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RESUMO 

Percebe-se um aumento do interesse em pesquisas relacionadas a 

nanomateriais, sendo o ouro um dos materiais mais estudados. Este material 

destaca-se principalmente pelas características particulares adquiridas quando 

reduzido a escala nanometrica. Nanosistemas de metais pode possuir 

interessantes propriedades físicas, tais como emissão, absorção de fótons, 

confinamento quântico. Muitas pesquisas concentraram-se na síntese, 

controlando o tamanho desses Sistemas de metais. Clusters de ouro têm sido 

empregados para diversas finalidades tais como no diagnóstico molecular, 

detecção de agentes químicos/biológicos, bioengenharia, sensoriamento de 

íons, catalise de reações químicas, dentre outras. Assim, a presente pesquisa 

terá como foco sintetizar e caracterizar Clusters de Au15, usando como 

estabilizante a glutationa, acoplada em cavidades do polímero derivado de 

ciclodextrinas. Os objetivos são aumentar o rendimento dos Clusters de Au e 

evitar que sejam formados Clusters fora das cavidades do polímero derivado 

das ciclodextrinas, estudar o efeito catalítico dos Clusters de Au na redução do 

4-nitrofenol (PNF) a 4-aminofenol (PAF) por NaBH4. Para a caracterização 

foram utilizados Absorção Óptica UV-Vis e fotoluminescência (PL), 

espectroscopia infravermelho por transformada de Fourier (FTIR- ATR), 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). Pode-se perceber que a matriz 

polimérica utilizada possibilitou a síntese dos Clusters de Au15, com absorção 

característica em 405 nm, esta que é característica do Au15, bem como uma 

forte emissão, tanto no estado solido, quanto em solução. Foi comprovado a 

atividade catalítica de tais Clusters na reação de redução do 4-nitrofenol a 4-

aminofenol. 

 

Palavras-chave: Clusters, Clusters de ouro, Ciclodextrinas, polímero derivado 

da ciclodextrina.  
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ABSTRACT 

 

An increase in the research interest related to nanomaterials, with gold-based 

ones being among the most studied, have been noticed. These materials are 

higlighted mainly due to their particular features acquired when sizes are 

reduced to nanometric scale. Metallic nanosystems have interesting physical 

properties such as photon emission and absorption, quantum confinement, 

among other optical phenomena. Many research works foccus on the synthesis, 

controlling sizes of these metallic systems. Gold clusters have been employed 

for diverse functions such as molecular dyagnosis,, detection of 

chemical/biological agents, bioengineering, ion sensing, catalysis of chemical 

reactions, to name a few uses. Thus, this work is foccused on the synthesis and 

characterization of Au15 clusters using glutathione as stabilizer, coupling the 

clusters to the cavities of a cyclodextrins-derived polymer. The objectives are to 

increase the yield on gold clusters and to avoid their formation outside the 

cavities of the cyclodextrin-derived polymer, to study the catalytic effect of the 

gold clusters in the reduction of 4-nitrophenol (PNP) by NaBH4 to 4-

aminophenol (PAP). Optical UV/visible absorption, photoluminescence (PL), 

fourier-transform infrared spectroscopy and transmission electron microscopy 

(MET) were used to characterize the samples. It was observed that the polymer 

matrix used allowed the synthesis of Au15 clusters with characteristic absorption 

at 405 nm, indicative of clusters with number of atoms near 15, as well as a 

strong emission both in solid state and in solution. The catalytic activity of the 

clusters obtained in the PNP reduction to PAP was demonstrated. 

 

 

Palavras-chave:Clusters, Gold Clusters, Cyclodextrins, cyclodextrins-derived 

polymer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação Geral do Tema de Pesquisa 

Percebe-se um notável e crescente interesse da comunidade científica 

com relação ao ramo da nanociência, no que tange às mudanças nas 

propriedades físicas de determinados sólidos, quando suas dimensões são 

reduzidas à escala nanométrica (1 a 100 nm), bem como, à possibilidade de 

controlar os componentes estruturais de materiais e dispositivos em escalas de 

tamanho bem inferiores àquelas convencionais [1,2]. Parte do interesse 

despertado pelo assunto é atribuído às inúmeras aplicações que essas 

nanopartículas possuem, como construção de sensores, microeletrônica, 

catálise, ação bactericida, células fotovoltaicas, dentre outras, devido às suas 

propriedades ópticas, eletrônicas, magnéticas e catalíticas [3,4,5]. 

Um dos materiais que vem chamando atenção da comunidade científica 

no tocante a nanociência é o ouro. Isso se deve ao fato de mesmo possuir um 

grande campo de aplicação, apresentando como um destes a atividade 

catalítica, tendo em vista, ser um metal que possui como uma de suas 

características uma maior inércia frente a agressões de natureza corrosiva [3]. 

Para tal, precisa ser preparado por técnicas especificas que permitam a 

produção de partículas com tamanhos na escala dos nanômetros (nm) [4,5,6]. 

Com a geração de novos dispositivos ópticos e eletrônicos, tem se expandido a 

aplicação de nanopartículas de ouro (NPsAu ou ouro coloidal), como também, 

possibilitado a fabricação de sondas com a capacidade de detecção e/ou 

reconhecimento de biomoléculas de interesse da clínica médica [7]. 

Estudos mais recentes em nanomateriais à base de metais focam em 

Sistemas que compreendem um pequeno grupo de átomos de metal em escala 

nanométrica e subnanometrica. Nanosistemas de metais, nesta classe, 

possuem interessantes propriedades físicas, tais como emissão de luz, 

absorção de dois fótons, confinamento quântico. Muitas pesquisas 

concentraram-se na síntese, controlando o tamanho desses Sistemas de 

metais, em particular, os que se aproximam do comprimento de onda de Fermi 
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(Fermi-Wavelength). Vale salientar que, para nanossistemas de metais com 

esses tamanhos, as propriedades eletrônicas são ditadas por seus tamanhos e 

formas, favorecendo assim a possibilidade de muitas aplicações como, em 

eletrônica molecular, marcadores de imagens e também em catálise [8]. 

Nanopartículas de ouro, nesta escala também conhecidos como Clusters 

de Ouro, são uma classe de materiais que possuem um grande potencial no 

desenvolvimento de sensores fluorescentes para vários íons. Uma vantagem 

de empregar nanopartículas como sensores está no fato de que estas ajudam 

na discussão do mecanismo de detecção. Isto ocorre pois, como as 

composições, estruturas e muitas outras propriedades importantes de 

nanopartículas já são conhecidas, podem-se assim serem feitas investigações 

aprofundadas sobre esses temas. Outra vantagem é que pode-se encontrar 

aplicações adicionais em outros campos, como bio-sensoriamento e 

rastreamento da nanopartícula em um organismo de interesse, devido ao seu 

tamanho ultrapequeno (menos de 2 nm) [9]. 

Ainda com relação a aplicação, vários relatos têm demonstrado a 

utilidade de Clusters de ouro na detecção de substâncias químicas (como 

exemplo, dopamina) e íons, Ag+, Hg2+, I-. Com Clusters de tamanhos bem 

definidos, alguns esclarecimentos importantes sobre os mecanismos de 

detecção tem sido obtidos, facilitando assim uma síntese de sensores 

altamente sensíveis e seletivos. A aplicação catalítica de Clusters tem 

despertado interesse e oferece algumas oportunidades para a compreensão da 

relação entre estrutura-reatividade em nível atômico. Clusters luminescentes 

têm sido também amplamente exploradas como marcadores biológicos  para 

estudos de imagens celular, baseado em fluorescência [10]. 

Detalhando um pouco mais a aplicação em catálise, alguns autores 

tratam os Clusters como revolucionários na área. Fato este devido a alta 

reatividade desses Clusters, o que não é observado em materiais em bulk, 

devido à sua maior superfície de contato, energias de superfícies bem como 

seu estado eletrônico quântico. O estado quântico associa-se aos níveis de 

energia permitidos, logo a energia dos átomos na superfície é mais alta, ou 

seja, ocupariam estados quânticos mais altos e por isso seriam mais ativos em 

catálise [11,12]. Desde antes que a detecção dos Clusters fosse efetivamente 
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evidenciada, havia a suspeita de que estes participassem do processo 

catalítico juntamente com as nanopartículas acima de 2 nm. Posteriormente 

sua atividade foi comparada à das nanopartículas maiores comprovando-se 

assim uma maior reatividade. Clusters foram empregados em catálise de 

maneira satisfatória atuando como catalisadores heterogêneos em reações de 

oxidação a baixa Temperatura de H2 e CO [13]. A partir desta utilização, a 

aplicação em catálise despertou um maior interesse dos pesquisadores nesse 

campo. 

 Vários métodos de síntese para preparar Clusters de Ouro (AuNCs) em 

solução têm sido desenvolvidos, como por exemplo a redução de ions Au3+ na 

presença de agentes estabilizantes como tióis, bem como a síntese dessas 

partículas em cavidades de dendrímeros (moléculas formadas através de 

crescimento radial, em camadas, de forma repetitiva, a partir de um núcleo 

polifuncionalizado, sendo o número de unidades de monômeros incorporado a 

cada camada sucessivamente dobrado ou triplicando em relação ao do ciclo 

anterior) e proteínas [14, 15]. Um outro tipo de síntese bastante utilizada é uma 

em que as nanopartículas são formadas por “corrosão do núcleo” (core 

etching), na qual partículas maiores são atacadas por agentes redutores 

causando assim a diminuição do seus tamanho para partículas com tamanhos 

menores, neste caso, com valores entre 0,5 e 1,5 nm. 

A união entre nanotecnologia e biologia tem gerado grandes resultados 

no diagnóstico molecular, como também na detecção de agentes 

químicos/biológicos e na bioengenharia. A maioria destes avanços foram 

alcançados graças ao desenvolvimento de sensores bioanalíticos que são 

baseados  no conceito de interação em superfícies com o intuito de habilitar um 

dispositivo para reações seletivas de bioreconhecimento [3,16]. Neste 

contexto, NPsAu apresentam algumas características singulares, tais como 

suas propriedades colorimétricas e condutividade, sendo uma de suas 

aplicações o uso na detecção de moléculas biológicas [3]. Na literatura retrata-

se ainda a utilização de sequências de alguns oligonucleotídeos, precursores 

de vários microrganismos, dentre eles, bactérias, vírus e outros agentes 

patogênicos na formação de conjugados com as NPsAu. Tais sistemas têm 

comprovado sua eficiência no diagnóstico e na identificação de várias doenças, 
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bem como no reconhecimento e detecção sequencial de fragmentos do DNA 

[16]. 

Pesquisas são feitas empregando conjugados de NPsAu com habilidade 

para reconhecimento especifico de células cancerígenas do tipo K562 in vivo. 

Este Sistema foi utilizado no mapeamento de células defeituosas em ratos e do 

tratamento por meio de irradiação com Raios x. A alta sinergia entre as 

partículas de Au e o tratamento radioativo in situ permitiu a redução e/ou 

erradicação de tumores [17]. 

Percebe-se assim a importância que esses matérias nanométricos 

possuem em diversas áreas, sendo o estudo desses materiais muito importante 

para cada uma dessas áreas mencionadas anteriormente. Assim, faz-se 

necessário, com base em tudo que já foi dito anteriormente, a síntese de 

matérias nanométricos em escala de tamanho cada vez menor  e por rotas que 

possibilitem um maior rendimento e um maior controle do tamanho desses 

matérias. 

1.2 Nanotecnologia 

A nanotecnologia trabalha com materiais de porte pequeno ou estruturas 

pequenas, com dimensões em escalas nanométricas. Um nanometro (nm) é 

equivalente a um bilionésimo de um metro, ou 10-9 m, o que é equivalente a 10 

átomos hidrogênio ou 5 de silício alinhados. Porem a nanotecnologia não é 

apenas uma simples continuação da miniaturização de escala mícron até a 

escala nanométrica. Materiais na escala micrométrica exibem propriedades 

físicas equivalentes a de materiais com tamanhos na escala macrométrica, 

diferentemente  dos materiais em escala nanométrica que podem exibir 

propriedades físicas diferentes dos demais [17, 18, 19].  

