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1. INTRODUÇÃO  

A propriedades eletrônicas e mecânicas do grafeno e seus derivados torna um material atraente para o 
desenvolvimento de dispositivos com aplicações em vários campos, como transistores de efeito de campo, 
capacitores e massa, óptico ou sensores eletrônicos. O grafeno é um cristal bidimensional (2D) de hibridização 
sp3 com átomo de carbono disposto em rede de favo de mel. Com um rápido aumento, o grafeno rapidamente 
despertou um enorme interesse no horizontes da ciência dos materiais por causa da extraordinárias 
propriedades físico-químicas e estruturais, condutividade balística, alta elasticidade e resistência mecânica, 
grande área de superfície e rápida transferência de elétrons heterogêneos. O óxido de grafeno(GO), pode ser 
utilizado para oxidação de íons metálicos ou não metálicos. Reações multicomponentes vêm atraindo a atenção 
de pesquisadores podendo ser acopladas a sistemas enzimáticos para a obtenção de compostos biologicamente 
ativos, bem como aplicadas em novas linhas de pesquisa tais como a nanotecnologia. Tem amplo espectro de 
possibilidades farmacêutico e medicinal, sendo internacionalmente reconhecida como ferramenta efetiva em 
química combinatória para a obtenção de diversidade química de forma rápida, eficientes e de baixo custo. 
Como na obtenção de biossensores, nano carregadores, diagnóstico por imagens e fototerápicas, sendo 
utilizado para detecção de alguns tipos de câncer. Também desenvolveu uma plataforma de biossensores 
baseada no grafeno usando peptídeos como a biomoléculas que demonstrou sua viabilidade na aplicação de 
monitoramento em tempo real da atividade de protease (enzimas que quebram ligações peptídicas), com um 
limite de detecção de trombina (sua principal função é converter fibrinogênio em fibrina (proteína filamentar), 
desempenhando um papel fundamental no processo de coagulação.  

O desenvolvimento de uma plataforma de detecção miniaturizada sob medida para a detecção sensível e 
seletiva de uma variedade de os analitos (substância ou componente químico, em uma amostra, que é alvo de 
análise em um ensaio), poderiam oferecer oportunidades fundamentais e tecnológicas transformadoras. Devido 
às suas altas taxas de superfície para volume, materiais em nano escala, são sensores extremamente sensíveis. 
Da mesma forma, Os peptídeos representam substratos robustos para o reconhecimento seletivo para o 
potencial de ampla diversidade química dentro de seu tamanho relativamente compacto. Aqui nós exploramos 
as possibilidades de vincular peptídeos para nano sensores para a detecção seletiva de alvos bioquímicos.  
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2. MATERIAS E MÉTODOS  

Todos os cálculos realizados foram baseando na Teoria do Funcional da Densidade. Eles foram  
feitos pelo pacote computacional Quantum Expresso. O funcional de troca-correlação utilizado foi o PBE. O 
pseudo-potencial utilizado foi PAW. A estrutura cristalina do grafeno foi simulada através da expansão 6x4 de 
sua célula unitária usando constante de rede experimental de 2.46 Å. Uma região de vácuo de 10.00 Å foi 
adicionada na direção perpendicular a super-célula para evitar possíveis interações espúrias com a superfícies 
imagem. Para o caso da relaxação da molécula, a mesma distância foi utilizada em todas as direções.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Começamos    a    mostrar    nossos    resultados    com    as    4    possíveis    
estruturas    de    adsorção    da    FF    no    grafeno    mostrados    na    fig.    1.
     

     

     

     

     

Fig.1    Quatro    possíveis    estruturas    de    adsorção    da    FF    no    grafeno.
     

     

     
Configuração     Altura    (Å)     Energia    de    adsorção    

(eV)     
a)     3,31     ---0,54     

b)     3,32     ---0,95     



     
     

c)     2.71     ---0,48     

d)     2,82     ---0,57     

e)     2,83     ---0,99     

Tabela.1    Configuração,    altura    e    energia    de    adsorção    do    FF    no    
grafeno.     

     

Pode---se    ser    notado    na    Tabela    1    que    a    configuração    e)    é
    a    mais    estável    dentre    as    demais.    Vale    a    pena    mencionar    
que    a    mesma    se    configura    como    similar    ao    empilhamento    do
    tipo    AB    do    grafite,    mesmo    a    altura    relacionada    ao    empilhamento
    não    seja    a    mesma.         

Neste    momento,    levamos    em    consideração    a    interação    da    FF    no
    óxido    de    grafeno.         

     

Fig.2    Quatro    possíveis    estruturas    de    adsorção    da    FF    no    óxido    de
    grafeno.     

     
Configuração     Altura    (Å)     Energia    de    adsorção    

(eV)     
a)     3,59     ---0,41     

b)     3,48     ---0,71     

c)     3,20     ---0,35     

d)     3,50     ---0,39     



     
     

e)     3,39     ---0,73     

Tabela.2    Configuração,    altura    e    energia    de    adsorção    do    FF    no    
óxido    de    grafeno.        De    acordo    com    a    fig.    2    e    tabela
    2    é    notado    diversos    pontos    interessantes:    a    configuração    mais     
estável    notada    no    exemplo    anterior    se    mostra    no    óxido    de    
grafeno;    a    energia    de    adsorção    reduz    neste    novo    exemplo.    Vale    a
    pena    ressaltar    que    os    grupos    oxigenados    atrapalham    esta    interação.    
Por    isso,    observamos    a    redução    na    referida    energia    de    interação.
     

     

     

     

     
     

     

Fig.    3    Diferença    de    densidade    de    carga    entre    a)    FF    e
    grafeno    e    b)    FF    e    óxido    de    grafeno.     

     

É    notado    na    Fig.    3    que    o    grafeno    e    óxido    de    grafeno
    sofrem    dopagem    do    tipo    P.    Uma    vez    que    é    altamente    notado
    a    perda    de    carga    (região    azul)    nestas    estruturas.             

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho foi investigado a interação entre FF e grafeno e sua estrutura oxigenada. De acordo com os 
resultados a FF prefere interagir tanto com o grafeno quanto com o óxido de grafeno via interação similar a 



     
     

experimental do grafite (Bernal-stacking). A interação se caracteriza como intensa. A FF dopa 
“molecularmente” os sistemas superfícies de forma P. Estes resultados servem como mapeamento da interação 
formada entre peptídeo e superfície possibilitando a produção de sensores com tais sistemas.   
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