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Introdução 

O controle magnético de reações 

bioeletroquímicas foi reportado pela primeira vez por 

Willner e colaboradores,
1
 no qual partículas de 

magnetita (Fe3O4) modificadas com ferroceno (Fc) 

foram utilizadas para mediar à bioeletrocatálise da 

enzima glicose oxidase (GOx).
 
Diferentemente do 

reportado na literatura, propusermos uma nova 

estratégia para alcançar o controle de tais reações. 

Para isso, empregamos um sistema que contém Fc 

e a enzima GOx imobilizados simultaneamente na 

superfície de partículas de Fe3O4 modificadas com 

quitosana (Quit).
2
  

Resultados e Discussão 

Partículas de Fe3O4 foram sintetizadas pelo 

método de coprecipitação e, em seguida, as 

mesmas foram modificadas com quitosana e Fc. A 

enzima GOx foi imobilizada sobre a superfície do 

composto Fe3O4-Quit-Fc utilizando glutaraldeído na 

presença de albumina de soro bovino. A figura 1A 

ilustra a resposta da suspensão de Fe3O4-Quit-

Fc/GOx ao campo magnético externo aplicado, 

evidenciando uma efetiva imobilização enzimática. 

A atividade catalítica do composto Fe3O4-Quit-

Fc/GOx foi investigada por voltametria cíclica              

utilizando o sistema magnético comutável 

(MagnetoElectron) nos modos “desligado” (B = 0 

Tesla) e “ligado” (B = 0,2 Tesla), figura 1B. Em (a), a 

uma velocidade de varredura de 10 mV s
-1

, 

observou-se um processo redox bastante discreto, 

referente à oxi-redução do Fc na superfície do 

eletrodo de ITO. Em (b), com a adição de                   

20 mmol L
-1 

de glicose, nota-se a presença de uma 

corrente eletrocatalítica anódica que se inicia 

próximo ao potencial de oxidação do Fc, e também 

a redução em 0 V do H2O2 gerado como subproduto 

da reação. Já em (c), quando empregado o modo 

“ligado”, a corrente eletrocatalítica anódica 

apresentou um ganho de 3,2 µA cm
-2

. Esse ganho 

ocorreu devido a ação do campo magnético externo 

aplicado, que por convecção forçada aumenta o 

transporte de massa e a quantidade de Fe3O4-Quit-

Fc/GOx presente na superfície eletródica. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. A) Resposta da suspensão de Fe3O4-Quit-
Fc/GOx ao de campo magnético externo aplicado. 
B) Voltamogramas cíclicos para Fe3O4-Quit-Fc/GOx 
na ausência de glicose (a) e na presença de              
20 mmol L

-1
 de glicose empregando os modos 

“desligado” (b) e “ligado” (c). Eletrólito suporte: 
tampão fosfato de sódio 0,1 mol L

-1
 pH 7,0. Dados:  

ʋ = 10 mV s
-1

.  

Conclusões 

O metodologia empregada na imobilização da 
enzima GOx sobre a superfície do composto           
Fe3O4-Quit-Fc mostrou-se simples e eficaz. Por 
voltametria cíclica, notou-se claramente a oxidação 
de 20 mmol L

-1
 de glicose. Na presença de um 

campo magnético externo, as correntes 
eletrocatalíticas anódica foram intensificadas em  
3,2 µA cm

-2
. 
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