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RESUMO 

 

Yang, O. Estudo do ajuste da composição de catalisadores de ouro-paládio do 

tipo caroço-casca para atividade de oxidação de álcoois. 2021. 84 p. Dissertação 

(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A crescente demanda por soluções sustentáveis tem despertado interesse em 

melhorias nos processos industriais. Uma área bastante explorada é o 

desenvolvimento de catalisadores à base de metais que possam ativar o oxigênio 

molecular em condições brandas. O ouro, apesar de ser um metal reconhecido pela 

sua nobreza e inércia química, tem encontrado grande aplicação nessa área na sua 

forma nanométrica e é um dos metais mais promissores para reações de oxidação 

seletiva. Em condições brandas, é possível alcançar uma boa seletividade com 

nanocatalisadores de ouro suportados nas reações de oxidação de álcoois simples, 

como o álcool benzílico, mas sem a presença de uma base a conversão é quase nula. 

Essa limitação, no entanto, pode ser contornada ao combinar o ouro com outros 

metais, como o paládio. Os sistemas catalíticos ouro-paládio apresentam 

propriedades superiores em relação aos seus homólogos monometálicos devido à 

sinergia proporcionada pelos metais. O presente trabalho apresentará os resultados 

do desenvolvimento de catalisadores ouro-paládio, com estrutura caroço-casca (core-

shell) formados por um núcleo de ouro metálico (Au0) recoberto por quantidades 

crescentes de paládio, sintetizados a partir do método de imobilização de 

nanopartículas pré-formadas. As nanopartículas de ouro suportadas obtidas 

inicialmente possuem tamanhos aproximados entre 2 e 10 nm e os sistemas 

bimetálicos AuPd foram obtidos posteriormente através da adição de quantidades 

sucessivas de paládio. Foi possível identificar uma relação ótima de ouro e paládio 

para as reações de oxidação de álcool benzílico nas condições reacionais a 6 bar de 

O2 e 100 oC. Os estudos iniciais para as nanopartículas de ouro sintetizadas a 0 oC, 

20 oC e 40 oC, correspondentes aos tamanhos aproximados de 10, 6 e 2 nm, 

apresentaram o máximo de conversão com a adição de 12,5 mol%, 20 mol% e 40 

mol% de paládio em relação ao ouro presente na amostra, respectivamente, em 

tempo fixo de 2,5 h. As quantidades de paládio correspondem a necessária para 

recobrir o núcleo de ouro com uma sub-monocamada de átomos de paládio. Os 



 
 

resultados mostraram um comportamento do tipo vulcão, onde ocorre um aumento da 

conversão com o aumento da quantidade de paládio seguida de uma diminuição da 

conversão, sendo que a seletividade ao aldeído se manteve para todos os tamanhos. 

A caracterização da estrutura local dos catalisadores contendo núcleos de 2 nm por 

espectroscopia de absorção de raios X (XAS) sugere a formação da estrutura 

bimetálica do tipo caroço-casca, mas com uma tendência de migração de paládio para 

o core de ouro com o aumento da concentração de paládio. Este trabalho permitiu 

elaborar algumas hipóteses para entender o comportamento dos catalisadores de 

ouro após a adição de quantidades crescentes de paládio.  

 

Palavras-chave: Nanocatalisadores, catalisadores bimetálicos, ouro, paládio, 

oxidação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Yang, O. Fine tuning the composition of gold-palladium core-shell catalysts for 

alcohol oxidation activity. 2021. 84 p. Master Thesis – Graduate Program in 

Chemistry. Institute of Chemistry, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The increasing demand for sustainable solutions has attracted many interests towards 

the industrial processes’ improvements. The development of metal-based catalysts 

that can activate molecular oxygen under mild conditions has become a well-explored 

field. Despite its nobleness and chemical inertness, gold has been widely applied in 

catalysis at nanometric scale, and it is one of the most prominent metals to be used in 

selective oxidation reactions. Under mild conditions, it is possible to achieve an 

excellent selectivity with supported gold nanocatalysts in oxidation reactions of simple 

alcohols, such as benzyl alcohol, but in the absence of a base the conversion rate is 

virtually zero. Nonetheless, this limitation can be overcome by combining gold with 

other metals, such as palladium. Gold-palladium catalytic systems exhibit superior 

properties compared to their monometallic counterparts due to a synergy between the 

metals. The present study intends to analyze the results of the development of gold-

palladium catalysts with core-shell structures, which consists of a preformed gold core 

(Au0), prepared by using the sol immobilization method, covered with increasing 

amounts of palladium. The supported gold nanoparticles obtained initially from the 

experiments range from 2 to 10 nm, and the AuPd bimetallic systems were obtained 

by the addition of increasing amounts of palladium. An optimal proportion of gold and 

palladium in bimetallic catalysts for oxidation of benzyl alcohol at 6 bar and 100 oC was 

identified. Preliminary studies on conversion and selectivity conducted in a fixed time 

set for 2.5 h for gold nanoparticles synthesized at 0 oC, 20 oC and 40 oC, corresponding 

to 10, 6 and 2 nm, have shown a maximum conversion with the addition of 12.5 mol%, 

20 mol% and 40 mol% of palladium, respectively, amounts required to cover the 

existing gold core with a palladium sub-monolayer. These findings resulted in a graph 

with a volcano-like behavior, characterized by a gradual increase in alcohol conversion 

as the percentage of palladium added is increased, followed by a decrease in the 

conversion; the good selectivity was kept approximate for all sizes. The 

characterization of the local structure of catalysts with 2 nm Au core was assessed by 

X-ray absorption spectroscopy (XAS) and has suggested the presence of a core-shell 



 
 

structure, but with migration of palladium to the gold core with increasing 

concentrations of palladium. This work allowed us to elaborate some hypotheses to 

understand the behavior of gold catalysts after the addition of increasing amounts of 

palladium. 

