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Introdução 

As nanopartículas de ouro (AuNP) são 
amplamente utilizadas na área farmacêutica e na 
detecção de doenças e fragmentos de DNA, devido 
as suas características ópticas, eletrônicas 
peculiares e alta atividade catalítica. Essas 
propriedades podem ser exploradas em 
biossensores eletroquímicos, visando uma rápida e 
eficiente transferência de elétrons. Este trabalho 
descreve a preparação de nanopartículas de ouro e 
sua utilização em eletrodos modificados, para 
aplicação em biossensores. 

Resultados e Discussão 

A síntese de nanopartículas de ouro foi realizada 
pelo método Turkevich-Frens, pela redução do 
ácido tetracloroáurico com citrato em meio aquoso a 
quente. Essa técnica permite a redução de Au+³ 
para Au0, formando partículas dispersas de 
aproximadamente 10-20 nm. 

A superfície das vidrarias empregadas foi 
previamente siliconizada pela adição de 
organopolisiloxano clorado em heptano. Todas as 
soluções empregadas foram previamente filtradas 
em seringas com filtro de membrana 0,22 µm. 

Em um erlenmeyer contendo 116 mL de água 
deionizada em ebulição foi adicionada solução de 
citrato de sódio (1%, 7,5 mL), permanecendo sob 
agitação por 5 minutos. Adicionou-se 1,25 mL de 
ácido tetracloroáurico (1%), obtendo-se uma 
solução de coloração avermelhada, característica 
de formação de nanopartículas de ouro, após 25 
minutos, a qual foi armazenada à 4ºC. 

Por espectroscopia UV-Vis (Fig. 1), foi 
confirmada a presença partículas semelhantes a 
esferas perfeitas (raio de 25 nm), conforme a 
sobreposição de um espectro de espalhamento de 
luz teórico obtido pela teoria de Mie, com o Software 
MiePlot, utilizando como meio de solvatação água a 
15ºC, e partículas de ouro monodistribuídas de 25 
nm de raio e formato esférico. 

As nanopartículas de ouro foram incorporadas 
por adsorção em eletrodos de grafite modificados 
com poli(4-aminotiofenol). Em sequência, 
oligonucleotídeos (5’-GGGGGGGGAAAAAAAA-3’) 
[poli(GA)] foram incorporados por adsorção. A Fig. 2 
apresenta o voltamograma de pulso diferencial 
referente à oxidação da guanina (aprox. em 1,0 V). 

Figura 1:  Espectro UV-Vis das nanopartículas de ouro 
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Fig. 2:  Voltamogramas de pulso diferencial de eletrodo de grafite 
modificado com poli(4-aminotiofenol)., contendo poli(GA) (a) ou 
AuNP/poli(GA) (1:2) (b). amplitude: 0,05mV, pulso: 0.2 s; 5 m Vs-1 
 

Foram observados sinais mais intensos quando 
na presença das AuNP produzidas1. Este resultado 
sugere que a presença de nanopartículas de ouro 
favorece a transferência eletrônica em processos 
redox1, sobre matrizes de poli(4-aminotiofenol). 

Conclusões 

O método empregado favoreceu a produção de 
nanopartículas monodispersas estáveis. Esse 
material mostrou-se adequado para incorporação 
em eletrodos modificados e amplificação de sinal de 
biomoléculas incorporadas a estes eletrodos, 
apresentando potencial para produção de 
biodispositivos mais sensíveis. 
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