Materiais nesta escala de tamanho apresentam algumas propriedades 

específicas, como por exemplo, os cristais, que em escala nanométrica 

possuem um baixo ponto de fusão (essa diferença pode chegar a 1000°C), 

como também apresentar constantes de rede reduzidas, uma vez que o 

número de átomos ou íons de superfície torna-se uma fração significativa do 

número total de átomos ou íons e a energia da superfície desempenha um 
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papel importante na estabilidade térmica. Estruturas cristalinas podem perder a 

sua ferroeletricidade e ferromagnetismo quando os materiais são reduzidos à 

escala nanométrica. Os semicondutores tornam-se isolantes quando a 

dimensão característica é suficientemente pequena (em poucos nanômetros), 

pois nesta faixa de tamanhos a diferença energética entre a banda de valência 

e a de condução passa a depender do tamanho, aumentado conforme o 

tamanho é reduzido. Embora o ouro em escala macroscópica não apresente 

propriedades catalíticas, os nanocristais de ouro demonstram ser um ótimo 

catalisador eficiente a baixa Temperatura [18]. 

No entanto, as opiniões ainda divergem a respeito do que é exatamente 

a nanotecnologia. Para alguns, é considerada o estudo da microestrutura de 

materiais usando microscopia eletrônica e do crescimento e caracterização de 

filmes finos. Já para outros, pode ser a entrega controlada de fármacos. 

Sistemas micro-eletromecânicos, os chips, são considerados como 

nanotecnologia. Existem também opiniões que tendem mais para a ficção em 

uma ciência mais futurista onde a nanotecnologia significa algo muito 

ambicioso e novo, como submarinos em miniatura na corrente sanguínea, 

inteligentes nanorobots de auto-replicação de monitoramento do nosso corpo, 

elevadores espaciais feitos de nanotubos e a colonização do espaço. Todos 

esses pensamentos diferentes sobre o que é nanotecnologia Refletem o fato 

de que a mesma envolve um amplo campo de pesquisa e requer esforços 

interdisciplinares e multidisciplinares [18].  

Para Cao [18], de uma maneira geral, a nanotecnologia pode ser 

entendida como uma tecnologia de projeto, fabricação e aplicações de 

nanoestruturas e nanomateriais, incluindo a compreensão fundamental das 

propriedades físicas e fenômenos de nanomateriais e nanoestruturas [18]. 

Materiais nanoestruturados são aqueles com pelo menos uma dimensão 

em escala nanométrica e incluem as nanopartículas (incluindo quantum dots, 

quando exibem efeitos quânticos), nanorods (nanobastões) e nanofios, 

Clusters (agregados), de estruturas que consistem em nanoescala. Para poder 

explorar essas novas propriedades físicas e fenômenos, percebendo as 

potenciais aplicações de nanoestruturas e nanomateriais, um primeiro passo, e 

muito importante, é a capacidade de fabricá-los e processá-los [18]. 
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No entanto, ao estudar esses materiais nanoestruturados é necessário 

ficar atento a algumas definições importantes que, se não compreendidas, 

podem levar a confusão na hora de usá-las. Faz-se necessário diferenciar 

nanopartículas de Clusters ou nanoClusters, pois é comum materiais na faixa 

de dimensão entre 0,1 nm e 100 nm serem definidos como nanopartículas, 

nanoClusters ou nanocristais em varios relatos na literatura. No entanto, 

existem diferenças significativas entre esses materiais. Atualmente é 

amplamente aceito que partículas com diâmetros maiores do que 2,0 nm (e 

menores que 100 nm) serem chamadas de nanopartículas, já partículas 

menores que 2,0 nm, são denominadas de nanoClusters ou Clusters. Ainda, 

pode-se encontrar menção a subnanoClusters quando o diâmetro estiver 

abaixo de 1 nm [18].  

Devido ao seu tamanho menor, os Clusters possuem propriedades 

diferentes das nanopartículas. Logo, com a diminuição do tamanho dos 

Clusters, a fração de átomos de superfície aumenta acentuadamente, alterando 

assim suas propriedades. Propriedades essas que são principalmente ópticas e 

catalíticas. Estudos apontam que o controle do tamanho desses Clusters 

durante a síntese é um desafio a ser vencido, devido a instabilidade desse 

material frente à agregação e aumento do tamanho, que é uma tendência 

intrínseca nesta faixa de tamanho. Devido à superfície altamente reativa dos 

Clusters metálicos, faz-se necessário protege-los com ligantes que interajam 

fortemente com os átomos desses metais, quando pretende-se sintetizar 

Clusters estáveis [20].  

Analisando a estrutura eletrônica dos nanomaterias, os físicos anteviram 

que partículas com tamanhos intermediários entre pequenas moléculas e 

metais em bulk, exibiram estruturas eletrônicas particulares, refletindo a 

estrutura de banda eletrônica das nanopartículas, devido às regras da 

mecânica quântica. Resultantes desse efeito, Tem-se as propriedades físicas 

que não são nem típicas dos de metais em bulk nem de compostos 

moleculares. Dependendo assim do tamanho da partícula, a distância entre as 

interpartículas, como também de sua forma [21, 22, 23].  

O efeito quântico do tamanho se refere ao comprimento de onda de 

Broglie dos elétrons de valência é da mesma ordem que o tamanho da 
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partícula em si. As partículas se comportam eletronicamente como pontos 

quânticos zero-dimensionais, ou mesmo chamados de caixas quânticas, 

relevantes para as regras da mecânica quântica [24, 25]. 

Elétrons livres encontram-se nestas caixas quânticas, e apresentam uma 

frequência de oscilação característica de ressonância plasmônica, dando 

origem a chamada banda de ressonância plasmônica, esta que é observada 

próximo de 530 nm, com um intervalo de 5 a 20 nm de diâmetro para partículas 

apresentarem tal banda [25]. 

A chamada banda de ressonância plasmônica, ocorre quando as 

dimensões do condutor são reduzidas, e nanopartículas de metais com 

elétrons livres na banda de condução sofrem efeitos ressonantes entre os 

elétrons condutores e a radiação eletromagnética incidente. Essa banda é 

ausente para nanopartículas com tamanhos inferiores a 2 nm [26].  

Entretanto é Observado nos Clusters uma diferença energética (band 

gap) entre a banda de valência e a banda de condução, fato este que não está 

presente nos metais em bulk [24], ou seja, o número de átomos é 

suficientemente pequeno para que a estrutura eletrônica se assemelhe mais 

àquela de moléculas que de sólidos. É justamente tal diferença na estrutura 

eletrônica que faz com que existam propriedades de emissão nos Clusters, 

ausentes tanto nas nanopartículas maiores que 2 nm quanto nos metais 

macroscópicos [24]. 

 

1.3 Nanopartículas e Clusters de Ouro 

 

 Nas últimas décadas, percebe-se um aumento do interesse em 

pesquisas no que se refere as nanopartículas de ouro (NPsAu). Pesquisas 

essas que atualmente estão voltadas no contexto da nanociência, da 

nanotecnologia e nanopartículas. Falando mais especificamente sobre as 

NPsAu, também chamadas de colóides de ouro, estas são as Nanopartículas 

(NPs) metálicas mais estáveis e exibem aspectos fascinantes, como a sua 
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montagem de vários tipos que envolvem a ciência dos materiais, o 

comportamento das partículas individuais, propriedades eletrônicas, ópticas e 

magnéticas relacionadas com o tamanho (efeito quântico de tamanho), e suas 

aplicações para catálise e biologia [21]. 

 Considerando que a extração do ouro começou no quinto milênio A.C., 

perto de Varna (Bulgária), e chegou a 10 mil toneladas por ano no Egito em 

torno de 1200-1300 A.C. quando a estátua de Touthankamon foi construída, é 

provável que ouro "solúvel" tenha aparecido em torno do quinto ou quarto 

século A.C. no Egito e na China. Nessa época, usava-se com um sentido mais 

ecológico, tanto para fins curativos quanto estéticos. O ouro coloidal era usado 

na confecção de vidro rubi como também para colorir cerâmica, sendo usado 

para tais fins até os dias atuais. Um dos exemplo mais famoso é o da Taça do 

Licurgo, fabricada entre os séculos quatro e cinco A.C. onde ele é vermelho 

rubi na luz transmitida e verde na luz refletida, devido justamente à presença 

de colóides de ouro [21]. 

 O primeiro livro sobre o ouro coloidal, que foi publicado pelo médico e 

filósofo Francisci Antonii em 1618, traz relatos das principais características 

desse material, que era a de possuir fabulosos poderes curativos para várias 

doenças, tais como problemas de coração, disenteria, epilepsia, tumores e 

para o diagnóstico de sífilis. Nesse livro ainda estão contidas informações 

consideráveis sobre a formação de soluções coloidais de ouro, bem como as 

suas utilizações médicas, incluindo casos de sucesso prático [21, 27]. 

Johann Kunckels, um químico Alemão, publicou outro livro, no qual 

relatava os efeito curativos do ouro coloidal: "ouro potável que contém ouro 

metálico em uma solução neutra, ligeiramente rosada que exercem 

propriedades curativas para várias doenças". Ele chegou a conclusão, bem 

antes de Michael Faraday, que o ouro MET que estar presente em um tal grau, 

que este não esteja visível para o olho humano, ou seja, em partículas muito 

pequenas [21, 27,28]. 

Em 1857, Faraday relatou a formação de soluções ou, mais 

rigorosamente suspensões de vermelho profundo de ouro coloidal, por redução 

de uma solução aquosa de Cloreto de Ouro (AuCl4
-) usando fósforo em CS2 
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(Sistema de duas fases), em um trabalho bem conhecido. Neste trabalho ele 

investigou as propriedades ópticas de filmes finos preparados a partir de 

soluções coloidais secas e também mudanças de cores observadas dos filmes 

sobre compressão mecânica (de roxo-azulada a verde em cima de 

pressurização). O termo "colóide" (do francês, colle) foi criado pouco depois por 

Graham, em 1861 [21,29,30]. 

Com o avanço da tecnologia, novas técnicas tem sido utilizadas para a 

síntese de NPsAu. Entre os métodos mais convencionais de síntese de NPsAu 

por redução de derivados de ouro (III), está um no qual citrato era usado para a 

redução de HAuCl4 em água, sendo introduzido por Turkevitch em 1951. Este 

método foi um dos mais populares por muito Tempo. Nesses estudos, o 

tamanho (geralmente entre 16 e 147nm) das NPsAu era controlado pela 

relação entre os redutores e os agentes estabilizantes (a proporção de 

citratotrissódico para ouro). Nos dias de hoje, esse método é muito utilizado, 

quando se faz necessário uma camada de ligantes ao redor do núcleo de ouro 

que possa ser facilmente trocada por outros ligantes , com o intuito de preparar 

um precursor para materiais fundamentais à base de NPsAu [18]. 

Um outro método de síntese importante e amplamente utilizado é o 

proposto por Brust-Schiffrin, no qual e utilizado a “Síntese de duas fases e 

estabilização por Tióis”. Este método foi publicado em 1994 e teve um impacto 

considerável em menos de uma década, pois, permitiu a fácil síntese de NPsAu 

termicamente estáveis, dispersas e tamanho controlado (com diâmetro entre 

1,5 e 5,2 nm). Validamente, estas NPsAu podem ser repetidamente isoladas e 

redissolvidas em solventes orgânicos comuns, sem agregação irreversível ou 

de decomposição. Essa técnica de síntese usa os ligantes tiois que se ligam 

fortemente ao ouro através do S presente em sua estrutura. O AuCl4
- e 

reduzido por NaBH4 na presença de dodecanotiol. Os diâmetros dessa NPsAu 

formadas estão na faixa de 1 a 3 nm, com um máximo da distribuição do 

tamanho de partícula em 2,0-2,5 nm, com um predomínio de estruturas 

cuboctahedral e icosaédrica. Uma maior número de núcleos com tamanho 

menor (≤ 2 nm) é obtido parando a reação imediatamente após a redução ou 

utilizando ligantes estericamente volumoso. De acordo com Brust et al. essa 
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síntese de NPsAu proporcionou um novo caminho para a síntese de NPsAu 

estabilizadas por uma variedade de ligantes tiois funcionais [18, 31, 32]. 

 

1.4 Ciclodextrinas e poliuretanos 

 

Muitas pesquisas Tem-se voltado na utilização de materiais à base de 

polissacarídeos em diversas áreas, nas quais, tal escolha se dá pelo fato dos 

mesmos serem inofensivos a natureza e também, por serem abundantes [33]. 

