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Resumo 

Nanomateriais, incluindo as nanopartículas e nanotubos, tem sido 

extensivamente utilizados em diversas aplicações tecnológicas, devido 

principalmente às suas interessantes propriedades, advindas da alta relação 

área/volume. Para a efetiva aplicação destes materiais em dispositivos 

nanotecnológicos, no entanto, é crucial o desenvolvimento de sistemas altamente 

estáveis, que mantenham suas propriedades por longos períodos. Neste trabalho 

foi proposta uma rota sintética para a preparação de nanopartículas de ouro na 

presença de polieletrólitos e tióis numa só fase, juntamente com um estudo 

sistemático da estabilidade dos sistemas produzidos. Os espectros de UV-vis 

obtidos demonstraram a formação de nanopartículas de ouro, com banda 

plasmônica característica. As nanopartículas foram também visualizadas por 

imagens de microscopia de Transmissão. Análise de  espectroscopia na região 

do infravermelho (FTIR) mostraram as ligações químicas que ocorrem entre os 

materiais constituintes dos sistemas híbridos de AuNPs. O estudo de estabilidade 

das AuNps foi realizado com medidas de espalhamento de luz dinâmico (DLS) 

bem como por medidas de UV-vis, o que permitiu a obtenção do tipo de solução 

e condições mais estáveis. Através de análise estatística, por meio da análise de 



componentes principais (PCA), foi possível verificar quais fatores influenciam 

de forma significativa a estabilidade das diferentes soluções preparadas. 

 

Abstract 

The use of nanomaterials - including nanoparticles and nanotubes - for 

technological applications has received tremendous attention in the last few 

years, mainly due to their unique, size-dependent properties. The proper 

application of such nanomaterials in technological devices, however, has been 

limited by parameters such as their physical or chemical stability. In this 

Master´s dissertation, we introduce a single step synthetic route for preparation 

of gold nanoparticles in the presence of polyelectrolytes and thiols, with 

emphasis on the stability of the nanomaterials under different storage conditions. 

Four different hybrid nanoparticles had been investigated, containing either 

PAH or PVA as the polymeric phase, in the presence of 3-AMP or 11-AMP 

thiols, respectively. After synthesis, the formation of the Au nanoparticles 

(AuNPs) was evidenced by UV-vis spectroscopy, upon appearance of a 

characteristic plasmonic band centered at ca. 510 or 540 nm, depending on the 

stabilizing agents used. The AuNPs were also investigated via TEM images. 

FTIR analyses evidenced that electrostatic interactions occurred between the 

thiols and the polyelectrolytes, within the hybrid nanoparticles structure. The 

stability of the four different systems was detailed investigated using UV-Vis 

spectroscopy, dynamic light scattering (DLS), and visual analyses. The data 

pointed to the higher stability presented by the AuNps stabilized with PAH in 

the presence of 3-AMP (PAH/3-AMP AuNPs). In contrast, the AuNPs stabilized 

with PVA exhibited the lowest stability. This feature was corroborated by 



statistical analysis, using principal component analysis (PCA), through which 

was possible to identify the main factor affecting AuNPs stability.  

 

1. Introdução 

A ciência e tecnologia em nanoescala têm atraído considerável atenção nos 

últimos anos, pela expectativa do impacto que os materiais nanoestruturados podem 

causar na melhoria da qualidade de vida e na preservação do meio ambiente. Com isso, 

espera-se que o avanço da nanociência estimule a exploração de novos fenômenos, 

como também lidere uma revolução industrial, sendo a força motora de crescimento 

econômico neste séculoi. A pesquisa e o desenvolvimento em nanotecnologia visam a 

manipulação de estruturas em nanoescala, e integrá-las de modo a formar sistemas 

maiores. O aumento das velocidades das reações tende a vir do uso de 

nanocatalisadores, por exemploii. 

Nanopartículas são termodinamicamente instáveis e têm a tendência natural de 

se agregar e crescer. Desta forma, o grande desafio atualmente consiste exatamente em 

preparar nanomateriais estáveis (ou seja, que permaneçam nesta escala de tamanho sem 

sofrer decomposição e sem agregação e crescimento) e monodispersos, tanto com 

relação ao tamanho quanto com relação à forma de suas partículas, que possam ser 

manipulados, dispersos, depositados sobre substratos, sem perder suas características. 

Para que possam ser eficientemente utilizados em aplicações tecnológicas e biomédicas, 

os materiais nanoestruturados, como as nanopartículas de ouro, devem ser capazes de se 

manterem estáveis por longos períodos de tempo, sem que haja perda de suas 

propriedades, ou modificações estruturais. Dessa maneira, a busca por novos métodos 

de síntese ou funcionalização voltados a aumentar a estabilidade química das 



nanopartículas tem se tornado objeto de estudo de vários pesquisadores3-10. 

iii ,iv,v,vi,vii,viii ,ix,x. 

