos eletrodos de trabalho e a segunda (b) na realização das medidas de 
detecção da proteína adsorvida. ........................................................................ 
 

 

 
 

24 

Figura III.1. Espectro de absorção no UV-visível, numa região de 190 – 900 nm 
para a concanavalina A ativada 200 µg/mL. Solução tampão Tris 0,05 M em 
NaCl 0,3 M, MnCl2 3 mM, CaCl2 3 mM com pH 7,4 ajustado por uma solução 
de HCl 0,1 M, 25 ºC. ......................................................................................... 
 

 
 
 

29 

Figura III.2. Resultados da absorção no visível a um comprimento de onda de 
460 nm, onde ( ) foi realizado um dia após a confecção da solução e (+) foi 
realizado uma semana após a confecção da solução. Solução de concanavalina 
A ativada 200 µg/mL e glicogêneo 60 µg/mL em tampão Tris 0,05 M em NaCl 
0,3 M, MnCl2 3 mM, CaCl2 3 mM com pH 7,4 ajustado por uma solução de HCl 
0,1 M, 25 ºC. .................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

29 

Figura III.3. 30o voltamograma para o eletrodo de ouro em H2SO4 0,5 M. v = 60 
mV/s, 25 ºC. (a) voltamograma completo, (b) ampliação do voltamograma 
cíclico da figura III.3.a, onde é dado destaque aos picos anódicos. ..................... 
 

 
 

31 

Figura III.4. Voltamograma cíclico para o eletrodo de ouro limpo (⎯), com 
proteína ativada (▬) e com proteína desativada (---) em uma solução de 
ferro/ferricianeto de potássio 1 mM em NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 6,5. ................ 
 

 
 
 

32 
Figura III.5. (a) Gráfico de Zim vs Zre, onde (x) é o eletrodo de ouro limpo, (Ο) é o 
eletrodo de ouro com proteína na forma ativada e (■) na forma desativada. (b) 
ampliação da região entre 0 e 4 kΩ. Solução de ferro/ferricianeto de potássio 1 
mM em NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 6,5 (as barras de intervalo de confiança foram 
omitidas para melhor visualização). Intervalo de confiança de 95%. .................. 

 
 
 
 

33 
 
 

 
 

 XI



 

Figura III.6. Gráfico do ângulo de fase em função da freqüência, onde (x) é o 
eletrodo de ouro limpo, (Ο) é o eletrodo de ouro com proteína na forma ativada 
e (■) na forma desativada. Solução de ferro/ferricianeto de potássio 1 mM em 
NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 6,5. Intervalo de  confiança de 95%............................... 
 

 
 
 

35 

Figura III.7. Circuitos equivalentes. (a) Randles aplicado ao resultado do 
eletrodo de ouro e (b) Randles modificado aplicado aos resultados do eletrodo 
com proteína na forma ativada e desativada. RΩ é a resistência da solução, Rte é 
a resistência de transferência de elétrons para o sistema sem proteína 
adsorvida, Rp é a resistência de transferência de elétrons para o sistema com 
proteína adsorvida, Cdc é a capacitância de dupla camada, Zw é a impedância 
de Warburg e ZEFC é a impedância referente ao elemento de fase constante. ....... 
 

 
 
 
 
 
 

37 

Figura III.8. Respectivos ajustes utilizando os modelos apresentados na figura 
III.7.a e III.7.b, sendo (Χ) para eletrodo limpo, (Ο) para eletrodo com proteína 
ativada, (■) para eletrodo com proteína desativada e (----) são os ajustes. .......... 
 

 
 

38 

Figura III.9. 40o voltamograma do eletrodo de carbono vítreo em H2SO4 0,5 M. 
v = 20 mV/s, 25 ºC. Os picos existentes entre a região de evolução de oxigênio 
e hidrogênio são relativos a oxidação e redução de grupos ativadores da 
superfície. ......................................................................................................... 
 

 
 
 

42 

Figura III.10. Voltamograma cíclico do eletrodo de carbono vítreo limpo (⎯), 
com proteína ativada (▬) e com proteína desativada (…). Solução de 
ferro/ferricianeto de potássio 1 mM em NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 6,5. ................. 
 

 
 

43 

Figura III.11. Gráfico do ângulo de fase em função da freqüência, onde (x) é o 
eletrodo de carbono vítreo limpo, (o) é o eletrodo com proteína na forma ativada 
e (■) na forma desativada. Solução de ferro/ferricianeto de potássio 1 mM em 
NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 6,5. Intervalo de confiança de 95%. .............................. 
 

 
 
 

45 

Figura III.12. Curvas experimentais a 100 Hz da (a) Zr(t) e da (b) Zi(t), sendo 
(o) forma da concanavalina A ativada e (+) forma desativada. Resultados 
fornecidos por R. R. Ueta52. ............................................................................... 
 

 
 

49 

Figura III.13. Gráfico do φ(t), sendo (o) a concanavalina A ativada e (+) a 
concanavalina A desativada. ............................................................................. 
 

 
50 

Figura III.14. Gráficos da (a) capacitância e da (b) resistência em função do 
tempo, onde apresentamos ambas as formas da proteína, sendo estas a (o) 
ativada e a (+) desativada. ................................................................................. 
 

 
 

52 

Figura III.15. Ajuste teórico (---) para (a) C(t) e (b) R(t) da concanavalina A na 
forma (ο) ativada e (+) desativada. ..................................................................... 

 
55 

 

 XII



 

ÍNDICE DE TABELAS 
 
 
 
Tabela II.1. Condições experimentais da voltametria cíclica. ............................. 
 

 
25 

Tabela III.1. Variação dos parâmetros voltamétricos em função da presença da 
proteína na superfície do eletrodo de ouro. ........................................................ 
 

 
32 

Tabela III.2. Parâmetros extraídos da modelagem dos resultados da espectros-
copia de impedância eletroquímica. .................................................................. 
 

 
38 

Tabela III.3. Valores da capacitância pura extraídos a partir do elemento de 
fase constante. ................................................................................................. 
 

 
40 

Tabela III.4. Valores estimado de d em função da permissividade dielétrica. .... 
 

41 

Tabela III.5. Variação dos parâmetros voltamétricos em função da presença da 
proteína na superfície do eletrodo de carbono vítreo. ......................................... 
 

 
44 

Tabela III.6. Parâmetros extraídos da modelagem dos resultados da medida de 
impedância eletroquímica a uma freqüência de 100 Hz. .................................... 

 
55 

 

 XIII



 

ÍNDICE DE SÍMBOLOS 
 
 
 

Ae Área geométrica do eletrodo 
 

cm2

φ Ângulo de fase 
 

º 

ω Freqüência angular, sendo igual a 2πf 
 

Rad.s-1

τ Constante de tempo, sendo igual a RC 
 

s 

εο Permissividade no vácuo 
 

 

φ(t) Ângulo de fase em função do tempo 
 

º 

θ1 Fator de recobrimento para a proteína adsorvida sem alteração 
 

 

θ2 Fator de recobrimento da proteína alterada 
 

 

∆Ep Diferença entre o potencial de pico anódico e catódico 
 

V 

εp Permissividade dielétrica da proteína 
 

 

⏐Z⏐ Modulo da impedância 
 

Ω 

C Capacitância 
 

µF 

C(t) Capacitância em função do tempo 
 

µF 

Cdc Capacitância de dupla camada 
 

µF 

Cp Capacitância intrínseca da proteína 
 

µF 

d Espessura da camada protéica 
 

Å 

E Potencial de um eletrodo versos uma referência 
 

V 

EFC Elemento de fase constante 
 

 

Ep Potencial de pico 
 

V 

f Freqüência 
 

Hz 

I Corrente 
 

A 

Ip Corrente de pico 
 

A 

j 1−  
 

 

k1 Constante cinética do primeiro evento 
 

s-1

 XIV



 

k2 Constante cinética do segundo evento 
 

s-1

n Natureza da dispersão na capacitância, sendo resistivo para 
n=0, capacitivo para n=1, Warburg para n=1/2 
 

 

p Fator de recobrimento 
 

 

PCZ Potencial de carga zero 
 

V 

Q Constante que contem informações simultânea da superfície e 
das espécies eletroativas 
 

 
Ω-1.sn

R Resistência elétrica 
 

Ω 

RΩ Resistência da solução 
 

Ω 

R(t) Resistência em função do tempo 
 

Ω 

Rp Resistência referente a presença da proteína 
 

Ω 

Rte Resistência transferência de elétrons 
 

Ω 

t Tempo 
 

s 

W Constante que contem informações do processo de transporte 
das espécies eletroativas 
 

 
Ω-1.s1/2

ZEFC Impedância referente ao elemento de fase constante 
 

Ω 

Zi(t) Parte imaginária da impedância no plano complexo em função 
do tempo 
 

 
Ω 

Zim Parte imaginária da impedância no plano complexo 
 

Ω 

Zr(t) Parte real da impedância no plano complexo em função do 
tempo 
 

 
Ω 

Zre Parte real da impedância no plano complexo 
 

Ω 

ZW Impedância de Warburg 
 

Ω 

 

 XV



 

RESUMO 
 
 
 
 O estudo do processo de adsorção espontânea de proteínas vem sendo 

abordado nas últimas décadas por vários pesquisadores. Esta tendência de 

pesquisa é motivada com base na possibilidade de aplicar tais estudos nas áreas 

analítica, industrial e médica. Na tentativa de contribuirmos para esta linha de 

pesquisa, estudamos o processo de adsorção da lectina concanavalina A sobre 

diferentes superfícies sólidas. Este estudo foi dividido em duas partes. Na primeira, 

investigamos a adsorção da proteína sobre as superfícies de ouro e carbono vítreo, 

onde foram utilizadas as técnicas de voltametria cíclica e espectroscopia de 

impedância eletroquímica. Na segunda, realizamos uma modelagem cinética dos 

dados da variação da impedância (freqüência fixa de 100 Hz), em função do tempo 

de adsorção de proteína na superfície de platina, sendo estes resultados fornecidos 

por Roselí R. Ueta. Como resultados da primeira parte, mostramos que a lectina 

apresenta uma maior afinidade pela superfície do eletrodo de ouro. Esta afinidade 

foi associada ao fato da superfície de ouro ser carregada mais positivamente que a 

de carbono vítreo. Na superfície de carbono vítreo observamos que a proteína na 

forma desativada adsorve em dois estados diferentes. Observamos ainda que a 

presença dos íons Ca++ e Mn++ na estrutura da proteína (proteína ativada) promove 

uma diminuição na adsorção da mesma sobre ambas as superfícies. Na segunda 

parte do trabalho, mostramos que é possível modelar resultados cinéticos da 

impedância a uma freqüência intermediária (100 Hz), além de mostrarmos que a 

cinética de adsorção da concanavalina A sobre eletrodo de platina está de acordo 

com um modelo que considera um processo de adsorção seguido de uma 

modificação da camada protéica. Também observamos que a proteína na forma 

ativada sofre modificaçôes mais lentas ao adsorver do que na forma desativada.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 Many researchers have investigated the processes of protein adsorption 

in the past decades. This research trend is a consequence of many potential 

applications in the analytical, industrial, and medical areas. Attempting to give a 

contribution to this research line, we have studied the adsorption of the lectin 

concanavalin A over different solid surfaces. This study was divided in two parts. In 

the first part, we investigated the adsorption of concanavalin A over gold and glassy 

carbon surfaces by means of cyclic voltammetry and electrochemical impedance 

spectroscopy. In the second one, we developed a kinetics model that was applied to 

data of impedance at moderate frequency (100 Hz) as a function of time, for 

adsorption of concanavalin A over platinum. These data were obtained by Roselí R. 

Ueta. As results of the first part, we showed that the lectin displays a stronger 

affinity for gold surfaces. This affinity was associated with the fact that gold surface 

is more positively charged than the glassy carbon surface We observed that the 

protein adsorbs in two different sates on the glassy carbon electrode. We also 

observed that the presence of Ca++ and Mn++ ions inside the protein (activated 

protein) inhibits protein adsorption on both surfaces. In the second part of this 

study, we showed that it is possible to model the kinetics of impedance in the 100 

Hz frequency, in accordance with a process of adsorption followed by a modification 

of protein structure. We also observed that the activated protein displays more 

sluggish modification kinetics than the unactivated protein. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 
 

 

 
 Nas últimas décadas, muitos pesquisadores vêm estudando processos de 

adsorção espontânea de proteínas em superfícies sólidas1 ,2, 3. Um dos motivos é sua 

contribuição na bioengenharia, através de seu auxílio no desenvolvimento de 

sensores. Os estudos sobre adsorção, neste caso, buscam descobrir condições em 

que uma determinada proteína adsorva sem perder suas características do estado 

livre, que são a sua atividade e a sua seletividade por uma determinada molécula. 

Desta maneira, é possível utilizar propriedades equivalentes às da proteína livre 

para fabricar sensores mais exatos e seletivos4. Outra fonte de motivação é a 

aplicação em áreas médicas, como por exemplo, em estudos sobre rejeição de 

materiais utilizados em implantes cardiovasculares. Estes estudos mostram que o 

efeito da adsorção é a aglomeração de proteínas do plasma sangüíneo sobre a 

superfície. Esta aglomeração gera inflamações no local do implante, ocasionando a 

rejeição do material implantado5. No entanto, para se controlar e compreender estes 

processos de adsorção é necessário estudar as interações existentes no sistema 

meio/proteína/superfície. As investigações de quais e como estas interações afetam 

o processo de adsorção vêm sendo abordadas de duas maneiras. Uma é através do 

estudo termodinâmico, a outra é através do estudo da cinética de adsorção6. Deste 

modo, para se compreender o fenômeno de adsorção é necessário ter um amplo 

conhecimento de quais interações estão envolvidas no processo e suas respectivas 

importâncias. 

 Estudos termodinâmicos informam os tipos de interações 

intramoleculares e interfaciais envolvidas no processo. Estas podem ser, por 

exemplo, as interações hidrofóbicas, que existem no interior das proteínas que 

estão em meio aquoso, e as pontes de hidrogênio, que são formadas entre resíduos 

externos de uma proteína e o meio1. Estes estudos são realizados de forma direta ou 

indireta. Na forma direta, os resultados são discutidos em termos de energia 

envolvida no processo7. Já na forma indireta, é medida uma grandeza que possa 

fornecer, de maneira comparativa, qual sistema é mais favorecido2. 
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 Na segunda abordagem, o estudo da cinética elucida como as interações 

intramoleculares e interfaciais afetam o mecanismo de adsorção. Através de estudos 

cinéticos são obtidas informações a respeito da velocidade, da reversibilidade e do 

mecanismo da adsorção8,9. 

 Os estudos termodinâmico e cinético se complementam, pois as suas 

informações, quando combinadas, podem esclarecer quais as forças responsáveis 

pela adsorção e como estas afetam o mecanismo de adsorção. Portanto, a 

termodinâmica fornece quais as interações envolvidas, enquanto a cinética explica 

como elas atuam no processo de adsorção6. 

 

I.1 – ESTUDOS TERMODINÂMICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO 

 

 Como já citado, os estudos termodinâmicos auxiliam na compreensão de 

quais interações estão envolvidas no sistema constituído de uma determinada 

proteína e de uma interface solução/sólido. Desta maneira, é possível informar 

quais interações influenciam no processo de adsorção e se o processo é ou não 

espontâneo10. No entanto, não se pode informar como elas influenciam no 

mecanismo de adsorção. 

 As interações são classificadas em função do tipo de contribuição 

energética. Estas contribuições podem ser entálpicas e entrópicas. As investigações 

sobre quais interações têm maior influência na adsorção são realizadas por medida 

direta ou indireta. Na medida direta é alterada uma das propriedades físico-

químicas do sistema e é medida a energia de adsorção. Estudos deste tipo foram 

realizados por Charles A. Haynes e Willem Norde7, que monitoraram a entalpia de 

adsorção da lisozima da clara do ovo e a α-lactalbumina do leite bovino sobre 

microesferas de poliestireno e hematita carregadas negativamente para vários 

valores de pH. Na medida indireta, da mesma forma que na medida direta, é 

alterada umas das propriedades; contudo, é medida uma outra grandeza física, 

como por exemplo, quantidade de proteína adsorvida. Esta abordagem foi utilizada 

por Martin A. Bos e et al que, dentre outras propriedades, estudaram o efeito do pH 

sobre a quantidade de proteína adsorvida sobre sílica3. Desta forma, medidas 

indiretas podem ser associadas indiretamente a energia livre de adsorção. Contudo, 

a variável deve ser de fácil associação com o tipo de energia envolvida, como no caso 

da variação do pH, que pode controlar as repulsões laterais entre as proteínas e, 

deste modo, contribuir com uma interação de caráter entálpico10. 
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I.1.1 – Interações intramoleculares e interfaciais 

 

 As interações intramoleculares podem ser associadas a energias internas 

envolvidas na estabilidade estrutural de uma proteína em um determinado meio, 

enquanto as interações interfaciais são associadas às energias existentes entre 

superfície-proteína, proteína-proteína e solução-proteína10. 