Nessas características, destacam-se os polímeros ou oligômeros, como por 

exemplo, as ciclodextrinas (CDs), figura 1, que são moléculas naturais 

derivadas do amido [34]. Estas substâncias, em particular β-ciclodextrina (beta-

CD ou β-CD) e seus derivados, têm uma considerável capacidade de formar 

complexos de inclusão, em solução ou no estado sólido, com outras moléculas 

através de interações hospedeiro-convidado [33, 34]. Essa propriedade 

combinada com o seu caráter não tóxico para os seres humanos têm 

proporcionado a sua utilização no setor farmacêutico, biomédico, 

biotecnológico bem como na indústria têxtil, produtos de higiene pessoal, 

cosméticos, materiais de embalagem e em aditivos alimentares [35].  

 

Figura 1: Estrutura química (esquerda) e representação simplificada (direita) 
da ciclodextrina. 
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Ciclodextrinas podem ser utilizadas na sua forma natural ou após 

modificações químicas. Por exemplo, β-CD e seus derivados comerciais, tais 

como hidroxipropilcelulose-β-CD e carboximetil-β-CD (obtido por alquilação ou 

por carboximetilação) são largamente utilizados em formulações farmacêuticas 

para aumentar a solubilidade, estabilidade, e biodisponibilidade de 

medicamentos. Ciclodextrinas são comumente usadas para melhorar o sabor e 

aroma de bebidas, para dissolver fragrâncias e suprimir a sua volatilidade, ou 

para proteger os componentes que são instáveis quando expostos a luz ou ao 

oxigênio. Nestes, as moléculas-hospede são incluídas no interior da cavidade 

das ciclodextrinas, através de um processo de equilíbrio, por meio de 

interações intermoleculares [36]. 

 Uma outra aplicação para o fenômeno da complexação é o uso 

comercial em práticas de químicas analíticas, mais especificamente em 

processos de separação. CDs têm sido utilizados com sucesso em 

cromatografia líquida e em fase gasosa, tanto em escalas laboratoriais quanto 

industriais [36], em virtude de sua seletividade de complexação. 

 As ciclodextrinas (CDs) ou cicloamiloses são oligômeros cíclicos 

constituídos por 6-12 unidades de glucose ligadas por ligações α-1,4, formados 

pela ação de uma enzima (α-1,4-glucano-glicosiltransferase, por exemplo) 

sobre o amido. Dependendo da transferase em particular, da natureza do 

amido e as condições de reação (por exemplo, a presença do agente 

precipitante), resultam em diferentes tipos de CDs. CD típicas naturais contem 

seis, sete ou oito unidades de glucose e são denotados α-,  β- e γ -CD, 

respectivamente [36]. 

 A estrutura em forma de cone truncado das CDs é caracterizada pela 

presença de resíduos de glucose na conformação em C1 com grupos hidroxila 

dispostos em torno da borda exterior. Devido ao confôrmero em forma de 

cadeira das unidades de glucopiranose, as CDs possuem a forma de um cone 

truncado, em vez de um cilindro perfeito. As funções hidroxilas são orientadas 

para o exterior do cone, com os grupos hidroxilas primários dos resíduos de 

açúcar na borda estreita do cone e os grupos hidroxilas secundários na 

extremidade mais larga [37]. 
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A cavidade central da molécula está alinhada com carbonos e oxigênios 

etéreos (em grupo funcional do tipo éter), do resíduo de glicose. O exterior da 

CD é hidrofílico ao passo que a cavidade central é relativamente hidrofóbica. 

Por esses motivos, CDs pode encapsular uma variedade de moléculas ou 

partes de moléculas dentro de sua cavidade através de interações não 

covalentes hidrofóbicas para formar complexos de inclusão do tipo Hospede-

hospedeiro (host-guest). β-ciclodextrina (CD, cicloheptamilose) é o mais 

estudado e utilizado devido à sua cavidade com um diâmetro interno de 6.5A° e 

uma profundidade de 8A°. O traço mais característico da molécula de CD é sua 

capacidade de formar compostos de inclusão com várias moléculas, íons e 

polímeros (incluídos os derivados aromáticos, corantes, hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos, compostos orgânicos voláteis, metais, etc) , por meio 

de interações hospedeiro-convidado [36]. 

Uma das características mais importantes e úteis de β-CD é a sua alta 

reatividade química. A β-CD possui 21 grupos hidroxílas presentes nas 

posições 2, 3 e 6 na unidade de glucose, o qual pode ser modificado 

quimicamente. Estes inúmeros grupos OH estão disponíveis e reativos, e são 

capazes de formar uma série de ligações. Os grupos C6-OH são os mais 

reativos, e os grupos C3-OH o menos reativos [36]. 

Aproveitando-se de tais propriedades presentes nas CDs, tais como 

suas modificações químicas, estas vem sendo utilizadas na síntese de 

polímeros, tais como poliuretanos que mantenham a capacidade de 

acoplamento presentes em suas cavidades, também denominados de 

nanoesponjas [37].  Polímeros que contêm CDs têm sido usados para 

combinar sinergicamente características e propriedades do polímero de 

inclusão das CDs. Além disso, uma conversão seletiva dos grupos hidroxilas 

em outras funcionalidades podem também reduzir a citotoxicidade adversa 

destes materiais à eritrócitos (hemácias) humanos. Redes reticuladas estáveis 

são sintetizadas por reação dos grupos hidroxilas presentes nas CDs com um 

agente de ligação cruzada. Estes agentes de reticulação podem ser bi ou 

polifuncionais como, epicloridrina, glutaraldeído, benzoquinona, ácidos 

dicarboxílicos, e di-isocianatos. Em especial, di-isocianatos são compostos 
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importantes e necessários para produzir polímeros da classe dos poliuretanos 

[37]. 

Tais redes de ligações cruzadas podem ser obtida por reação dos 

grupos hidroxilas de CDs com um di-isocianato, como o HDI (Hexametileno di-

isocianato), conduzindo à formação da ligação uretânica (NHCOO), esta que 

caracteriza a formação de um poliuretano [37]. 

Os produtos que contêm unidades de CD ligados covalentemente são 

chamados de polímeros de ciclodextrina ou poliuretanos derivados de 

ciclodextrinas ou simplesmente nanoesponjas (Figura 2). Estas que são 

preparadas através de ligação cruzada entre os anéis de CD, por polimerização 

de substituintes bifuncionais contendo CDs ou derivados de CD, ou uma CD de 

ligação a outros polímeros [37]. 

 

Figura 2: Esquema simplificado da estrutura de um polímero derivado de 
ciclodextrina (nanoesponja). 

 

 

1.5 Aplicação Catalítica dos Clusters de Ouro 

 

Inicialmente o ouro foi considerado como sendo cataliticamente inativo 

durante um longo período de tempo. Esse material passa a possuir atividade 

catalítica quando é reduzido a escala nanométrica, apresentando assim uma 

excelente atividade tanto em catalise homogênea, quanto heterogênea. 
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Pesquisas vem sendo desenvolvidas com o intuito de estudar os efeitos desses 

Clusters de ouro como catalisadores, abrangendo aspectos importantes como 

a preparação desses catalisadores de ouro, bem como suas propriedades 

catalíticas [38,39].  

Clusters de Au exibem uma excelente atividade catalítica no processo de 

hidrogenação e oxidação. Tais propriedades promovem uma ativação da 

molécula, reforçando a energia de adsorção das moléculas reagentes na 

superfície do catalisador. A determinação estrutural de Clusters de Au permite 

uma correlação precisa de estrutura de partículas com propriedades catalíticas 

permitindo também a identificação de locais cataliticamente ativos nas 

partículas de ouro em um nível atômico. Ao conhecer esses princípios, pode-se 

ser capaz de projetar novos tipos de catalisadores altamente ativos e seletivos 

para uma variedade de processos catalíticos [38, 39]. 

 Pesquisas tem sido desenvolvidas com a finalidade de compreender 

como os tamanhos diminutos desses Clusters de ouro estão influenciado na 

catalise de reações. Justamente pelo seu pequeno tamanho e sua 

dispersividade, não se consegue uma compreensão exata até o momento de 

como é a atuação desses Clusters na catalise de reações [38, 40]. 

 Clusters de ouro atomicamente monodispersos (referidos como Aun, n = 

número de átomo) são perfeitamente compostos por um número exato de 

átomos de ouro, sendo assim muito diferente de seus nanocristais em escalas 

maiores (normalmente 3-100 nm). Em geral, o comportamento não-metálico de 

Aun em ambos os regimes de tamanho é particularmente importante para a 

catalise. Um outro ponto importante também é o estudo e a compreensão de 

suas estruturas de empacotamento dos átomos e propriedades eletrônicas, 

através do qual pode-se obter um conhecimento mais aprofundado de suas 

propriedades catalíticas, desvendando assim a natureza do processo de 

catálise apresentada pelo ouro [40]. 

 As estruturas de empacotamento dos átomos de Clusters de Aun são 

fundamentais para a compreensão das suas propriedades catalíticas, bem 

como para a modelagem teórica das etapas do mecanismo. Curiosamente, 

estas estruturas de Clusters de Aun não se assemelham a estrutura cúbica de 
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face centrada (FCC), que estão presentes em partículas maiores como em 

nanopartículas e o ouro em bulk. Estudos teóricos iniciais mostram que 

Clusters de Au16 e Au20 têm estruturas tetraédricas, sendo que a geometria do 

Au16 é derivada da simetria Td do Au20, na qual são removidos os quatro 

átomos do vértice permitindo um relaxamento para fora dos 4 átomos da face 

[38, 41]. 

 A partir do conhecimento da estrutura de tais Clusters, Tem-se uma 

oportunidade de estudar a catálise em nível atômico. A atividade catalítica tem 

sido explicada por vários mecanismos de ação complementares, tais como 

efeitos de carregamento e os efeitos quântico do tamanho. 

 Cálculos usando o método funcional de densidade (DFT) mostram que 

os tamanhos de partículas de ouro devem atingir o limite no qual os efeitos 

quânticos, devido ao tamanho, possam atuar, tornando assim o ouro reativo. 

Hakkinen et al. mostrou, por considerar uma série de agrupamentos de ouro 

estruturalmente bem definidos, com diâmetro entre 1,2 e 2,4 nm, que os efeitos 

de confinamento quântico eletrônicos, particularmente a magnitude do HOMO-

LUMO (band gap de energia) MET um papel decisivo na ativação da 

reatividade do ouro [42]. 

 Recentemente, Jin et al [43] relatou a atividade catalítica dos Clusters 

Aun (SR) para a oxidação seletiva de estireno utilizando três Clusters de 

tamanhos diferentes, sendo os de Au25 (1,0 nm), Au38 (1,3 nm) e Au144 (1,6 nm) 

[22,25]. Foi evidenciado que a atividade catalítica dos Clusters Aun apresentam 

uma forte dependência do tamanho (n). Percebeu-se que os Clusters menores 

tiveram uma atividade catalítica muito maior. O efeito dos ligantes de tiolato foi 

investigado, verificando-se que os ligantes não afetam a atividade e 

seletividade catalítica. Portanto, a catálise de Clusters de Aun (SR)m são 

determinadas principalmente pelo núcleo de ouro e não por seus ligantes [43]. 
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1.6 Pesquisas sobre Clusters de Ouro 

 

Negishi e et al [44] apresentaram um estudo da formação de Clusters 

utilizando grupos tiois como estabilizantes (Glutationa), no qual foram 

sintetizados e caracterizados uma série de Clusters Aun (com o valor de n entre 

10 e 39) protegidos por ligantes de glutationa usando separação PAGE 

(eletroforese em gel de poliacrilamida) e espectrometria de massa ESI. Os 

espectros desses Clusters revelaram que eles são moleculares em natureza e 

que suas propriedades ópticas e fotofísicas dependem fortemente dos 

tamanhos de núcleo e do número de tiolatos ligados. Tais dados mostraram 

claramente a evolução estrutural dos grupos tiolados de Au. Relata-se no 

trabalho que quando a dimensão do núcleo de Au é reduzida a tamanhos 

menores que 1,5 nm, a população dos átomos de Au, localizadas na interface 

núcleo e ligante, aumenta consideravelmente. Logo, a ligação tiolato começa a 

desempenhar um papel importante na determinação das estruturas e 

propriedades do Sistema binário Au-tiolato (Au-S). Estudos teóricos têm 

mostrado que a ligação entre o tiolato e tais Clusters exercem uma influência 

direta sobre as suas estruturas geométricas e eletrônicas, tais como 

transferência de carga na interface Au-S e deformação das estruturas 

nucleares [44]. Este trabalho permite também correlacionar as posições das 

bandas de absorção e emissão com o tamanho dos Clusters sintetizados, 

mostrando ainda que o Au25 é o mais estável dentre os Clusters sintetizados.  