 

Keywords: Nanocatalysts, bimetallic catalysts, gold, palladium, oxidation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Catálise  

 

A catálise tem se tornado essencial em processos químicos, encontrando 

grande aplicação na indústria e permitindo que diversas rotas de produção se tornem 

comercialmente viáveis1. A eficiência de uma reação, considerando os fatores ligados 

à velocidade, seletividade e rendimento, é diretamente beneficiada com o uso de 

catalisadores, que participam da reação sem serem consumidos. A catálise 

revolucionou a indústria principalmente no aspecto ambiental por possibilitar a 

substituição de reagentes estequiométricos2, minimizando o desperdício e a formação 

de resíduos, além de permitir o uso de reagentes mais amigáveis ou a realização da 

reação em condições mais brandas, tornando diversos protocolos de produção mais 

econômicos, verdes e sustentáveis.  

A indústria química e de energia têm maior interesse pelo desenvolvimento e 

uso de catalisadores heterogêneos devido à simplicidade, estabilidade térmica e 

facilidade de recuperação e reciclagem, em relação aos catalisadores homogêneos3. 

Dentre os inúmeros processos de vital importância, podem-se destacar o Haber-

Bosch, que permitiu a produção em escala industrial da amônia e revolucionou a 

produção em massa de fertilizantes4, e reações de oxidação catalítica, importantes 

para a síntese de precursores na indústria química de produtos de alto valor agregado 

e reações para o controle da poluição atmosférica5, e combate às mudanças 

climáticas.  

As oxidações seletivas são uma das mais importantes transformações de 

grupos funcionais dentro da química orgânica, sendo crucial em processos industriais 
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para geração de importantes intermediários. No entanto, é muito usual que as 

oxidações sejam realizadas com oxidantes estequiométricos, sendo uma fonte de 

geração de resíduos à base de metais, como cromo e manganês. A pesquisa em 

catálise tem mostrado muitas soluções para a modificação de processos industriais a 

fim de que se tornem mais limpos, através do emprego de reações catalíticas mais 

eficientes, como as oxidações catalíticas com oxigênio molecular ou ar. O 

desenvolvimento de catalisadores a base de metais ou óxidos metálicos que possam 

ativar o oxigênio molecular em condições brandas e oxidar diversos grupos funcionais 

com alta seletividade é assunto de grande interesse industrial6. 

 

1.2 Catalisadores de ouro 

 

Historicamente, o ouro na sua forma bulk foi visto como um fraco candidato 

para uso como catalisador devido a sua dificuldade em adsorver, dissociar e formar 

espécies reativas, a partir do oxigênio e do hidrogênio moleculares, mesmo a 

temperaturas moderadamente elevadas. Essa é uma premissa para os catalisadores 

à base de metais de transição vizinhos ao ouro na tabela periódica, como paládio, 

platina e ródio. O modelo baseado na posição de energia da banda d de Hammer e 

Norskov7 sugere que a inércia química do ouro pode ser explicada pelo grau de 

preenchimento dos estados antiligantes na adsorção e o grau de sobreposição do 

orbital com o adsorbato, responsáveis pela alta barreira de energia de dissociação e 

pela fraca interação adsorbato-metal. Para que um processo de adsorção química 

(quimissorção) ocorra, etapa fundamental na catálise heterogênea, é preciso que os 

orbitais antiligantes formados entre o metal e o reagente estejam desocupados e 

acima do nível de Fermi. O ouro bulk possui a banda d muito abaixo do nível de Fermi 
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e assim, seus orbitais antiligantes já estão preenchidos, impossibilitando a adsorção 

em sua superfície. Ao diminuir para a escala nanométrica, sua reatividade é 

beneficiada pela mudança na estrutura eletrônica de bandas e pelo aumento do 

número de sítios de baixa coordenação, encontrados nos cantos e bordas. No regime 

nanométrico, as propriedades químicas da superfície de ouro variam com o tamanho 

das partículas, não apenas devido ao aumento do número de átomos de superfície.  

Conforme o tamanho das partículas de metal diminui, a banda de valência contínua 

do metal bulk começa a se separar em estados discretos, semelhante aos dos óxidos 

semicondutores. 

O ouro bulk não encontrou aplicação como um catalisador heterogêneo 

clássico; porém, no final da década de 80, ocorreu um aumento significativo no 

interesse pelo ouro na catálise quando Haruta et al8,9 demonstraram a capacidade 

catalítica de nanopartículas de ouro, com tamanhos inferiores a 5 nm, na reação de 

oxidação de monóxido de carbono a baixas temperaturas. Ao mesmo tempo, 

Hutchings et al10 também previram e, posteriormente, comprovaram a eficácia do ouro 

como catalisador mais ativo na hidrocloração do etileno para cloreto de vinila, 

empregado atualmente na produção de polímeros. Desde então, a catálise por 

nanopartículas de ouro tornou-se um campo de pesquisa que tem despertado grande 

interesse11. O ouro tem recebido atenção como catalisador em reações de oxidação 

seletivas de álcoois como será detalhado mais a frente, porém o interesse nesse metal 

vai muito além, até mesmo em reações de hidrogenação seletivas12. 

