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Introdução 

Poucos trabalhos na literatura têm reportado 

uma fina manipulação de partículas, células e 

organismos. Diferentemente do foco que tem sido 

dado nesses trabalhos, nós demonstramos pela 

primeira vez o controle dos processos redox (via 

indução magnética comutável) de uma única 

micropartícula de magnetita (Fe3O4) modificada 

com azul da Prússia (PB)
1
 

Resultados e Discussão 

Micropartículas de Fe3O4 foram sintetizadas 

utilizando o método de coprecipitação e, em 

seguida, foram modificadas com PB. Essa 

modificação ocorreu por meio da nucleação in situ 

de PB na presença dessas micropartículas.  

Para os estudos de voltametria cíclica e 

cronoamperometria, uma única micropartícula de 

Fe3O4-PB foi isolada utilizando técnicas de 

micromanipulação. Por voltametria cíclica, 

verificou-se a resposta eletroquímica de Fe3O4-PB 

empregado os modos comutáveis, “ligado” e 

“desligado”. Na figura 1A, quando empregado o 

modo “desligado” (Fe3O4-PB posicionada fora da 

superfície do eletrodo de carbono), nenhum 

processo redox foi observado na faixa de potencial 

estudada (linha preta). Por outro lado, quando o 

campo magnético externo foi aplicado (B = 0,2 

Tesla) e Fe3O4-PB posicionada sobre a superfície 

do eletrodo de carbono (modo “ligado”: linha azul), 

observou-se a presença de um pico catódico em 

0,02 e um pico anódico 0,08 V picos atribuídos ao 

par redox azul da Prússia / branco da Prússia.  

Por cronoamperometria (E = 0,08V), quando 

empregado o modo “ligado”, observou-se um 

aumento nos valores de densidade de corrente de 

aproximadamente 40 nA cm
-2 

(figura 1B). Durante 

esse experimento, os modos "ligado e "desligado" 

foram empregados várias vezes e a oxidação de 

PB foi bastante reprodutiva. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. A) Voltamogramas cíclicos empregando 
os modos “desligado” (Fe3O4-PB posicionada fora 
da superfície do eletrodo de carbono - linha preta) e 
“ligado” (Fe3O4-PB posicionada sobre a superfície 
eletródica - linha azul), ʋ = 25 mV s

-1
.  B) Controle 

magnético dos processos redox de Fe3O4-PB 
empregando os modos "ligado" e "desligado". 
Potencial aplicado: 0,08 V. Eletrólito: tampão 
fosfato de potássio 0,1 mol L

-1
, pH 7,2. 

Conclusões 

O revestimento das micropartículas de Fe3O4 foi 

obtido pela adsorção do PB sobre a superfície das 

mesmas. Utilizando técnicas de micromanipulação 

foi possível isolar uma única micropartícula de 

Fe3O4-PB. Por meio da indução magnética 

comutável obteve-se um fino controle do processo 

redox do PB. 
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