Pradeep e colaboradores [45], no trabalho intitulado de Quantum 

Clusters in Cavities: Trapped Au15 in Cyclodextrins, estudam a formação de 

nanopartículas de ouro, usando como estabilizante a glutationa, acopladas em 

ciclodextrinas. Em uma primeira etapa ocorre a formação de Nanoparticulas de 

Au com tamanhos entre 5 e 7 nm, sendo efetuado, em uma segunda etapa, o 

processo chamado de core etching (ataque ou corrosão do Núcleo de Au). 

Após a redução do tamanho do núcleo das nanopartículas elas vão se 

acoplando nas cavidades presentes na ciclodextrinas, Formando-se assim por 

essa técnica Clusters de Au15 (15 átomos de Au). Para tal finalidade, foram 

usados três tipos de ciclodextrinas: alfa, beta e gama. Para a caracterização 
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dos Clusters, foi usada a espectroscopia de luminescência estacionária no UV-

Visível, a espectroscopia fotoeletrônica de Raios x (XPS), espectroscopia de 

massa por ionização (ESI-MS), ressonância magnética nuclear bidimensional 

de íons de hidrogênio (2D-1H-RMN). Foi observado para os três Clusters, (com 

as diferentes CDs) valores de absorções características a 318, 458 e 580 nm, 

onde não apareciam valores de absorção para a Glutationa (GSH), bem como 

para as CD, justamente por serem todas opticamente transparentes na janela 

de 200-1100 nm. Destaca-se ainda que existe também a formação de Clusters 

de Au25 ao utilizar essa técnica. O que é evidenciado pelo aparecimento de um 

pico de 672 nm, no espectro de luminescência no UV-Vis, característico do 

Au25. As condições sintéticas utilizadas (razão entre Glutationa e Au, na 

presença de CD) e a natureza de estabilização de cavidades de CD pode ser 

responsável pela formação de Au15, sob estas condições. Os espectros de 

emissão de luminescência de suspensões aquosas mostra um pico com um 

máximo de 690 nm (excitação a 375 nm), como também emissão intensa no 

estado solido na mesma região, sendo estas, características particulares dos 

Clusters de Au15. O tamanho  destes Clusters foi estimado no intervalo entre 

0,5-0,7 nm. Vale destacar que tal trabalho foi um dos motivadores do presente 

estudo, no sentido de se usar um polímero sintético que contivesse as 

cavidades ciclodextrina, que atuasse simultaneamente como molde da 

obtenção dos Clusters e suporte sólido para estes. 

Um outro Trabalho, o de Kumar e colaboradores, relata a presença de 

Clusters com “números mágicos” na síntese de nanopartículas de Au. Esse 

trabalho foi baseado em experimentos de fase gasosa que mostram a 

formação de Clusters com “números mágicos”. Foi testada a generalidade 

destas regras para a estabilidade de  nanoestruturas, sintetizando uma família 

de Clusters de Au com esses “números mágicos”. Demonstrou-se na pesquisa 

que Clusters de ouro pequenos, talvez, pequenos demais para ser chamado de 

nanopartículas, são efetivamente sintetizado como uma família de Clusters 

com números mágicos. 

Zhikun Wu [46] relata em um outro trabalho, a síntese de materiais 

nanoestruturados por uma técnica denominada de redução galvânica (RG). A 

RG ocorre espontaneamente quando os átomos de íons metálicos tocam um 
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outro metal diferente, que possui um potencial eletroquímico maior em solução. 

Os átomos do metal são oxidados, enquanto que os íons metálicos são 

reduzidos e depositados sobre a superfície de molde do metal, ou seja, metais 

reduzem íons do metal menos reativo (ou mais nobres) na solução. No entanto, 

o oposto da RG , a redução anti-galvânica, (ARG), na qual íons metálicos são 

reduzidos por metais menos reativos (ou mais nobres), é uma técnica ainda 

pouco explorada pelos pesquisadores. Porém, Recentemente, Murray e 

colaboradores [47] revelaram que o Cluster de Au25, pode reagir com os íons 

de prata, sugerindo a ocorrência de ARG. 

Ainda nessa vertente de pesquisa, Clusters de ouro (AuNCs) protegidos 

por tiois (L-cisteína) foram sintetizados, em cavidades de ciclodextrinas de 

tamanhos diferentes (alfa, gama e beta ciclodextrinas), por Das e 

colaboradores [48]. Observa-se no trabalho deles que, devido à natureza 

hidrofóbica dos grupos tiois, CDs podem encapsulá-los e dependendo do 

tamanho da cavidade podem agregar-se em torno dos AuNCs. A CD que 

possui a menor cavidade, a α-CD, rodeia o AuNCs esfericamente levando à 

formação de microagregados esféricos que naturalmente são convertidos a um 

grupo cilíndrico de esferas sob a forma de um colar. Enquanto que, seis das 

moléculas γ-CD (a maior entre as CDs que ocorrem naturalmente) pode 

acumular-se em torno dos AuNCs levando à formação de uma estrutura cúbica. 

No entanto, o tamanho intermediário daβ-CD não pode dar qualquer forma 

geométrica regular para os Clusters. É relatado ainda que de acordo com a 

morfologia estrutural, os Clusters contêm canais de diferentes dimensões no 

interior de suas estruturas formadas podendo assim, serem utilizados como 

dispositivos de armazenamento bio-nano-tecnológico para íons e moléculas de 

gás. No trabalho ainda é relatado a emissão no azul de tais Clusters. 

Também com relação a síntese de Clusters com utilização de tiois, Jung 

e colaboradores [49] estudaram de que maneira diferentes tiois influenciam na 

estabilidade de Clusters de Au25(SR)18, Au38(SR)24e Au102(SR)44 (no qual R= 

CH3, C6H13, C2 H2Ph, Ph, PhF e PhCOOH). Eles demonstraram que as 

estruturas de todos os Clusters são indiferentes com relação a qualquer tipo de 

R, formando partículas com uma boa estabilidade. 
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Zheng e colaboradores [50] vem estudando a síntese de Clusters de Au8 

solúveis em água, os quais possuem forte emissão no azul, estabilizados por 

poli dendrímeros (PAMAN). Relata-se um alto rendimento quântico de 

Fluorescência para estes Clusters que chegam até cem vezes mais do que 

outros Clusters. Tais Clusters são estabilizados nas cavidades dos dendímeros 

formando pequenos nanodots (dendrímero encapsulando os Clusters de Ouro) 

e também nanopartículas maiores. Para tais nanodots o tamanho é confirmado 

por espectros de absorção UV-Vis com uma banda de absorção em 384 nm, 

com uma largura de banda de aproximadamente de 60 nm.  

Mercogliano e Rosier [51] veem pesquisando a capacidade de uma 

pequena proteína (metalotioneína, MT) se ligar a metais para a formação de 

Clusters de Ouro. O trabalho teve como objetivo utilizar esses Clusters como 

marcadores biológicos para analise por Microscopia eletrônica de transmissão 

(MET). Na pesquisa foram sintetizados Clusters de Au17 em uma primeira 

etapa, e Clusters com aproximadamente 40 átomos em uma segunda etapa. 

Sugerindo assim que a MET pode ser usada na síntese de tais Clusters, 

planejando-se o tamanho dos Clusters.  

Susha e colaboradores [52] apresentam em seu trabalho, um método 

simples para a fabricação de filmes altamente luminescentes de ouro por 

decomposição térmica de ouro (I). Tais filmes são sintetizados por tratamento 

de uma solução de ácido tetracloroáurico em uma solução de etanol. Os filmes 

sintetizados apresentaram emissão entre os comprimentos de onda de 620 e 

640 nm. O tamanho de partícula encontrado pelos pesquisadores foi de 

aproximadamente 1,8 nm para os Clusters de ouro, sendo observado também 

a formação de partículas maiores com tamanhos entre 10 e 200 nm. Tais 

Clusters foram caracterizados por espectros UV-Vis de emissão, bem como 

imagens de MET das partículas com tamanhos maiores [52]. 

Também nessa área de síntese de filmes com utilização de Clusters de 

Ouro, George e colaboradores [53] vem estudando a síntese de filmes com 

quitosana e Clusters de Au15, os quais apresenta alta luminescência. O material 

foi obtido em três etapas: i) preparação de nanopartículas de ouro maiores que 

2 nm, estabilizadas por glutationa; ii) core-etching destas últimas em refluxo na 

presença de excesso de glutationa em solução de -CD; iii) dissolução de 
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quitosana na suspensão dos Clusters seguida da deposição de membranas. As 

propriedades luminescentes dos filmes tem sido usadas pelos pesquisadores 

para detecção de íons metálicos, sendo os de Cu2+ os que apresentaram um 

melhor resultado. Neste contexto, o presente trabalho baseia-se também neste 

antecedente, propondo o uso de uma classe de polímeros que possam atuar 

na síntese/imobilização simultânea dos Clusters. 

Outra técnica de síntese de Clusters de ouro é a utilizada por Sakamoto 

e Majima [54]. Tais Clusters de ouro são sintetizados pelo método fotoquímico 

em uma matriz polimérica, sendo simultaneamente investigado o seu processo 

de formação e foto reatividade. O crescimento dos Clusters foi observado por 

espectros de fluorescência, permitindo assim a identificação do número de 

átomos de amostras de fragmentação do metal durante o crescimento. O 

estudo proporcionou uma nova visão sobre o processo de crescimento dos 

Clusters e sua síntese com uma rigorosa limitação do número de átomos. O 

trabalho mostrou que Clusters de Au em estados excitados exibem uma 

variedade de reações fotoquímicas que dependem tanto do número de átomos 

quanto da multiplicidade de spin. Em termos de reatividade fotoquímica, um 

Cluster de Au é semelhante às moléculas, diferentemente de metais em bulk e 

NPs maiores. No entanto, ainda não foi possível compreender todo o processo 

de reação fotoquímica dos Clusters de ouro, como por exemplo, a relação entre 

a estrutura de um Cluster de metal e sua reatividade não são entendidos ainda 

completamente.  

Também nessa vertente de síntese, Gonzalez e colaboradores [55] 

trabalham com a síntese de Clusters de Ouro, utilizando polivinilpirrolidona 

(PVP), atuando como estabilizador, utilizando o método eletroquímico. PVP é 

um homopolímero, o qual contém um grupo amida no seu monômero e que é 

conhecido por ser um bom agente estabilizador para as partículas de metais de 

transição e ao mesmo Tempo é biocompatível. O novo método eletroquímico 

de produzir Clusters de ouro protegido por PVP apresentados no trabalho 

possui algumas vantagens, tais como a sua simplicidade, reprodutibilidade, e 

eficácia, tendo ao mesmo Tempo um bom controle do tamanho do Cluster. Por 

tal método foram sintetizados Clusters de Au2 e Au3 (que de fato podem ser 

encarados como moléculas), os quais foram caracterizados por bandas de 
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absorção em 270 nm e 350 nm respectivamente. Foi relatado diferentes 

propriedades fluorescentes e magnéticas sendo estas propriedades muito 

sensíveis à dimensão dos Clusters, pois grandes alterações nessas 

propriedades foram observadas com apenas um átomo de diferença entre os 

grupos (Au2 e Au3). 

Shichibu [56] vem pesquisando a síntese de Clusters de Au13 utilizando 

como estabilizante vários tipos de fosfinas. Nesse tipo de síntese o processo 

de nucleação para a formação dos Clusters é favorecido pelo uso de acido 

Clorídrico (HCl). No trabalho é relatado que por esse método de síntese, os 

Clusters de Au13 são obtidos como produto primários na reação. Os estudos de 

absorção eletrônica e de fotoluminescência dos Clusters formados revelaram 

que as suas propriedades ópticas são altamente dependentes da razão da 

composição de fosfina/cloreto, não sendo tão dependente da estrutura da 

fosfina. 

