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Descrição:  

Um biossensor classicamente é definido como um dispositivo que incorpora um elemento de 

reconhecimento biológico (enzimas, anticorpos, etc.) em contato íntimo com um elemento transdutor [1-2]. Esta 

integração assegura a conversão conveniente dos eventos biológicos em um sinal elétrico quantificável. 

Classifica-se um biossensor em relação à biocamada (enzimático, imunobiosensores e celulares) e o tipo de 

transdutor utilizado (eletroquímico, óptico, acústico e calorímetro) [1-2]. Em específico, existe uma classe de 

biossenores eletroquímicos de eletrodos interdigitados, em que a interação do analito e a biocamada provoca 

alterações na capacitância deste biossensor, da ordem de dezenas até centenas de pF [3]. Uma aplicação em 

estudo é o uso deste tipo de biossensor para identificar o vírus da Zika. 

A proposta específica deste projeto é o desenvolvimento de uma instrumentação eletrônica portátil e 

autônoma para caracterizar a capacitância de eletrodos interdigitados. e desta forma inferir a presença do vírus 

da Zika no eletrodo. O biossensor foi desenvolvido no laboratório de Engenharia Biomédica da UFPE, parceiro 

no desenvolvimento desse trabalho. Pretende-se implementar um amplificador síncrono, também denominado 

amplificador lock-in. O amplificador síncrono é utilizado para medir correntes e tensões muito pequenas além de 

melhorar a Relação Sinal-Ruído (SNR) do sinal medido, sendo capaz de amplificar sinais que estão abaixo do 

nível de ruído, possibilitando a medição de sua amplitude [4-5]. Em geral, utiliza-se o amplificador síncrono 

conectado a um Dispositivo em Análise (DEA), que no caso deste projeto é o eletrodo interdigitado, a fim de 

extrair informações sobre sua impedância elétrica. Isto é obtido estimulando o DEA com um sinal de referência 

gerado por um oscilador local dentro do amplificador síncrono. O sinal de saída do DEA é proporcional ao sinal 

de referência, porém com um retardo de fase. Este sinal entra no amplificador síncrono onde é submetido a um 

processamento analógico juntamente com o sinal de referência, resultando no valor da impedância elétrica do 

DEA. Faz parte do equipamento a ser desenvolvido o uso de plataformas microcontroladas para a aquisição, 

processamento e armazenamento do sinal de saída do lock-in. Além disso, esta plataforma deve ser integrada a 

um computador pessoal por meio de um programa supervisório ou até mesmo a um servidor dotado da 

tecnologia de computação nas nuvens, que permita a visualização das informações obtidas de forma gráfica ou 

tabular. 

Referências Bibliográficas: 

1. MALHOTRA B. D, CHAUBEY, A., SINGH, S. “Prospects of conducting polymers in biosensors”. Analytica 

chimica acta, p, 16, 2006. 

2. BRIAN T CUNNINGHAM. “Label-free biosensors: an introduction”, Cambridge University Press, vol. 5, 2008. 

3. R. IGREJA e C. DIAS, “Analytical evaluation of the interdigital electrodes capacitance for a multi-layered 

structure,” Sensors and Actuators A, vol. 112, 2004. 

4. MEADE, M. L. “Advances in lock-in amplifiers”. J. Phys. E: Instrument Science and Technology, v. 15, p. 395-

403, 1982 

5. HOROWITZ, P.; HILL, W. “The Art of Electronics”. 2a. ed. New York: Cambridge University Press, 1989. 

1031 
 



 

Universidade de Pernambuco (UPE) 
Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

 

 

 

 


