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Introdução 
Efeitos nanométricos podem ter forte impacto nas propriedades dos materiais e em suas 
aplicações, sobretudo no que diz respeito à catálise. Nanopartículas (NPs) de ouro têm se 
mostrado cataliticamente ativas dependendo do tamanho.¹ Consequentemente, o 
entendimento e controle do processo de formação de NPs é um tema de bastante interesse 
na busca de catalisadores mais eficientes. 
Este projeto tem por objetivo principal a síntese de NPs tipo liga de cobre e ouro para 
aplicação em processos catalíticos. Para tanto, o estudo da cinética de formação das NPs 
toma papel central no projeto, uma vez que seu entendimento nos dá base para realizar 
alterações em condições experimentais, a fim de favorecer certas propriedades desejadas 
nas NPs. 

Metodologia 
• Síntese através de método coloidal: íons de cobre e ouro 

foram reduzidos por poliol para posterior formação das 
NPs.² 

• O tamanho controlado através da adição de moléculas 
orgânicas, que se ligam à superfície da NP. 

• Purificação pelo método de precipitação seletiva.² 
• Caracterização e acompanhamento cinético das NPs por 

espectroscopia UV-vis e XAFS. 
• Desenvolvimento de um reator com caminho óptico 

ajustável para medidas na linha DXAS do LNLS, Campinas, 
SP.³ 

• Para caracterização das NPs, também utilizou-se MET 
(Microscopia Eletrônica de Transmissão). 

• Simulação dos espectros utilizando o programa FDMNES.4 

• Acompanhamento cinético utilizando-se 
espectroscopia na região do UV-vis. Para uma 
dada razão Au:Cu, houve o aparecimento de uma 
banda característica com máximo em 530 nm. 
Conforme a reação evoluía, a banda foi 
achatando-se, até ficar pouco definida. Isto pode 
ser causado tanto pelo crescimento das NPs 
quanto por uma possível incorporação tardia do 
Cu às NPs. 

• As NPs mostraram ter um tamanho na faixa de 10 
nm. 

• Foram conduzidos estudos para 
análise da cinética e caracterização 
utilizando-se técnica de XAFS na 
linha DXAS do LNLS, na borda L3-
Au e na borda K-Cu. 

• O ouro tem uma redução abrupta 
em torno de 75 ºC,  enquanto a 
redução do cobre ocorre durante 
uma faixa mais ampla de 
temperatura. 

Conclusão 
Através dos estudos realizados por  UV-vis, MEV e XAFS foi possível o levantamento de dados 
acerca da cinética de formação e crescimento das NPs de AuCu. Pela simulação dos espectros 
foi possível observar a tendência na formação das ligas. 
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• Apenas uma pequena parcela do cobre adicionado 
inicialmente é reduzido a cobre metálico, havendo uma 
quantia considerável de Cu+ em solução. Assim, o 
espectro da solução final é uma contribuição tanto do 
cobre na forma de NPs, quanto de Cu+ em solução. Isto 
está de acordo com os dados obtidos por ICP, de 
incorporação de cerca de 14% do Cu à NP. Após a 
purificação, as NPs de razão 4:9 apresentaram 
claramente um espectro que é característico do Cu 
metálico. 
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• Através da simulação dos 
espectros utilizando-se o 
programa FDMNES, foi 
possível a observação das 
tendências esperadas nos 
espectros de XAFS pra 
cada metal de acordo 
com as diversas 
composições das ligas. 
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