Com relação a utilização de Clusters como agentes catalíticos de 

reações químicas, Gao e colaboradores [57] vem estudando a atividade 

catalítica de Clusters de Au estabilizados com o polissacarídeo Konjac 

Glucomannam (KGM) em solução alcalina. Foi investigada a atividade catalítica 

na reação de redução do p-nitrofenol (4-NP) a p-aminofenol (4-AP). É relatado 

que esses Clusters possuem atividade catalalítica, sendo esta monitorada por 

espectros de UV-Vis. É observado o decaimento da banda em 400 nm 

(correspondente a banda do 4-NP) e o aumento da banda em 280 nm 

(correspondente ao 4-AP). A evidência do final da reação é justamente o 

desaparecimento da banda correspondente ao 4-NP e o surgimento da banda 

característica do 4-AP. Percebe-se que com a utilização dos Clusters como 

catalisador a reação acontece em 600 segundos ao passo que a mesma 

reação foi deixada a acontecer por 3 h (na ausência dos Clusters) e não ocorria 

a redução [57]. 

Um tópico que, finalmente não poderia deixar de ser abordado refere-se 

à caracterização de Clusters metálicos, em especial aqueles obtidos usando-se 

suportes sólidos, como por exemplo os polímeros. O uso de tal técnica 

possibilita um maior controle do tamanho dos Clusters bem como de sua 

morfologia e estabilidade. Isto se deve ao fato de os polímeros fornecerem um 
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ambiente de acolhimento para as partículas metálicas (suas cavidades de 

acolhimento) proporcionando assim um maior controle do tamanho desejado 

bem como evitando que as partículas dentro das cavidades se aglomerem 

novamente formando partículas maiores [58]. 

Para a caracterização dos Clusters sintetizados em suporte sólidos, as 

técnicas espectroscópicas como espectros de UV-Vis de absorção e emissão 

são particularmente valiosas e muito utilizadas, como visto em trabalhos 

mencionados anteriormente. As técnicas de cromatografia e espectrometria de 

massas são as mais precisas para estudar o tamanho dos Clusters quando 

estão dispersos em líquidos, não sendo aplicadas de maneira satisfatória 

quando estão suportados em bases poliméricas. Com relação as técnicas por 

imagens por transmissão estas já são complicadas de analisar quando os 

Clusters não estão suportados em bases solidas, e quando estão, a presença 

da matriz polimérica prejudica o contraste para a observação das imagens. 

Portanto técnicas espectroscópicas são as mais utilizadas para Caracterização 

de Clusters em matrizes poliméricas [58]. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Sintetizar e caracterizar Clusters de Au15, usando Glutationa como 

estabilizante, acoplado em cavidades de polímero derivado de 

ciclodextrinas; 

2.2 Objetivos Específicos 

 Sintetizar Clusters de Au15, usando glutationa como estabilizante, 

acoplados em cavidades de poliuretanos derivados de ciclodextrinas; 

 Caracterizar Clusters de Au15, usando glutationa como estabilizante, 

acoplados em cavidades de poliuretanos derivados de 

ciclodextrinas.;  

 Aumentar o rendimento de formação dos Clusters de Ouro, 

estudando-se as condições de "core-etching"; 

 minimizar a formação de Clusters fora das cavidades do polímero 

derivado da ciclodextrina, também, estudando-se as condições de 

"core-etching";  

 Estudar o efeito catalítico dos Clusters de Ouro na reação de 

redução do 4-nitrofenol (PNF) a 4-aminofenol (PAF) por NaBH4;  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Lista de Reagentes Utilizados 

Cloreto de Ouro (Synth) P.A. com teor de Ouro mínimo de 48%. Beta-

ciclodextrina (Sigma) com um Grau de Pureza de 98%. Diisocianto de 

Hexametileno, HDI (Sigma), com um grau de pureza de 98%. Octanoato de 

estanho (Aldrich) com um grau de pureza de 95%. Borohidreto de Sódio 

(Vetec) com um grau de pureza de 98,80%. Metanol (Synth), com grau de 

pureza de 97%. 4-Nitrofenol (Aldrich) com um grau de pureza de 99%. 

3.2 Síntese do polímero derivado da ciclodextrina 

Incialmente, a beta-ciclodextrina foi seca em estufa à vácuo por 24 h a 

80°C. Para a síntese foram utilizados 2 g (1.69mmol) de beta-ciclodextrina, que 

foi previamente solubilizada em 40 mL de dimetilformamida. Essa solução foi 

transferida para um tubo de teflon, próprio para forno de microondas, de marca 

CEM modelo MARS 5. À essa mistura foram adicionados 2,07 g (11,8 mmol) 

de HDI e 0,09 mmol de octanoato de estanho (catalisador). O Tempo de reação 

foi 30 min, Temperatura 80°C. Após esse período, o polímero foi precipitado 

em etanol, lavado com acetona e água destilada. O material foi seco em estufa 

à vácuo a 80°C por 24 h. 

3.3 Síntese das nanopartículas de Ouro (primeira parte) 

Para a síntese dos Clusters foi utilizado como base o procedimento 

utilizado por Pradeep e colaboradores [45] com modificações. Preparou-se 

uma solução de 25 mL de HAuCl4 a uma concentração de 5 mmol. Em seguida 

a solução foi resfriada a 0°C e adicionaram-se 0,1536g de glutationa a solução. 

Logo após foi adicionado 3,12 mL do agente redutor (NaBH4, 0,2 mol L-1). 

Manteve-se o Sistema resfriado a 0°C sob agitação durante 60 min. Em 

seguida, o líquido foi centrifugado e o pó resultante foi lavado com metanol. 

 



 

 

 

 

25 

3.4 Síntese do Cluster de Ouro a partir do polímero derivado da 

ciclodextrina (segunda parte) 

 

O pó resultante da parte experimental anterior foi dissolvido em 40 mL de 

H2O. Em seguida, foi adicionado 0,1536 g de glutationa e 0,1250 g do polímero 

derivado da ciclodextrina. O Sistema foi tampado e mantido a Temperatura de 

70°C sob agitação por 72 h. Logo após, o líquido foi centrifugado e o pó 

resultante foi lavado com 10 mL de metanol por 3 vezes e deixado para secar, 

resultando em um pó cinza claro. 

 

3.5 Estudo do Efeito da concentração de Ouro na síntese dos Clusters 

Para a síntese dos Clusters foi utilizado também como base o 

procedimento utilizado por Pradeep e colaboradores [45] com modificações. 

Tal parte experimental foi feita pelas pesquisadoras Tatiane Kubota e Marcia V. 

G. Araújo, na qual foram preparadas soluções de HAuCl4 a concentrações de 

5; 10 e 20 mmol. 

Tal parte experimental foi feita nos mesmos moldes dos tópicos 3.3 e 

3.4, mencionados anteriormente. Manteve-se as proporções dos reagentes da 

maneira disposta na tabela 1, mantendo-se apenas a mesma massa do 

poliuretano derivado da ciclodextrina.  

 

Tabela 1: Valores usados dos reagentes para síntese dos Clusters de Au no 
estudo do efeito da concentração da solução de Au. 

Precursor nanopartículas de Au Core-etching 

[Au
3+

] (mmol) [GSH] (mmol) V 200 mmol  

NaBH4 (mL)  

mmol por GSH 

(mmol) 

5 10 3.12 0.5 

10 20 6.14 1.0 

20 40 12.5 2.0 
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Para estudo do efeito do tempo de reação, foi mantido os mesmos 

métodos experimentais, porem com o tempos de síntese de 3, 24, 48 e 72 h, 

para cada concentração de Au mencionada anteriormente. 

 

3.6 Atividade catalítica dos Clusters de Au15 na reação de redução do 4-

nitrofenol 

 

A atividade catalítica dos Clusters de Au15 foi monitorada pelo Tempo de 

reação de redução do 4-nitrofenol a 4-aminofenol. O procedimento 

experimental utilizado para a síntese foi o utilizado por Gao e colaboradores 

[66]. 

 Foi adicionado a um tubo de ensaio 15 µL de 4-nitrofenol (10 mM), 3 mL 

de NaBH4 a uma concentração de 10 mM. Em seguida foi adicionado 0,00177g 

do nanocomposito. O mesmo procedimento foi realizado sem a presença do 

catalisador a fim de monitorar a reação. 

 

3.7 Métodos de Caracterização 

 

3.7.1 Absorção Óptica UV-Vis 

 

Espectros de absorção são bastante utilizados na caracterização de 

nanopartículas, bem como de Clusters, principalmente por serem materiais que 

possuem absorção em comprimentos de ondas características. Para a medida 

do espectro de absorção, por refletância, das amostras solidas, fez-se uso de 

um espectrofotômetro Ocean Optics HR2000 equipado com uma fibra óptica e 

uma esfera integradora. As medidas foram realizadas na região de 200-1100 

nm. Os espectros foram medidos à Temperatura ambiente. Para as medidas 

das amostras em solução foi utilizado aparelho do tipo UV-1800 da marca 

SHIMADZU. 
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O monitoramento da atividade catalítica dos Clusters foi acompanhado 

por espectros de absorção no UV-Vis em cubetas de quartzo. A reação ocorreu 

em tubo de ensaio, do qual era retirado, a cada 3 min, 1 mL da solução e feita 

as medidas. 

 

3.7.2 Fotoluminescência (PL) 

 

O estudo de luminescência, para as amostras sólidas, foi realizado no 

espectrofluorímetro da marca Horiba Jobin Yvon modelo Fluorolog – 3 (Horiba 

FL3 - 22iHR320) , com  monocromadores duplos de excitação e de emissão, 

com uma lâmpada de xenônio  livre de  ozônio  de 450 W como fonte de 

radiação. 

Para as amostras em solução foi utilizado um equipamento da marca 

perkin Elmer LS 55. 

 

3.7.3 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A FTIR é uma técnica bastante consolidada na caracterização de 

polímeros. Neste trabalho foi utilizada para o monitoramento de bandas 

características de ciclodextrinas bem como para bandas características de 

poliuretanos, fornecendo assim informações suficientes para caracterização do 

Polímero derivado da ciclodextrina. O polímero foi caracterizado por um 

equipamento Perkin Elmer FT-IR System-Spectrum Bx (Departamento de 

Química da UFS), na faixa espectral de 4000-400 cm-1. A técnica utilizada para 

a análise foi a de pastilhas por misturas das amostras com KBr. 

 

3.7.4 Difratometria de Raios x (DRX) 

 

O Difratograma de Raios x foi utilizado para caracterização do poliuretano 

derivado da ciclodextrina sintetizado nesta dissertação. Os difratogramas foram 

obtidos em um difratômetro Rigaku modelo Mini Flex II com scan de 2º.min-1 e 

2θ de 5º a 55º, radiação Kα do cobre (λ=1,5418Å), corrente de 40 mA e 

voltagem de 30 kV. 
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3.7.5 Análise Termogravimétrica (TGA) 

  

 A Analise termogravimétrica foi utilizada também para caraterização do 

poliuretano derivado da ciclodextrina. A analise foi realizada em um 

equipamento TA Instruments modelo 2960em atmosfera de nitrogênio, de 

Temperatura ambiente até 700ºC com variação de 10ºC por minuto, usando 

porta amostra de alumina. 

 

3.7.6 Microscopia eletrônica de Transmissão (MET) 

 

As amostras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de 

transmissão para que pudessem ser observadas a distribuição de tamanho de 

partículas e sua organização. Foram analisadas as nanopartículas obtidas na 

primeira etapa da reação. 

A análise foi realizada em um equipamento de marca Jeol, modelo JEM-

1400 Plus de 120 kV, localizado no centro multiusuário de nanotecnologia da 

UFS (CMNano-UFS). 

O preparo das amostras de nanopartículas foi feito diluindo-se a 

suspensão na proporção de 1:10, sendo que uma gota de 20µL foi depositada 

sobre um grid de cobre recoberto por formvar/carbono. Dilui-se a suspensão 

para evitar a agregação dos Clusters, pois Clusters metálicos densamente 

distribuídos podem rapidamente se aglomeram sob irradiação por feixe de 

elétrons do MET. 