 

I.1.1.1 – Estruturas das Proteínas

 

 As estruturas das proteínas, quanto ao grau de complexidade, podem ser 

classificadas em primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. As estruturas 

primárias são caracterizadas através da seqüência de aminoácidos, que se unem 

por ligações peptídicas. Estas ligações são formadas entre o grupo amino de um 

aminoácido com o grupo carboxila de outro aminoácido. O produto desta ligação é 

denominado dipeptídeo, quando a estrutura final apresenta dois aminoácidos ou 

resíduos, que é o nome dado ao conjunto de dois aminoácidos ligados entre si. A 

denominação, quanto ao número de aminoácidos, é aplicada a estruturas que 

apresentem poucos resíduos, sendo estes classificados como tripeptídeo, 

oligopeptídeo (3-10) e polipeptídeo (acima de 10 resíduos). O uso do termo 

“proteína” não é muito claro, sendo possível utilizar o termo “polipeptídeo” para 

pequenas proteínas, que possuam 30 resíduos. Uma característica diferencial da 

estrutura primária é que esta não apresenta uma ordenação espacial, tendo no 

máximo formação de pontes de disufeto entre a mesma ou diferentes cadeias 

polipeptídicas11,12. 

 As estruturas secundárias apresentam a seqüência de aminoácidos 

seguindo uma ordenação espacial. Esta ordenação é constituída de sub-unidades, 

que são denominadas de folha-β ou α-hélice. Ramachandran13 demostrou que a 

formação destas sub-unidades apresentam uma dependência com os ângulos de 

rotação em torno das ligações existentes entre o carbono α e o nitrogênio (ângulo φ) 

e o carbono α e o carbono do grupo carboxila (ângulo ψ). Quanto a sua disposição 

espacial, as estruturas secundárias podem ser classificadas em fibrosas, quando a 

combinação das sub-unidades gera estruturas similares a de suas sub-unidades, e 

globulares, quando sua estrutura pode se assemelhar a estruturas esféricas13. 
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 As proteínas de estruturas secundárias, quando em meio aquoso, 

apresentam estruturas enoveladas que caracterizam as estruturas terciárias13 

(figura I.1). Apesar das proteínas fibrosas apresentarem estruturas enoveladas, 

estas não são tão freqüentes na natureza como as proteínas globulares. Estas 

estruturas são estabilizadas por uma combinação de interações, tais como: forças 

eletrostáticas, ponte de hidrogênio, interações hidrofóbicas, entre outras1. 

 

 

Figura I.1. Esquema da estrutura terciária globular de uma proteína. Os cilindros 
representam estruturas de α-hélice, as setas representam estruturas de folha-β e as 
linhas escuras representam o loop. A forma da maioria das proteínas globulares é 
similar a uma esfera, como demonstrado pela linha pontilhada. 
 

 As interações hidrofóbicas caracterizam o efeito hidrofóbico, pois é a 

tendência de um sistema evitar o contato com a água13. Charles A. Haynes e Willem 

Norde7, ao estudarem a energia livre de desnaturação de proteínas enoveladas, 

mostraram que o efeito hidrofóbico, dentre as demais interações, é o responsável 

por manter a estrutura enovelada. Neste trabalho é demonstrado que a 

contribuição entrópica é mais importante que a entálpica, e por ser o efeito 

hidrofóbico o maior responsável pela entropia, segundo a teoria de Kauzmann1, é 

associado à estabilidade das proteínas enoveladas. Apesar do efeito hidrofóbico 

contribuir para a diminuição da entropia interna da proteína, ele tem uma 

contribuição no aumento da entropia total do sistema. Os autores, Charles A. 

Haynes e Willem Norde7, defendem que a diminuição do contato de partes 

hidrofílicas, que estão no interior das proteínas, com o meio aquoso, aumenta a 
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entropia do sistema7, já que uma estrutura enovelada apresenta, ainda, estruturas 

secundárias intactas no seu interior. Deste modo, existem pontes de hidrogênio que 

não são desfeitas para formar ligações com a água. Contudo, boa parte dos resíduos 

ainda formam ligações com a água, aumentando a entalpia e diminuindo a entropia 

do sistema. 

 As interações eletrostáticas, entre os resíduos, aumentam a entropia 

total, se utilizada a lógica acima citada. Porém, ao formarem ligações com a água, 

passam a contribuir para o aumento da entalpia. Outra interação é a que ocorre 

entre íons e os sítios específicos das proteínas. Esta também pode contribuir para a 

entalpia e entropia do sistema14. Todas as interações citadas têm contribuições 

entálpicas, no sentido de formação de ligações, e entrópicas, no sentido de 

ordenação do sistema. No entanto, o efeito hidrofóbico apresenta uma maior 

influência na parte entrópica do sistema, sendo seguido pelas pontes de hidrogênio, 

que atuam nas estruturas secundárias, e presença de íons no sítios ativos, que 

ordenam pontos locais das proteínas1, 7, 13. Portanto, é de se esperar que o grande 

responsável pela estabilidade das estruturas enoveladas ou terciárias seja o efeito 

hidrofóbico. 

 Por fim, as estruturas quaternárias são reflexo da combinação de quatro 

sub-unidades da proteína dispostas no espaço de maneira simétrica. Estas 

estruturas podem ocorrer entre moléculas da mesma proteína, denominando as 

proteínas oligoméricas. As estruturas quaternárias de proteínas oligoméricas são 

favorecidas com a diminuição da repulsão entre os resíduos superficiais das 

proteínas. De uma maneira geral, estas estruturas quaternárias estão associadas às 

condições do solvente, por este controlar suas repulsões laterais13. 

 As estruturas das proteínas, em particular as estruturas terciárias e 

quaternárias, apresentam uma relação entre sua estabilidade e as condições do 

meio. Deste modo, as interações existentes entre a proteína e o meio contribuem 

para a energia de estabilização das estruturas das proteínas. Portanto, estruturas 

terciárias e quaternárias são reflexo direto do meio em que se encontram. 

 

I.1.1.2 – Estrutura da interface solução aquosa/proteína/superfície

 

 Podemos visualizar a interface solução/proteína/superfície através da 

adaptação de modelos da interface solução/superfície15,16, onde a proteína pode 

estar na superfície (adsorvida) e/ou na solução (solvatada). Desta forma, a proteína 
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passa a ser equivalente a um soluto qualquer, podendo interagir com as moléculas 

de água, os contra-íons, a superfície e as outras proteínas em solução, como 

mostrado no esquema da figura I.2. 

 As interações existentes na interface podem apresentar um caráter 

entálpico e/ou entrópico, pois os elementos da interface formam ligações entre si 

(caráter entálpico) e estas podem ou não alterar a ordenação da interface (caráter 

entrópico). Num artigo de revisão, Malmsten apresenta as interações divididas em: 

1) proteína-superfície, 2) proteína-proteína e 3) proteína-solvente (figura I.2)10. As 

interações proteína-superfície ocorrem devido a hidrofobicidade e a carga superficial 

tanto da proteína, como da superfície. Interações hidrofóbicas entre a superfície e a 

proteína apresentam uma contribuição entálpica maior que a contribuição 

entrópica. Por exemplo, quando uma proteína hibrofóbica adsorve sobre uma 

superfície hidrofóbica, esta forma uma ligação com a superfície através dos seus 

resíduos hidrofóbicos17. As ligações hidrofóbicas tornam o sistema global mais 

ordenado; contudo, esta ordenação é compensada pela entalpia, que é suficiente 

para tornar o processo espontâneo. 

Figura I.2. Esquema da interface superfície/proteína/solução, demonstrando as 
possíveis interações que podem ser formadas entre cada elemento da interface. 
 

 Para as interações eletrostáticas, quanto maior o contraste entre a carga 

da superfície e da proteína, maior quantidade de proteína na superfície18. Contudo, 

esta afirmação não se aplica a proteínas que apresentam uma grande perda 

conformacional10. As interações eletrostáticas, similares à interação hidrofóbica, 

geram uma ordenação no sistema global. No entanto, elas também demonstram 
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uma compensação por parte da entalpia. Para uma melhor compreensão, podemos 

imaginar uma interação entre uma proteína e uma superfície, que são similares em 

hidrofobicidade ao caso anterior, mas que apresentam um contraste nas suas 

cargas superficiais18. Este contraste contribui para a adsorção da proteína sobre a 

superfície, mostrando que a entalpia compensa a ordenação do sistema. Deste 

modo, tanto as interações hidrofóbicas quanto as eletrostáticas apresentam uma 

diminuição na ordenação global do sistema; porém esta diminuição é compensada, 

aparentemente, pela contribuição entálpica. Isto justifica o fato de que quanto 

maior a intensidade da interação, maior a quantidade de proteína na superfície10. 

 As interações entre as proteínas são controladas pela atração entre seus 

resíduos superficiais. Estas interações favorecem a formação de “auto-associaçâo”, 

ou melhor, formação de oligômeros19, 20. Uma importante contribuição, neste 

sentido, é o aumento da concentração da proteína em solução. Esta variação na 

concentração provoca o aumento do número de monômeros em solução. Como 

existe um equilíbrio entre monômero e oligômero, o equilíbrio é deslocado no 

sentido do oligômero. Estas interações entre proteínas são favorecidas pela 

entropia, pois quando o sistema forma tais interações, as proteínas liberam 

moléculas de água e contra-íons para o meio. Portanto, é atribuído um caráter 

entrópico para as interações entre proteínas, uma vez que estas interações mexem 

com a ordenação global do sistema. Outra possível influência na formação de 

oligômeros é a existência de sítios específicos na proteína. 

 As interações que ocorrem entre as proteínas e a solução são 

caracterizadas por (1) formação de pontes de hidrogênio, quando em meio aquoso, 

(2) pH e (3) a força iônica da solução1, 20, 21. A solvatação da proteína aumenta o 

número de interações entre a mesma e o meio22. Para sistemas que apresentam 

uma baixa solvatação, existe a tendência da formação de micelas (caráter 

entálpico), sendo estas responsáveis pela estabilidade do sistema global. Deste 

modo, é esperado que a formação de micelas contribua entalpicamente para a 

energia total do sistema, pois a ordenação global é mínima em relação ao estado 

inicial, uma vez que a solvatação é baixa para proteínas pouco solúveis. Para 

sistemas com proteínas solúveis, a solvatação ainda apresenta um caráter 

entálpico, pois tais sistemas são bastante ordenados. Contudo, estas interpretações 

dependem da concentração da proteína, que em concentrações elevadas formam 

oligômeros20, proporcionando um ganho na entropia global. Desta forma, tanto os 

sistemas pouco solúveis quanto os sistemas solúveis apresentam um caráter 
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entálpico. Porém, esta interpretação só é verdadeira para sistemas com proteínas 

solúveis e em baixa concentração. 

 O pH da solução pode controlar as repulsões laterais entre as proteínas 

e/ou provocar a desnaturação das mesmas20, 13. As proteínas tendem a formar 

oligômeros em pH próximo ao ponto isolétrico. Por outro lado, nos casos em que o 

pH está distante do ponto isoelétrico, ocorre a desnaturação da proteína. Em ambos 

os casos, o sistema é favorecido por aumento da entropia global, sendo utilizado o 

mesmo raciocínio dos casos anteriores. Já a força iônica controla a carga superficial 

das proteínas através da interação entre contra-íons e grupos da proteína21. Estas 

interações diminuem a densidade de carga da proteína alterando, deste modo, a 

sua carga global. 

 A estrutura interfacial é controlada pelas diversas interações existentes 

no sistema. Estas interações podem apresentar um caráter entálpico ou entrópico. 

Além disto, elas podem auxiliar no entendimento do processo de adsorção 

espontânea de proteínas sobre superfícies. Contudo, este tipo de estudo deve levar 

em consideração a estabilidade estrutural da proteína, que foi discutida 

anteriormente. Portanto, a interface superfície/proteína/solução reflete o equilíbrio 

entre a presença das moléculas da proteína na superfície e na solução, sendo esta 

presença controlada pelas interações intramoleculares e interfaciais. 

 

I.1.2 – Investigações do processo de adsorção 

 

 Estudos sobre o processo de adsorção mostram como a variação das 

interações intramoleculares e interfaciais afetam o processo de adsorção. Como já 

citado, tais estudos podem ser realizados de forma direta ou indireta. Os estudos 

diretos vêm sendo abordados por intermédio de medidas de microcalorimetria de 

titulação térmica, calorimetria de varredura diferencial1, 7, voltametria cíclica23 e 

espectroscopia de impedância eletroquímica23, 24; estas medidas fornecem valores da 

entalpia, entropia e energia livre de adsorção. No caso das duas técnicas 

eletroquímicas (voltametria cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica), 

os valores foram calculados utilizando valores experimentais da corrente de 

oxidação. Contudo, tal medida experimental só é possível para estudos aplicados a 

proteínas eletroativas, pois estes picos são reflexo da reação eletroquímica de 

grupos existentes na proteína. 
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 Já os estudos indiretos utilizam uma maior variedade de técnicas, como 

por exemplo a elipsometria, técnicas espectroscópicas, microscopia de força atômica 

e técnicas eletroquímicas, como por exemplo, a voltametria cíclica e a 

espectroscopia de impedância eletroquímica. 

 A elipsometria é uma forte ferramenta, pois possibilita a determinação de 

valores da concentração de superfície e da espessura de camada adsorvida, além de 

permitir estudos In situ2. Tais medidas apresentam uma boa precisão e exatidão. 

Contudo, esta técnica necessita de filmes que apresentem uma alta homogeneidade. 

 Algumas das técnicas espectroscópicas utilizadas em investigações de 

adsorção são: fluorecência de reflexão interna total, que fornece valores da 

concentração de superfície através da detecção de grupos fluoróferos25; dicroismo 

circular, que monitora o conteúdo de estruturas secundárias existentes nas 

proteínas26; e Raman intensificado por superfície, que monitora resíduos aromáticos 

existente na proteína27. A primeira técnica apresenta uma limitação devido a sua 

necessidade da presença de grupos fluoróferos25. Os fluoróferos são grupos que 

convertem ondas evanecentes em fluorecência. Para o caso das proteínas, o 

aminoácido que apresenta tal propriedade é o triptofano. Portanto, a fluorecência de 

reflexão interna total só é aplicada a proteínas que apresentem triptofano em sua 

estrutura. A possibilidade de aplicação do dicroismo circular em investigações do 

processo de adsorção está na presença ou não de estruturas secundárias na 

proteína26. Já a espectroscopia raman intensificada por superfície terá seu limite 

relacionado a presença de compostos aromáticos27. 

 Uma técnica que teve um crescimento de aplicação na investigação do 

processo de adsorção foi a microscopia de força atômica28, 29. Esta, quando aplicada 

em superfície ultra-limpa pode fornecer imagem da proteína adsorvida. Contudo, o 

fato de necessitar de superfícies ultra-limpas limita sua aplicabilidade para alguns 

tipos de superfícies apenas. 

 Outras técnicas que podem ser utilizadas nos estudos indiretos são as 

eletroquímicas, apesar de algumas destas poderem ser aplicadas também nos 

estudos diretos23, 24. Duas fortes técnicas utilizadas são a voltametria cíclica, que 

pode, por exemplo, monitorar reações de transferência de elétrons entre grupos da 

proteína e o eletrodo30, e a espectroscopia de impedância eletroquímica, que pode 

monitorar como a presença da proteína na superfície pode modificar a transferência 

de elétrons ou a capacitância de dupla camada31. Uma outra técnica é a de passo 

de potencial, que apesar de não ser popular, foi utilizada na investigação do 
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processo de adsorção de proteínas eletroativas. Esta pode fornecer a concentração 

de proteína na superfície e a área que a mesma ocupa na superfície do eletrodo30. 

 Como vimos, as técnicas eletroquímicas podem ser aplicadas em estudo 

direto ou indireto, o que as torna fortes ferramentas no auxílio da elucidação do 

processo de adsorção de proteínas sobre superfícies. As informações podem variar 

desde energia livre de adsorção a espessura da camada adsorvida32. Porém, as 

aplicações são mais “robustas” em investigações com proteínas eletroativas23, 24, 30. 

Por outro lado, o uso de pares redox, espécies eletroquímicas na forma reduzida e 

oxidada, vem possibilitando aumentar o número de informações para sistemas com 

proteínas não eletroativas31. 

