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A spintrônica é uma tecnologia na qual a informação é transportada tanto por carga eletrônica 

quanto por spin eletrônico. (1–5) A eletrônica baseada em spintrônica combina microeletrônica 

padrão com efeitos dependentes de spin. O efeito de spin resulta da interação entre o spin dos 

portadores e os campos magnéticos externos e quebra o paradigma no qual o armazenamento é 

baseado no magnetismo e o processamento da informação é baseado na carga. O avanço mais 

recente na spintrônica foi o efeito de seletividade de spin induzida por moléculas quirais (do Inglês 

Chiral-Induced Spin Selectivity, CISS). O efeito CISS permite a injeção de corrente spin 

polarizada sem o uso de uma camada magnética permanente e resulta que o transporte de elétrons 

é spin-seletivo através de moléculas quirais. (6) O efeito CISS é obtido com peptídeos, pois são 

moléculas quirais com uma estrutura helicoidal que atua como filtros de spin. O citocromo c é 

uma molécula interessante para aplicação em conversão de energia e spintrônica. (7–9) Dias et 

al. publicaram um estudo demonstrando a interação molecular do citocromo c com duas estruturas 

de TiO2: nanopartículas de TiO2, Degussa P25, e nanotubos de titanato. (9) Ambos os materiais 

de TiO2 promoveram a fotorredução do ferro hemínico de citocromo c que foi re-oxidado por 

peróxidos e foi, em sequência, reversivelmente reduzido. Nesses sistemas, a iluminação UV dos 

materiais semicondutores promove a formação do par elétron (e-) e buraco (h +) e um processo 

semelhante ocorre com a hematita nanoparticulada, de tal modo que o e- é transferido ao ferro 

hemínico. (8) O sistema semicondutor/citocromo é mimético da fotossíntese. Mais recentemente, 

voltamos o interesse no processo de transferência de elétrons fotoinduzida da superfície de 

hematita de microtubos e microfios para o citocromo c. Esses materiais coaxiais e ocos são 

produzidos pelo grupo do professor José Antonio de Souza com base no efeito Kirkendall que 

consiste na difusão mais rápida de átomos metálicos do núcleo para fora do que a difusão de 

espécies reativas para dentro. (10), (11) O efeito Kirkendall foi aplicado pelos cientistas para 

sintetizar nanoestruturas ocas (12-14). A limitação para a aplicação do efeito Kirkendall para a 

síntese de materiais micro-ocos foi contornada pela combinação da oxidação térmica com a 

passagem de corrente elétrica que permitiu a fabricação de microfios e tubos de semicondutores 

hierarquicamente estruturados decorados com nanoestruturas (15). materiais ocos de TiO2 (15) e 

hematita (16), bem como microtubos SnS e microesferas ocas de ZnS decoradas com 

nanoestruturas (17) foram obtidos (Figura 1). Os microtubos antiferromagnéticos e 

ferrimagnéticos decorados com nanofios foram fabricados por oxidação térmica combinada ou 

não com a passagem de corrente elétrica utilizando microfios de ferro como material de partida. 



 

Figura 1. Representação esquemática de microtubos e microfios de óxido de ferro decorados com AuNPs. 

O primeiro passo foi a síntese dos micro-fios e microtubos de óxido de ferro hierarquicamente estruturados 

por hibridação hidrotermal e o segundo passo foi a decoração dos materiais com os AuNPs. 

Os microtubos Fe2O3@Fe3O4 hierarquicamente estruturados foram mergulhados em uma cubeta 

de quartzo contendo solução de HAuCl4, a pH 6,5 e 8,0 e irradiados com luz solar simulada. 

Imagens do FESEM mostraram que as nanopartículas de ouro (AuNPs) foram decorados na 

superfície da hematita através de um método de redução fotocatalítica. As imagens do FESEM 

dos microtubos antes e após a irradiação em pH 6,5 e 8,0 são apresentadas na Figura 2A, B, 

respectivamente. A Figura 2A mostra que após a irradiação por 30 min, em 1 mM de HauCl4, pH 

6,5, os nanofios de Fe2O3 e nanoparedes na superfície do microtubo de magnetita hematita foram 

preservados e foram condecorados com os AuNPs. As AuNPs também decoraram a superfície do 

microtubo de magnetita@hematita quando a amostra foi irradiada em HauCl4 1 mM, pH 8,0 

(Figura 2B). O rendimento de GNPs ligados na superfície da hematita foi dependente da 

concentração de HAuCl4. A Figura 2C mostra que o microtubo de hematita irradiado em uma 

solução de 10 mM de HAuCl4 foi amplamente coberto pelos PNBs. A imagem de ampliação de 

50.000 X mostrada na Fig. 2C sugere que o aumento da concentração de HAuCl4 levou à formação 

de grandes agregados que pareciam rodeados por algumas AuNPs dispersas. 



 

 

Figura 2. Imagens do FESEM dos microtubos Fe2O3@Fe3O4 antes e depois da decoração com 

nanopartículas de ouro. (A) Os painéis superiores mostram imagens FESEM dos microtubos antes da 

irradiação em solução de HauCl4 1 mM, pH 6,5 e os painéis inferiores mostram as imagens obtidas após o 

tratamento. (B) Imagens do FESEM da superfície do microtubo Fe2O3@Fe3O4 após irradiação em solução 

de HauCl4 1 mM, pH 8.0 e imagens (C) FESEM da superfície do microtubo Fe2O3@Fe3O4 após irradiação 

em solução HauCl4 10 mM, pH 6,5. 

