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Introdução 

Nanopartículas ferromagnéticas (Fe3O4 NPs) têm 

sido vastamente investigadas, principalmente devido 

sua fácil preparação e suas aplicações biomédicas, 

incluindo ressonância magnética, agente de 

contraste, biomarcadores, liberação de fármacos e 

hipertermia para terapia de câncer. Outro material 

que desejamos explorar são as β-ciclodextrinas 

(CD), que despertam grande interesse da 

comunidade científica devido sua capacidade de 

microencapsulamento por inclusão molecular. 

Neste trabalho, reportamos uma estratégia de 

preparação do nanomaterial, do tipo core-shell, 

Fe3O4@AuNPs-CD contendo Fe3O4 NPs, 

nanopartículas de ouro (AuNPs) e β-ciclodextrina 

(CD) e sua caracterização por espectroscopias 

eletrônica e vibracional.  

Resultados e Discussão 

Inicialmente, as Fe3O4 NPs-CD foram preparadas 

pelo método de co-precipitação usando os 

precursores FeCl2*4H2O, FeCl3*6H2O e β-CD, os 

quais foram mantidos reagindo  sob agitação, 

aquecimento e atmosfera de N2. Em seguida, as 

NPs foram isoladas através da precipitação com 

NH4OH e adicionadas a uma solução iônica de 

Au(III)Cl4
- 
sob aquecimento, agitação e atmosfera de 

nitrogênio. Finalmente, adicionou-se a esta mistura 

reacional citrato de sódio (Na3C6H5O7), mantendo as 

condições iniciais da síntese até coloração da 

solução mudar de amarelo para violeta. É 

interessante colocar que a adição das Fe3O4NPs-CD 

à solução de ouro não foi suficiente para reduzir o 

Au(III)Cl4
-
 a Au(0). O final da síntese foi confirmado 

pelo surgimento de uma coloração violeta, 

característica das AuNPs.  

A Figura 1 ilustra o espectro eletrônico na região do 

UV-Vis referente ao nanomaterial Fe3O4@AuNPs-

CD. Observou-se o surgimento da banda 

plasmônica em 522 nm, característica de 

nanopartículas de ouro de valência zero e um maior 

espalhamento da luz, provavelmente, ocasionado 

pelas interações com as Fe3O4NPs. 
 

Figura 1. Espectro eletrônico na região do UV-Vis 

para Fe3O4@AuNPs-CD para proporções de 1:1 

(preto) e 1:2 (vermelho) para Fe3O4NPs. 

 

Os espectros vibracionais na região do 

infravermelho para Fe3O4NPs e Fe3O4NPs-CD 

foram obtidos para fins de comparação. Observou-

se para estes dois espectros quatros principais 

estiramentos e vibrações ocasionados pelas: 1) 

hidroxilas em 3.400 cm
-1 

resultantes da formação do 

carboxilato de Fe3O4, 2) C-C/C-O em 1591 cm
-1

 da 

CD, 3) ligação glicosídica C-O-C em 1390 cm
-1

 da 

CD e 4) ligação Fe-O da magnetita em 580 cm
-1

. 

Resultados prévios sugerem que o espectro FTIR do 

sistema Fe3O4@AuNPs-CD apresentou uma 

discreta influencia das AuNPs nos estiramentos 

reportados anteriormente. 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos podemos inferir êxito 

na preparação do sistema core-shell, sendo de 

grande interesse para área biomédica. 
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