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Introdução 

O tamanho e a morfologia de nanopartículas 
(NP) de Au ditam algumas de suas propriedades, 
por isto é importante controlá-los para obtenção de 
características e materiais funcionais específicos. 

Uma forma eficiente de estabelecer esse 
controle é o uso de suportes sólidos porosos como 
o vidro poroso Vycor

®
 (Porous Vycor Glass – 

PVG
®
), constituído basicamente por sílica, com 

estrutura desordenada de micro e mesoporos 
interligados e grupos silanóis superficiais passíveis 
de funcionalização. 

O presente trabalho explorou um método de 
síntese de NP de ouro em que um alcoxissilano 
catiônico de 1-metilimidazol foi utilizado como 
funcionalizante do PVG

®
 e explorado na troca-iônica 

com complexo aniônico de Au (AuCl4
-
). Após o 

tratamento térmico a parte orgânica é eliminada e 
são formadas NP de ouro dispersas no interior dos 
poros do suporte. 

Resultados e Discussão 

     Foram realizadas funcionalizações com 5 
concentrações diferentes de silano e a análise 
elementar mostrou que a saturação do sistema 
ocorreu com aproximadamente 0,24 mmol de silano 
por grama de PVG

®
. Os espectros UV-vis 

mostraram uma banda com máximo em 215 nm (-
* do anel de imidazol) que aumentou de 
intensidade com o aumento da concentração de 
silano. Os espectros Raman da superfície externa e 
interna das peças de PVG

®
 funcionalizadas 

mostraram que o silano estava disperso por todo o 
volume. 

®

Conclusões 

     A funcionalização com espécies carregadas 
mostrou-se simples e eficiente, podendo ser 
utilizada para outros fins. A variação da 
concentração de ligante mostrou-se uma forma de 
controlar a quantidade de NP formadas após o 
tratamento térmico e a morfologia, porém o tamanho 
médio é controlado pela matriz porosa. O uso de 
suporte sólido simplificou a síntese e produziu um 
material homogêneo de fácil manipulação. 
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