 As técnicas aqui apresentadas vêm auxiliando os estudos do processo de 

adsorção. As informações obtidas esclarecem, em alguns casos, que tipo de 

interação é responsável pela adsorção e se a mesma tem um caráter entálpico ou 

entrópico. Por exemplo, no estudo realizado por Sharon G. Roscoe e et al23, foi 

demonstrado que o aumento na temperatura favorece a adsorção da coenzima 

nicotinamida adenina dinucleotídio sobre eletrodo de platina. O motivo pode ser 

associado às interações intramoleculares da proteína estudada, pois com o 

aumento da temperatura ocorre perda de estabilidade conformacional, seguida da 

formação de oligômeros e, por fim, a desnaturação da proteína. Dentre estas 

interações, a que apresentou uma maior adsorção foi a desnaturação da proteína. 

Este processo apresenta uma forte contribuição entrópica e condiz com resultados 

obtidos por Willem Norde et al.7, que estudou o efeito do pH sobre a adsorção da α-

lactalbumina para superfícies de poliestireno carregado negativamente e hematita 

(α-Fe2O3). Deste modo, a desnaturação da proteína favorece o processo de adsorção, 

ou melhor, a perda de estabilidade estrutural da proteína pode gerar um aumento 

na adsorção. 

 Outro tipo de informação é o efeito do contraste da carga superficial da 

proteína e da superfície. Este contraste pode ser estudado por duas metodologias: 

na primeira, a variação do contraste de cargas é controlada pela força iônica do 

sistema, como apresentado no trabalho de Ulla M. Elofsson e et al21; na segunda, o 

contraste é controlado através da variação do potencial da superfície, como por 

exemplo, no estudo realizado por Gordon G. Wallece et al.31. O estudo de Ulla M. 

Elofsson21 sobre o efeito da força iônica no processo de adsorção da β-lactoglobulina 

B sobre sílica mostra que o aumento da força iônica contribui para a quantidade de 

proteína na superfície. Tal fenômeno é atribuído a um efeito de blindagem dos 
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contra-íons sobre a carga da proteína. Esta proposta é levantada devida a proteína 

e a superfície apresentarem cargas de mesmo sinal. No estudo realizado por Gordon 

G. Wallece31, utilizou-se a variação do potencial do eletrodo, que em seu caso foi o 

de óxido de titânio. Neste estudo é apresentado como a presença da imunoglobina 

G afeta a dupla camada elétrica e a resistência de transferência de elétrons para 

sistemas utilizando um par redox. Foi observado que a presença da proteína 

diminui a capacitância de dupla camada e que esta diminuição foi mais efetiva em 

potenciais positivos. O resultado obtido utilizando a medida da resistência de 

transferência de elétrons confirma que a proteína adsorve em maior quantidade 

para potenciais mais positivos. Em ambos os experimentos, os resultados não 

informam sobre valores de entalpia, entropia ou energia livre. Contudo, podemos 

dizer que a adsorção é controlada pelas interações eletrostáticas e, portanto, é 

favorecida pela entalpia. Quanto ao efeito das interações entre as proteínas, ou seja, 

a formação de “auto-associação”, os estudos realizados mostram que o aumento da 

concentração favorece a formação de oligômeros e estes aumentam a quantidade 

adsorvida10. A razão de tal sistema apresentar este efeito não é claro para os 

pesquisadores. 

 As interações entre proteína e solução mostram que proteínas pouco 

solúveis adsorvem em maior quantidade. No experimento realizado por Alexander N. 

Asonov et al. 25, é mostrado que a perda de solubilidade da albumina do soro bovino 

favorece a adsorção. A quebra das pontes de hidrogênio contribuíram para a 

adsorção, pois as proteínas têm a tendência de formar micelas para estabilizar o 

novo sistema. Este sistema apresenta interações de caráter entálpico, uma vez que 

são estas que estabilizam o sistema. 

 As informações aqui apresentadas ajudam numa visão global, porém não 

podem ser usadas como regras gerais para o processo de adsorção. Estes estudos 

estão limitados ao tipo de sistema que é investigado. Contudo, tais informações 

contribuem na orientação de quais interações podem ser responsáveis pela 

adsorção. Portanto, estudos do efeito de uma interação sobre a adsorção 

necessitam ser complementados por estudos de cinética. 
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I.2 – ESTUDOS CINÉTICOS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO 

 

 As investigações termodinâmicas só descrevem o processo de adsorção 

em situações de equilíbrio ou em um dado instante. Desta forma, quando é 

afirmado que uma determinada interação afeta o processo de adsorção, a 

informação será limitada pelo tempo de exposição da superfície à solução da 

proteína, já que a cinética para tempos curtos não é equivalente a de tempos 

longos, como frisado por Jeffrey J. Gray6. Por este motivo, estudos termodinâmicos 

realizados em um tempo curto podem não ser representativos para o sistema global. 

Com isto, os estudos cinéticos complementam os termodinâmicos, informando 

como as interações governam o processo de adsorção e em que etapa do processo 

elas atuam. 

 As informações cinéticas podem trazer duas classes de resultados, sendo 

a primeira relativa ao transporte e a adsorção da proteína à superfície e a segunda 

ao desenvolvimento da camada adsorvida32. A primeira classe demonstra como as 

interações existentes no sistema favorecem as duas etapas iniciais. A segunda 

demonstra como a estabilidade e a forma da proteína alteram a estrutura da 

camada adsorvida33. 

 

I.2.1 – Transporte e adsorção da proteína à superfície e a formação da camada 

adsorvida 

 

 As interações que favorecem o transporte e a adsorção são as mesmas 

que contribuem para a diminuição das interações da proteína com o solvente e as 

que aumentam as ligações da proteína com a superfície10. O transporte pode ser 

descrito cineticamente através das equações de difusão32, 9. A etapa de adsorção é 

descrita por modelos cinéticos de adsorção9. O transporte da proteína para a 

superfície pode ser estudado através de técnicas dinâmicas, como por exemplo, a 

fluorecência de reflexão interna total combinada com uma bomba de injeção, para 

controlar o fluxo de injeção da proteína sobre a superfície34. De um maneira geral, 

estudos sobre o transporte e a adsorção de proteínas ocorrem simultaneamente, 

devido a estas etapas serem muito interligadas e as técnicas utilizadas na 

investigação detectarem a proteína na superfície. 

 Uma importante informação, extraída dos estudos cinéticos, é a 

estrutura da camada adsorvida33. Esta estrutura é reflexo das várias etapas 
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existentes durante o processo de adsorção32. Portanto, uma vez conhecido os vários 

eventos é possível obter informações da estrutura da camada. Para tal, é utilizada 

uma relação entre a cinética e propriedades físicas da camada, possibilitando 

esclarecer os tipos de eventos que ocorreram na interface. Por exemplo, no estudo 

de como a espessura da camada adsorvida muda com o tempo. Este 

comportamento temporal possibilita determinar os vários eventos existentes no 

processo de adsorção e conseqüentemente trazer informações quanto a estrutura 

da camada adsorvida. 

 As etapas consecutivas as do transporte e adsorção são relacionadas com 

a estabilidade da proteína35. Esta estabilidade, na maioria dos casos, não é 

responsável pela primeira etapa, porém apresenta forte influência nas etapas 

consecutivas à primeira32, 35. Algumas destas etapas são: (1) mudanças 

conformacionais, quando a proteína apresenta baixa estabilidade estrutural36, e (2) 

desorção, quando a proteína apresenta uma alta estabilidade estrutural35. Contudo, 

não podemos desconsiderar as interações que promovem a primeira etapa cinética, 

ou seja, as interações que favorecem o transporte e a adsorção inicial da proteína à 

superfície, pois estas também exercem influência nas etapas consecutivas à 

primeira. 

 Um outro fenômeno, que pode ocorrer durante a formação da camada 

adsorvida, é a reorientação da proteína2. Esta reorientação é controlada pela 

concentração de proteína na superfície e pela velocidade na etapa inicial do 

processo. Quanto à maneira de ligação da proteína sobre a superfície, podemos 

dizer que a proteína está ligada pela extremidade, quando o maior eixo está 

perpendicular à superfície, ou pela lateral, quando o maior eixo é paralelo à 

superfície36, como mostrado no esquema da figura I.3. 

(a) 

  
(b) 

 

Figura I.3. Esquema da proteína adsorvida numa orientação (a) ligada pela 
extremidade (End-on) e (b) ligada pela lateral (Side-on). 
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 De uma maneira geral, os eventos cinéticos que ocorrem antes e durante 

a formação da camada adsorvida são descritos em formas de leis cinéticas, como 

apresentado no trabalho de Ulla Elofsson e Marie Wahlgren9. Estes consideram 

como possíveis eventos o processo de transporte para a superfície, a adsorção da 

proteína à superfície, mudança conformacional sofrida pela proteína adsorvida, 

reação de troca entre a proteína adsorvida e a proteína em solução e a desorção da 

proteína adsorvida. Estes eventos podem ocorrer separadamente, simultaneamente 

e/ou seqüencialmente, dificultando deste modo as interpretações dos processos 

cinéticos. Portanto, apesar dos estudos cinéticos complementarem os 

termodinâmicos, são estudos muito complexos. 

 

I.2.2 – Investigações da cinética de adsorção 

 

 Os estudos cinéticos do processo de adsorção, de uma forma geral, são 

realizados de maneira empírica36. Os estudos teóricos são pouco aplicados para tais 

sistemas, pois a modelagem é muito complexa, uma vez que estes sistemas não 

estão em equilíbrio32. Porém, autores como Paul R. Van Tassel et al.37, utilizaram 

abordagens teóricas. Eles apresentaram a proposta de um modelo cinético, que é 

baseado numa adsorção seqüencial aleatória. Neste trabalho, propõe-se uma 

reversibilidade parcial na adsorção, sendo esta pouco expressiva, e uma adsorção 

irreversível, que é mais favorecida. Tal modelagem foi realizada através do programa 

Monte Carlo para tempos curtos. Contudo, autores como Vladimir Hlady36 e o 

próprio Paul R. Van Tassel32 associam o estado de não equilíbrio à dificuldade da 

criação de modelos puramente teóricos para sistemas tão complexos. 

 Os estudos empíricos são mais comuns, pois é possível modelar 

resultados de várias técnicas diferentes9, 32, 34, 38. Diferente dos estudos teóricos, que 

precisam de um alto recurso computacional, os estudos empíricos só precisam de 

modelos simples, que ajustem resultados experimentais. Estes ajustes podem ser 

realizados de maneira direta, utilizando as equações teóricas nos ajustes9, 38 ou 

simplesmente comparando as equações teóricas às equações obtidas 

empiricamente38. Desta forma, para este tipo de investigação o importante é o 

modelo proposto, onde estes variam de mudanças conformacionais38, sofrida pela 

proteína, a processos de desorção9. Contudo, não podemos esperar que estes 

modelos consigam explicar os resultados com bons ajustes, pois durante o processo 

de adsorção ocorrem inúmeros eventos cinéticos. Deste modo, esta metodologia não 
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pode prever todos os eventos interfaciais simultaneamente. Contudo, é uma forte 

ferramenta para identificar quais das interações e como estas afetam a cinética de 

adsorção. 

 Um exemplo de investigações empíricas é o trabalho realizado por 

Woonou Cha e Richard L. Beissinger34, que estudaram a adsorção da albumina do 

soro bovino sobre superfície vítrea utilizando a fluorecência de reflexão interna 

total. Neste estudo, foi investigado o efeito da velocidade de injeção da proteína 

sobre a superfície, o pH e a força iônica. A configuração experimental possibilitou 

verificar que a velocidade de adsorção da proteína na superfície cresce linearmente 

com o aumento da velocidade de injeção da mesma e com a variação da constante 

de difusão quando varia-se o pH e a força iônica. O aumento ocorre próximo ao pH 

4,8 quando a força iônica é de 0,175 M e próximo ao pH 5,0 quando a força iônica é 

de 0,01 M. Estes valores são os respectivos pontos isoelétricos da proteína em 

função da força iônica. O efeito do pH sobre a velocidade de adsorção condiz com 

estudos que mostram que, de uma maneira geral, proteínas adsorvem em maior 

quantidade próxima ao ponto isoelétrico. Para a força iônica é observado que 

quanto maior a força, maior a velocidade de adsorção. Este trabalho é uma 

investigação empírica da cinética de transporte e adsorção da proteína à superfície. 

 Outro exemplo é o trabalho realizado por P. Bernabeu e et al38. Neste 

trabalho, foi estudado como a velocidade de injeção da albumina do soro bovino 

sobre a superfície de platina afeta a adsorção desta proteína. Para isto, os autores 

realizaram medidas de impedância, a uma freqüência fixa, em função do tempo. 

Eles, para realizarem a modelagem, utilizaram uma equação da capacitância em 

função do tempo, que foi obtida empiricamente, e a comparam a uma equação 

teórica da capacitância em função do tempo. A funcionalidade do tempo foi 

introduzida na equação através da implantação de duas leis cinéticas a uma 

capacitância. Estas leis consideraram a adsorção irreversível e um segundo evento, 

que poderia ser a formação de multicamada ou a modificação da proteína 

adsorvida. Os autores demonstram que a proteína no primeiro evento adsorve 

formando uma monocamada, enquanto no segundo, a proteína adsorvida sofre 

desnaturação. Neste trabalho, é demonstrado que os estudos cinéticos podem 

esclarecer qual evento pode ocorrer, pois a princípio os autores consideram a 

possibilidade de formar uma multicamada ou uma modificação da camada 

adsorvida. 
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 Os dois exemplos acima citados mostram que, utilizando certas 

configurações experimentais, podemos extrair informação cinéticas a respeito do 

transporte e da adsorção da proteína. Porém, tanto no primeiro quanto no segundo 

exemplo, estas informações andam entrelaçadas, pois as técnicas só detectam as 

proteínas quando estas estão na superfície. 

 Ulla Elofsson utiliza uma metodologia de modelagem direta nas 

investigação do processo de adsorção da β-lactoglobulina A e B sobre mica 

metilada9. Esta metodologia é diferente da utilizada por P. Bernabeu38, que compara 

uma equação empírica a uma equação teórica. Os resultados ajustados foram 

obtidos através da técnica de elipsometria, para diferentes concentrações das 

proteínas. Neste trabalho, são combinadas duas leis cinéticas diferentes para obter 

um modelo cinético. Como resultados, foi observado que modelos considerando 

dimerização em superfície, modificação conformacional e competição entre 

monômeros e dímeros não apresentam ajustes satisfatórios. Por outro lado, 

modelos considerando adsorção inicial de monômeros seguido de uma alta 

susceptibilidade de troca por dímeros ou baixa susceptibilidade pela troca, 

apresentam um ajuste razoável. O primeiro modelo, que considera a troca favorável, 

mostra que o aumento da concentração de dímeros em solução aumenta a troca 

entre monômero (superfície) e dímero (solução). O segundo modelo é aplicado em 

sistemas nos quais a proteína não está concentrada. Este modelo demonstra que a 

dissociação, nestas condições, é favorecida. Neste trabalho é demonstrado o efeito 

da concentração da proteína sobre a formação da camada adsorvida, onde 

proteínas em alta concentração favorecem o aumento da quantidade adsorvida, 

devido ao aumento de dímeros em solução. 

 A investigação cinética é uma ferramenta forte no auxílio da 

compreensão do processo de adsorção como um todo. Porém, é um estudo que 

apresenta um número grande de dificuldades, devido à complexidade do sistema 

estudado32. Contudo, estes estudos minimizam o número de eventos prováveis, 

como demonstrado nos dois últimos exemplos8, 38. Os estudos empíricos, além de 

poderem ser aplicados a uma grande variedade de experimentos, podem gerar uma 

grande variedade de informações cinéticas, sendo estas diretas, ajustando os 

modelos aos resultados, ou indiretas, comparando equações teóricas a equações 

empíricas com baixos recursos computacionais. Por estes motivos, os estudos 

cinéticos apresentam uma tradição experimental, apesar de existirem pesquisas 

teóricas36, 37. Estes estudos, como já citado, dependem do auxílio dos estudos 
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termodinâmicos, que esclarecem quais forças estão envolvidas no sistema. 

Portanto, para uma completa compreensão do processo de adsorção como um todo, 

não podemos desconsiderar os estudos termodinâmicos e o que implicam no 

conhecimento a respeito da estrutura da proteína e da interface estudada. 

 

I.3 – INVESTIGAÇÕES SOBRE A ADSORÇÃO DA CONCANAVALINA A 

 

 Como já mencionado, para uma aplicação tecnológica é necessário uma 

compreensão do processo de adsorção da proteína sobre a superfície. Para a 

confecção de sensores é interessante o domínio sobre este processo. Desta forma, 

podemos controlar a adsorção para que a proteína adsorva sem grandes perdas 

conformacionais4. Um grupo de proteínas que pode ser utilizado nesta área é a 

família das lectinas, pois estas apresentam uma afinidade por carboidratos39. Desta 

maneira, pesquisas sobre o processo de adsorção das lectinas podem contribuir, no 

futuro, para a confecção de sensores4. 