 As imagens foram capturadas em regiões escolhidas de forma aleatória 

na superfície de cada placa, e obtidas em uma  escala de 100 nm, contando-se 

385 partículas de ouro. A contagem e determinação do diâmetros das 

partículas foram feitas com o auxílio do software Image J. Os dados obtidos do 

programa foram tratados no software Origin, versão  . , no qual foi gerado o 

histograma de distribuição de tamanho das nanopartículas. 

 

 

  

 



 

 

 

 

29 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Formação do polímero derivado da ciclodextrina 

A utilização de um polímero que possibilite a formação de Clusters no 

estado solido é um fato inovador para a área. A presença de unidades de -CD 

neste polímero foi idealizada para testar a possibilidade de que Clusters Au15 

sejam obtidos diretamente incluídos em um polímero. Vale ressaltar que 

Pradeep e colaboradores [45] prepararam tais Clusters dispersos na fase 

liquida em uma solução de -CD, e em um trabalho posterior, desenvolveu 

quitosana em tal solução, seguida da formação de membranas, que foram 

testadas na detecção de Cu2+.      

A síntese de Clusters no estado solido gera muitos benefícios quando 

pretende-se aplicar esses Clusters, por exemplo, em catálise heterogênea, 

pois, ao final de reação, torna-se mais fácil a separação do agente catalítico do 

produto desejado. 

A reação de formação de um poliuretano (figura 4) consiste basicamente 

na reação de um di-isocianato, nesse caso o HDI, com um poliol, no presente 

caso a -CD, gerando como produto um polímero composto por uma cadeia de 

unidades orgânicas unidas por ligações uretânicas. Tais ligações são as que 

caracterizam a formação do poliuretano [59]. Como a -CD apresenta múltiplos 

grupos OH, em ambas faces, possivelmente o polímero formado apresenta 

reticulações aleatórias, sendo normalmente denominado de nanoesponja, por 

ser uma rede tridimensional com poros gerados pelas cavidades das -CD. 

 

Figura 3: Reação de formação de um poliuretano. 
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4.1.1 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

 

Uma técnica bastante consolidada na caracterização de poliuretanos é o 

espectro de absorção na região do infravermelho, sendo esta por si só 

definitiva para a confirmação da formação do polímero derivado da 

ciclodextrina [60].  

Pode-se perceber, ao analisarmos a figura 5 (a), que o espectro de FTIR 

da ciclodextrina apresenta uma banda larga em 3341 cm-1 típica de grupos 

hidroxila. A banda em 2927 cm-1 é atribuída à deformação axial da ligação C-H, 

enquanto que as bandas em 1419 cm-1 e 1333 cm-1 são devido a deformação 

angular no plano de álcoois primários e secundários, respectivamente. Outra 

banda característica importante e observada é a banda de deformação axial 

assimétrica da ligação C-O-C em 1157 cm-1, que é observada para a maioria 

dos sacarídeos e é atribuída à vibração do anel da piranose e ao estiramento 

assimétrico das ligações glicosídicas [60]. 

No espectro do polímero derivado da ciclodextrina, Figura 5 (b), 

observa-se uma banda em 3356 cm-1 atribuída a grupos hidroxila que não 

reagiram. Percebe-se também o aparecimento de uma banda em 1712 cm-1, 

esta que não é observada no espectro da -CD, sendo uma banda que 

caracteriza a carbonila uretânica presente nos poliuretanos e constitui a 

principal evidência de obtenção do polímero. As bandas em 1550 e 1264 cm-1 

estão associadas a absorção do grupo CNH uretânico. Assim, estes dados 

confirmam a formação do polímero derivado da ciclodextrina, estando de 

acordo com o presente na literatura [61]. 
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Figura 4: Espectro de absorção no infravermelho da -CD (a) e do polímero 

derivado da -CD (b). 

 

 

 

4.1.2 Difratometria de Raios x  

 

Com a finalidade de comprovar que de fato houve a formação do 

poliuretano derivado da -CD, foram medidos difratogramas de Raios x. Na Figura 

6 são apresentados os difratogramas da -CD e do polímero derivado da -CD. 

O difratograma do polímero derivado da -CD (Figura 6b) revelou uma estrutura 

com característica não cristalina, diferente daquela observada para a -CD 

(Figura 6a) que tem um padrão cristalino, com picos de maior intensidade em 

2θ = 12,5 e 19, . Este resultado sugere que a reação com o diisocianato 

produziu uma reticulação que fez com que a -CD perdesse o padrão inicial, o 

que esta de acordo com a literatura [62,63]. 
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Figura 5: Difratograma de Raios x da (a) -CD e do polímero derivado da -CD 
(b) 

 

 

 

4.1.3 Análise Termogravimétrica 

 

Por fim, utilizou-se como técnica para caracterização do poliuretano 

derivado da -CD a análise termogravimétrica (do inglês TGA). A curva de TGA 

e DTG (Figura 7) da -CD apresentam uma perda de massa inicial em 90°C, 

que foi associada a perda de água presente na molécula e uma segunda perda 

de massa em 300°C atribuída a sua decomposição. O polímero derivado da -

CD apresentou uma curva TGA (Figura 7) típica de poliuretanos, com perda de 

massa com início em 280°C, atribuída a clivagem da ligação uretânica e a 

segunda perda de massa é referente a volatilização  dos produtos de 

decomposição [37, 64]. 

10 20 30 40 50

 

In
te

n
s

it
y

 (
a

.u
.)

2 (degree)

(a)

(b)

 

 

 



 

 

 

 

33 

Figura 6: Curvas de DTG (esquerda) e TGA (direita) em atmosfera de 
nitrogênio da beta-CD (a) e do polímero derivado da beta-CD/HDI (b). 
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4.2 Preparação das nanopartículas de Ouro e dos Clusters 

 

Em uma primeira etapa, ocorre a formação de nanopartículas de Ouro, 

ainda sem o uso do polímero derivado da ciclodextrina. A obtenção das 

Nanopartículas se deu por um processo no qual a nucleação e o crescimento 

ocorrem em uma única etapa, sendo que esse processo é regido por dois 

fenômenos distintos. O primeiro, é a redução química que pode ser efetuada 

com uso de agentes diversos,  sendo o usado neste trabalho o NaBH4. Já o 

segundo, consiste na estabilização da reação através de agentes como a 

glutationa [20]. No presente trabalho pode-se afirmar a formação de 

nanoparticulas, nessa primeira etapa da sintese, pelo espectro de emissão no 

UV-Vis das mesmas. Percebe-se a presença da banda de ressonância 

plasmônica (figura 8) em um comprimento de onda de 520 nm, sendo esta a 

banda caracteristica para a presença de nanoparticulas. 
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Figura 7: Espectro de absorção de nanopartículas de Au, obtido na primeira 

etapa da síntese. 

 

 

 Em uma segunda etapa, ocorre a formação dos Clusters de ouro, na 

qual é utilizado o poliuretano derivado da ciclodextrina. A redução do tamanho 

da particula se dá pelo processo denominado de core-etching, com utilização 

de glutationa, no qual ocorre a diminuição do tamanho das particulas de ouro. 

Nesta etapa da sintese é combinada a química do Host-Guest (hospede-

hospedeiro) com Core-etching para a formação dos Clusters. Enquanto 

aglomerados de partículas maiores são atacados por ligantes para produzir 

aglomerados menores (hospede) o produto formado é preso nas cavidades de 

acolhimento do poliuretano (hospedeiro), protegendo assim de uma maior 

redução do núcleo, como podemos perceber pelo esquema apresentado na 

figura 9 [45]. 
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Figura 8: Ilustração esquemática do poliuretano derivado da ciclodextrina 
acoplado aos Clusters de Ouro formados na reação de core-etching [45]. 

 

 

 

 

4.3 Absorção Óptica no UV-Vis dos Clusters de Au15 

Com base nas características ópticas sensíveis ao tamanho de 

Nanopartículas e Clusters, espectroscopia de absorção no UV-Vis, é 

amplamente utilizada como uma ferramenta de diagnóstico poderoso e 

conveniente para estudar as estruturas eletrônicas de Nanopartículas e 

Clusters, bem como para fazer estimativa sobre o seu tamanho. As múltiplas 

transições moleculares que ocorrem no espectro de absorção podem também 

ser atribuídas aos fortes efeitos quânticos de tamanho de Clusters, que são 

diferentes da ressonância plasmônica de superfície para as nanopartículas de 

ouro maiores (3-30 nm) [20]. 

Enquanto que a absorção de UV-Vis de nanopartículas de ouro são 

dominadas por bandas de ressonância plasmônica em torno de 520 nm, em 

Clusters, diferentemente, existe uma absorção UV-Vis de transições ópticas 

moleculares com bandas de absorbância devido à estrutura de banda de 

energia praticamente continua e efeitos de confinamento quântico [20].  

Em trabalhos anteriores Neghish e colaboradores [44] sintetizaram 

Clusters de ouro aquosos estabilizados por glutationa, pelo processo de core-

etching, porém na ausência de ciclodextrina conseguindo caracterizar 
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diferentes frações de Clusters de tamanhos distintos. Cada fração foi 

caracterizada, dentre outras técnicas, por espectroscopia de absorção no 

UV/visível, observando um deslocamento sistemático da borda de absorção 

(início da banda de absorção na direção de diminuição do comprimento de 

onda) bem como do máximo de absorção com o número de átomos do Cluster. 

Nesse trabalho eles perceberam que Clusters de Au mostram características 

de absorção bem definidas, em que cada Clusters, com uma nuclearidade 

específica (Au13, Au15, Au18, Au25), é distintamente diferente dos grupos 

vizinhos, tornando assim espectros de absorção óptica uma técnica bastante 

utilizada para identifica-los, podendo-se fazer assim uma boa estimativa de seu 

tamanho [44, 45]. Tais espectros de absorção e observações feitas por neghish 

e colaboradores no trabalho mencionado anteriormente, voltaram a ser 

discutidos com mais detalhes na seção 4.5, na qual será discutida o efeito da 

concentração do Au na formação dos Clusters. 

Percebeu-se, tanto nos trabalhos de Neguish e colaboradores, quanto 

nos do Pradeep e colaboradores,  que Clusters de Au com aproximadamente 

15 átomos (Au15) possuem absorção característica em 405 nm, no qual não há 

absorção característica para GSH, bem como para CD. Tal fato, é 

característico devido as ciclodextrinas e seus derivados serem opticamente 

transparentes entre 200-1100 nm. Já a GSH pura possui uma absorção entre 

200-250 nm [44, 45]. 

Como podemos observar na figura 10, o espectro de absorção para os 

Clusters sintetizados (usando concentração inicial de Au de 5 mmol em 72 h de 

reação, condição selecionada como será discutido adiante) possui uma 

absorção em um comprimento de onda em 405 nm, estando este de acordo 

com a literatura, podendo assim confirmar a formação dos Clusters de Au com 

aproximadamente 15 átomos, bem como que os mesmos estão acoplados nas 

cavidades do polímero derivado das ciclodextrinas, levando-se em conta que 

para a formação dos Clusters nesse tamanho, faz-se necessário que estejam 

nas cavidades do polímero [45]. 
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Figura 9: Espectro de absorção UV-Vis do nanocomposito de Au com 
aproximadamente 15 átomos no estado sólido. 

 

 

4.4 Emissão dos Clusters de Au15 

Sabe-se que Clusters de Ouro possuem emissão característica, 

diferentemente das NPsAu, estas que não apresentam emissão. A fim de 

comprovar a formação dos Clusters de ouro foram feitas medidas de 

luminescência de nanopartículas de ouro, formada na primeira etapa da 

síntese, e dos Clusters de ouro formados na segunda etapa da síntese (Figura 

11). Pode-se perceber para os Clusters de ouro, uma emissão característica 

em 690 nm com uma excitação em 400 nm. Já no espectro das nanopartículas, 

também com o mesmo comprimento de onda de excitação,  não percebemos 

nenhum banda de emissão, podendo ser comprovado assim a formação dos 

Clusters de Au, como esperado [45]. 
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Figura 10: Espectros de emissão das nanopartículas de Au (-) e Clusters de Au 
(-) em solução. 

