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Introdução 

A combinação de um líquido iónico 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 iónicos com as de suportes 
heterogêneos. Os materiais são preparados por 
ligação covalente de líquidos iónicos à superfície do 
suporte ou simplesmente pela deposição das 
espécies iônicas ativas cataliticamente sobre a 
superfície de um suporte (sílicas ou polímeros).2 

Os suportes sólidos tem grande importância na 
catálise heterogênea, formando com o metal, um 
catalisador, por exemplo a sílica-alumina aplicada 
em refino petroquímico.3 O presente trabalho tem 
como objetivo sintetizar e caracterizar 
nanopartículas de irídio suportadas em membranas 
poliméricas de celulose combinadas com Líquido 
Iônico.  

Resultados e Discussão 

Nanopartículas de Ir(0) foram preparadas pelo 
método de redução de sais metálicos, foi utilizado o 
dímero cloro-1,5-ciclooctadieno de irídio(I) 
{[Ir(COD)Cl]2}, o qual foi imerso em líquido iônico 
tetrafluoroborato de 1-n-butil-3-metilimidazólio 
(BMI.BF4) em um reator de Fischer Porter nas 
condições de 75°C e 4 bar de pressão de gás 
hidrogênio, durante 30 minutos. Após a obtenção 
das nanopartículas, a solução foi lavada com 
solvente diclorometano para a retirada do BMI.BF4. 
Uma solução de acetato de celulose dissolvida em 
acetona foi preparada. As nanopartículas de Ir(0)  
foram dispersas na solução de acetato de celulose 
utilizando-se ultrasom para homogeneização. A 
solução foi vertida sob placa de vidro, a temperatura 
ambiente e foi obtida a membrana polimérica de 
acetato de celulose contendo nanopartículas de Ir(0) 
suportadas na rede polimérica. A membrana 
polimérica foi caracterizada por técnicas de 
Microscopia eletrônica de transmissão (TEM), 
(Figura 1) e Microscopia eletrônica de Varredura 
(MEV) (Figura 2). 

 
Figura 1.  (A) MET de Ir(0)  (B) Histograma com o 
diâmetro médio das nanopartículas (2,75 nm). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Análise por MEV ilustra a distribuição de 
Ir(0) na membrana polimérica. 

Conclusões 

Nanopartículas de Ir(0) podem ser suportadas na 
rede polimérica de acetato de celulose utilizando-se  
líquido iónico BMI.BF4, o qual aumenta a 
flexibilidade da membrana. A caracterização por 
diferentes técnicas, exibiu o diâmetro nanométrico 
de  partículas de Ir(0) e uma morfologia compacta e 
textura rugosa da membrana. Esses resultados 
possibilitam o estudo futuro em reações de catálise. 
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