 

1.2.1. Métodos de preparação de catalisadores nanométricos de ouro 

  

O desempenho de catalisadores de ouro não depende apenas do tamanho e  
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da morfologia das nanopartículas (NPs);  uma estreita distribuição de tamanho e uma 

alta dispersão metálica sobre o suporte13,14 são critérios cruciais para a obtenção de 

catalisadores de alta performance. Assim, o preparo de catalisadores suportados com 

uma boa dispersão é de extrema importância para a própria atividade catalítica15–17, 

mas também para tornar os processos economicamente mais eficientes18, pela 

maximização do uso do metal e pela facilidade de recuperação do catalisador. Além 

disso, dependendo de sua natureza e da interação com a fase metálica, o suporte 

pode melhorar a estabilidade19,20 permitindo um controle maior sobre os processos de 

preparação dos catalisadores.  

Catalisadores suportados oferecem uma gama de vantagem em relação aos 

não-suportados e existem vários métodos para a síntese de nanopartículas com boa 

dispersão sobre o suporte descritos na literatura. Os principais métodos empregados 

são impregnação, co-precipitação, deposição-precipitação e sol imobilização.  

O método clássico da impregnação consiste em colocar o suporte em contato 

com uma solução do sal metálico e a remoção posterior do solvente. O precursor mais 

comumente utilizado é o HAuCl4; os suportes são sílica, magnésia, alumina, titânia ou 

hidróxido de magnésio21. Para a síntese de catalisadores de ouro, os métodos 

convencionais de impregnação não são muito adequados por resultarem em 

partículas maiores e pela dificuldade de se alcançar uma boa dispersão22. Após a 

impregnação, a redução pode ser alcançada por tratamento térmico ou pelo uso de 

redutores como hidrogênio molecular ou NaBH4. A etapa de aquecimento, necessária 

para a remoção do solvente e/ou redução do ouro, pode levar a aglomeração devido 

à fraca interação do precursor metálico com o suporte, levando à formação de 

partículas relativamente inativas9,23–28. Uma vez que condições ácidas não são muito 

favoráveis para a dispersão do ouro no suporte, devido à maior presença de íons 
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cloreto que formam pontes com o ouro e favorecem a sinterização29,30, foi proposto 

um método alternativo onde, em uma segunda etapa, a amostra é tratada com uma 

base para a remoção do íon cloreto, antes da etapa de tratamento químico. 

A co-precipitação consiste basicamente na dissolução dos sais precursores do 

metal e do suporte misturados em uma solução alcalina. O precipitado contendo o 

hidróxido ou carbonato do metal é posteriormente filtrado, lavado e tratado 

termicamente26,31,32. Este método utilizado por Haruta33 demonstrou uma atividade 

catalítica distinta para a oxidação de CO, inclusive abaixo da temperatura ambiente, 

algo inédito devido à baixa afinidade do ouro pelo monóxido de carbono em 

temperaturas abaixo de 200 oC. Apesar de ser um dos métodos mais simples de 

preparo, uma das limitações desse método é justamente a escolha de hidróxidos ou 

carbonatos de metais que podem ser precipitados com Au(OH)3 e deve-se ter cuidado 

com os íons provenientes dos sais precursores que podem envenenar o catalisador9,34.  

 O método da deposição-precipitação, também proposto por Haruta35, pode ser 

aplicado para diferentes tipos de suportes36. O precursor de ouro e o suporte são 

colocados em solução com pH controlado até obter a completa deposição do hidróxido 

do metal Au(OH)3 no suporte, que funciona como um agente de nucleação. Apesar da 

alta capacidade de aproveitamento dos metais37, este método é muito sensível às 

condições do preparo e acaba sendo limitado pela escolha do suporte, uma vez que 

o pH depende do ponto isoelétrico do mesmo38.  

 O método da sol imobilização é um método em duas etapas que se baseia no 

preparo de coloides (sol) de ouro por redução na presença de estabilizantes e sua 

posterior imobilização sobre o suporte39. Dentre os métodos descritos, este tem sido 

muito utilizado e permite o maior controle do tamanho e forma das nanopartículas de 

ouro, excluindo-se qualquer interferência do suporte, que será adicionado 
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posteriormente. A etapa de imobilização pode ser por impregnação forçada (remoção 

do solvente por evaporação) ou espontânea (em presença do solvente) e irá depender 

das propriedades do suporte escolhido. Nesta etapa pode ser necessário ajustar o pH 

da solução ou mesmo funcionalizar o suporte para aumentar a interação metal-suporte. 

