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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo a obtenção de filmes 
Layer-by-Layer composto por nanopartículas de ouro 
(AuNps) e óxido de grafeno reduzido. Primeiramente foi 
realizada a redução do óxido de grafeno utilizando como 
agente redutor o NaBH4 e posteriormente este foi ativado 
(rGOa) com KaOH a 150 ºC. Utilizando o rGOa e a as 
AuNps juntamente com outros substratos, silsesquixano 
e carboidratos, foi definido a melhor ordem deposição 
dos materiais, avaliando-se pela técnica de voltametria 
cíclica. Após encontrar a melhor ordem, a qual foi filme 
PC-(AuNps/rGOa)1, estudou-se a cinética de deposição 
de cada um dos polieletrólitos.  

Introdução  

Uma das metodologias utilizadas para o aprimoramento 

da arquitetura molecular dos sensores eletroquímicos é a 

técnica Layer-by-Layer (LbL) [1], a qual consiste na 

construção de filmes finos obtidos a partir da obtenção 

de camadas alternadas entre um poliânion e policátion.  

Os filmes LbL para a construção de dispositivos 

eletroquímicos podem ser construídos utilizando-se 

diferentes materiais tais como o óxido de grafeno 

reduzido (rGO) e nanopartículas de ouro (AuNps), uma 

vez que estes possuem elevada condutividade devido 

suas propriedades. Outros materiais que visem 

proporcionar aumentar estabilidade as AuNps e 

melhorem a sinergia das camadas do filme com o 

substrato podem também ser incorporados, como 

polieletrólitos do tipo silsesquioxano e biopolímeros. A 

combinação sinérgica de diferentes de materiais podem 

possibilitar um incremento resposta eletroquímica dos 

filmes LbL desenvolvidos. 

Material e Métodos 

O óxido de grafeno (GO) (Sigma Aldrich®) foi reduzido 

utilizando 100 mmol L-1 de NaBH4, durante 5 min. Para a 

obtenção do óxido de grafeno ativado (rGOa), seguiu-se 

o procedimento já descrito por Zhang, et al [2]. As AuNps 

foram sintetizadas de forma similar descrito por 

Mossanha et al [1] utilizando como estabilizante o 

polieletrólito 3-n-propil-(2-amino-4-metil)piridínio 

silsesquioxano. Por fim, os filmes foram construídos 

sobre óxido de índio dopado com estanho (ITO), a partir 

de camadas alternadas de rGOa e AuNps. A ordem e a 

cinética de deposição foram acompanhadas, a cada 

etapa, por voltametria cíclica (VC) utilizando como 

eletrólito suporte uma solução de 0,1 mol L-1 de KCl e 1 

mmol L-1 de [Fe(CN)6]-3/-4. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, foram estudadas a ordem de deposição das 

bicamadas no filme LbL, no entanto estes apresentaram 

baixa aderência no substrato ITO. Por isso foram obtidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

filmes adicionando-se a quitosana (CN
+) ou o 6-Fosfato 

de quitosana (PC-), na primeira camada antes da 

formação dos filmes, de modo a proporcionar um 
incremento na estabilidade dos mesmos. Na Fig. 1 nota-

se que o filme que apresentou a maior intensidade de 

corrente de pico anódica (Ipa) e catódica (Ipc) foi o filme 

PC-(AuNps/rGOa)1, Ipa= 144, 56 μA e Ipc=136,02 μA. 

Em seguida estudou-se a cinética de deposição de cada 

material na construção da primeira bicamada utilizando 

Ipa e Ipc como parâmetro de escolha. Para a camada de 

PC- foi de atingido valor máximo de Ipa e Ipc em 450 s, 

para AuNps em 150 s e rGOa em 300s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Voltamogramas cíclicos obtidos para as diferentes 

configurações dos filmes 

Conclusão  

 Utilizando o GO reduzido por NaBH4, que em seguida foi 

ativado com KaOH, para expor camadas internas de rGO 

e AuNps criando sítios eletroquímicos mais favoráveis a 

reagirem, e as AuNps foram construídos os filmes LbL. 

Após as caracterizações e otimizações, o melhor filme 

obtido foi PC-(AuNps/rGOa)n, o qual pode ser aplicado 

posteriormente na  detecção de biomoléculas  
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