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Introdução 
Sensores químicos e bioquímicos contribuem para a 
utilização de recursos florestais dentro do próprio 
ecossistema, permitindo uma exploração dos 
recursos de forma seletiva e sustentável, além de 
desestimular o desmatamento. 

Em geral um biosensor possui uma camada 
biológica sensível à substância que se deseja 
analisar, denominada de analito. 

O presente trabalho é parte de um estudo 
sistemático para identificar antioxidantes em 
extratos de plantas amazônicas através do 
desenvolvimento de biosensor específico. Neste 
trabalho são apresentados resultados do estudo 
sistemático em eletrodos de estrutura DNA/TiO2/ITO 
para diferentes antioxidantes mediante voltametria 
cíclica seguindo a metodologia descrita por Jifeng 
Liu et al1.  

Resultados e Discussão 
Foram fabricados eletrodos com estrutura 
DNA/TIO2/ITO. Para isto, foi depositada uma 
camada de sol-gel sob sistema de rotação (spin 
coating – 5000 rpm por 5 min). Neste sistema, por 
hidrólise ácida de isopropóxido de titânio sobre filme 
de ITO depositado em substrato de vidro (adquirido 
comercialmente) a camada (eletrodo) foi formada. 
Posteriormente, o eletrodo de 1cm2 foi calcinado em 
mufla por 30 minutos a 350 ºC, obtendo-se uma 
camada nanoestruturada de TiO2, com tamanho de 
partícula de TiO2 de 95,8 nm (determinado por 
método de dispersão da luz). Para ancorar o DNA 
sobre o TiO2 a amostra foi submersa por 24 horas, 
em temperatura de 5 ºC, em solução de DNA com 
ph=4 (DNA de bactérias rizomáticas). Após este 
procedimento o eletrodo foi lavado com água 
cuidadosamente. A ancoragem do DNA sobre o 
TiO2 foi corroborada através da fluorescência do 
brometo de etídio. Todos os eletrodos preparados 
foram expostos à luz UV 254 nm por 2 horas, sendo 
destes, uma parte foi exposta à luz UV 254 nm na 
presença de solução de antioxidante, como cafeína 

e ácido cítrico. Este estudo está relacionado ao 
efeito protetor que exercem antioxidantes sobre o 
DNA quando exposto à luz UV. As medidas 
voltamétricas foram realizadas após irradiação dos 
eletrodos com UV 254 nm na presença ou não do 
antioxidante. 

Os voltamogramas foram obtidos empregando um 
potenciostato AUTOLAB-PGSTA T130, tendo 
Ag/AgCl como eletrodo de referência e de Pt como 
contra-eletrodo. O eletrodo de trabalho 
DNA/TIO2/ITO foi fixado adequadamente e 
submerso em solução de azul de metileno.  

A oxidação do DNA é um processo complexo que 
envolve uma série de reações. Entretanto, em linhas 
gerais, as medidas iniciais realizadas mostram que 
os picos relacionados a oxidação do DNA 
decrescem com a presença do antioxidante. Assim, 
o que se observa é que a adição do antioxidante 
dificulta a degradação do DNA. 

Conclusões 
Os resultados obtidos possibilitam a extensão desta 
metodologia para a caracterização de uma 
variedade de antioxidantes e a criação de um banco 
de dados através do estudo de diversos extratos de 
plantas com potencial antioxidante. Possibilitou o 
desenvolvimento de habilidades para os integrantes 
da equipe em relação à deposição de filmes finos, à 
imobilização da camada ativa, assim como a 
interpretação dos resultados de voltametria cíclica. 
Estes resultados serão complementados com 
medidas elétricas corrente vs. tensão e estudos 
espectroscópicos.  
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