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Introdução 

Um dos sistemas mais promissores na área de 
nanomateriais multifuncionais envolve 
nanopartículas (NPs) magnéticas revestidas com 
ouro com estruturas do tipo caroço/casca

1
. Estes 

materiais apresentam uma grande faixa de 
aplicações, pois combinam em uma única NP as 
propriedades magnéticas do caroço junto com as 
propriedades de superfície do material que constitui 
a casca. O revestimento com ouro proporciona o 
aumento da estabilidade química das NPs frente à 
oxidação e agregação e também permite o ajuste da 
biocompatibilidade da superfície. Ainda, confere à 
superfície a reatividade interfacial química, biológica 
ou catalítica desejada. Embora, NPs de óxido de 
ferro são frequentemente escolhidas como núcleos 
magnéticos, NPs com núcleos da liga FeCo 
atendem as aplicações que exigem maior 
magnetização de saturação

2
. Neste trabalho, NPs 

de FeCo/Au com estruturas caroço/casca foram 
sintetizadas através do método do crescimento 
mediado por sementes, que consiste, inicialmente, 
na síntese das NPs de FeCo e, em sequência no 
recobrimento destas NPs com ouro. 

Resultados e Discussão 

NPs de FeCo foram sintetizadas a partir da 
decomposição redutiva dos precursores [Fe(acac)3] 
e [Co(acac)2], com acac = acetilacetonato, na 
presença de uma mistura dos surfactantes ácido 
oléico e oleilamina, usando 1,2-hexadecanodiol sob 
atmosfera de H2.. A casca de Au foi formada sobre a 
superfície das NPs de FeCo através da redução do 
acetato de Au (III), [Au(O2CCH3)3], pelo 1,2-
dodecanodiol. A razão molar entre as NPs FeCo e 
os íons Au(III) foi ajustada para obter a condição 
ótima de revestimento homogêneo da superfície das 
partículas. O difratograma de raios X (DRX) obtido 
para as NPs FeCo/Au preparadas na razão molar 
1:1 exibem picos de difração indexados e atribuídos 
aos planos de reflexão (110), (200), (220), (311) e 
(220) da estrutura cristalina do Au na fase cúbica de 
face centrada (JCPDS # 89-3697). Não foram 
encontrados picos de difração característicos da 
fase ccc-FeCo nem dos seus possíveis óxidos, 
contudo, todas as amostras foram recuperadas 
magneticamente durante a etapa de purificação das 
partículas, o que indica a presença da liga FeCo. 

Este resultado é consistente com o total 
recobrimento da superfície das partículas FeCo pelo 
Au. Os resultados da espectroscopia de emissão 
atômica com plasma induzido (ICP-AES) confirmam 
a presença dos elementos Fe e Co nas amostras de 
FeCo/Au, corroborando a discussão realizada dos 
dados obtidos por DRX. As imagens de microscopia 
eletrônica de transmissão (MET) das NPs de FeCo 
mostram aglomerados de partículas esféricas, com 
diâmetro médio de 6,45 ± 1,7 nm, auto-organizados 
na forma de cubos. Após o recobrimento com Au, o 
tamanho da partícula aumenta para 8,41 ± 1,7 nm, 
indicando que a espessura da casca formada 
apresenta uma dimensão em torno de 2 nm. Na 
imagem de alta resolução obtida para amostra 
FeCo/Au foi observado nas bordas da NP 
espaçamentos interplanares de 0,236 nm, os quais 
correspondem ao plano de reflexão (111) do Au. Na 
mesma partícula foram também encontrados 
espaçamentos com valores de 0,200 e 0,116 nm, 
estes podem ser atribuídos aos planos de reflexão 
(110) e (211) da liga FeCo. Estes resultados, 
portanto, sugerem a formação das NPs FeCo/Au 
com estruturas do tipo caroço/casca. O espectro 
eletrônico na região do UV-Vis das NPs FeCo/Au 
exibe uma banda de absorção em 535 nm 
característica da ressonância dos plasmons de 
superfície (SPR). O deslocamento batocrômico de 
12 nm, observado para as NPs FeCo/Au, 
comparativamente as NPs de Au, corrobora os 
resultados de MET e portanto reforçam a formação 
da estrutura caroço/casca, com a liga FeCo 
constituindo o núcleo e o Au formando a casca. 

Conclusões 

NPs de FeCo foram recobertas com Au através do 

método do crescimento mediado por sementes. A 

formação de uma casca de Au com espessura em 

torno de 2 nm é indicada pelas imagens em alta 

resolução e pelo deslocamento da banda SPR com 

relação as NPs de Au.  
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