Outro ponto importante deste método, é a escolha e remoção dos agentes 

estabilizantes usados na preparação do sol, uma vez que esses grupos podem 

bloquear sítios ativos dos catalisadores e afetar sua performance catalítica40,41. A 

calcinação para remoção dos estabilizantes pode também levar à sinterização das 

nanopartículas e ocasionar mudanças em sua morfologia42,43. Prati e colaboradores 

foram pioneiros na aplicação desse método para o preparo de catalisadores de ouro 

e seu estudo em reações orgânicas, demonstrando que a síntese do ouro esférico 

suportado em carbono pode resultar em uma melhor dispersão e performance 

catalítica na oxidação em fase líquida de 1,2-etanodiol em relação aos métodos 

tradicionais 44–46. Dimitratos e colaboradores47 concluíram que essa técnica resulta em 

partículas pequenas com uma estreita distribuição de tamanhos e com uma alta 

atividade catalítica para a oxidação do álcool benzílico, comparada com catalisadores 

sintetizados a partir do método da impregnação. Esses estudos demonstram a 

importância do estabilizante e do suporte do catalisador, principalmente na sua 

influência sobre o tamanho e a distribuição das partículas. Este método baseado na 

pré-redução do ouro coloidal tem sido amplamente aplicado para obter nanopartículas 

com as características desejadas comparadas com as técnicas convencionais 

descritas anteriormente, desde que um método adequado de preparo do coloide seja 

escolhido44. 

 Os métodos mais conhecidos para a síntese de ouro coloidal são o de 

Turkevich48 e o de Brust Schiffrin49, e consistem de duas etapas fundamentais: 
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redução da solução aquosa do sal do ouro e o uso de um estabilizante para evitar a 

aglomeração das nanopartículas. O método de Turkevich utiliza o HAuCl4 como 

precursor de ouro e o citrato trissódico como agente redutor e estabilizante ao mesmo 

tempo, para a formação de coloides aquosos. Frens50 realizou ajustes nesse método, 

permitindo a síntese de nanopartículas de diferentes tamanhos controlando a razão 

do redutor/estabilizante (citrato/ouro). Apesar de permitir uma facilidade de controle 

sobre o tamanho das partículas, essa síntese é muito sensível a fatores como 

concentração dos reagentes, pH, eficiência da mistura dos reagentes, necessitando 

de controles muito rigorosos de produção e justamente por ter uma dupla função na 

reação, é difícil de encontrar uma razão ótima de citrato, a qual influencia diretamente 

nos processos de nucleação e crescimento das partículas. O método de Brust trabalha 

com líquidos imiscíveis e utiliza o brometo de tetraoctilamônio (TOAB) como agente 

de transferência para extrair ouro da fase aquosa para uma fase orgânica, onde é 

reduzido por NaBH4 na presença de um alcanotiol e resulta em partículas de 

aproximadamente 2 nm. Este método permite a formação de coloides em solventes 

orgânicos, como tolueno. Muitos outros métodos se desenvolveram ao longo dos anos, 

tanto para a preparação de coloides aquosos, por exemplo, estabilizados com álcool 

polivinílico (PVA) empregando diferentes agentes redutores, quanto para a 

preparação de coloides não-aquosos. Neste último caso, destaca-se o “processo 

poliol”51. Este termo foi empregado no final dos anos 80 para designar uma rota de 

síntese em fase líquida para obter metais finamente divididos de seus óxidos, 

hidróxidos ou sais, em polióis. Neste processo, o composto orgânico líquido, um poliol, 

incluindo 1,2-dióis e éter de glicóis, atua como um solvente do sólido precursor e como 

agente redutor. O elevado ponto de ebulição dos polióis permite que a síntese seja 

feita em alta temperatura para a obtenção de materiais mais cristalinos. Muitos outros 
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métodos derivados deste são generalizados como processos solvotérmicos e 

permitem a preparação de nanopartículas em meios orgânicos com excelente controle 

de composição, forma, tamanho e dispersão de tamanho.  

 

1.2.2 Estabilização das nanopartículas de ouro 

 

O uso de estabilizantes é essencial durante o preparo do ouro coloidal pois as 

nanopartículas possuem alta energia de superfície e tem grande tendência a sofrer 

agregações52, processos termodinamicamente favoráveis, ocasionando perda da 

atividade catalítica53. Esses estabilizantes, também denominados ligantes, se 

adsorvem na superfície das nanopartículas de modo a evitar seu crescimento 

descontrolado54,55 e funcionalizam essas nanoestruturas, conferindo propriedades e 

características desejadas através de mudanças em sua superfície.  

A estabilização pode ocorrer através de fatores estéricos e/ou eletrostáticos56,57. 

O efeito eletrostático é determinado pelo balanço entre as forças atrativas de van der 

Waals e repulsivas eletrostáticas58. A agregação é evitada quando a intensidade da 

força eletrostática repulsiva for maior que a atrativa. A estabilização estérica se 

caracteriza pela formação de uma camada protetora de macromoléculas adsorvidas 

ou ligadas covalentemente na superfície da partícula causando um impedimento 

estérico e se acentua com o uso de moléculas de cadeias longas, que influencia na 

espessura dessa barreira física entre os metais e evita que se aglomerem57. De uma 

maneira geral, um aumento da repulsão eletrostática e o impedimento estérico na 

superfície das nanopartículas melhoram significativamente a estabilidade em solução.  