 As lectinas podem ser encontradas numa grande variedade de sistemas 

biológicos39. Estas proteínas apresentam funções diferentes entre si, sendo estas 

funções independentes da família de origem. A galectina, por exemplo, atua em 

processos de adesão celular e regulagem do crescimento, enquanto a pentraxina 

pode participar de processos de cicatrização. As proteínas citadas no exemplo 

anterior são extraídas de vegetais, mais especificamente de legumes, e apresentam 

funções bem distintas. As proteínas que são extraídas dos legumes formam a 

família das lectinas leguminosas. 

 A família das lectinas leguminosas, que é a maior das famílias das 

lectinas, de um modo geral, apresenta proteínas com estruturas de folhas β40. Os 

monômeros de diferentes proteínas desta família são estruturalmente similares 

entre si. As associações quaternárias são bastante distintas entre os vários tipos de 

proteínas, como apresentado por K. V. Brinda et al40. 

 Dentre as lectinas leguminosas a concanavalina A tem chamado a 

atenção dos pesquisadores. Esta foi bastante estudada estruturalmente e tem sua 

interação por carboidrato bem conhecida41, 42, 43, 44. Tal interação justifica seu uso 

nas áreas técnologicas4 e conseqüentemente, nas áreas da pesquisa de adsorção, 

lembrando que para se compreender o processo de adsorção é necessário um amplo 

conhecimento da estrutura da proteína. 
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I.3.1 – A lectina concanavalina A 

 

 A concanavalina A é uma proteína isolada de extratos da Canavalia 

ensiformis41. Ela pertence à família das lectinas leguminosas e apresenta uma 

afinidade por glicose e manose42. A ligação entre a proteína e o carboidrato ocorre 

através de um sítio específico na estrutura da proteína43. Contudo, para este sítio 

formar ligações com carboidratos é necessário que a proteína apresente íons 

bivalentes em sua estrutura41. O primeiro íon é o principal, pois quando está ligado 

ao seu sítio (S1), realiza a mudança conformacional para ordenação do sítio (S2) do 

Ca++, que por sua vez converte a conformação da ligação entre a Ala207 e Asp208 de 

trans para cis. Esta mudança de conformação controla o sítio do carboidrato. O 

primeiro íon pode ser um metal de transição como Mn++, Cd++, Zn++, Ni++, Co++ 44. A 

presença destes íons altera a ordenação dos aminoácidos aos seu redor41. Portanto, 

quando a concanavalina A é dita como ativa ou que está na forma ativa, contém os 

íons metálicos em sua estrutura e apresenta uma maior ordenação estrutural, pois 

estes formam ligações com aminoácidos da proteína. 

 A estrutura do monômero da concanavalina A é globular e com 

dimensões de 42 Å x 40 Å x 39 Å, numa forma elíptica e constituída apenas de 

folhas β, apresentando um total de 237 aminoácidos. Seu peso molecular é de 26,5 

kDa. A proteína apresenta o ponto isoelétrico no pH 5 e para este pH tem uma 

estrutura dimérica42. Para um pH próximo de 7,0, a proteína apresenta uma 

estrutura tetramérica, sendo esta formada através do sítio específico ao 

carboidrato43 - ver o esquema da figura I.4. As estruturas quaternárias apresentam 

dimensões de 60 Å x 70 Å x 70 Å45. 

      S2

     S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4. Esquema da estrutura quaternária da concanavalina A, onde são 
apresentados seus sítios S1 e S2 para Mn++ e Ca++, respectivamente. 
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I.3.2 – Estudos da adsorção da concanavalina A 

 

 Várias técnicas são aplicadas no estudo da adsorção da concanavalina A. 

Dentre elas, a voltametria cíclica46 e a microscopia de força atômica45. Quanto à 

superfície de adsorção, existem grupos de pesquisadores que estudaram superfícies 

modificadas com glicolipídios46, 47, com glicoproteína48 e com carboidrato49. Outros 

pesquisadores estudaram a adsorção sobre superfície de mica45, carbono vítreo50 e 

camada de óxido de platina51. Dentre estes, alguns trabalhos tentam compreender o 

processo de adsorção, e outros procuram maximizar a atividade da proteína, para 

viabilizar sua aplicação em sensores. 

 Um exemplo do uso de superfícies modificadas com glicolipídios é o 

trabalho realizado por Masazo Niwa et al46. Eles modificaram eletrodos de ouro 

conectando glicolipídios, através de ligações de diosulfeto. Neste trabalho, foram 

utilizados dois tipos de glicolipídios, um foi o α-D–glicopiranosil–D–gliconamida e o 

outro foi o β-D–glicopiranosil–D–gliconamida. Eles também estudaram a adsorção 

para valores de pH 4 e 8. Como resultado obtiveram que, para pH 4, a proteína 

apresenta uma baixa adsorção para ambas as superfícies, porém, para pH 8, houve 

um aumento na adsorção, sendo este mais acentuado para a superfície modificada 

como o primeiro glicolipídio. Um outro trabalho, no campo de alteração da 

superfície com moléculas, pela qual a concanavalina A apresenta afinidade, é o 

trabalho de David J. Revell et al49. Neste trabalho, os autores modificam uma 

superfície de ouro com três tipos de carboidratos diferentes e as caracterizam por 

meio de medidas de espectroscopia infravermelho de absorção-reflexão. Os 

carboidratos utilizados foram: 1-D-β-tioglicose, 1-D-tioglicose tetraacetato e um 

derivado da manose, que apresenta o enxofre ligado ao carboidrato através de um 

grupo etano. Esta ligação ocorre entre o átomo de enxofre, existente no carboidrato, 

e a superfície de ouro. A proteína tem a função de confirmar a ocorrência de 

adsorção dos carboidratos sobre a superfície. Para isto, a interação entre o 

carboidrato e a proteína foi detectada pela mesma técnica de caracterização e pela 

ressonância de plasmon de superfície, já que a espectroscopia infravermelho de 

absorção-reflexão não apresenta sensibilidade para detectar apenas os 

carboidratos. Os dois trabalhos aqui citados apresentam informações bem 

distintas, pois, enquanto o primeiro tenta estudar a imobilização da proteína 

através das interações entre carboidrato e proteína, o segundo utiliza esta interação 

para comprovar a presença dos caboidratos na superfície. 
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 Um trabalho fora da linha de modificação da superfície é o realizado por 

Mark J. Waner e et al45. Nesta investigação, é estudado o processo de adsorção da 

concanavalina A sobre a superfície limpa de mica. Este trabalho utiliza a 

microscopia de força atômica como ferramenta de investigação. Os autores 

cruzaram suas próprias informações com as obtidas da literatura, que trazem as 

dimensões da proteína na forma de dímero e tetrâmero. Os resultados mostram que 

a proteína adsorve na forma de dímero e não na forma de tetrâmero, que é a 

estrutura predominante em solução. Outra observação é que a proteína adsorve 

com seu maior eixo paralelamente a superfície. Num trabalho, de natureza mais 

aplicada, Yuka Kobayshi e Jun-Ichi Anzai50 utilizam a adsorção da concanavalina A 

sobre eletrodos de carbono vítreo para aumentar a atividade de glicoproteínas. Os 

autores promovem este aumento de atividade através da formação de multicamas 

da concanavalina A ligada à peroxidase ou glicose oxidase. A modificação destes 

eletrodos é efetuada através da adsorção da concanavalina A sobre o eletrodo. Para 

isto, os eletrodos são expostos a uma solução da proteína por 30 minutos. Em 

seguida, utilizando a interação da proteína por caboidrato, os autores ligam as 

glicoproteínas através dos carboidratos em sua superfície. Este processo é repetido 

várias vezes e, alternadamente, formando multicamadas. A ferramenta de detecção 

foi a voltametria cíclica. 

 Como visto acima, existe uma variedade de estudos do processo de 

adsorção da concanavalina A sobre superfícies, sejam elas modificadas ou não. 

Existem inúmeras informações, na literatura, sobre esta proteína, onde algumas 

são quanto a sua estrutura e outras quanto a seu comportamento diante de uma 

interface sólido/líquido. Esta rica base de dados auxilia na pesquisa do processo de 

adsorção da concanavalina A sobre superfícies sólidas. 
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I.4 – OBJETIVOS 

 

 No intuito de elucidarmos questões relativas ao efeito da superfície e da 

estabilidade conformacional da proteína sobre o processo de adsorção, o presente 

trabalho tem como objetivo principal estudar como estas variáveis afetam na 

quantidade de concanavalina A adsorvida. Para isto, foram realizados estudos de 

adsorção em diferentes superfícies (eletrodos policristalinos de ouro, carbono vítreo 

e platina) e diferentes estados da proteína (formas ativada e desativada). Os 

eletrodos de ouro e carbono vítreo auxiliaram no estudo do efeito da superfície e da 

estabilidade conformacional na quantidade adsorvida e o de platina foi utilizado no 

efeito das formas ativada e desativada sobre a cinética. 

 Um outro objetivo é verificar a viabilidade de uma nova metodologia de 

modelagem de resultados cinéticos de impedância tomando-se por base, resultados 

de Roselí R. Ueta52. 
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

 

 
II.1 – REAGENTES E SOLUÇÕES 

 

 Todos os reagentes utilizados foram de pureza analítica, usados sem 

purificação prévia. 

(1) solução tampão tris-hidroximetilaminometano (Merck), Tris, 0,05 M pH 7,4 em 

NaCl (Merck) 0,3 M e HCl (Synth). 

(2) solução tampão Tris 0,05 M pH 7,4 em NaCl 0,3 M, MnCl2 (Carlo Erba) 3 mM, 

CaCl2 (Merck) 3 mM e HCl. 

(3) solução de H2SO4 (Synth) 0,5 M. 

(4) solução de ferro/ferricianeto de potássio (Vetec) 1 mM em NaCl 0,15 M.  

 O cloreto de sódio além de controlar a força iônica da primeira e da 

segunda solução, atua como eletrólito de suporte na quarta solução. O Tris tem a 

função de tamponar as duas primeiras soluções. Os cloretos de manganês e de 

cálcio da segunda solução têm a função de fornecer os íons específicos para a 

ativação da concanavalina A (Sigma – tipo IV). O ácido clorídrico tem a função de 

ajustar o pH das duas primeiras soluções. 

 Usamos as soluções um e dois no preparo das soluções de concanavalina 

A nas formas desativada e ativada, respectivamente. Utilizamos as soluções da 

concanavalina A na etapa de adsorção da proteína à superfície. A concentração da 

proteína, em ambas as formas, foi de 200 µg.ml-1. Também preparamos uma 

solução de proteína na forma ativada em uma concentração de 400 µg.ml-1 e uma 

solução de glicogênio (sigma – tipo II) de 120 µg.ml-1. Empregamos estas duas 

últimas soluções no teste de atividade da proteína. Por fim, utilizamos a terceira 

solução no processo de limpeza dos eletrodos de trabalho e a quarta solução nas 

investigações eletroquímicas. 
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II.2 – INSTRUMENTAÇÃO 

 

II.2.1 – Aparelhagem 

 

 Utilizamos um sistema de purificação da Millipore, modelo MilliQ-plus (18 

Ω.cm), na obtenção da água denominada MilliQ-plus. 

 Realizamos as espectrofotometrias em um espectrofotômetro de UV-

visível da Perkin Elmer, modelo Lambda 6. Os dados foram armazenados no 

programa PECSS. 

 Polimos os eletrodos utilizando uma politriz semi-automática da 

Metalprisma, modelo PL-4. Utilizamos feltro e alumina (abrasivo, 0,5 µm de 

diâmetro e referência ER-1005) da Erios. 

 Realizamos as voltametrias cíclicas e as espectroscopia de impedância 

eletroquímica num potenciostato/galvanostato da PAR (Pricenton Applied Research), 

modelo 263A, com um programa de aquisição de dados Electrochemistry 

PowersuiteTM. No caso da espectroscopia, utilizamos acoplado ao potenciostato 

/galvanostato um Lock-in da PAR, modelo 5210. 

 Para as medidas de variação da impedância eletroquímica em função do 

tempo, Roseli R. Ueta52 utilizou um potenciostato/galvanostato da PAR, modelo 

273A. O programa de aquisição de dados foi desenvolvido por Flamarion Borges 

Diniz. 

 

II.2.2 – Células eletroquímicas 
 

 Realizamos os experimentos em dois tipos de células eletroquímicas. 

Uma célula, de compartimentos separados, dotada de um capilar de Luggin-Haber , 

usamos na limpeza dos eletrodos de trabalho antes da adsorção da proteína. A 

outra célula, de compartimento único, utilizamos nas medidas de detecção da 

proteína adsorvida (figura II.1). 

 Como eletrodo de referência para as medidas eletroquímicas, Usamos 

dois eletrodo de Ag/AgCl, KCl saturado. sendo um utilizado no processo de limpeza 

e o outro na realização das medidas de detecção eletroquímica da proteína 

adsorvida. Estes eletrodos foram confeccionados em nossas instalações, o que 

permitiu uma variação da geometria do mesmo, melhorando, assim, sua adequação 

a geometria da célula eletroquímica. 
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Figura II.1. Células eletroquímicas, sendo a primeira (a) utilizada na limpeza dos 
eletrodos de trabalho e a segunda (b) na realização das medidas de detecção da 
proteína adsorvida. 
 

 Como eletrodo auxiliar, empregamos um fio de platina modelo MW-1032 

da BAS (Bioanalytical Systems). Utilizamos este eletrodo tanto no processo de 

limpeza do eletrodo de trabalho quanto nas medidas da detecção da proteína 

adsorvida. 

 Empregamos na detecção da proteína adsorvida dois tipos de eletrodos 

de trabalho: (1) o eletrodo policristalino de ouro da BAS, modelo MF-2014, com 1,6 

mm de diâmetro e (2) o eletrodo de carbono vítreo da BAS, modelo MF-2012, com 3 

mm de diâmetro. 

 O eletrodo de trabalho empregado nas medidas de cinética foi um 

eletrodo policristalino de platina da BAS, modelo MF-2013, com 2,2 mm de 

diâmetro. O tratamento de limpeza aplicado a este eletrodo foi realizado por Roselí 

R. Ueta e encontra-se descrito em sua tese53. 

 

II.2.3 – Limpeza das celas eletroquímicas e dos eletrodos 
 

II.2.3.1 – Limpeza das celas eletroquímicas, dos eletrodos de referência e do eletrodo 

auxiliar

 

 As celas e o capilar de Luggin-Harber, foram estocadas em ácido nítrico. 

No momento do uso, enxaguamos as celas por dez minutos com água MilliQ-plus e 

por fim com as soluções que as celas iriam conter. 

 Os eletrodos de referência foram guardados em um recipiente contendo 

uma solução saturada de cloreto de potássio. O processo de limpeza, que aplicamos 

antes das medidas, consistiu num enxágüe de um minuto de duração com água 

MilliQ-plus. 
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 Realizamos a limpeza do eletrodo auxiliar mergulhando-o no ácido 

nítrico concentrado durante cinco minutos, e o enxaguamos durante um minuto 

com água MilliQ-plus. Enxaguamos o eletrodo auxiliar com água MilliQ-plus entre a 

transferência da solução utilizada na limpeza e a utilizada na detecção da proteína 

adsorvida, onde o tempo de enxágüe foi de um minuto. 
 

II.2.3.2 – Procedimento de limpeza dos eletrodos de trabalho
 

 Para a limpeza do eletrodo de ouro e o eletrodo de carbono vítreo 

seguimos o roteiro abaixo: 

1. deixamos o eletrodo em ácido nítrico concentrado por três minutos. 

2. enxaguamos o eletrodo, por um minuto, com água MilliQ-plus. 

3.  polimos o eletrodo por cinco minutos. Para tal, dividimos o processo em duas 

partes. Na primeira parte, referente aos três primeiros minutos, usamos dez 

gotas do abrasivo no feltro umedecido com água MilliQ-plus. No tempo restante, 

geramos jatos de água MilliQ-plus, com o intuito de extraírmos ao máximo a 

alumina da superfície do eletrodo. A força aplicada sobre o eletrodo foi de 

aproximadamente 2 N e a velocidade de rotação do disco de polimento de 120 

RPM. 

4. novamente, enxaguamos o eletrodo, por um minuto, com água MilliQ-plus. 

5. deixamos o eletrodo no ultra-som da Impec Eletrônica Ltda, modelo C/T, por 

vinte e cinco minutos aproximadamente, com água MilliQ-plus. 

6. lavamos o eletrodo com água MilliQ-plus por um minuto. 

7. realizamos uma voltametria cíclica em ácido sulfúrico 0,5 M à temperatura de 

25 oC, como último procedimento de limpeza. As velocidades de varredura, a 

faixa de potencial e o número de ciclos mudaram conforme o tipo de superfície 

(tabela II.1). 
 

