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Introdução 

  Materiais em escalas nanométricas vêm 
despertando grande atenção em vários campos da 
química, da ciência dos materiais e da física devido 
suas novas propriedades ópticas, eletrônicas, 
catalíticas, biológicas, magnéticas, etc.1 Dentre 
estes materiais, as nanopartículas (NPs) de ouro 
são de grande interesse. Estas NPs são 
estabilizadas empregando-se compostos contendo 
enxofre como n-alcanotióis, dialquilsulfetos, 
dialquildissulfetos entre outros. Tais compostos 
apresentam elevadas afinidades pela superfície de 
ouro.2   

Neste trabalho foram sintetizadas e 
caracterizadas nanopartículas de ouro 
funcionalizadas com alfa-ciclodextrina tiolada (α-CD-
S-AuNP). As nanopartículas de ouro modificadas 
com alfa-ciclodextrina serão posteriormente 
empregadas na detecção de íons metálicos como 
Hg2+, Cd2+ pelo método fluoriométrico e também 
para aplicações biomédicas. 

Resultados e Discussão 

No Esquema 1 é mostrada a rota sintética 
para a obtenção de nanopartículas de ouro com 
ciclodextrina tiolada. 

 
Esquema 1: Rota sintética para a obtenção de 
nanopartícula de ouro. 
 

 As nanopartículas de ouro sintetizadas 
foram caracterizadas por espectroscopia na região 
infravermelho (IV, KBr),  por espectroscopia de 
absorção ultravioleta-visível (UV-Vis) e por 
microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

No espectro IV da alfa ciclodextriana tiolada  
observou-se uma banda de baixa intensidade em 
2560 cm-1 referente à deformação S-H. No espectro 
das NPs de Au modificadas com alfa-ciclodextrina 
tiolada (α-CD-S-AuNP) esta banda desapareceu,  
indicando que o grupo S-H foi consumido durante a 
formação AuNP. Isto pode ser indicativo das 
interações ocorrendo entre o ouro e o enxofre. 

No espectro de UV-Vis notou-se a presença 
da banda plasmônica em λmax= 522 nm, 
característica de partículas com tamanho 
nanométrico. A caracterização por microscopia 
eletrônica de transmissão das α-CD-S-AuNPs (Fig. 
1) revelou um tamanho médio de 4 nm.  

 

 
 

Fig. 1. Microscopia eletrônica de transmissão das 
NPs de Au modificadas com alfa-ciclodextrina. 
 
 Este material será posteriormente 
empregado para aplicações ambientais na detecção 
de metais pesados, bem como em aplicações 
biomédicas. 

Conclusões 

As análises espectroscópicas tanto na 
região do infravermelho quanto na região do 
ultravioleta-visível confirmaram a formação do 
composto α-CD-S-AuNP. O tamanho médio nas 
NPs de Au modificadas com alfa-ciclodextrina foi de 
4 nm. Este material apresenta potencial para 
aplicação na área ambiental e biomédica.  

Agradecimentos 

CAPES-PNPD (bolsa A.M.), CNPq e 
LABORATÓRIO LQSN. 
____________________ 
 
1 Templeton ,A. C.; Wuelfing, W. P. e Murray, R. W. Acc. Chem.Res. 

2000, 33, 27-36. 
2 Liu, Y. ; Zhao, Y. L.; Chen, Y.  e Wang, M. Chem.Commum. 2005, 

26, 401-406. 