Outro aspecto a se considerar é a força com que o ligante estabilizante se liga 

ao metal, pois como se mantém adsorvida na superfície dele, afeta diretamente na 
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eficiência de imobilização e nas propriedades catalíticas de uma forma geral. Ligantes 

que se adsorvem muito fortemente, apesar de auxiliarem na formação de 

nanopartículas de tamanhos bem controlados, podem inativar sítios catalíticos devido 

à sua dificuldade de dessorção. Além disso, o próprio processo para a remoção dos 

ligantes também é muito crítico, uma vez que pode causar um crescimento 

descontrolado e romper a uniformidade das nanopartículas. Da mesma maneira, uma 

interação muito fraca pode levar à remoção dos ligantes durante as condições 

reacionais levando à sinterização e perda da estabilidade59. O bloqueio dos sítios 

ativos pelos ligantes pode ser explorada positivamente como uma estratégia para 

ajustar a seletividade dos catalisadores60. Dentre as moléculas mais utilizadas como 

estabilizantes estão o citrato, tióis (-SH), oleilamina, e polímeros como o álcool 

polivinílico (PVA) e a polivinilpirrolidona (PVP)61–64.  

 

1.3 Modelo de números mágicos para nanopartículas metálicas 

 

Nanopartículas são formadas por um conjunto finito de átomos agrupados em 

geometrias poligonais e poliedrais de alta simetria e alta eficiência de empacotamento. 

Os agrupamentos mais estáveis contém números característicos de átomos, 

denominados “números mágicos”65. Esses números seguem uma sequência que 

resulta do empacotamento guiado por regras governadas por princípios eletrônicos e 

estéricos. Os números mágicos e as sequencias na formação de clusters estão 

ligados a processos de nucleação e crescimento, os quais são regidos pela frequente 

competição entre fatores de empacotamento e energias de ligação. Como esses 

processos podem ser cinética ou termodinamicamente controlados e assim, são 

sensíveis às condições experimentais, os efeitos da força de ligação (parâmetros 
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eletrônicos) e os parâmetros de empacotamento (efeito estérico) implicam em 

diferentes sequencias mágicas resultantes de preenchimentos sucessivos de camada 

eletrônicas e atômicas (figura 1).  

Figura 1. Primeiros nanoclusters de camada cheia da sequência do modelo de “números 

mágicos”. 

 

Considerando a construção dessas geometrias a partir de um único átomo, o 

crescimento de uma nanopartícula se dá a partir de uma estrutura básica que aumenta 

através da adição de outros átomos. À medida que o cluster ganha um novo átomo, 

ocorre um rearranjo até formar uma nova camada de átomos que assume uma 

estrutura mais estável e assim por diante. Essas estruturas estáveis seguem a 

sequência dos números mágicos e podem ser calculados através das seguintes 

(equações 1 e 2).  

!"	 = 	 !"# 	"
3	+ 5"2	+ !!

# " + 1   n≥0    (1) 

("	 = 	10"2	+ 2     n≥1    (2) 

 

Adotando o modelo de crescimento camada por camada para estruturas 

icosaédricas, a partir dessas equações, é possível determinar o número total de 
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átomos em uma nanopartícula (Gn), distinguindo os átomos de superfície (Sn) dos 

átomos internos (In) para cada estrutura estável da sequência. Essa informação é 

bastante útil para o cálculo do número de átomos na superfície de uma nanopartícula 

a partir das informações de composição e tamanho. Além disso, ela pode ser usada 

para entender as estruturas do tipo core-shell que podem se formar pela combinação 

controlada de dois metais, como será detalhado mais a frente. 

 

1.4 Catalisadores de ouro em reações de oxidação de álcoois 

 

O ouro metálico apresenta ótimas propriedades, como seletividade e 

resistência à desativação, em relação aos outros metais empregados em reações de 

oxidação catalítica, que podem levar a maiores taxas de conversão, como o paládio e 

a platina66; tais metais são reconhecidos como catalisadores poderosos para reações 

de oxidação de álcoois, polióis, glucose para o ácido glucônico e de glicerol para o 

ácido glicérico, mas com baixa seletividade. No caso do ouro, por outro lado, as taxas 

de conversão são baixas, havendo a necessidade da presença de uma base para 

alcançar taxas de reação razoáveis. Com isso, o uso de base acaba se tornando um 

limitante para aplicação do ouro em larga escala67,68, diferentemente dos outros dois 

metais citados anteriormente, que apresentam boa eficiência tanto em meio ácido 

quanto em meio aquoso. Essa limitação, no entanto, pode ser contornada através da 

combinação de ouro com diferentes metais com o objetivo de aumentar as taxas de 

reação sem perder a seletividade69–71. 

Muitos estudos recentes têm explorado o efeito da combinação de diferentes 

metais em uma nova classe de materiais, os catalisadores bimetálicos72. Esses 

sistemas catalíticos apresentaram performances superiores em relação aos seus 
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homólogos monometálicos em uma gama de reações, como na síntese direta de 

peróxido de hidrogênio73, na transformação de biomassa em combustíveis e produtos 

químicos74,75 e em reações de oxidações de CO76,77, oxidação seletiva de álcoois para 

aldeídos70,71,78 e oxidação primária de ligações C-H79. A composição e a morfologia 

dos catalisadores têm efeito direto em sua performance e são aspectos fundamentais 

que devem ser compreendidos para superar o grande desafio de desenhar 

catalisadores com as propriedades específicas desejadas.  

