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Introdução 

Nanomateriais metálicos apresentam propriedades 
únicas que possibilitam aplicações em áreas como 
a geração de energia, plasmônica, medicina e 
catálise.1-3 Estas propriedades dependem, por 
exemplo, da forma, composição e estrutura do 
nanomaterial.4 Neste sentido, este trabalho objetiva 
a síntese de nanomateriais de prata-platina (Ag-Pt) 
apresentando composição e estruturas controladas, 
seguido pela correlação entre estes parâmetros e 
as suas atividades catalíticas. 

Resultados e Discussão 

Para a síntese de nanomateriais de Ag-Pt, 
nanoesferas de Ag ~40 nm em diâmetro foram 
empregadas como templates de sacrifício na 
substituição galvânica com diferentes quantidades 
de íons PtCl6

2-
(aq) de acordo com a reação: 

 
4Ag(s) + PtCl6

2-
(aq) → Pt(s) + 4Ag+

(aq) + 6Cl-(aq) 

 

Especificamente, 1 mL de uma suspensão aquosa 
contendo Ag NPs (obtidas através da redução de 
AgNO3 com citrato de sódio a 100oC) foi adicionada 
a 5 mL de uma solução aquosa de 
polivinilpirrolidona (PVP). Este sistema foi aquecido 
a 100 oC e 1,0 mL de uma solução de PtCl6

2-
(aq) com 

concentrações variadas foi adicionada, levando a 
formação de Pt0 juntamente com a oxidação da 
prata, produzindo estruturas com interiores vazios e 
superfícies recobertas com platina. A Fig. 1A-C 
mostra imagens MET dos nanomateriais de Ag-Pt 
obtidos na síntese com PtCl6

2-
(aq) 0,2; 0,5; e 2 mM, 

respectivamente. Podemos observar o início da 
corrosão da Ag gerando interiores vazios (Fig. 1A) 
bem como a deposição gradativa de Pt sobre a 
superfície dos nanomateriais (Fig. 1B e C) com o 
aumento na quantidade de PtCl6

2-
(aq) empregada na 

reação. Além disso, pode-se observar a formação 
de nanomateriais de Ag-Pt apresentando uma 
superfície rugosa. Isto (e a presença dos interiores 
vazios) torna estes materiais especialmente 
atrativos para aplicações em catálise. A Fig. 1D 
mostra espectros de extinção no UV-Vis para os 
nanomateriais de Ag-Pt obtidos. Podemos observar 
que banda associada a ressonância plasmônica das 
Ag NPs em 400 nm diminui à medida que a 
concentração de PtCl6

2-
(aq) empregada na reação  

 

Figura 1. (A-C) Imagens MET para nanomateriais de Ag-
Pt obtidos pela reação entre Ag NPs e PtCl6

2- 0,2 (A); 0,5 
(B); e 2 mM (C). (D) Espectro de extinção para Ag-Pt 
obtidos em função da concentração de PtCl6

2- empregada 
na reação (0 a 2 mM).  
 
aumentou. Isso está de acordo com o aumento de 
teor de Pt nos nanomateriais produzidos. 
Investigações com respeito a atividade catalítica 
dos nanomateriais de Ag-Pt obtidos em função de 
sua estrutura e composição estão em andamento 
para a reação de redução do 4-nitrofenol e 
acoplamento carbono-carbono. 

Conclusões 

Este trabalho descreve a síntese de nanomateriais 
de Ag-Pt apresentando composição e estruturas 
controladas. A superfície rugosa e interiores vazios 
tornam estes materiais muito atrativos para 
aplicações em catálise. O estudo sistemático com 
respeito a dependência da atividade catalítica 
(hidrogenação do 4-nitrofenol e acoplamento 
carbono-carbono) em função da composição e 
estrutura dos nanomateriais de Ag-Pt estão em 
andamento no nosso laboratório. 

Agradecimentos 

FAPESP, CNPq e USP 
____________________ 
1  C.J. Liu, F. Besenbacher, Z.L. Wang, ACS Nano 4 (2010) 5517. 
2  W.A. Murray, W.L. Barnes, Adv. Mater. 19 (2007) 3771. 
3  J.L. Coll, Nanomedicine 6 (2011) 7. 
4  Y.N. Xia, et al, Angew. Chem. Int. Ed. 48 (2009) 60. 