Tabela II.1. Condições experimentais da voltametria cíclica. 

Tipo de 
eletrodo 

Velocidade de 
varredura (mV.s-1) 

Número de ciclos 
Faixa de 

potencial (V) 

Ouro 60 30 0 – 1,60 
Carbono 

vítreo 
20 40 -0,4 – 1,2 

 

8. lavamos o eletrodo com fortes jatos de água MilliQ-plus por dois minutos. 
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II.3 – EXPERIMENTOS 

 

II.3.1 – Verificação da integridade estrutural da concanavalina A 

 

 Obtivemos um espectro de absorção de uma solução da Concanavalina A 

200 µg.ml-1 em tampão Tris 0,05 M pH 7,4 em NaCl 0,3 M, MnCl2 3 mM, CaCl2 3 

mM e HCl, numa faixa de comprimento de onda de 190 a 900 nm e um caminho 

óptico de 1 cm,. 

 Realizamos uma medida da variação da absorção (comprimento de onda 

de 460 nm) com o tempo. Para tal experimento, adicionamos 1 ml da solução de 

glicogênio 120 µg.ml-1 a 1 ml da solução de Concanavalina A 400 µg.ml-1, que se 

encontrava numa cubeta de 2 ml. Este experimento foi realizado após um dia da 

confecção da solução e repetido uma semana depois. 

 

II.3.2 – Adsorção da concanavalina A às superfícies 
 

 Mergulhamos o eletrodo limpo (ouro ou carbono vítreo), em uma solução 

de Concanavalina A 200 µg.ml-1, na forma ativa ou desativada, por cinco minutos a 

uma temperatura de 25 ºC. Lavamos o eletrodo com água MilliQ-plus por um 

minuto e em seguida realizamos a detecção da proteína sobre as superfícies. 

 

II.3.3 – Voltametria cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica 
 

 Antes da espectroscopia de impedância eletroquímica, realizamos uma 

voltametria cíclica em uma solução de ferro/ferricianeto de potássio 1 mM em 

cloreto de sódio 0,15 M. As faixas de potenciais foram de 0 a 450 mV ( eletrodo de 

ouro) e de 0 a 500 mV ( eletrodo de carbono vítreo). A velocidade de varredura foi de 

50 mV.s-1. A temperatura do meio foi de 25 ºC. 

 Realizamos a espectroscopia de impedância eletroquímica, logo após a 

voltametria, numa faixa de freqüência de 100 KHz a 10 mHz, modulando sobre o 

potencial de repouso (230 mV) com uma amplitude de 10 mVrms. Tornamos a 

realizar uma voltametria cíclica depois da espectroscopia de impedância 

eletroquímica. 

 

 

 

 26



___________________________________________________________________________MODELAGENS 

II.3.4 – Medida de impedância eletroquímica a uma frequência fixa 
 

A freqüência das medidas foi de 100 Hz e a perturbação aplicada em torno do 

potencial de equilíbrio (230 mV) foi de 10 mVrms. A impedância foi monitorada por 1 

h e em seguida a proteína foi injetada na forma ativada ou na forma desativada, 

dependendo do experimento. A solução de monitoramento foi equivalente a nossa 

quarta solução. No instante da adição da proteína, a solução foi agitada por alguns 

segundos para homogeneizar a mesma. 

 

II.4 – MODELAGENS 

 

II.4.1 – Modelagem da espectroscopia de impedância eletroquímica 

 

 Os resultados da espectroscopia de impedância eletroquímica foram 

modelados através do programa Equivalent Circuit (Equivcrt.Pas) produzido na 

Universiteit Twente e confeccionado por Bernard A. Boukamp. Para tal modelagem 

utilizamos um circuito elétrico apresentado no capítulo III. 

 

II.4.2 – Modelagem dos resultados da impedância (100 Hz) em função do 

tempo 

 

 Para a modelagem dos resultados da cinética de adsorção, utilizamos um 

modelo que é um conjunto constituído de um capacitor e um resistor, que variam 

com o tempo. Para isto, inicialmente determinamos um modelo cinético, que pode 

descrever o fenômeno de adsorção. Neste trabalho, utilizamos um modelo que é 

fundamentado num processo de primeira ordem seguindo de uma etapa de ordem 

zero. Em seguida, aplicamos este modelo nas funções da capacitância e da 

resistência, obtendo, deste modo, uma funcionalidade com o tempo para tais 

elementos. 

 Realizamos um tratamento nos resultados que permitiu extrair os valores 

experimentais da capacitância e da resistência em função do tempo. Realizamos o 

ajuste das equações teóricas aos resultados experimentais, através de uma 

regressão não-linear. Para tal regressão, utilizamos o programa Statistica 6.0 

produzido pela Statsoft, onde estimamos valores iniciais para os parâmetros que 

foram determinados. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 
 O estudo do processo de adsorção da concanavalina A, como já 

mencionado, foi dividido em duas partes. Na primeira, estudamos o processo de 

adsorção de proteína sobre eletrodos de ouro e carbono vítreo. Na segunda, 

estudamos a cinética de adsorção da concanavalina A sobre eletrodo de platina. 

 A primeira parte foi dividida em três tópicos principais: no primeiro, 

focamos estudos sobre a integridade estrutural da proteína (seção III.1.1); no 

segundo, estudamos o processo de adsorção da proteína sobre os diferentes 

eletrodos (seção III.1.2) e no terceiro, discutimos o efeito das características 

elétricas da interface eletrodo/solução e da presença dos íons na estrutura da 

proteína, sobre a camada adsorvida (seção III.1.3). Na segunda parte, também, 

realizamos uma subdivisão. Esta é composta por uma análise dos resultados 

cinéticos (seção III.2.1), seguida do desenvolvimento do modelo (seção III.2.2) e, por 

fim, os ajustes dos resultados (seção III.2.3). 

 

III.1 - ESTUDOS DA ADSORÇÃO DA CONCANAVALINA A SOBRE ELETRODOS 
DE OURO E CARBONO VÍTREO 

 

III.1.1 – Integridade estrutural da concanavalina A 

 

 Na figura III.1, apresentamos o espectro de absorção da solução de 

concanavalina A na forma ativada. Nesta figura, observamos que a região de ~310 a 

900 nm é a faixa que a concanavalina A não apresenta absorção. Deste modo, em 

qualquer que seja o comprimento de onda dentro desta faixa, podemos garantir que 

o teste de turbidez não é influenciado pela absorção da proteína. Portanto, 

realizamos o teste a um comprimento de onda de 460 nm e apresentamos este 

resultado na figura III.2. 
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Figura III.1. Espectro de absorção no UV-visível, numa região de 190 – 900 nm para a 
concanavalina A ativada 200 µg/mL. Solução tampão Tris 0,05 M em NaCl 0,3 M, 
MnCl2 3 mM, CaCl2 3 mM com pH 7,4 ajustado por uma solução de HCl 0,1 M, 25 ºC. 
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Figura III.2. Resultados da absorção no visível em um comprimento de onda de 460 
nm, onde ( ) foi realizado um dia após a confecção da solução e (+) foi realizado uma 
semana após a confecção da solução. Solução de concanavalina A ativada 200 µg/mL e 
glicogêneo 60 µg/mL em tampão Tris 0,05 M em NaCl 0,3 M, MnCl2 3 mM, CaCl2 3 mM 
com pH 7,4 ajustado por uma solução de HCl 0,1 M, 25 ºC. 
 

 Extraímos dos resultados da figura III.2 que a proteína mantém sua 

integridade estrutural, por no mínimo, uma semana, pois existe uma sobreposição 

entre os resultados de um dia e de uma semana após a confecção da solução. 

Baseando-se nestes resultados, podemos garantir que no período da investigação do 

processo de adsorção, a proteína estava com sua estrutura intacta. 

 Para verificarmos a veracidade de nossos resultados, comparamos a taxa 

de aumento da absorbância, referente ao intervalo de tempo de 6 min, do nosso 
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sistema com a de um sistema similar42. Com esta comparação, observamos que 

nossa taxa de aumento é de ~7, enquanto a do sistema da literatura é de ~4,25. 

Esta superioridade de nossa taxa de aumento mostra uma excelente atividade da 

proteína. 

 

III.1.2 – Detecção da concanavalina A sobre os eletrodos 

 

III.1.2.1 – Eletrodo de ouro

 

III.1.2.1.1 – Limpeza da superfície 

 

 A voltametria cíclica em ácido sulfúrico foi realizada para verificar a 

limpeza da superfície do eletrodo, como visto no capítulo anterior. Na figura III.3.a e 

III.3.b, apresentamos o voltamograma cíclico para o eletrodo de ouro. 

 Na figura III.3.a, podemos observar três picos anódicos no intervalo de 

potencial de 1,15 a 1,45 V, onde estes refletem a formação da camada de óxido de 

ouro, devido a transferência de dois elétrons53. Ainda nesta figura, podemos 

observar um único pico catódico (0,92 V), que é referente a transferência de dois 

elétrons convertendo a camada de óxido em ouro metálico. Os intervalos observados 

em nossos resultados são equivalentes aos citados na literatura54. 

 Na figura III.3.b, apresentamos uma ampliação da região referente aos 

picos anódicos, o motivo deste procedimento é compararmos nossos resultados com 

resultados da literatura, que foram obtidos em condições semelhantes54. Nesta 

análise mais detalhada, continuamos observando três picos anódicos, enquanto que 

os resultados da literatura indicam que deveríamos observar quatro picos anódicos, 

para este intervalo. O fato de não observarmos um dos picos em nossos resultados 

pode estar relacionado com o fato da velocidade de varredura, v, utilizada (60 mV. 

s-1) ser diferente daquela empregada no trabalho da literatura (40 mV.s-1)54. 

Acreditamos nesta possibilidade devido ao primeiro pico ser bastante discreto nos 

resultados da literatura e por isso mais sensível a velocidade de varredura que os 

demais. Deste modo, em associação com a explicação encontrada na literatura, 

acreditamos que os dois primeiros picos (1,08 e 1,28 V) referem-se a formação de 

hidróxido de ouro, por meio da transferência de um elétron, e o último (1,4 V) é a 

formação do óxido, através da transferência de um segundo elétron. 
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 No voltamograma do eletrodo de ouro, além de observamos os picos 

característicos, como discutidos acima, podemos notar um abaixamento da região 

referente a dupla camada que, segundo dados da literatura53, encontra-se na faixa 

de -0,2 a 0,8 V. Atribuímos este abaixamento a reação de redução do oxigênio 

presente no sistema. 
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Figura III.3. 30o voltamograma cíclico para o eletrodo de ouro em H2SO4 0,5 M. v = 60 
mV/s, 25 ºC. (a) voltamograma completo, (b) ampliação do voltamograma cíclico da 
figura III.3.a, onde é dado destaque aos picos anódicos. 
 

III.1.2.1.2 – Detecção da concanavalina A sobre o eletrodo 

 

 Com já citado, foram utilizadas duas técnicas para a detecção da 

concanavalina A adsorvida na superfície do eletrodo de ouro. Apresentamos, 

inicialmente, os resultados da voltametria cíclica e em seguida os da espectroscopia 

de impedância eletroquímica. 

 Na figura III.4, apresentamos os resultados da voltametria para o eletrodo 

de ouro em ferro/ferricianeto de potássio. Estes resultados são uma média de 

cincos experimentos, com exceção do eletrodo com proteína ativada, sendo este 

uma média de quatro experimentos. Esta informação vale para todos os resultados 

apresentados nesta seção. 
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Figura III.4. Voltamograma cíclico do eletrodo de ouro limpo (⎯), com proteína 
ativada (▬) e com proteína desativada (---) em uma solução de ferro/ferricianeto de 
potássio 1 mM em NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 6,5. 
 

 Nos resultados da figura III.4, observamos que existe um deslocamento 

para a direita no potencial do pico anódico, Ep, e uma diminuição na corrente 

anódica, quando comparamos os três sistemas. A corrente de pico catódica também 

diminui com a presença da proteína desativada. Esta diminuição, embora pequena, 

é significativa, se levarmos em consideração o fato de que o limite de varredura foi 

mais anódico (500 mV) para o experimento com proteína desativada, do que para os 

demais experimentos (400 mV). Esta diferença de limites impede que uma análise 

quantitativa seja feita sobre os voltamogramas como um todo. No entanto, 

realizaremos uma análise mais detalhada para a varredura anódica, onde , 

podemos extrair a partir dos voltamogramas os respectivos valores do potencial e da 

corrente de pico, Ip (ver tabela III.1). 

 

Tabela III.1. Variação dos parâmetros voltamétricos em função 
da presença da proteína na superfície do eletrodo de ouro. 

Tipo de eletrodo Ep (mV) Ip (µA) 

Sem proteínaa 251 ± 6 6,8 ± 0,1 

Com proteína ativadab 260 ± 0,8 6,79 ± 0,07 

Com proteína desativadaa 280 ± 5 5,9 ± 0,3 
a média de cinco experimentos 
b média de quatro experimentos 
Nota: intervalo de confiança de 95 %. 
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 A partir dos valores apresentados na tabela III.1, verificamos um 

deslocamento do potencial de pico anódico para valores mais positivos nos sistemas 

com proteína, sendo este mais acentuado para a forma desativada. Quanto aos 

valores da correntes de pico, não observamos grandes modificações em função da 

presença da proteína ativada, contudo, o sistema com a forma desativada 

apresentou uma leve diminuição. 

 Uma explicação para justificar o deslocamento do potencial de pico está 

relacionada a um aumento na barreira para transferência de elétrons. Deste modo, 

a presença da proteína não impede a transferência de elétrons mas dificulta. Outra 

informação, que confirma tal consideração, é o fato da corrente sofrer apenas 

pequenas modificações com a presença da proteína. Para verificarmos este efeito, 

podemos analisar a resistência de transferência de elétrons que é obtida através do 

estudo da espectroscopia de impedância eletroquímica, apresentado na seqüência. 

 Na figura III.5 apresentamos os resultados da espectroscopia de 

impedância eletroquímica, na forma de um gráfico de Nyquist, que apresenta os 

valores da parte real da impedância, Zre, no eixo x e os valores da parte imaginária, 

Zim, no eixo y. 

 

0 5 10 15 20 25 30
0

5

10

15

20

25

30

-Z
im

 /
 k

Ω

Zre / kΩ

0 1 2 3 4
0

1

2

3

4

-Z
im

 /
 k

Ω

Zre / kΩ

f  (Hz)→  0 

132 Hz 

7,4 Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      (a)                                                                  (b) 
 
Figura III.5. (a) Gráfico de Zim vs Zre, onde (x) é o eletrodo de ouro limpo, (Ο) é o 
eletrodo de ouro com proteína na forma ativada e (■) na forma desativada. (b) 
ampliação da região entre 0 e 4 kΩ. Solução de ferro/ferricianeto de potássio 1 mM 
em NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 6,5 (as barras de intervalo de confiança foram omitidas 
para melhor visualização). Intervalo de confiança de 95%. 
 

 Numa análise minuciosa da figura III.5.a, podemos observar na figura 

III.5.a, a existência de uma leve curvatura, que se estende por toda a região de 
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trabalho. Esta curvatura é indício da formação de um semicírculo, que está além da 

região de investigação. A formação de tais semicírculos, nos gráficos de Nyquist são 

associados à presença de componentes resistivos na interface55. Deste modo, 

associamos esta curvatura à existência de um componente de alta resistividade e 

que o mesmo não muda com o tipo de sistema, pois não observamos grandes 

mudanças quando comparamos os três sistemas. 

 Um outro comportamento interessante é observado na região que se 

estende de 0 a ~4 kΩ ao longo do eixo Zre (ver figura III.5.b). Existe, nesta região, 

pequenos semicírculos, que caracterizam os três sistemas e novamente são 

associados a um elemento resistivo. Os semicírculos crescem no sentido do sistema 

sem proteína para com proteína desativada. Assim, o crescimento, deste 

semicírculo, é associado ao aumento da contribuição resistiva, que por sua vez, é 

uma função da presença da proteína adsorvida sobre a superfície56. Este aumento 

na resistência pode ser observado no alargamento da curva no eixo Zre. Desta 

forma, o eletrodo limpo apresenta uma resistência inferior, nesta região, quando 

comparada a resistência dos sistemas com proteína adsorvida. 