 

1.5 Catalisadores bimetálicos 

 

 As estruturas bimetálicas podem ser classificadas em três grupos gerais: 

caroço-casca (core-shell), heteroestruturas e estruturas intermetálicas ou ligas80 

(figura 2). Nas heteroestruturas há segregação dos metais e ocorrem quando há 

nucleação e crescimento individual dos dois metais com formação de uma interface 

intermetálica, onde os dois elementos se encontram. As estruturas core-shell são 

constituídas por um agregado de um certo metal, reduzido previamente, envolto por 

uma casca de um segundo elemento. As ligas são formadas por uma mistura 

homogênea de dois metais com raios atômicos próximos e quando há favorecimento 

das ligações heteronucleares.  

 

(a) (b) (c) 
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Figura 2. Principais grupos de nanoestruturas bimetálicas: (a) core/shell; (b) heteroestruturas; 

(c) estruturas intermetálicas ou ligas.  

As interações entre os metais, a energia de superfície dos elementos na sua 

forma bulk (elementos com menor energia tendem a segregar na superfície)81, o 

tamanho atômico relativo dos metais (átomos menores tendem a ocupar o centro da 

estrutura) e a transferência de cargas (transferência de elétrons de um elemento 

menos eletronegativo para o mais eletronegativo tende a favorecer a mistura) são 

fatores decisivos na definição da estrutura desses metais, bem como as condições e 

os métodos de preparo utilizados82.  

Uma vez que o processo de adsorção de moléculas orgânicas sobre o 

catalisador é central na catálise heterogênea, ajustar as propriedades da adsorção 

química altera substancialmente as barreiras de reação, podendo inibir ou promover 

certas etapas; a competição entre intermediários e a dessorção dos produtos. Esses 

fatores estão diretamente ligados à performance do catalisador e podem ser 

determinadas pela atividade intrínseca, seletividade e pelo número de sítios ativos83. 

Nos catalisadores bimetálicos, os dois primeiros fatores são influenciados pelas 

propriedades químicas de adsorção na superfície, que dependem da estrutura 

eletrônica e do arranjo local dos sítios ativos, e podem sofrer influência de três efeitos: 

efeito ligante84, efeito da distorção (strain effect)85,86 e efeito geométrico (ensemble 

effect)84,87,88. Em alguns casos, esses efeitos podem agir em sinergia com o suporte 

utilizado, melhorando ainda mais a performance do catalisador89. Em relação ao 

número de sítio ativos, este pode ser beneficiado com a maximização da exposição 

desses sítios na superfície, resultado que pode ser alcançado através do aumento da 

razão superfície/volume ou de sua morfologia83.  

De uma maneira simplificada, o efeito ensemble (geométrico) está associado a 

mudanças causadas nas propriedades locais de quimissorção através da alteração 
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na geometria dos átomos no sítio de adsorção84. O efeito ligante está relacionado com 

o ajuste eletrônico da estrutura da superfície e o efeito strain (distorção) está 

relacionado com mudanças nos comprimentos de ligação de um material devido a 

diferenças nas constantes de rede dos componentes86. Estudos envolvendo a 

superfície dos materiais bimetálicos atribuíram melhoras na performance catalítica a 

um ou dois desses efeitos87,90–94. Portanto, compreender esses efeitos é fundamental 

para que novos catalisadores, com composições de superfície específica e sítios 

ativos altamente catalíticos, sejam desenvolvidos. 

 O efeito ligante se dá por ajustes nas estruturas eletrônicas através da 

transferência de elétrons entre os átomos da superfície, resultando em sítios ativos 

ricos ou deficientes em elétron. A força entre o metal e o adsorbato pode ser alterada 

com o deslocamento da banda d95,96 . De acordo com a teoria clássica97, o ganho de 

elétrons afasta a banda d do nível de Fermi resultando em ligações mais fracas. O 

contrário pode ser aplicado para melhorar a atividade intrínseca e a seletividade.  

 O efeito de distorção é causado por discordâncias de rede. As distorções de 

compressão acarretam um alargamento da banda d e assim, afastamento do nível de 

Fermi, enquanto que uma distorção de tração resulta na aproximação. Um rearranjo 

espacial, por menor que seja, é capaz de influenciar na adsorção do substrato sobre 

o catalisador. Importante notar que nas estruturas core-shell, os efeitos ligantes e 

strain regulam a estrutura eletrônica da casca quando é mais fina, enquanto o efeito 

strain assume papel maior quando há aumento da espessura da mesma.  

 Efeito ensemble, também conhecido como efeito geométrico, está relacionado 

com alteração na força de adsorção do substrato sobre o catalisador devido ao arranjo 

atômico e geometria da ligação nos sítios ativos. A otimização desse arranjo pode ser 

feita através da mudança no número de coordenação e tamanho dos clusters 
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segregados, ou seja, da composição e razão das ligações metal-metal. Esses metais 

podem separadamente ativar diferentes reagentes/intermediário, resultando em sítios 

cooperativos.  

