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Introdução 

Carbohidratos são uma das biomoléculas mais 
abundantes encontradas na natureza e sua 
aplicação na preparação e estabilização de 
nanopartículas metálicas tem gerado bons 
resultados.1 Esses sistemas, têm sido estudados em 
diferentes aplicações, todavia, seu emprego em 
catálise é praticamente inexistente. Usualmente 
gliconanopartículas são preparadas com compostos 
contendo grupos tióis, que interagem fortemente 
com a superfície da nanopartícula metálica (M-NP). 
Apesar desta característica ser útil na maioria das 
aplicações, para fins catalíticos isto pode ser um 
problema, visto que é normalmente necessária a 
adsorção dos reagentes na superfície das M-NPs e 
o estabilizante pode agir como um envenenador. 
Deste modo, buscando um bom balanço entre 
estabilidade e atividade catalítica, foram preparados 
quatro anfifilícos baseados em oligossacarídeos 
(maltoheptaose (Mal7) e xiloglucan(Xgo)) e 
derivados dos ácidos hexanóico e dodecanóico que 
foram utilizados na estabilização de nanopartículas 
de prata (AgNPs). A atividade catalítica das AgNPs 
foi avaliada frente à reação modelo de redução do p-
nitrofenol (Nip) por NaBH4. Apesar desta reação ser 
facilmente realizada em água, algumas dificuldades 
surgem quando substratos com baixa solubilidade 
em água são utilizados. Assim estudamos o efeito 
de misturas água/etanol na redução do Nip. Etanol 
foi escolhido por ser miscível com a água e de fonte 
renovável, o que o torna um solvente verde. 

Resultados e Discussão 

Os anfifilícos foram sintetizados via ciclo adição de 
Huisgen, uma reação do tipo click. Para tanto os 
oligossacarídeos Mal7 e Xgo foram modificados em 
sua terminação redutora com o grupo 
propargilamina que em seguida foram reagidos com 
o ácido ω-azido-hexanóico (C6) ou ω-azido-
dodecanóico (C12) em presença de CuSO4 e 
ascorbato de sódio para formar os anfifilicos. 
As condições de preparação das AgNPs ([NaBH4] e 
[estabilizante]) foram optimizadas por análise 
multivariada. As melhores condições de formação  
foram caracterizadas por UV-vis, TEM, SAXS e 
DLS. O diâmetro médio das AgNPs obtidas ficou  

 
entre 3 e 6 nm. A Figura 1 mostra o efeito da 
composição água/etanol no kapp da redução do Nip. 
Como todos os sistemas apresentaram a mesma 
tendência, o sistema Ag-Mal7-trz-C12 foi escolhido 
para estudos mais detalhados. A influência de todos 
os reagentes foi verificada na reação a 100 e 75% 
de água na composição do solvente da reação. Os 
dados obtidos foram analisados tanto pela 
aproximação semi-heterogênea quanto quasi-
homogênea,2 que indicaram a formação de uma 
monocamada de etanol na superfície das AgNPs 
que compete com os reagentes, especialmente com 
BH4

-, pela superfície da mesma.  
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Figura 1.  kapp vs. composição água/etanol ([Nip] = 
8,8 x 10-5 mol L-1, [NaBH4] = 8,8 x 10-2 mol L-1 e área 
superfícial total normalizada pelo volume (S) = 
0,0251 m2 L-1) a 25,0 oC. 

Conclusões 

Três dos quatro anfifilícos baseados em 
oligossacarídeos sintetizados foram eficientes na 
estabilização de AgNPs e mostraram boa atividade 
catalítica na redução do Nip. Apesar da diminuição 
da atividade catalítica, misturas água/etanol podem 
ser uma boa alternativa para o substratos com baixa 
solubilidade em água. 
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