Nanopartículas de ouro, por exemplo, são tema de um crescente número de 

artigos e se constituem em perspectivas interessantes para aplicações biomédicas, 

catalíticas, magnéticas, eletrônicas11-13.xixiixiiiPor exemplo, a utilização das nanopartículas de 

ouro (AuNps) em aplicações biológicas exploram a sua grande biocompatíbilidade. A 

razão para tal, em vista da grande perspectiva das pesquisas com AuNps, está 

relacionada com a estabilidade das nanopartículas, a extraordinária diversidade de seus 

modos de preparação envolvendo cerâmicas, vidros, polímeros, ligantes, superfícies, 

filmes, óxidos, biomoléculas, assim como às suas propriedades e seu papel em 

nanociência e nanotecnologiaxiv. 

No presente trabalho, tivemos por objetivo sintetizar, caracterizar e investigar 

detalhadamente o processo de estabilização de nanopartículas de ouro (AuNps) 

utilizando-se tiól. Uma rota de síntese química, na qual polieletrólitos e tióis são usados 

como templates para sintetizar nanocompósitos de ouro é apresentada. A estratégia 

oferece, além da rapidez, a vantagem distinta de conseguir soluções estáveis de 

nanopartículas de ouro num esquema de síntese de um só passo. As AuNps foram 

preparadas pela redução química do HAuCl4 usando borohidreto de sódio (NaBH4) 

como agente redutor. O polieletrólito cloreto de polialilalamina (PAH) e o polivinil 

álcool (PVA) também são usados como agentes estabilizadores na presença ou ausência 

do ácido 3-mercaptopropiônico (3 MPA). 

2.Conclusões 

Neste trabalho mostramos a viabilidade de se produzir AuNPs estabilizadas com 

polieletrólitos e tióis. Ênfase Fo dado ao estudo da estabilidade das soluções. 



A formação das AuNPs foi evidenciada pelas medidas de UV-visíveis através da 

formação de bandas plasmônicas características de partículas de tamanho nanométrico. 

Para o sistema com PAH, por exemplo, a presença do tiol foi evidenciada pelo 

deslocamento da banda para 510 nm (PAH/3-AMP), ao passo que AuNps estabilizadas 

somente com PAH apresentaram banda em 540 nm. Esse deslocamento é relacionado ao 

acoplamento de ressonância plasmônica que ocorre quando AuNps com tiól são 

colocados em contato direto. 

Análises por FTIR mostraram que para a solução (PAH/ 3-AMP / HAuCl4 / 

NaBH4), o aumento da banda em 1404 cm-1 deve-se justamente à formação do íon 

carboxilato presente na estrutura das nanopartículas. Isso porque através dos espectros 

de FTIR, e imagens de MET, imagina-se que as nanopartículas estejam ligadas ao tiól 

por meio do enxofre, enquanto que a ponta de ácido carboxílico do tiól esteja ligada ao 

nitrogênio presente na extremidade da estrutura do polímero PAH, formando assim a 

nanopartícula estabilizada. A banda em 2600 cm-1, correspondente ao modo de vibração 

simétrico do grupo S-H, parece desaparecer, o que pode ser um indicativo das 

interações ocorrendo entre ouro e enxofre do 3-AMP.  

A estabilidade das nanopartículas foi analisada através de um estudo sistemático 

por espectroscopia no UV-Vis, medidas de espalhamento de luz (DLS) e análise visual. 

Neste caso, nos referimos à estabilidade da solução em termos de agregação e 

precipitação das AuNPs. Quatro sistemas foram analisados, com AuNPs contendo PAH 

ou PVA, e na presença e ausência de tiol. Foi observado que nenhuma das soluções 

avaliadas apresentava a formação de precipitados imediatamente após a síntese. 

Analisando todos os espectros de UV-visível observamos que o sistema PAH + 3-AMP 

apresentou a maior estabilidade, para quanlquer condição experimental, justificando-se 

a síntese desse tipo de estruturas híbridas, para aplicações que requerem estabilidade a 



longo prazo. Com com exceção da solução de PVA AuNPs, mantidas a 25 ºC no escuro, 

todas as outras soluções contendo PVA não foram estáveis nas condições analisadas, 

mostrando que a estabilização com PAH é mais efetiva, principalmente as soluções de 

AuNPs do sistema PAH/3-AMP . 

Todos os dados obtidos no estudo da estabilidade por UV-Vis foram processados 

utilizando-se o método da análise de componentes principais (PCA), analisando a 

influência das sete diferentes classes a que elas foram submetidas (mês, semana, dia, 

temperatura, luminosidade, polímero e tiol). Como resultado, foi evidenciado que as 

classes mais significantes, ou sejam, as que afetam mais a estabilidade das AuNPs são 

mês, presença ou não de tiol, e luminosidade. 

Finalmente, a solução contendo PAH/3-AMP AuNPs foi usada como 

polieletrólito catiônico, juntamente com ácido polivinilsulfônico (PVS) para mostrar a 

viabilidade de imobilização das AuNPs na forma de filmes finos.. Filmes com até 30 

bicamadas de PAH/3-AMP / PVS foram fabricados com sucesso, sobre lâminas de 

vidro, com alto controle da espessura, estimada em cerca de 17 nm por bicamada. 
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