  

1.6 Catalisadores bimetálicos AuPd em reação de oxidação de álcool benzílico 

   

Tradicionalmente, a obtenção de aldeídos se dá através da oxidação seletiva 

de álcoois na presença de reagentes estequiométricos como o cromato e o 

permanganato, materiais caros e que apresentam alta toxicidade98–100. Sendo essa 

rota de vital importância, uma vez que aldeídos são importantes intermediários e 

produto final na indústria, há um grande interesse no desenvolvimento de 

catalisadores que possa transformar essa rota em um processo ambientalmente mais 

correto através do uso do oxigênio molecular como agente oxidante.  

O álcool benzílico tem se popularizado como uma molécula modelo para 

estudos catalíticos e assim, muitos resultados existem na literatura para efeito de 

comparação. Seu produto principal, de grande interesse para a indústria, é o 

benzaldeído, e seus subprodutos incluem o benzeno, o ácido benzoico, o benzoato 

de benzila e o tolueno.  

Prati e colaboradores foram pioneiros na aplicação de sistemas AuPd em 

reações de oxidação de álcoois na presença de oxigênio molecular preparados 

através do método de sol imobilização78. O catalisador bimetálico, além de apresentar 

uma maior resistência à desativação em relação ao paládio101,102, comportamento 

típico observado devido à lixiviação do metal e desativação por envenenamento por 

O2, resultou em um aumento significativo da atividade catalítica em relação ao 

monometálico de Pd, mantendo uma alta seletividade frente ao benzaldeído. 
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Importante salientar que o ouro se mostrou inativo nessas mesmas condições (sem 

base). A melhora da atividade pode ser atribuída ao efeito geométrico, uma vez que a 

distância interatômica nesse material é diferente dos elementos puros103. Foi 

demonstrado também o efeito da presença de uma base nesses catalisadores com 

diferentes proporções de ouro e paládio. Nos sistemas ricos em Au foi observado um 

efeito mais pronunciado da base, como esperado, confirmando que a abstração do 

hidrogênio pela base é a etapa limitante da reação. Já nos sistemas ricos em Pd, a 

base tem um efeito quase nulo, podendo definir como etapa limitante a transferência 

do H proveniente da adsorção Pd-H.  

Hutchings e colaboradores também contribuíram com um estudo pioneiro 

referente a catalisadores de AuPd em reações de oxidação de álcool benzílico na 

presença de oxigênio molecular104. Esse mesmo grupo de pesquisa observou que 

uma razão Au/Pd com maior proporção de ouro impactou de uma forma positiva nas 

taxas de reação e seletividade105. Também foi demonstrado a eficácia do preparo dos 

catalisadores pelo método de sol imobilização em comparação com a impregnação, 

ressaltando a importância do tamanho das nanopartículas na performance catalítica 

dos catalisadores. Um método de impregnação modificado foi proposto, no qual um 

bom controle do tamanho de partículas e composição foi alcançado sem o  uso de 

ligantes estabilizantes, resultando em catalisadores mais estáveis e ativos do que 

aqueles preparados por outros métodos, quando empregados em reatores em fluxo106.  

Estudos passados em nosso grupo de pesquisa107 exploraram a influência da 

adição sucessiva de paládio formando sistemas contendo um núcleo de Au (core) 

revestido por uma camada de paládio (shell) e representado como Au@Pd, em 

reações de oxidação do álcool benzílico. Foi observado um comportamento do tipo 

vulcão, caracterizado por um aumento da atividade catalítica com o aumento da 
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quantidade de paládio até atingir um máximo, seguido de uma diminuição das taxas 

de reação. Os resultados revelaram que a quantidade de paládio que corresponde à 

máxima taxa de reação é aproximadamente a quantidade necessária para recobrir o 

núcleo de ouro com uma monocamada de paládio, de acordo com o modelo de 

números mágicos mencionado anteriormente. Em função do método de preparação 

do catalisador de ouro inicial usado no trabalho anterior107, não foi possível variar o 

tamanho das nanopartículas de ouro de forma controlada e avaliar o efeito da adição 

de diferentes quantidade de paládio sobre núcleos de ouro de diferentes tamanhos. 

Caso o máximo de atividade corresponda à formação de uma monocamada atômica 

de paládio, uma variação do tamanho do core de ouro levaria a uma variação 

previsível da quantidade de paládio necessária no catalisador bimetálico para alcançar 

a máxima atividade. Portanto, um dos objetivos do presente trabalho foi verificar essa 

hipótese. Para isso, as nanopartículas metálicas foram previamente sintetizadas e 

depois imobilizadas no suporte (sol imobilização), o que abre perspectivas para a sua 

caracterização prévia e estudos mais sistemáticos dos parâmetros que afetam a 

atividade catalítica pela combinação de dois metais em estruturas bem definidas. Uma 

série de novos desafios experimentais foram enfrentados, como por exemplo, a 

interação metal-suporte para garantir a estabilidade dos catalisadores suportados em 

reações em fase líquida. Por outro lado, o método da imobilização de sol permite variar 

o tamanho das nanopartículas de ouro (core), pois a sua síntese é realizada em 

solução, sem influencia direta do suporte, e garantir um estudo sistemático do efeito 

da quantidade de um segundo metal (shell). Assim, nesta dissertação empregaremos 

nanopartículas de ouro de diferentes tamanhos preparadas com grande controle de 

tamanho e morfologia para estudos das reações de oxidação. Os “cores” de ouro de 

diferentes tamanhos foram tratados com diferentes quantidades de paládio para 
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formar estruturas tipo core-shell. As estruturas nanométricas do tipo “core-shell” são 

candidatos em potencial para o desenvolvimento de catalisadores com propriedades 

especiais. Os átomos da superfície, que são cataliticamente ativos, podem ser 

modulados para que despertem novas reatividades. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver catalisadores nanométricos core-shell 

de ouro-paládio suportados capazes de realizar reações de oxidação de álcoois em condições 

brandas e compreender a influência do tamanho do core de ouro no processo de deposição 

de paládio e, por fim, na atividade e seletividade dos catalisadores bimetálicos obtidos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Preparar nanopartículas de ouro de diferentes tamanhos bem caracterizados 

e fabricados por metodologias simples e reprodutíveis; 