 

 

 

 

Essa emissão dos Clusters de ouro deve-se principalmente a presença 

do band gap entre os níveis de energia da banda de valência e banda de 

condução. A energia de band gap aumenta a medida que diminui-se o tamanho 

dos Clusters sendo ausente em nanopartículas, estas que possuem estrutura 

eletrônica mais assemelhada a um metal sólido [44, 54]. 

Uma característica marcante dos Clusters de Au15 (bem como de outros 

Clusters desta família) é a emissão também no estado sólido sob irradiação de 

luz ultravioleta, visível a olho nu. Podemos perceber através das imagens da 

figura 12 a emissão no vermelho, sendo esta mais uma evidencia da formação 

dos Clusters de Au15. Podemos comprovar também a emissão dos Clusters ao 

analisarmos o espectro de fluorescência no estado solido (figura 12), no qual 

podemos perceber uma banda de emissão no comprimento de onda de 675 

nm. 
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Figura 11: Emissão dos Clusters de Au no estado sólido sob irradiação de luz-
UV (esquerda) e espectro de luminescência (direita). 

 

 

Em um estudo apresentado por Link e colaboradores [65], é sugerido 

ainda a existência de uma outra banda de transição eletrônica dentro do 

próprio band gap para Clusters no estado sólido, sendo assim um band gap 

dentro do próprio band gap. Tal Modelo da origem a duas bandas de 

luminescência, sendo uma de mais alta energia na região do infra vermelho 

(1080 nm) e outra de menor  energia na região do UV-Vis (840 nm). A banda 

de maior energia ocorre  devido à recombinação radiativa inter-banda entre as 

bandas sp e d, enquanto a banda de baixa energia é originada a partir de 

transições intra-banda radiativas dentro da banda sp em toda a diferença 

HOMO-LUMO, como pode ser observado pelo esquema da figura 13. 
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Figura 12: Esquema representativo das transições eletrônicas que ocorrem na 
luminescência dos Clusters de Au no estado solido [69]. 

 

 

 

4.5 Efeito da concentração de Au na síntese dos Clusters 

 

4.5.1 Espectros de Absorção no UV-Vis 

 

 

Com a finalidade de estudar o efeito da concentração inicial de Au, na 

forma de HAuCl4, na formação dos Clusters foi medido o espectro de absorção 

no UV-Vis dos mesmos, variando-se a concentração e Tempo de síntese, 

como pode-se observar no espectro da figura 14. Para a compreensão das 

discussões destes resultados, vale destacar que as amostras estão sujeitas à 

ocorrência de confinamento quântico, cujo resultado prático é o aumento do 

intervalo de energia HOMO-LUMO com a diminuição do tamanho dos Clusters. 

Portanto, as absorções em energias maiores serão atribuídas a Clusters 

menores, enquanto as em energias menores a Clusters maiores. Por outro 
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lado, quando analisa-se por medidas de comprimentos de onda, atribui-se aos 

maiores comprimentos, tamanho de Clusters maiores, e para comprimentos de 

onda menores, tamanhos de Clusters menores. 

Percebe-se ao analisar a série de espectros que o Tempo de síntese 

está relacionado ao tamanho dos Clusters, pois à medida que o Tempo vai 

aumentando, o comprimento de onda de absorção vai diminuindo, 

consequentemente o tamanho das partículas é menor. Sabe-se que a medida 

que o tamanho dos Clusters vai aumentando o comprimento de onda de 

absorção também vai aumentando. Pelo espectro podemos perceber, como 

dito em capítulos anteriores, que inicialmente forma-se partículas maiores em 

ambas as concentrações, porem, a medida que o tempo vai aumentando, 

ocorre a formação de Clusters (figura 14). 

 

Figura 13: Espectros de Absorção UV-Vis dos Clusters de Au nas 
concentrações de 10 (esquerda) e 5 (direita) mmol, medidos com o tempo de 
3h, 24h 48h e 72h. 
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Quanto à possibilidade de estimativa dos tamanhos a partir de dados 

espectroscópicos, Negishi e colaboradores [44] prepararam Clusters de ouro 

aquosos estabilizados por glutationa, pelo processo core-etching em um 

procedimento análogo ao usado no presente trabalho, porém na ausência de 

ciclodextrina. Por meio de purificação e identificação utilizando eletroforese em 

gel de poliacrilamida, os autores foram capazes de separar e caracterizar 

diferentes frações de Clusters de tamanhos distintos. Cada fração foi 

caracterizada por espectroscopia de absorção no UV/visível e espectroscopia 

de emissão de fotoluminescência, observando um deslocamento sistemático da 

borda de absorção (início da banda de absorção na direção de diminuição do 

comprimento de onda) bem como do máximo de absorção com o número de 

átomos do Cluster.  

No referido trabalho, no entanto, o comportamento da fotoluminescência 

não foi tão sistemático, o que veio a ser descrito em trabalhos posteriores, 

como será discutido no próximo tópico. A tabela 1 é adaptada do trabalho de 

Negishi e colaboradores [44] e mostra a importância das técnicas 

espectroscópicas na estimativa do número de átomos dos Clusters.  

 

Tabela 2: Relação entre comprimento de onda máximo de absorção e o 
número de átomos de Au no Cluster (adaptada da referência [44]). 

Fração Número de 
átomos Au no 

Cluster 

max (nm) borda (nm) 

1 10,11,12 330, 380 400 

2 15 400 480 

3 18 550, 650 685 

4 22 (16 
glutationas) 

550, 650 650 

5 22 (17 
glutationas) 

570 650 

6 25 650 900 

7 29 655 950 

8 33, 35 660 1100 

9 38, 39 670 - 

 

 

Nos espectros obtidos no presente trabalho, em termos de posições de 

bandas, a depender do Tempo e concentração, observam-se valores entre 
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500-510 nm, em torno de 490-495 nm e em 405 nm. Por uma comparação com 

a tabela, podemos propor que haja Clusters próximos a 20 átomos de Au (entre 

18-25) absorvendo próximo a 500 nm, além de Cluster com número próximo a 

15 átomos, absorvendo próximo a 405 nm. Observa-se de uma maneira geral, 

um estreitamento da banda com o passar do Tempo sugerindo um 

estreitamento da distribuição de tamanhos. Com base nestas considerações, 

pode-se supor que em ambas as concentrações das soluções (10 mmol e 5 

mmol) ocorre a formação de Clusters com número de átomos próximo a 15 

após as 72 h de reação, caracterizada pela banda em 405 nm. No entanto, pela 

diminuição de largura da banda menor para a concentração de 5 mmol é 

provável que a distribuição de tamanhos esteja mais estreita em 72 h. 

 

 

4.5.2 Espectroscopia de Fotoluminescência no UV-Vis 

 

 

O estudo do efeito do Tempo de reação para diferentes concentrações 

iniciais da solução de HAuCl4 também foi acompanhado por espectroscopia de 

fotoluminescência no UV/visível, cujos espectros estão apresentados na figura 

15. Como é esperado que as amostras contenham um conjunto de Clusters 

com diferentes tamanhos, os espectros observados representam o resultado do 

conjunto, em que as partículas maiores necessitam de menores energias para 

serem excitadas, em contraste com as menores que só podem ser excitadas 

por energias mais elevadas. Nesta linha de raciocínio, ao usar uma energia de 

excitação mais baixa, excita-se somente as maiores, enquanto que ao usar 

uma energia mais alta, tanto as maiores quanto as menores podem ser 

excitadas. Será com base nestas considerações que estes resultados serão 

discutidos: a excitação em 277 nm teve como objetivo checar se a presença de 

Clusters menores é mais expressiva, enquanto que a excitação em 369 nm 

objetivou verificar se havia Clusters maiores misturados aos menores. 

 Observam-se emissões abaixo de 500 nm (417 nm e 440 nm) que, 

segundo a literatura, podem ser atribuídas a Clusters com poucos átomos, 

possivelmente abaixo de 10, como descrito por Banerjee e colaboradores para 

Clusters Au7GSH2 que emitem em 426 nm [65]. Além destas, há emissões em 



 

 

 

 

44 

torno de 612-614 nm e 630-640nm (podendo ser de Clusters com números de 

átomos de ouro próximos a 15) e acima de 700 nm (que podem ser de Clusters 

com 25 átomos) formados fora das cavidades de ciclodextrinas do polímero. 

Resumindo as principais informações existentes na literatura que podem 

dar suporte à interpretação dos dados aqui obtidos, a seguir serão destacados 

alguns trabalhos. No trabalho de Pradeep, [41] os Clusters caracterizados 

como Au15 preparados em meio aquoso em cavidades de -ciclodextrina 

apresentaram absorção em 458 e 580 nm e emissão em 690 nm, quando 

excitadas a 375 nm. Em outro trabalho dos mesmos autores [67] foram 

preparados os seguintes Clusters, com as respectivas emissões: Au22 (679 

nm), Au23 (685 nm), Au25 (700 nm) e Au33 (750 nm).  

Neste contexto, o uso da espectroscopia de fotoluminescência para 

estimar o número de átomos do Cluster de ouro avançou com o trabalho de 

Chen e colaboradores [68], que propuseram uma relação linear empírica 

baseada no trabalho de Pradeep e colaboradores [58]: 

em = 6,4548n + 537,29 

Onde em é o máximo de emissão observado e n é o número de átomos de 

ouro no Cluster. Com isso, os autores prepararam novamente os Clusters 

descritos por Pradeep e colaboradores na presença de -ciclodextrina, 

observando emissão em 623 nm, que foi atribuída a Clusters contendo 13 

átomos de ouro.  

Aplicando a mesma expressão para as amostras obtidas no presente 

trabalho, estimamos que as amostras com emissão em 612-614 nm a Clusters 

contendo 11 a 12 átomos e com emissão em 639 nm a Clusters de 15 átomos. 

Os clusters com emissão em 710 nm têm um número estimado de 26 a 27 

átomos de ouro. Por fim, vale destacar que os autores Chen e colaboradores 

tentaram usar técnicas mais precisas como espectrometria de massas, porém 

os resultados foram inconclusivos e os autores basearam suas estimativas na 

fotoluminescência. 
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Figura 14: Espectros de emissão no UV-Vis dos Clusters de Au com excitação 
em 369 e 277 nm a diferentes concentrações. 
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Excitando-se com radiação de 369 nm, observamos que após 3 h de 

reação, a amostra de 5 mmol já apresenta a emissão em 639 nm mais intensa 

que as demais, sugerindo que esta já apresentava Clusters de Au15, enquanto 

as demais aparentaram ter muito pouco destes Clusters. Como a emissão 

acima de 700 nm não foi observada para nenhuma amostra, provavelmente a 

presença de Clusters maiores é desprezível, o mesmo ocorrendo em 24 h.  

Como o comprimento de onda 369 nm é mais apropriado para excitar os 

Clusters maiores, se estes estivessem presentes em concentração significativa, 

sua emissão dominaria os espectros. Este predomínio da emissão dos Clusters 

maiores, revelado pela emissão acima de 700 nm, foi observado para tempos 

mais longos: a 48 e 72 h de reação, as emissões em comprimentos de onda 

maiores dominaram os espectros (sendo dominantes para 10 mmol em 48 h e 

para 5 mmol em 72 h).  

Observando-se somente estes espectros que acabamos de citar, pode-

se afirmar que há Clusters de 26-27 átomos, mas não se pode excluir a 

presença daqueles com 11-15 átomos. No entanto, como será mostrado 

adiante, quando estas mesmas amostras são excitadas em 277 nm, que é 

capaz de excitar tanto as maiores quanto as menores, os espectros passam a 

ser dominados pela emissão em torno de 640 nm (Clusters de 15 átomos). 

Portanto, pode-se afirmar que há os dois tipos de Clusters, com o predomínio 

dos menores em termos de concentração. 

 Com relação à excitação em 277 nm, em 3h e 24h os espectros da 

amostra de concentração 5 mmol foi dominado por emissões em 632 nm e 614 

nm, respectivamente, enquanto que para as concentrações mais altas as 

emissões foram mais fracas. Tal comportamento se mantém nos outros 

Tempos: em 48 h e 72 h, a amostra 5 mmol continua emitindo com intensidade 

maior que as outras, porém com máximo deslocado para comprimentos de 

onda um pouco menores, confirmando a excitação de Clusters menores. Em 72 

h a amostra de concentração 10 mmol emite uma banda larga (indicativa de 

mistura de tamanhos) com máximo abaixo de 700 nm, sugerindo a presença de 

Clusters de 26 a 27 átomos.  

