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Introdução 

A catálise por nanopartículas de ouro tem 

despertado grande interesse, apresentando 

excelentes taxas de conversão e seletividade para a 

oxidação de álcoois. O controle do tamanho das 

nanopartículas de ouro desempenha um papel 

importante no entendimento da atividade catalítica. 

Este trabalho consistiu na modificação da superfície 

de esferas de SiO2 com grupos orgânicos com o 

intuito de obter-se maior eficiência na adsorção de 

íons Au
3+

, que não adsorve na sílica não 

modificada,
1
 e estudar o efeito no tamanho de 

nanopartículas de ouro formadas sobre esse 

suporte e consequentemente na atividade catalítica. 

Resultados e Discussão 

Os catalisadores contendo nanopartículas (NPs) de 
ouro suportadas em esferas de sílica foram 
preparados pelo método de impregnação de Au

3+
 

seguido de redução com gás hidrogênio. 
A superfície das esferas de SiO2 foi modificada por 
grupos funcionais –NH2, -SH e –en (etilenodiamina). 
A tabela 1 mostra as concentrações de Au 
(determinado por FAAS), e os tamanhos médios das 
nanopartículas obtidas. 
 
Tabela 1. Percentual de ouro adsorvido no suporte 
e tamanho médio das NPs 

Catalisador %Au Tamanho (nm) 

SiO2–NH2Au 1,1 1,6 

SiO2–SHAu 0,96 1,1 ± 0,3 

SiO2–enAu 0,92 2,8 ± 1,3 

 
O tamanho das nanopartículas foi determinado por 
microscopia eletrônica de trasmissão operando no 
modo de varredura (STEM) e as medidas de 
diâmetro médio com o auxílio do programa Image-
Pro Plus 6.0 por meio da contagem de mais de 200 
nanopartículas. A figura 1 mostra uma micrografia 
obtida para o catalisador SiO2–NH2Au. 
 

 
Figura 1. Micrografia obtida por STEM do 
catalisador SiO2–NH2Au. 
 

O desempenho dos diferentes catalisadores 

preparados foi testado por meio da reação de 

oxidação do álcool benzílico (tabela 2). 
 

Tabela 2. Desempenho dos catalisadores 

Catalisador Conv. (%) 
Seletividade. 
Aldeído (%) 

Seletividade. 
Éster (%) 

SiO2–NH2Au 61 80 20 

SiO2–SHAu 36 81 19 

SiO2–enAu 17 96 4 

* Condições reacionais: 75 mg catalisador; 75 mg K2CO3; 9,6 

mmol de álcool benzílico; 100 ºC; 6 bar O2; por 2,5 h.  

Conclusões 

A metodologia desenvolvida permitiu a síntese de 

catalisadores com diferentes tamanhos de 

nanopartículas de ouro e que apresentam diferentes 

atividades catalíticas, porém não foi possível 

estabelecer uma relação direta entre o tamanho das 

nanopartículas formadas e as atividades catalíticas. 

A diferença de atividade observada pode estar 

relacionada à presença dos grupos funcionais e 

será melhor investigada em trabalhos futuros. 
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