 Outro tipo de informação extraída do gráfico de Nyquist é quanto a 

reprodutibilidade dos resultados. Esta é mais baixa para o sistema com proteína 

desativada, que para proteína ativada ou simplesmente a superfície limpa. Este 

fenômeno pode estar associado à mudanças sofrida pela proteína desativada ao 

adsorver ou à sua alta afinidade pela superfície35. Estes dois eventos apresentam 

uma alta sensibilidade às condições externas, como por exemplo, à temperatura do 

meio ou a mudanças na rugosidade da superfície10, 53. Contudo, o intervalo de 

confiança, de cada sistema, mostra que existe uma boa distinção entre as três 

situações estudadas. Desta forma, através de uma análise qualitativa, destes 

resultados, notamos uma concordância com os resultados obtidos pela voltametria 

cíclica, no fato da proteína desativada provocar maiores mudanças no sistema sem 

proteína, do que a proteína ativada. 

 Na figura III.6 apresentamos os gráficos do ângulo de fase, φ, em função 

do logaritmo da freqüência. Este gráfico é uma outra maneira de apresentarmos os 

dados da figura III.5.a. As vantagens, desta forma de apresentação, estão no fato de 

φ não depender da área do eletrodo, como ocorre com os valores de Zim e Zre, e que 

através deste gráfico, podemos estudar a contribuição de cada componente da 

interface, de maneira mais clara. Portanto, para uma análise visual e comparativa 

entre diferentes sistemas estudados como, por exemplo, o eletrodo de carbono 
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vítreo que será apresentado mais adiante, o gráfico de φ é mais satisfatório que o 

gráfico de Nyquist. Neste tipo de gráfico, as contribuições puramente capacitivas 

aparecem em φ = 90º e as puramente resistivas aparecem em φ = 0º. Deste modo, as 

variações observadas em tais resultados são reflexo das combinações das 

contribuições resistivas e capacitivas52, 54. 
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Figura III.6. Gráfico do ângulo de fase em função da freqüência, onde (x) é o eletrodo 
de ouro limpo, (Ο) é o eletrodo de ouro com proteína na forma ativada e (■) na forma 
desativada. Solução de ferro/ferricianeto de potássio 1 mM em NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 
6,5. Intervalo de confiança de 95%. 
 

 Nos resultados apresentados na figura III.6, podemos observar uma 

excelente separação entre os três sistemas. Inicialmente, analisamos o eletrodo sem 

proteína. Neste sistema, notamos uma grande banda, que se estende 

aparentemente por toda a região estudada. Contudo, similar ao gráfico na forma de 

Nyquist, existe uma pequena curvatura entre a região de 320 a 10.000 Hz, que se 

pode associar ao semicírculo que é observado no inicio do gráfico de Nyquist. 

Enquanto que a grande banda, que está localizada na região de 0,01 a 100 Hz, 

representa, nesta forma de apresentação, o semicírculo maior. 

 Nos resultados obtidos com a proteína na forma ativada, observamos o 

surgimento de uma banda na a região de 30 a 10.000 Hz. Além disto, ocorre 

também um abaixamento nos dados da região entre 0,1 e 100 Hz e pode ser 

associada ao aumento da resistência do sistema. Uma outra observação é quanto a 

largura da banda, onde esta pode ser associada a dispersão da capacitância24. Para 

o sistema com proteína desativada, observamos as mesmas modificações do 

sistema com proteína ativada, no entanto, estas modificações são mais intensas 
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para o primeiro sistema citado. Deste modo, a presença da proteína, independente 

da forma, promove um aumento na resistência e uma dispersão na capacitância. 

Associando estas à informações da literatura53, acreditamos que estes eventos estão 

associados a uma contribuição resistiva e capacitiva da proteína na interface. Desta 

forma, uma vez identificada a região que contem estes eventos, também 

caracterizamos as modificações sofridas pela interface com a presença da proteína. 

 

III.1.2.1.3 – Modelagem dos dados de espectroscopia de impedância eletroquímica 

 

 No ajuste dos dados, utilizamos dois modelos de circuitos equivalentes, 

que são apresentados na figura III.7. O primeiro modelo, para o sistema sem 

proteína, é um circuito bastante aplicado na caracterização da interface 

solução/eletrodo, sendo denominado como circuito de Randles55 (ver figura III.7.a). 

Este modelo considera a resistência da solução, RΩ, em série com a interface, que é 

constituída de uma capacitância de dupla camada, Cdc, em paralelo com uma 

resistência de transferência de elétrons, Rte, que encontra-se em série com a 

impedância de Warburg, Zw, que é definida na equação III.1. O Cdc representa o 

rearranjo dos íons em função da carga do eletrodo. O Rte representa os processos de 

transferência de elétrons entre o eletrodo e as espécies eletrodo ativas. A última 

grandeza, W, reflete os fenômenos de transporte de massa existentes na interface. 

 

 ( )[ 11/2
w jωWZ

−
= ] ,                                                                     equação III.1 

 

onde W é a constante que contém as informações do transporte de massa, ω é a 

freqüência angular que é igual a 2πf, e j é igual a 1− . 

 O segundo modelo, que aplicamos em sistemas com proteína, é uma 

modificação do circuito de Randles (ver figura III.7.b). Esta modificação é 

introduzida para explicar a dispersão da capacitância observada na região de 

freqüência de 10 a 10.000 Hz. Esta dispersão pode estar relacionada com (1) a 

distribuição de tempos de relaxação devido a heterogeneidade da interface, (2) a 

própria natureza do eletrodo e (3) a uma desordem dinâmica associada a difusão57. 

Deste modo, substituímos a capacitância de dupla camada por um elemento de fase 

constante, EFC, que pode descrever estes fenômenos24, 56, 57. A impedância relativa 

ao EFC é definida na equação III.2, onde a constante Q (Ω-1.sn)24 reflete 

simultaneamente as propriedades da superfície e das espécies eletroativas57. O 
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caráter da impedância depende dos valores de n24, que encontram-se no intervalo 

de –1 a 1, onde esta apresenta um caráter capacitivo para n=1, resistivo para n=0, 

indutivo para n=-1 e é a impedância de Warburg para n=1/2. Este parâmetro pode 

ser obtido através da inclinação dos dados do gráfico de log(⏐Z⏐) contra o log(f)24. 

 

 ( )[ ] 1n
EFC jωQZ

−
= ,                                                                     equação III.2 

 

                             (a)                                                            (b) 

 
Figura III.7. Circuitos equivalentes. (a) Randles aplicado ao resultado do eletrodo de 
ouro e (b) Randles modificado aplicado aos resultados do eletrodo com proteína na 
forma ativada e desativada. RΩ é a resistência da solução, Rte é a resistência de 
transferência de elétrons para o sistema sem proteína adsorvida, Rp é a resistência de 
transferência de elétrons para o sistema com proteína adsorvida, Cdc é a capacitância 
de dupla camada, Zw é a impedância de Warburg e ZEFC é a impedância referente ao 
elemento de fase constante. 
 

 Uma outra forma de explicar a dispersão da capacitância é 

considerarmos o alargamento como uma combinação de duas constantes de 

tempo53, τ, definida como o produto entre uma resistência e uma capacitância24. 

Este tipo de abordagem, implica na utilização de circuitos mais complexos, 

tornando deste modo, mais interessante o uso do elemento de fase constante, que 

além de prever a dispersão, permite um melhor esclarecimento das possíveis causas 

do fenômeno. 

 Além disto, o circuito equivalente aplicado para a interface com proteína, 

introduz a resistência, Rp (figura III.7.b), que representa a resistência de 

transferência de elétron, modificada pela presença da proteína. 

 Deste modo, o modelo aqui aplicado, leva em consideração a dispersão 

observada nos dados experimentais através do elemento de fase constante e a 

intensificação da banda através da variação da resistência de transferência de 

elétrons. 
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 Os respectivos ajustes para o sistema sem e com proteína, na forma 

ativada e desativada, são apresentados na figura III.8. Apresentamos o ajuste na 

forma do ângulo de fase, pois este deixa mais claro o comportamento dispersivo da 

capacitância que o gráfico na forma de Nyquist. 
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Figura III.8. Ajustes utilizando os modelos apresentados na figura III.7.a e III.7.b, 
sendo (Χ) para eletrodo limpo, (Ο) para eletrodo com proteína ativada, (■) para eletrodo 
com proteína desativada e (----) são os ajustes. 
 

 Observamos que a utilização dos dois modelos possibilitou um excelente 

ajuste dos dados experimentais, com exceção da região de baixa freqüência. No 

entanto, isto não afeta a análise dos resultados uma vez que esta região não traz 

informações sobre a presença da proteína. Na tabela III.2, apresentamos os valores 

dos parâmetros obtidos por meio do ajuste dos dados. 
 

Tabela III.2. Parâmetros extraídos da modelagem dos resultados da 
espectroscopia de impedância eletroquímica. 

Parâmetros 
Eletrodo sem 

proteínaa

Eletrodo com 
proteína ativadab

Eletrodo com 
proteína desativadaa

RΩ (kW) 0,174 ± 0,008 0,163 ± 0,005 0,165 ± 0,005 

Cdc (mF) 0,2 ± 0,1   

Q (mW-1.sn)  4,2 ± 0,6 3,0 ± 0,4 

n  0,76 ± 0,01 0,76 ± 0,02 

Rte (kW) 0,04 ± 0,02   

Rp (kW)  0,88 ± 0,07 3 ± 1 

W (mW-1.s1/2) 0,108 ± 0,002 0,109 ± 0,001 0,114 ± 0,003 

a média de cinco experimentos 
b média de quatro experimentos 
Nota: intervalo de confiança de 95 %. 
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 Como esperado, não observamos grandes variações nos parâmetros RΩ e 

W quando mudamos de sistema. 

 Na análise dos resultados da tabela III.2, observamos que os valores de 

Rp, são: (a) uma ordem de grandeza (proteína ativada) e (b) duas ordens de grandeza 

(proteína desativada), superiores ao valor de Rte. De acordo com a discussão dos 

resultados de voltametria cíclica, este aumento reflete a maior dificuldade na 

transferência de elétrons na interface, causada pela presença da proteína. Mais 

uma vez, este bloqueio, é muito maior no caso da proteína em sua forma 

desativada, do que em sua forma ativada. Esta observação associada a relação 

entre as resistência e a presença da proteína indica que existe uma maior 

quantidade de proteína desativada adsorvida sobre a superfície. 

 Voltando a tabela III.2, observamos uma diminuição no valor de Q 

quando passamos do sistema com proteína ativada para proteína desativada, o que 

de acordo com a equação III.2, indica um aumento na impedância associada ao 

elemento de fase constante. Por outro lado, o parâmetro n não apresenta mudanças 

em função da forma da proteína. Através da análise do valor de n (1>n>0,5), 

juntamente com informações obtidas no trabalho realizado por Gordon G. 

Wallace56, associamos os valores aqui encontrados com a heterogeneidade da 

interface, que promove uma distribuição no tempo de relaxação. 

 Em uma análise mais detalhada dos valores de Q e n, podemos extrair o 

valor de uma capacitância pura, C, associada a Q24. Para tal, utilizamos a equação 

III.3, obtida a partir das definições de Q ( ) e de τ (τ=RC). n1n CRQ −=

 

 ,                                                                              equação III.3 n1QτC −=

 

onde os valores de τ são obtidos invertendo os valores das freqüências referentes ao 

ponto de máximo das bandas observadas no gráfico do ângulo de fase (figura III.6). 

Os valores obtidos para τ foram de (1,4 ± 0,1) ms e de (2,2 ± 0,2) ms para a proteína 

na forma ativada e desativada, respectivamente. Os valores deste cálculo para o 

sistema com proteína ativada e desativada são apresentados na tabela III.3. 
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Tabela III.3. Valores da capacitância pura extraídos a partir do 
elemento de fase constante. 

Tipo de eletrodo C (mF) 

Com proteína ativadaa 0,9 ± 0,1 

Com proteína desativadab 0,71 ± 0,04 
a média de quatro experimentos 
b média de cinco experimentos 
Nota1: intervalo de confiança de 95 %. 

 

 Quando comparamos os resultados da tabela III.2 com a tabela III.3, 

observamos que os valores da capacitância na presença de proteína, superam o 

valor encontrado para a capacitância de dupla camada. Este fenômeno pode ser 

associado à existência de poros na mesma, como discutido em detalhes por Sharon 

G Roscoe58. Aplicando tais considerações ao nosso sistema, podemos dizer que o 

aumento na capacitância para o sistema com proteína é reflexo da combinação em 

paralelo da capacitância de dupla camada com a capacitância relativa à proteína 

adsorvida (equação III.4). 

 

 ,                                                                  equação III.4 pdc pCp)C(1C +−=

 

Onde Cp é a capacitância referente a presença da proteína e p é o fator de 

recobrimento. 

 Numa primeira premissa assumimos que o valor da capacitância da 

proteína é igual ao da capacitância extraída a partir de Q e n. Deste modo, 

esperamos encontrar a espessura da camada protéica, d. Para tal estimativa, 

consideramos Cp equivalente a um capacitor físico (equação III.5).  

 

 
d
AεεC eop

p = ,                                                                          equação III.5 

 

onde εo é a permissividade no vácuo e é igual a 8,85 x10-14 F.cm-1. Utilizamos como 

permissividade dielétrica para a proteína, εp, os valores de 15, 20 e 40, onde o 

primeiro e último são valores extremos de uma faixa determinada por Jed W. 

Pitera59 e o valor de 20 é igual ao utilizado por Roselí R. Ueta, em sua tese53. Os 

resultados destas estimativas, utilizando-se a área da superfície do eletrodo, Ae, 

igual à 0,02 cm2, são apresentados na tabela III.4. 

 

 40



_____ESTUDOS DE ADSORÇÃO DA CONCANAVALINA A SOBRE DIFERENTES ELETRODOS 

Tabela III.4. Valores estimado de d em função da permissividade 
dielétrica. 

εp 15 20 40 

d (Å) / forma ativada 5,75 ± 0,01 7,67 ± 0,02 15,3 ± 0,03 

d (Å) / forma desativada 7,40 ± 0,01 9,86 ± 0,02 19,7 ± 0,04 

Nota1: intervalo de confiança de 95 %. 
 

 Com a análise da espessura da camada adsorvida, verificamos que 

mesmo quando consideramos o valor extremo para a permissividade da proteína, e 

um recobrimento total, as espessuras aqui estimadas são inferiores as dimensões 

da proteína tanto em sua forma monomérica (42 Ǻ x 40 Ǻ x 39 Ǻ), quanto dimérica 

(30 Ǻ x 45 Ǻ x 75 Ǻ)43,45. Resultado semelhante foi obtido por Roselí R. Ueta em sua 

tese de doutorado53. Na interpretação destes resultados, ela considerou que a 

capacitância medida é uma propriedade intrínseca da proteína, e não da interface. 

Esta interpretação permite uma explicação para a dispersão capacitiva observada 

em nossos resultados, e que nos levou a propor o elemento de fase constante em 

nosso circuito equivalente. Esta dispersão corresponde a uma combinação em série 

de várias capacitâncias o que provoca tempos de relaxação diferentes, gerando a 

dispersão observada. Portanto, como levantado anteriormente, o processo de 

dispersão é devido à heterogeneidade da superfície com proteína e a capacitância 

extraída reflete as várias capacitâncias existentes na estrutura da proteína. As 

espessuras apresentadas na tabela III.4, correspondem à distância entre regiões 

eletricamente carregadas ou polarizadas da proteína. 

 Uma outra observação é que o sistema com proteína desativada 

apresenta espessuras superiores ao da ativada. Esta observação, segundo nossa 

visão, significa que a proteína desativada apresenta uma estrutura menos compacta 

que a ativada. 

 Portanto, de uma maneira geral, podemos dizer que a camada de 

proteína adsorvida é permeável a ponto de permitir a chegada de espécies 

eletroativas até a superfície, mas é suficiente para promover aumento na resistência 

de transferência de elétrons. Quando comparamos as duas formas da proteína, 

verificamos que a ativada dificulta menos a transferência de elétrons que a 

desativada. Além disto, esta camada deve se estender por toda a superfície, como 

demonstrado na análise da capacitância. 

 As duas técnicas, aqui apresentadas, permitem a detecção da presença 

da proteína na superfície do eletrodo, além de diferenciar as duas formas da 
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proteína. A voltametria cíclica a detecta através da variação do ∆Ep, que possibilita 

uma distinção quanto à natureza de bloqueio da proteína. A espectroscopia de 

impedância eletroquímica, além de possibilitar a detecção da proteína adsorvida, 

possibilitou uma descrição mais detalhada da interface. 

 

III.1.2.2 – Eletrodo de carbono vítreo

 

III.1.2.2.1 – Limpeza da superfície 

 

 O voltamograma para o eletrodo de carbono vítreo, além de permitir a 

verificação da limpeza da superfície, fornece informações quanto a presença de 

grupos eletroativos em sua superfície. 

 O voltamograma do eletrodo de carbono vítreo mostra um pico anódico 

(0,5 V)e outro catódico (0,4 V), ver figura III.9. Estes picos são referentes a oxidação 

de grupos (C-N, C-O e 0-C=O) existentes na superfície e suas respectivas 

reduções60. 
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Figura III.9: 40o voltamograma para o eletrodo de carbono vítreo em H2SO4 0,5 M. v = 
20 mV/s, 25 ºC. 
 

