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Introdução 

A combinação de um líquido iônico com um suporte 
sólido surge como uma nova alternativa para a 
imobilização de nanopartículas de metais de 
transição. [1,2] Este processo combina as vantagens 
do uso de líquidos iônicos com as de suportes 
heterogêneos. Estes materiais são preparados por 
ligação covalente de líquidos iônicos à superfície do 
suporte ou simplesmente pela deposição das 
espécies iônicas ativas cataliticamente sobre a 
superfície de um suporte (sílicas ou polímeros).  
Os suportes sólidos tem grande importância na 
catálise heterogênea, formando com o metal, um 
catalisador como a sílica-alumina aplicada em refino 
petroquímico.3 O presente trabalho tem como 
objetivo sintetizar, caracterizar e aplicar 
nanopartículas de Pt(0) suportadas em sílica-gel 
modificada com Líquido Iônico para aplicação em 
reações de hidrogenação catalítica.  

Resultados e Discussão 

As nanopartículas de Pt(0) são sintetizadas a partir 
do método da decomposição do complexo  platina 
bis-dibenzilidenoacetona [Pt2(dba)3]  em  metanol, 
em um reator de Fischer Porter nas condições de 
75°C e 4 bar de H 2. Posteriormente o material foi 
lavado com diclorometano, centrifugado e seco sob 
vácuo.  
As nanopartículas de Pt(0) obtidas, foram dispersas 
em 150 mg of SiO2 and 1 mL do líquido iônico  
funcionalizado, cloreto de 1-propil(trimetoxisilil)3-
metilimidazol (PMI.Si(OMe)3.Cl) foi adicionado em 
bequer até a formação da sílica-gel modificada com 
líquido Iônico funcionalizado contendo 
nanopartículas de Pt(0). 
As reações de hidrogenação foram realizadas 
usando 150 mg do material obtido na síntese, com a 
adição de 12,5 mmol de 1-deceno, em um reator de 
Fischer Porter nas condições de 75°C e 4 bar de H 2. 
 

 

Figura 2. Microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e espectroscopia de energia dispersiva 
(EDS), ilustrando a distribuição heterogênea do 
metal no suporte. 

 
Figura 3. Microscopia eletrônica de transmissão 
(MET) (direita) e diagrama de distribuição de 
diâmetro (esquerda), de nanopartículas de Pt(0) 
com diâmetro médio de 2,5 nm. 

Conclusões 

Nanopartículas de Pt(0) podem ser facilmente 
incorporadas no interior de uma rede de sílica, 
utilizando-se o método sol-gel, combinadas com 
líquidos iónicos funcionalizados. A utilização de 
líquidos iónicos funcionalizados, nanopartículas e 
sílica proporciona a obtenção de materiais com 
morfologia, textura e atividade catalítica diferente.  
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