Os microtubos de Fe2O3@Fe3O4 puros e o mesmo material decorado com nanopartículas de ouro 

foram mergulhados em uma solução de 10 µM de citocromo c e submetidos à irradiação sob um 

simulador de luz solar. Nesta condição, a proteína que permaneceu na solução foi completamente 

reduzida (Fig. 3A). A substituição de água pelo dióxido de deutério prejudicou a redução do ferro 

heme (Fig. 3B). 
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Figura 3. Espectro de absorção eletrônica do citocromo c oxidado (linha azul) reduzido (linha vermelha) c. 

O painel A mostra os espectros antes e depois da irradiação com o simulador de luz solar e o painel B 

mostra os espectros antes e depois da irradiação no óxido de deutério. 

Algumas características dos processos redox entre a superfície da hematita e o citocromo c 

sugerem que a proteína poderia estar atuando como um filtro de spin. O citocromo c previamente 

reduzido com nanopartículas de TiO2 (18) é rapidamente reoxidado à forma férrica na presença 

de peróxido de hidrogênio. Portanto, se quantidades significativas de peróxido de hidrogênio 

fossem produzidas pela irradiação de hematita, o estado estável de redox da hemeproteína 

provavelmente seria uma forma parcialmente reduzida. A este respeito, a redução do citocromo c 

não foi igualmente eficiente quando irradiada em suspensão de hematita nanoparticulada. A 

capacidade do citocromo c agir como um filtro de spin nesses sistemas é um interesse atual do 

nosso grupo. Outra questão importante refere-se ao comprometimento da redução do citocromo 

c na presença de óxido de deutério. Os dados da literatura mostram que a estrutura do citocromo 

c possui canais de água relata uma abordagem combinada computacional/experimental que 

revelou a existência de dois canais de água no iso-1-citocromo c que acessam o centro do grupo 

heme. Esses canais exibem abertura reversível e produzem duas cavidades flutuantes distintas. A 

abertura desses canais desloca o potencial de redução sobre as mudanças na hidratação dos 

propionatos do grupo heme. Portanto, o processo redox entre hematita e citocromo c poderia ser 

dependente da abertura das cavidades flutuantes em sua estrutura e então o óxido de deutério 

poderia prejudicar a redução por uma dificuldade de acesso aos heme propionatos. Esta é uma 

questão a ser investigada pelo nosso grupo. Outro resultado significativo foi a redução menos 

eficiente do citocromo c pela superfície da hematita decorada com nanopartículas de ouro. O 

resultado é consistente com a transferência de elétrons para as nanopartículas metálicas que 

poderiam competir com a transferência de elétrons para o ferro heme e esse processo merece mais 

investigações. 

A interação de proteínas e células inteiras com nanoestruturas metálicas para o desenvolvimento 

de micro/nanomotores (MNMs) e robôs também é outra questão importante sob investigação em 

nosso grupo. (19) Uma característica importante de micro/nanorrobôs (MNRs) para aplicações 

biológicas é a biocompatibilidade que pode ser obtida com o uso de células e biomateriais, como 

proteínas. Neste sentido, nosso grupo de pesquisa obteve a funcionalização de microtubos e 

microfios decorados com nanopartículas de ouro com PEG-SH fluorescente e aderência de duas 

linhagens de células musculares lisas e queratinócitos. 

Os microtubos Fe2O3@Fe3O4, decorados com nanopartículas de ouro, foram funcionalizados com 

FTIC-PEG-SH 8000 (polietilenoglicol fluoresceína) (Fig. 4). 



 

Figura 4. Instantâneo do contraste de fase mesclado e imagens de fluorescência dos microtubos 

Fe2O3@Fe3O4 funcionalizados com FTIC-PEG-SH. 

 

Os microtubos Fe2O3@Fe3O4, decorados com nanopartículas de ouro, exibiram excelente 

biocompatibilidade e permitiram o crescimento e a aderência de células musculares lisas da aorta 

e queratinócitos em suas superfícies (não mostrado). 

As aplicações de MNRs são extensas, como theranostics, remediação, nanofabricação, reparação 

de materiais, entre outros. Entre as fontes de energia que os MNMs podem servir, a luz é altamente 

atraente. (4) MNMs alimentados por luz podem utilizar energia de uma fonte externa e substâncias 

químicas adjacentes para alcançar uma propulsão eficiente por meio de um processo 

fotocatalítico. Estes dispositivos constituem, assim, a foto micro / nanomotora (FMNMs). Os 

princípios básicos que respondem pela auto-propulsão dos MNM fotocatalíticos podem ser 

explicados pelo modelo de Janus (Fig. 5). 

 

Figura 5. Mecanismos de autopropulsão dos micromotores Janus. Da esquerda para a direita até a terceira 

representação, os mecanismos fotocatalíticos são apresentados, e nas representações centrais, o oxigênio é 

formado pela oxidação do peróxido de hidrogênio em solução. Na representação direita, a irradiação com 

luz infravermelha na camada de ouro nanoestruturada cria um gradiente térmico devido ao efeito 

plasmônico. O aquecimento promove agitação de moléculas de água que geram movimento unidirecional. 
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