Pelo conjunto de espectros, a concentração inicial de ouro de 5 mmol foi 

escolhida como a mais apropriada para levar a uma concentração maior de 
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Clusters menores, em virtude de apresentar as emissões características destes 

praticamente para todas as condições de medidas dos espectros.  

 O efeito geral da concentração inicial de Au3+ pode ser entendido em 

termos da proporção em relação com a nanoesponja, lembrando que a 

proporção glutationa/Au foi mantida constante durante cada passo do 

processo. Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que uma 

proporção maior da nanoesponja para as nanopartículas de ouro 

(correspondente a 5 mmol de amostra) no core-etching, permite uma formação 

mais rápida de aglomerados Au11/Au15, bem como um maior número de 

Clusters/nananoesponja. Deve ser enfatizado que foi caracterizado apenas os 

que atingiram a fase sólida, uma vez que, provavelmente, uma grande parte do 

processo de core-etching ocorreu também na fase líquida. Se isto é verdade, o 

processo de fase sólida é favorecido por uma maior proporção de nanoesponja.  

Generalizando as observações para a amostra 5 mmol, nos Tempos 

mais curtos a formação de Clusters no polímero provavelmente começa nas 

cavidades de ciclodextrinas, uma vez que se formam Clusters Au7 e Au15. Com 

o passar do Tempo, a concentração de Clusters nas cavidades vai 

aumentando, uma vez que as intensidades de emissão aumentam. 

Adicionalmente também surgem Clusters maiores ligados ao polímero, porém 

fora das cavidades, evidenciados pelas emissões em comprimentos de onda 

maiores. No entanto, os Clusters menores predominam mesmo para Tempos 

maiores, analisando em conjunto os espectros de emissão com excitação em 

277 nm e também o espectro de absorção.  

Por fim, as concentrações de 10 mmol mostraram emissões pouco 

intensas praticamente para todos os Tempos, provavelmente porque o core-

etching se deu predominantemente na fase líquida e poucos Clusters atingiram 

tamanhos pequenos o suficiente para se ajustarem às cavidades. A figura 16 

propõe um esquema da evolução da estrutura do material obtido no presente 

trabalho, formado a partir da concentração 5 mmol.  
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Figura 15: Esquema da evolução do Cluster de Au nas cavidades das 
nanoesponjas. 

 

 

 

Para uma maior discussão dos resultados foram obtidos espectros de 

excitação, pelos quais podem-se obter informações sobre a natureza das 

espécies que estão emitindo na faixa entre 639-700 nm em cada amostra. Para 

a concentração mais baixa, (figura 17) em 3 h o espectro de excitação possui 

intensidade significativamente baixa (provavelmente devido à baixa 

concentração de emissores), com máximos próximos a 275 e 350 nm, 

referindo-se respectivamente, aos Clusters Au11-Au15 e Au26-27. Estas posições 

não se alteram significativamente com o tempo e sim as intensidades relativas 

é que se alteram. Em 24 h e 48 h a intensidade relativa da banda em 277 nm 

aumentou em relação à de 350 nm, sendo mais intensa em 48 h, o que sugere 

que a espécie principal responsável pela emissão são os Clusters Au11-Au15. 

Em 72 h a banda em 369 nm teve sua intensidade aumentada, sugerindo que 
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os Clusters maiores também contribuem para a emissão, o que já havia sido 

inferido com base nos espectros de emissão.  

Ou seja, pelo conjunto de dados de emissão e excitação, consideramos 

que tanto a amostra de 48 quanto de 72 h para a concentração de 5 mmol são 

viáveis para estudos de aplicação. No entanto, como a amostra obtida a 72 h 

mostrou um espectro de absorção com menor contribuição de um ombro a 

maiores comprimentos de onda, esta foi selecionada para os estudos de 

aplicação, mas provavelmente ambas são muito semelhantes.  

Por fim, o comportamento dos espectros de excitação foi análogo ao 

discutido acima para as demais concentrações. 

 

 

Figura 16: Espectros de Excitação dos Clusters de Au a diferentes 
concentrações e Tempo de síntese. 
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4.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

A MET é uma técnica muito útil na caracterização de nanopartículas de 

ouro, pois através dela é possível fazer não só estimativas da dimensão das 

partículas, como também, obter informações de sua forma e da maneira como 

estão distribuídas. 

 

Figura 17: Imagem de MET das NPsAu na primeira etapa da síntese (5 mmol a 
72 h) e seu respectivo histograma de distribuição. 

 

 

 

 Podemos inferir através das imagens obtidas uma morfologia 

aproximadamente esférica das nanopartículas obtidas. O tamanho segue um 

distribuição normal, como uma Gaussiana (Figura 18), com um máximo de 

ocorrência entre 4 e 5 nanômetros. Podemos perceber espaços em branco na 

imagem da MET (Figura 18) devido ao perfil de secagem da amostra. Percebe-

se também, como era esperado, que na primeira etapa da reação (etapa de 

formação de nanopartículas) não existe a formação de Clusters. 

Para Clusters de metal, segunda etapa da reação, apesar do seu 

tamanho e morfologia representarem dois dos parâmetros mais importantes na 

regulação das suas propriedades ópticas, eletrônicas e catalíticas, não é 

observado na literatura a presença de imagens de Clusters de Au suportados 

em bases poliméricas por nenhuma técnica de microscopia nem por difração 

de Raios x, como podemos perceber no trabalho de Pradeep e colaboradores 

[45], no qual a estimativa de tamanho dos Clusters de ouro é feita através de 
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espectros de absorção. A razão da não visualização pode ser, tanto pelo seu 

tamanho tão pequeno, ao ponto de não apresentarem um bom contraste no 

momento da analise, quanto pela energia do feixe incidente sobre a amostra 

fazer com que os Clusters de Au15 voltem a se aglomerar, podendo perceber 

movimentação na própria amostra analisada.  

 

4.7 Atividade Catalítica dos Clusters de Au15 para a Reação de Redução 

do 4-nitrofenol a 4-aminofenol 

 

Apesar de Nitrofenóis estarem entre os mais comuns compostos 

orgânicos poluentes na água residual industrial e agrícola, estes também são 

um importante intermediário para a produção de medicamentos como 

paracetamol, fenacetina, acetanilida, etc. como também aplicações em 

fotografia, inibidores de corrosão, agentes lubrificantes entre outros [69, 70]. A 

redução catalítica de compostos orgânicos (nitro-arilas) tem sido muito 

estudada por ser facilmente seguida espectroscopicamente, permitindo o 

acompanhamento cinético da reação [70]. 

 A reação de redução do 4-nitrofenol a 4-aminofenol é muito utilizada 

como modelo de reação quando se quer demonstrar atividade catalítica de 

materiais nanoestruturados, dentre eles as nanopartículas e os Clusters. 

Apesar de o NaBH4 ser utilizado como agente redutor da reação, faz-se 

necessário o uso de um catalisador, para que a barreira cinética de reação seja 

vencida e a reação ocorra [70, 71].  

 No presente trabalho, a atividade catalítica foi monitorada por espectros 

de absorção da reação de redução do 4-nitrofenol. A banda que caracteriza o 

4-nitrofenol é observada em 400 nm no espectro de absorção de UV-Vis. A 

medida que a reação vai ocorrendo essa banda começa a reduzir dando 

origem a duas bandas, sendo uma em 230 e outra em 300 nm, ambas 

correspondentes ao 4-aminofenol [71], como podemos observar na figura 19. 

Ao analisarmos tal figura podemos perceber que a reação foi catalisada pelos 

Clusters de Ouro, com um tempo de reação de 18 min, tendo em vista que o 

NaBH4 por si só não é capaz de reduzir o 4-nitrofenol. Estudos mostram que, 
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na ausência de catalisador, a reação pode durar cerca de onze dias [69]. Esta 

atividade catalítica dos Clusters de Au está relacionada diretamente aos efeitos 

de confinamento quântico, mais precisamente a magnitude do HOMO-LUMO 

(band gap) presentes nesses Clusters [42]. 

 

 

Figura 18: Espectros de absorção da reação de redução do 4-nitrofenol a 4-
aminofenol. A curva denominada sem Cluster refere-se a solução apenas do 4-
nitrofenol mais NaBH4, sem a presença do nanocomposito. As demais, já 
contém o catalisador da reação (nanocomposito). 

 

 

 Com a finalidade de comprovar que a atividade catalítica deve-se 

exclusivamente aos Clusters de Au15, não existindo a interferência do 

poliuretano derivado da ciclodextrina sintetizado, foram medidos também 

espectros de absorção no UV-Vis apenas com o NaBH4, 4-nitrofenol e o 

poliuretano. Foram medidos espectros durante 25 min com um intervalo de 5 

min entre cada medição (figura 20). Esta possibilidade precisa ser avaliada pois 

polímeros como as nanoesponjas de ciclodextrinas possuem a capacidade de 

inclusão de moléculas a partir de uma solução (tal possibilidade já foi descrita 

para a fenolftaleína por exemplo). Portanto, no intervalo de tempo em que se 
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observou a redução nas intensidades das bandas do 4-nitrofenol, a 

nanoesponja por si só não teve efeito sobre os espectros. 

Percebe-se ao analisar o espetro da figura 20 que não houve a redução 

do 4-nitrofenol durante o período de 25 min de análise, pois a banda em 400 

nm que o caracteriza não diminui. Outra evidencia importante é que não 

observa-se a banda em 300 nm característica do 4-aminofenol, mostrando que 

a reação de redução de fato não está acontecendo sem a presença do 

catalizador, Clusters de Au15, como já mencionado nessa dissertação [69, 71]. 

 

Figura 19: Espectros de absorção de UV-Vis para a reação de redução do 4-
nitrofenol, apenas com a presença do poliuretano derivado da ciclodextrina, 
sem  a presença do nanocomposito. 
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 Além da observação das respectivas bandas de absorção para concluir 

que a reação de fato ocorreu, pode-se observar também uma outra evidência, 

como a mudança de cor da solução. A solução inicialmente está na cor 

amarela, mudando sua coloração ao decorrer da reação, perdendo a 

tonalidade amarela ao final da reação, na qual Temos o 4-aminofenol, como 

podemos observar na figura 21. 
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Figura 20: Imagens das soluções de 4-nitrofenol com NaBH4 antes da adição 
dos Clusters (esquerda), 4-nitrofenol (direita) ao final da reação e 4-aminofenol 
(direita) ao final da reação, decorrido o Tempo de 18 min. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O procedimento experimental proposto possibilita a síntese de Clusters 

de Au15 de maneira eficaz e eficiente, sendo comprovado por espectros de 

absorção e emissão dos mesmos. Vale ressaltar que o polímero derivado da 

ciclodextrina manteve a capacidade de acoplar os Clusters de Au sintetizados 

fornecendo assim uma boa matriz polimérica para os Clusters, pois para a sua 

formação é necessário que tais Clusters estejam acoplados às cavidades da 

nanoesponja. 

 As imagens de MET foram importantes pois através delas pôde-se 

comparar que na primeira etapa da síntese ocorre de fato a formação de 

partículas maiores, nanopartículas, como também fazer inferências sobre sua 

morfologia. Nanopartículas estas que posteriormente tiveram seu tamanho 

reduzido pelo processo de core-etching para a formação dos Clusters com o 

tamanho desejado. 

Pode-se comprovar também que tais Clusters apresentam atividade 

catalítica para a reação de redução do 4-nitrofenol a 4-aminofenol, tendo em 

vista que tal reação para acontecer necessita de um agente catalisador, este 

que é necessário para o rompimento da barreira cinética da reação. 
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6 PERSPECTIVAS DO TRABALHO 

 

 Pretende-se continuar os estudos com relação a síntese de Clusters 

com a utilização de outros metais. 

 Dar continuidade ao estudo de catálise com a utilização dos Clusters de 

Au bem como de outros que venham a ser sintetizados, como também a 

utilização de equações no estudo de modelos cinéticos.  

 Explorar mais a utilização da MET na observação das nanopartículas de 

Au formadas nos Tempos recolhidos no estudo de variação de 

concentração de Au mencionados nessa dissertação.   
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