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Introdução 

Catalisadores nanoparticulados suportados em 

materiais magnéticos apresentam duas 

propriedades extremamente desejáveis que são: a 

presença de uma grande área superficial implicando 

em uma alta concentração de sítios catalíticos e a 

possibilidade de separação do meio reacional por 

métodos de separação magnética. Os catalisadores 

que contém nanopartículas de metais de transição 

depositadas na superfície do suporte magnético 

podem ser preparados por meio da deposição de 

nanopartículas pré-formadas ou pela deposição de 

sais de metais seguido de redução. Nesse trabalho 

apresentaremos a metodologia de imobilização de 

nanopartículas pré-formadas para a preparação de 

catalisadores de ródio que têm grande interesse em 

reações de hidrogenação de alquenos, cetonas e 

arenos [
1
]. 

Resultados e Discussão 

O suporte magneticamente recuperável usado 

nesse estudo é composto de nanopartículas de 

magnetita revestidas por sílica (FFSi), por meio de 

uma microemulsão reversa [
2
]. O suporte foi 

funcionalizado com grupos amina (FFSiNH2) e 

etilenodiamina (FFSien) para promover a 

imobilização de nanopartículas de Rh preparadas 

previamente pela redução de RhCl3 com NaBH4 

utilizando PVA como estabilizante em meio aquoso 

(RhPVA). Os catalisadores foram denominados 

FFSiNH2RhPVA e FFSienRhPVA (Fig 1). 

  

 
Figura 1. Micrografias obtidas por MET do catalisador 
FFSiNH2RhPVA, onde observa-se os núcleos magnéticos 
(i) e as nanopartículas de ródio (ii) 

Os catalisadores foram testados na reação de 
hidrogenação de cicloexeno sob condições 
similares, resultando em TOF = 135500 h

-1
 e 3400 

h
-1 

para FFSiNH2RhPVA e FFSienRhPVA, 
respectivamente (Fig.2). Considerando que os 
mesmos apresentam nanopartículas de Rh 
semelhantes (pré-formadas), sugere-se que a 
diferença de atividade catalíticas seja uma influência 
do grupo ligante em FFSiNH2 e FFSien. Vale 
ressaltar que o suporte não-funcionalizado (FFSi) 
não adsorve as nanopartículas de RhPVA da solução 
de impregnação. 

 
Figura 2. Curvas de formação de produto para 

hidrogenação de cicloexeno com FFSiNH2RhPVA e 

FFSienRhPVA. Condições reacionais: 6 bar H2, 75 ºC e 

proporção molar substrato:catalisador 356000. 

Conclusões 

O emprego de suportes funcionalizados com grupos 

amina e etilenodiamina permitiu a imobilização de 

nanopartículas de RhPVA para a preparação de 

catalisadores magneticamente recuperáveis. No 

entando, foram observadas diferenças nas 

atividades catalíticas em função da diferente 

interação dos grupos funcionais com as 

nanopartículas metálicas e grupos estabilizantes. 
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