 O processo de ativação ocorre expressivamente em meio ácido, enquanto 

que, para pH neutro, ele é observado de maneira moderada, e quase indetectável 

para meio básico. O fenômeno pode ser controlado pelo polimento e pela 

temperatura de fabricação do eletrodo. Este controle se dá através da integridade 

estrutural da superfície, pois eletrodos que apresentam baixa integridade 
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manifestam uma alta propensão para a ativação superficial. O motivo desta relação 

é a infiltração do eletrólito nas fendas da superfície, podendo estas serem 

aumentadas durante o polimento. Portanto, uma baixa integridade estrutural 

associada ao polimento pode intensificar o fenômeno de ativação da superfície, ou 

seja, aumentar o número de grupos funcionais. 

 Nossos resultados apresentam correntes inferiores àquelas observadas 

por Jun Maruyama61, em condições semelhantes. Este fenômeno pode ser 

associado ao fato do nosso sistema não apresentar uma oxidação da superfície tão 

intensa. No entanto, não é clara a explicação para tal fenômeno. A partir destes 

dados podemos dizer que nosso sistema possui uma ativação da superfície pouco 

expressiva. 

 

III.1.2.2.2 – Detecção da concanavalina A sobre o eletrodo 

 

 Apresentamos os resultados na mesma seqüência que os do eletrodo de 

ouro e realizamos a análise dos dados de maneira qualitativa. Desta forma, os 

resultados desta seção serão apresentados de uma maneira mais direta. 

 Na figura III.10 apresentamos os voltamogramas para os três sistemas 

estudados. Podemos observar que o sistema com proteína ativada quase não difere 

do sistema sem proteína, enquanto que, o sistema da proteína desativada apresenta 

uma mudança mais expressiva. Estas observações são semelhantes àquelas feitas 

em relação ao sistema com eletrodo de ouro. 
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Figura III.10. Voltamograma cíclico do eletrodo de carbono vítreo limpo (⎯), com 
proteína ativada (▬) e com proteína desativada (…). Solução de ferro/ferricianeto de 
potássio 1 mM em NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 6,5. 
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 Na tabela III.5 apresentamos os valores do ∆Ep e o Ip anódico, pois 

realizaremos uma análise similar a do eletrodo de ouro. Na análise dos resultados 

podemos observar que os valores de ∆Ep obtidos com o eletrodo limpo (76 ± 5 mV) e 

com o eletrodo com proteína ativada (81 ± 4 mV) são muito próximos. Entretanto, 

quando se compara com o eletrodo com proteína desativada (105 ± 5 mV), os 

valores são bem maiores. O fato do ∆Ep do eletrodo de carbono vítreo limpo ser 

maior que 60 mV, pode estar relaciona com o processo de ativação da superfície62. 

Apesar de existir o deslocamento no potencial, devido a ativação da superfície, 

podemos concluir que a presença da proteína ativada ou desativada promove o 

mesmo efeito que foi observado para o eletrodo de ouro. Quando analisamos a 

corrente de pico para os três sistemas, percebemos que, novamente, a presença da 

proteína promove apenas uma pequena variação na corrente de pico, confirmando 

que o processo de transferência é dificultado, mas não impedido. Como discutido 

para o eletrodo de ouro, este fenômeno pode ser observado com o aumento da 

resistência de transferência de elétrons, que pode ser medida pela impedância. 

 

Tabela III.5. Variação dos parâmetros voltamétricos em função 
da presença da proteína na superfície do eletrodo de carbono 
vítreo. 

Tipo de eletrodo ∆Ep (mV) Ip (µA) 

Sem proteínaa 76 ± 5 21,7 ± 0,6 

Com proteína ativadaa 81 ± 4 18,8 ± 0,4 

Com proteína desativadab 105 ± 2 17,7 ± 0,4 
a média de cinco experimentos 
b média de quatro experimentos 
Nota: intervalo de confiança de 95 %. 

 

 Na figura III.11 apresentamos os resultados da espectroscopia de 

impedância eletroquímica na forma do gráfico do ângulo de fase, uma vez que este 

gráfico permite uma melhor visualização dos efeitos da adsorção da proteína sobre 

a impedância do sistema. 

 Quando analisamos os resultados apresentados na figura III.11, 

verificamos que o sistema sem proteína possui uma banda larga e pouco intensa na 

região de ~100 a 10.000 Hz, onde associamos esta à região de dupla camada. Este 

alargamento, provavelmente, reflete a dispersão da capacitância, devido a 

heterogeneidade da superfície, uma vez que a mesma passa por um processo de 

ativação59. Um outro efeito que parece ser associado a este processo é a intensidade 
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da banda, indicando que o sistema apresenta uma resistência significativa. Esta 

resistência é relacionada ao processo faradaíco, que existe devido a presença de 

espécies eletroativas. Portanto, o eletrodo de carbono vítreo tem sua região de dupla 

camada afetada pelo processo de ativação, onde este é observado através da 

dispersão da capacitância e da resistência. 
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Figura III.11. Gráfico do ângulo de fase em função da freqüência, onde (x) é o eletrodo 
de carbono vítreo limpo, (o) é o eletrodo com proteína na forma ativada e (■) na forma 
desativada. Solução de ferro/ferricianeto de potássio 1 mM em NaCl 0,15 M, 25 ºC, pH 
6,5. Intervalo de confiança de 95%. 
 

 Uma outra observação é quanto ao sistema com proteína na forma 

ativada. A presença da mesma promove uma intensificação e um alargamento da 

banda referente a dupla camada e um leve aumento na sua constante de tempo 

(~36 a 10.000 Hz), o que promove um pequeno deslocamento da banda para a 

esquerda. Como já discutido para o caso do eletrodo de ouro, esta intensificação 

reflete um aumento na resistência de transferência de elétrons. Por outro lado, o 

alargamento é associado à dispersão da capacitância, refletindo uma 

heterogeneidade da superfície, devido a proteína que adiciona à interface sua 

capacitância intrínseca, com tempos de relaxação diferentes. As mudanças 

causadas pela adsorção da proteína ativada na superfície de carbono vítreo são 

menos intensas que as observadas na superfície de ouro, no entanto, é nítida a sua 

presença na superfície. Esta comparação, nos leva a crer que existe uma interação 

mais forte entre a proteína ativada e a superfície de ouro, que entre o carbono 

vítreo. 
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 Para o sistema com proteína desativada, são observadas modificações 

semelhantes, porém, mais intensas que as provocadas pela proteína ativada. Além 

disto, observamos o surgimento de uma nova banda pouco intensa e larga que se 

estende de 0,32 a 32 Hz. A natureza desta nova banda ou constante de tempo pode 

refletir alguma interação entre a proteína e a superfície que não ocorre ou não é 

observada para a proteína ativada. Este fenômeno pode estar associado com a 

ativação da superfície, uma vez que, o mesmo não foi observado no eletrodo de 

ouro, discutido acima, bem como em eletrodos de platina 53. O fato de existirem 

duas constantes de tempo é um indício de que a proteína adsorve em dois estados 

diferentes. Uma possível explicação poderia ser a adsorção em duas orientações 

diferentes ou a desnaturação da proteína. Contudo, tais conclusões necessitam de 

um estudo mais detalhado. 

 A interface do carbono vítreo em relação ao eletrodo de ouro é uma 

interface de natureza mais complexa. Esta complexidade está relacionada ao 

processo de ativação da superfície60, 61, apesar de ser pouco expressivo em nosso 

sistema. No entanto, em uma análise comparativa e de natureza qualitativa, 

percebemos que a forma desativada promove maiores modificações, tanto nos 

voltamogramas cíclicos, quanto nos espectros de impedância eletroquímica, quando 

comparamos o eletrodo de ouro ao carbono vítreo. Tendência semelhante foi 

observada por Roselí R. Ueta em sua tese de doutorado53 para o eletrodo de platina. 

Estas modificações estão associadas a quantidade de proteína na superfície, como 

mostrado por Flamarion B. Diniz51, que observou tais mudanças e as interligou com 

a variação na espessura da camada formada, e por Sharon G. Roscoe24, que 

relaciona estas mudanças à quantidade de proteína na superfície. Um outro fato é a 

proteína desativada adsorver de duas maneiras diferentes sobre a superfície de 

carbono vítreo, o que não é observado para o eletrodo de ouro nem para as outras 

superfícies estudadas53. 

 

III.1.3 – O efeito da presença dos íons na estrutura da proteína e da superfície 

sobre a estrutura da camada adsorvida 

 

 Nesta seção discutiremos o efeito da estabilidade estrutural da proteína e 

da natureza da superfície sobre a quantidade de proteína adsorvida. Para esta 

análise, consideramos que as modificações observadas nos espectros de impedância 

eletroquímica são proporcionais a quantidade de proteína na superfície. Esta 

 46



_____ESTUDOS DE ADSORÇÃO DA CONCANAVALINA A SOBRE DIFERENTES ELETRODOS 

quantidade pode ser associada com a espessura da camada protéica, uma vez que 

toda a área do eletrodo está recoberta, como demonstrado na discussão da 

capacitância do sistema com proteína adsorvida sobre o eletrodo de ouro, e em 

estudos anteriores53. 

 Quando comparamos os resultados da proteína na forma ativada com os 

da desativada, observamos que a última promove maiores modificações nos 

espectros. O fato desta observação ser válida para todos os sistemas estudados em 

nosso laboratório (com eletrodo de ouro, de carbono vítreo, de platina e de óxido de 

platina53), deixa claro o forte efeito da presença de íons Ca++ e Mn++ na estrutura da 

camada protéica. Para interpretarmos este efeito, associamos a presença dos íons 

com a modificações que eles provocam na estrutura da proteína antes da adsorção. 

 Como comentado no capítulo introdutório, a presença dos íons promove 

modificações estruturais na proteína, tornando-a mais ordenada estruturalmente 

que a forma sem íons41. Esta ordenação ocorre em três regiões da proteína, sendo 

duas referente aos sítios de ligação dos íons metálicos e a terceira em relação ao 

sítio de ligação do carboidrato. Joseph W. Becker, que estudou as interações da 

proteína com os íons de Ca++ e Mn++, dentre outras interações43, mostrou que a 

presença do íon Mn++ promove uma ordenação estrutural que permite a interação 

da proteína com o íon Ca++. Este por sua vez promove uma modificação que permite 

a ligação da proteína com carboidratos. Quando esta pode se ligar a carboídrato, 

dizemos que a mesma encontra-se na forma “fechada”. Em um trabalho posterior, 

Rodney D. Brown III et al. mostraram que a proteína sem íons encontra-se em um 

equilíbrio entre a forma “fechada” e “aberta”, sendo a última forma a predominante 

(87 %), enquanto que aquela em presença de íons possui 100 % das moléculas na 

forma “fechada”63. Deste modo, podemos atribuir as mudanças conformacionais da 

proteína à presença dos íons, onde estes, como comentado por Joseph W. Becker43, 

promovem apenas uma diferença na relação geométrica das sub-unidades da 

proteína. Portanto, a proteína ativada difere da desativada no sentido da orientação 

dos aminoácidos em torno dos íons e na formação do sítios para carboidratos e não 

na estrutura total da mesma. 

 O fato da presença dos íons promover modificações apenas nas três 

regiões da proteína, nos leva a crer que existe uma relação entre os aminoácidos 

dos sítios específicos para os íons metálicos e o processo de adsorção. Deste modo, 

tentamos relacionar as propriedades químicas dos aminoácidos destas regiões com 

o processo de adsorção da proteína. Uma propriedade comum entre os aminoácidos 
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destas regiões é que os mesmos apresentam grupos que permitem a formação de 

pontes de hidrogênio43. Com isto, podemos dizer que a proteína desativada possui 

um maior número de grupos livres, formadores de ponte de hidrogênio e que existe 

uma possibilidade destes grupos de interagirem com a superfície favorecendo o 

processo de adsorção. No entanto, a natureza destas interações depende do tipo de 

superfície, que pode ou não favorecer a formação de multicamada, como discutido 

abaixo. 

 Quando analisamos o efeito da superfície no processo de adsorção, 

consideramos que o valor da carga superficial seja um fator importante no processo 

de adsorção. Martin Malmsten18, em um trabalho com proteínas alteradas por 

peptídeos carregados negativa e positivamente. mostra que proteínas adsorvem 

mais quando existe um grande contraste entre a carga da mesma e da superfície. 

Deste modo, para verificarmos tal influência, cruzamos confrontamos os dados 

obtidos para os eletrodos de ouro e carbono vítreo como os valores de suas 

respectivas cargas. As comparações foram realizadas a partir de dados encontrados 

na literatura pois, não realizamos experimentos específicos para determinar os 

valores das cargas experimentais. 

 O valor da carga pode ser determinado por meio do potencial de carga 

zero (PCZ), no qual o eletrodo terá carga positiva quando for submetido a um 

potencial acima do PCZ. 

 Com base no valor do PCZ para o eletrodo de ouro encontrado por Yael 

Peretz et al.64, podemos dizer que a superfície de ouro está carregada positivamente. 

Esta afirmação é fundamentada no fato do eletrodo de ouro possuir um PCZ 

equivalente a 117 mV vs Ag/AgCl, KCl saturado em uma solução de NaCl enquanto 

que o potencial de equilíbrio observado nos nossos experimentos é 230 mV vs 

Ag/AgCl, KCl saturado. Para a superfície de carbono vítreo não encontramos 

referência quanto ao valor do PCZ para o meio de NaCl, no entanto encontramos 

um valor de PCZ de 127 mV vs Ag/AgCl, KCl saturado em solução de NaCl para o 

eletrodo de grafite16. Baseados nesta informação, consideramos que nosso eletrodo 

é carregado positivamente e que sua carga é inferior a do eletrodo de ouro. Quanto 

à proteína, podemos dizer que a mesma está carregada negativamente, pois seu 

ponto isoelétrico refere-se a pH 548. Portanto, a superfície de ouro possui o maior 

contraste entre a sua carga e a da proteína, justificando as observações de que a 

concanavalina A adsorve mais sobre ouro. 
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III.2 - CINÉTICA DE ADSORÇÃO DA CONCANAVALINA A SOBRE ELETRODO DE 

PLATINA 

 

III.2.1 – Resultados cinéticos da adsorção da concanavalina A sobre eletrodos 

de platina 

 

III.2.1.1 – Análise dos resultados experimentais 

 

 Na figura III.12, apresentamos os resultados da variação da impedância 

com o tempo para a parte real menos a resistência ôhmica da solução, Zr(t)-RΩ 

(figura III.12.a), e para a parte imaginária, Zi(t) (figura III.12.b). Como já 

mencionado, esses resultados foram fornecidos por Roseli R. Ueta52, que investigou 

a cinética de adsorção da proteína nas formas ativada e desativada sobre eletrodos 

de platina. Ela realizou tais investigações a uma freqüência de 100 Hz, tendo como 

motivo o fato de se observar uma maior intensidade nos resultados para esta 

freqüência. 
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Figura III.12. Curvas experimentais a 100 Hz da (a) Zr(t) e da (b) Zi(t), sendo (ο) forma 
da concanavalina A ativada e (+) forma desativada. Resultados fornecidos por Roselí R. 
Ueta52. 
 

 Observamos, de maneira geral, que os valores da impedância 

apresentam, após a adição da proteína, um crescimento acentuado (etapa 1) 

seguido de uma variação mais gradual (etapa 2). A duração da etapa 1 para a 

proteína na forma desativada ocorre entre 3600 e 4600 segundos enquanto que 

para a proteína na forma ativada se dá entre 3600 e aproximadamente 3800 

segundos. Já o comportamento da etapa 2 tem sua diferença na inclinação da 
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curva e na intensidade da mesma, sendo esta mais pronunciada para a forma 

desativada. Além disto, a etapa 2 é praticamente linear em todos os casos, com 

exceção da variação da parte real da impedância para a proteína em sua forma 

desativada, cujo comportamento é curvo. As informações acima apresentadas são 

fortes indícios de que a cinética de adsorção da proteína na forma desativada difere 

da ativada.  

 Para realizarmos uma análise mais detalhada, fizemos um alteração na 

escala de tempo, considerando como tempo zero, o momento da injeção de proteína 

na célula.  

 Outra forma de apresentarmos os resultados da figura III.12 é através da 

construção do gráfico do ângulo de fase em função do tempo, φ(t), ver figura III.13. 

O intuito, desta transformação, é demonstrarmos em que região do tempo as 

componentes capacitivas e resistivas predominam, relativamente uma à outra. 

Valores próximos de 90º representam uma natureza capacitiva e próximo de 0º uma 

natureza resistiva. 
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Figura III.13. Gráfico do φ(t), sendo (o) a concanavalina A ativada e (+) a concanavalina 
A desativada. 
 

 Observamos que os resultados, inicialmente (etapa 1), possuem um 

comportamento decrescente, ver figura III.13. Na seqüência, os dados apresentam 

um comportamento mais constante seguido de um crescimento (etapa 2). O 

decréscimo observado inicialmente, reflete em uma diminuição da componente 

capacitiva, frente à componente resistiva. Isto indica que a capacitância do sistema 

é mais sensível à proteína que a resistência em tempos curtos. Durante a etapa 2, 

observamos que a proteína em sua forma ativada apresenta um comportamento 
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com predominância da componente resistiva sobre a capacitiva durante o processo 

de adsorção. Já para a proteína na forma desativada, existe uma clara tendência 

para o aumento do caráter capacitivo da interface com o passar do tempo. 

 

III.2.1.2 – Extração dos valores da resistência e da capacitância em função do 

tempo

 

 Para extrairmos os valores de uma resistência, R(t), e uma capacitância, 

C(t), em função do tempo, utilizamos como circuito equivalente um R(t)C(t) em 

paralelo. As definições da parte real e imaginária são apresentadas na equações 

III.6 e III.7. 

 

 2Ωr
R(t))πfC(t)(21

R(t)R(t)Z
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=− ,                                                 equação III.6 
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= ,                                                        equação III.7 
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R(t)Z

(t)Z
Ωr

i
=

−
,                                                        equação III.8 

 

 Utilizando as equações III.6 e III.7 em associação com a equação III.8, 

extraímos os valores experimentais de R(t) e de C(t), como descrito abaixo. Estas 

grandezas, obviamente não são de natureza bem definida, pois como demonstrado 

por Roselí R. Ueta53 em sua tese, o circuito utilizado para o ajuste dos resultados da 

espectroscopia de impedância eletroquímica é mais complexo que um simples 

circuito R(t)C(t) em paralelo. Contudo, tal aproximação é permitida, uma vez que o 

experimento é realizado a uma freqüência fixa. 

 Substituímos, inicialmente, a equação III.8 na equação III.6, deste modo, 

determinamos a expressão para a resistência do sistema, como apresentado na 

equação III.9. 
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 Para a obtenção da capacitância em função do tempo, que apresentamos 

na equação III.10, substituímos a equação III.9 na equação III.8. 

 

 
)(t))(Z)R(t)πf((Z2

(t)ZC(t) 2
i

2
Ωr

i

+−
= ,                                           equação III.10 

 

 Por intermédio das equações III.9 e III.10, podemos extrair os valores 

experimentais da resistência e da capacitância em função do tempo. Os resultados 

por meio de tal manipulação são apresentados na figura III.14. 
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Figura III.14. Variação da (a) capacitância e (b) resistência em função do tempo, para 
sistemas com proteína na forma (o) ativada e (+) desativada. 
 

 As informações extraídas dos resultados da figura III.14 são equivalentes 

àquelas apresentadas anteriormente. Desta forma, a transformação mantém a 

integridade das informações. Contudo, não podemos dizer que esta capacitância e 

resistência são respectivamente a capacitância de dupla camada e a resistência de 

transferência de elétrons, pois como discutido para o eletrodo de ouro a 

capacitância (figura III.14.a) expressa uma grandeza que é intrínseca da proteína, 

enquanto que a resistência é um evento de natureza mais complexa. Sendo assim, 

os estudos cinéticos aplicados à capacitância nos informa a transição da 

capacitância de dupla camada para a capacitância da proteína, sendo esta de 

menor valor para a proteína desativada. Já os estudos sobre a resistência (figura 

III.14.b) mostram o aumento na barreira de transferência de elétron em função da 

chegada da proteína. Apresentaremos nas seções posteriores a construção do 

modelo utilizado e os respectivos ajustes. 
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III.2.2 – Desenvolvimento do modelo teórico 
 

 Para a modelagem dos resultados da cinética de adsorção, utilizamos um 

modelo de capacitância e resistência que variam com o tempo. Para isto, 

inicialmente determinamos um modelo cinético que pode descrever o fenômeno de 

adsorção. Em seguida, introduzimos este modelo no circuito equivalente (um 

circuito RC em paralelo) para obtermos funções de capacitância e resistência que 

variem com o tempo. Na seqüência apresentamos o modelo cinético e sua aplicação 

na construção da capacitância e resistência que variam com o tempo. 
 

III.2.2.1 – Modelo cinético 

 

 Em nosso modelo cinético, consideramos uma adsorção irreversível que 

forma uma monocamada, podendo ocorrer simultaneamente a uma etapa cinética 

de ordem zero. Esta última lei cinética é introduzida a partir da premissa de que 

após a formação de uma monocamada os eventos posteriores não promovem 

grandes mudanças na concentração superficial. Isto implica que eventos posteriores 

ao processo de adsorção são quase inexistentes. Estas considerações são escritas 

nas equações III.11 e III.12. 
 

 )θ(1k
dt

)d(θ
11

1
−= ,                                                                  equação III.11 

 

 2
2 k

dt
)d(θ

= ,                                                                          equação III.12 

 

onde θ1 é a proporção de proteína adsorvida sobre a superfície do eletrodo de 

platina, θ2 é a proporção de proteína adsorvida que sofre modificação, k1 e k2 são, 

respectivamente, as constantes cinéticas do processo de adsorção e de modificação 

estrutural. 

 Quanto à solução matemática das equações III.11 e III.12, podemos 

solucioná-las separadamente por uma integração, onde obtemos com tal 

procedimento as equações III.13 e III.14. 
 

 te1(t)θ 1k
1

−−= ,                                                                     equação III.13 

 

 ,                                                                           equação III.14 tk(t)θ 22 =
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III.2.2.2 – Aplicação do modelo cinético no circuito equivalente 

 

 Como comentado anteriormente, o circuito que utilizamos foi uma 

combinação R(t)C(t) em paralelo, que está em série com a resistência da solução. 

Este circuito difere de autores como M. Mullet8 e P. Bernabeu38, onde ambos 

trabalham em uma região de freqüência que permite desconsiderar a resistência de 

transferência de elétrons. Contudo, existem trabalhos realizados por Gordon G. 

Wallace56, Sharon G. Roscoe24 e Flamarion B. Diniz51 que deixam claro a 

possibilidade de utilizarmos a resistência para monitorar o processo de adsorção da 

proteína. Deste modo, monitoramos a variação da capacitância e da resistência com 

o tempo. 

 Aplicamos o modelo cinético nos parâmetros capacitivos e resistivos, 

partindo da premissa que a proteína adiciona uma capacitância, Cp, e uma 

resistência, Rp, ambas com características da proteína. Estas novas grandezas são 

introduzidas em série com as grandezas físicas já existentes na interface (equações 

III.15 e III.16). 

 

 
(t))θ(t)C(θCp

CCpC(t)
21 ++

= ,                                                        equações III.15 

 

 (t))θ(t)(θRRR(t) 21p ++= ,                                                     equações III.16 

 

onde R é a resistência sem a proteína e C é a capacitância sem a proteína. 

 

III.2.3 – Ajuste teórico dos resultados experimentais 

 

 Como podemos observar na figura III.15, os ajustes obtidos, para a 

proteína ativada e desativada, por meio da modelagem dos resultados de R(t) e C(t) 

foram muito bons. Isto mostra que o processo de adsorção da concanavalina A, 

segundo o nosso modelo, parece adsorver em uma monocamada que sofre uma 

pequena alteração após a adsorção. 
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Figura III.15. Ajuste teórico (---) (a) C(t) e (b) R(t) da concanavalina A na forma (ο) 
ativada e (+) desativada. 
 

 Uma outra implicação da associação do modelo com os ajustes é que a 

proteína na forma desativada após a adsorção, apresenta uma tendência maior a 

sofrer modificações na estrutura da camada protéica do que a forma ativada. 

Portanto, a presença dos íons na estrutura da proteína diminui a tendência da 

mesma de sofrer alterações após a adsorção. No entanto, se faz necessário estudos 

específicos que permitam o esclarecimento de tais considerações. 

 Apresentamos, na tabela III.6, os parâmetros dos ajustes realizados 

acima. Chamamos a atenção que os parâmetros k1 e k2 são calculados para cada 

ajuste (equação III.15 e III.16) , pois esta é uma forma de compararmos a relação 

entre as informações obtidas pela resistência e pela capacitância. 
 

Tabela III.6: parâmetros extraídos da modelagem dos resultados da 
medida de impedância eletroquímica a uma freqüência de 100 Hz. 

Parâmetros 
Eletrodo com proteína 

ativada 

Eletrodo com proteína 
desativada 

R (Ω) 682,9413 715,7089 

C (µF) 1,8259 1,5131 

Rp (Ω) 184,6198 147,3167 

Cp (µF) 4,1281 2,4002 

k1 (s-1)a 0,0143 0,0309 

k2 (s-1)a 0,0008 0,0038 

k1 (s-1)b 0,0122 0,0029 

k2 (s-1)b 0,0005 0,0003 

a parâmetro estimado através da equação para resistência (equação III.16). 
b parâmetro estimado através da equação para capacitância (equação III.15). 

 55



_______CINÉTICA DE ADSORÇÃO DA CONCANAVALINA A SOBRE ELETRODO DE PLATINA 

 Na discussão dos parâmetros da tabela III.6 iremos nos ater aos 

parâmetros Rp e Cp, pois os mesmos representam a interface com proteína. 

Observamos que Rp é equivalente para ambas as formas da proteína. Uma vez que 

esta grandeza representa a contribuição da proteína no bloqueio da transferência de 

elétrons, como foi apresentado anteriormente, podemos dizer que a contribuição 

resistiva de uma monocamada de proteína é a mesma independente da forma. 

Deste modo, as mudanças observadas nos dados da resistência refletem mudanças 

no sentido da quantidade de proteína na superfície. Na análise de Cp, observamos 

que a capacitância da proteína na forma desativada (2,4002 µF) é inferior ao da 

ativada (4,1281 µF). Como discutido anteriormente, isto mostra que a capacitância 

é uma propriedade intrínseca e que a mesma possibilita a diferenciação das duas 

formas da concanavalina A. Sendo assim, tal grandeza pode ser utilizada na 

detecção da proteína em tempos curtos (1a etapa, figura III.15.a), pois a mesma 

inicialmente deve provocar grandes mudanças na capacitância do sistema. No 

entanto, para tempos longos ela deve mudar pouco (2a etapa, figura III.15.a), como 

previamente demonstrado por Roselí R. Ueta53. 

 Na análise de k1 para a forma ativada, observamos que seu valor 

estimado através do ajuste da resistência (0,0143) é equivalente ao estimado 

através da capacitância (0,0122), onde esta observação também vale para o k2 

(0,0008 e 0,0005, respectivamente). Quando comparamos os valores de k1 e k2, 

notamos que o último é duas ordens de grandeza inferior ao primeiro. Tal 

constatação, dentro do modelo aplicado, implica que a proteína ativada forma uma 

monocamada rapidamente e que sofre modificações muito lentamente. Quanto a 

análise destes parâmetros para a forma desativada, observamos que os valores de 

k1 (0,0309 e 0,0029, respectivamente) obtido por intermédio do ajuste da 

resistência difere do da capacitância, onde o mesmo vale para o k2 (0,0038 e 

0,0003, respectivamente). Esta observação pode implicar que a resistência e a 

capacitância, para o sistema com proteína na forma desativada, modificam-se de 

maneira distinta. Contudo, quando analisamos as razões entre k1 e k2, que foram 

de 0,122 e 0,103 e obtidas, respectivamente, por meio do ajuste de R(t) e C(t), 

observamos que as duas razões são similares e indicam que o segundo evento é 

uma ordem de grandeza inferior ao primeiro. Isto mostra que apesar de não 

observarmos uma concordância quanto aos valores de k1 e k2, determinados por 

meio das equações III.15 e III.16, podemos concluir de maneira comparativa que a 
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proteína em sua forma desativada adsorve e tem a tendência a sofrer uma 

modificação, mais rapidamente que em sua forma ativada 

 Podemos, a partir da aplicação deste modelo sobre os resultados de 

cinética, concluir que a concanavalina A na forma ativada adsorve sobre a 

superfície de platina em uma monocamada e que a mesma sofre uma lenta 

modificação após a adsorção. Quanto à proteína desativada é clara a sua tendência 

a um segundo evento cinético, onde para descrevermos a natureza de tal evento se 

faz necessário um modelo mais complexo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSÕES 
 

 

 

 O presente trabalho, como apresentado inicialmente, foi dividido em duas 

etapas. Na primeira estudamos, através da voltametria cíclica e da espectroscopia 

de impedância eletroquímica, o processo de adsorção da concanavalina A sobre as 

superfícies do eletrodo de ouro e carbono vítreo. Este estudo teve como objetivo 

determinar o efeitos dos íons Ca+2 e Mn+2 e das propriedades da superfície, sobre o 

processo de adsorção. Na segunda etapa, estudamos a cinética de adsorção da 

concanavalina A sobre superfície de platina. Tivemos como objetivo verificar o efeito 

da presença dos íons sobre a cinética. 

 

IV.1 – CONCLUSÕES DA DETECÇÃO DA PROTEÍNA ADSORVIDA 

 

 É possível detectarmos a presença da proteína sobre a superfície dos 

eletrodos por meio do deslocamento observado no potencial de pico anódico dos 

voltamogramas em ferro/ferricianeto de potássio. Este deslocamento é atribuído a 

um aumento na barreira de transferência de elétrons promovido pela adsorção da 

proteína. Desta técnica, concluímos que a concanavalina A desativada promove um 

bloqueio maior que a ativada em ambas as superfícies estudadas. 

 A adsorção da proteína provoca um aumento na dispersão das 

propriedades elétricas da interface. Esta dispersão é atribuída ao rearranjo das 

cargas dos grupos da proteína, pois os grupos possuem tempos de relaxação 

diferentes. Desta forma, mostramos que a concanavalina A na forma ativada possui 

seus grupos carregados mais próximos entre si do que a forma desativada.

 De uma análise qualitativa do processo de adsorção da concanavalina A 

sobre a superfície do carbono, concluímos que a forma desativada adsorve mais que 

a forma ativada. Além disto, a forma desativada interage como a superfície de duas 

maneiras diferentes. 

 Quanto ao fato da forma desativada adsorver mais que a ativada, 

relacionamos este fenômeno aos cátions que na forma ativada reduz o número de 

interações entre a superfície e a proteína. Em relação a concanavalina A adsorver 
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mais sobre a superfície de ouro que de carbono vítreo em ambas as formas, 

associamos ao contraste da carga entre a superfície e a proteína, que é maior para o 

eletrodo de ouro. 

 

IV.1 - CONCLUSÕES DOS ESTUDOS CINÉTICOS 

 

 É possível estudarmos eventos cinéticos através da medida de 

impedância. Este estudo pode ser realizado, também para regiões de freqüências 

intermediárias, pois a resistência de transferência de elétrons é um excelente 

parâmetro na investigação cinética. Em nosso modelo, através de uma cinética 

simples e de um circuito RC em paralelo foi possível ajustarmos resultados 

experimentais da impedância a uma freqüência intermediária (100 Hz). Para tal 

utilizamos os resultados da capacitância e da resistência que são extraídos a partir 

dos dados da parte real e imaginária da impedância em função do tempo. Tal 

procedimento é viável uma vez que as informações se mantém intactas. 

 A adsorção da concanavalina A na forma ativada, segundo nosso modelo, 

apresenta uma tendência a formação de uma monocamada, seguida de uma etapa 

de modificação pouco expressiva. Quanto à forma desativada percebemos que a 

mesma deve sofrer eventos de natureza mais complexa, pois o modelo não 

apresentou uma coerência para os valores de K1 e K2, quando determinado pela 

resistência e capacitância. 
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CAPÍTULO V 

PERSPECTIVAS 
 

 

 

 Pretendemos caracterizar a natureza hidrofóbica das superfícies aqui 

estudadas, para podermos elucidar se a maior adsorção da proteína sobre a 

superfície de ouro é devido ao contraste da carga ou se à hidrofobicidade da 

mesma. 

 Devemos realizar uma investigação mais detalhada sobre a ativação do 

carbono vítreo e como a mesma pode afetar o processo de adsorção. Para esta 

investigação podemos realizar estudos de voltametria cíclica em meio ácido em 

combinação com uma caracterização através da espectroscopia de impedância 

eletroquímica. 

 Se faz interessante um estudo utilizando a técnica de ressonância de 

plasmon de superfície, para determinarmos a espessura da camada adsorvida sobre 

as duas superfícies. 

 Devemos realizar estudos cinéticos para as duas superfícies aqui 

estudadas, onde para tal podemos utilizar nossa metodologia de modelagem. 
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