• Preparar catalisadores de ouro suportados em titânia com partículas de 

tamanho controlado através do método da imobilização de sol; 

• Desenvolver catalisadores bimetálicos do tipo core-shell através da adição de 

paládio sobre nanopartículas de ouro suportadas em titânia; 

• Estudar o efeito da adição de diferentes quantidades de paládio sobre ouro 

nas reações de oxidação do álcool benzílico;  

• Caracterizar catalisadores selecionados; 

• Estudar a oxidação de outros álcoois (escopo) empregando catalisadores 

selecionados. 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 Materiais 

 

Os reagentes utilizados foram adquiridos comercialmente com alto grau de 

pureza e utilizados sem purificação. O ácido tetracloroáurico (solução aquosa 30% 

m/m), acetato de paládio (Pd(OAc)2), tetralina, terc-butilaminoborano (TBAB) e o óxido 

de titânio (anatase 99,7% – CAS: 1317-70-0) foram fornecidos pela Sigma-Aldrich. Os 

solventes empregados nas análises e nas preparações dos catalisadores foram 

comprados na Labsynth. A oleilamina utilizada nas sínteses das nanopartículas foi 

adquirida na ACROS Organics com pureza entre 80-90%. Os gases empregados nas 

reações (O2) e nos equipamentos analíticos (argônio, ar sintético, acetileno, N2, CO) 

foram adquiridos na forma ultra pura da empresa Gama Gases. 

 

3.2 Preparação dos catalisadores  

 

3.2.1 Preparação de nanopartículas de ouro suportadas em titânia (Au/TiO2) 

 

A preparação de nanopartículas de ouro suportadas em titânia foi feita em duas 

etapas, pelo método da imobilização de sol. As nanopartículas de ouro (sol de ouro) 

foram preparadas, separadamente, em diferentes temperaturas para obter tamanhos 

médios de 2 nm (40 ºC), 6 nm (20 ºC) e 10 nm (0 ºC), de acordo com a metodologia 

descrita na literatura108. Misturou-se 10 mL de tetralina com 287,4 mg (0,845 mmol) 

do precursor metálico, HAuCl4, em um balão de três bocas e após 1 minuto de 
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agitação sob fluxo de N2, adicionou-se 10 mL de oleilamina (OAm). Em seguida, a 

solução foi colocada para agitar por 10 minutos em banho na temperatura adequada 

para a síntese de cada tamanho de nanopartícula e sob fluxo de N2. Uma solução 

redutora contendo 43,5 mg (0,5 mmol) de borano-terc-butilamina (TBAB), 1 mL de 

tetralina e 1 mL de OAm foi preparada, misturada por sonicação e injetada na solução 

precursora. Após 1 hora de reação, uma pequena porção da solução foi retirada, 

lavada 5 vezes com acetona, redispersa em hexano e guardada na geladeira, sendo 

destinada às técnicas de caracterização.  

Para a etapa de imobilização na titânia, após a mistura contendo as 

nanopartículas pré-formadas atingir a temperatura ambiente, foram adicionados 100 

mL de acetona e 1 g do suporte TiO2, mantendo sob agitação por 24 horas. O sólido 

obtido foi lavado 5 vezes com 50 mL acetona em cada lavagem, centrifugado e seco 

a vácuo. Essas amostras foram denominadas Au/TiO2. 

 

3.2.2 Preparação dos catalisadores bimetálicos AuPd suportados em titânia 

(Au@Pd/TiO2) 

 

Foram preparados catalisadores bimetálicos pela adição de diferentes 

quantidades de paládio (em mol%) em relação ao ouro presente no material de 

partida. O preparo consiste na adição de uma massa conhecida (50 mg) de 

nanopartículas de ouro suportadas em titânia (item 3.2.1), de uma quantidade 

calculada de paládio a partir de uma solução de Pd(OAc)2 em álcool benzílico 

(1,68x10-3 mol/L) e álcool benzílico para avolumar (obter a razão desejada de 

substrato e catalisador) em um reator de vidro do tipo Fischer-Porter de 100 mL. O 

reator é munido de uma barra magnética para agitação, um manômetro, uma válvula 
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esfera que permite a retirada de amostras com uma seringa e uma válvula agulha que 

permita admitir gás. A mistura reacional foi mantida sob agitação magnética e o reator 

foi purgado e pressurizado com H2 a 4 bar e aquecido a 100 ºC, imerso em banho de 

óleo, por 30 min. Após cessar o aquecimento e atingir a temperatura ambiente, o gás 

hidrogênio foi liberado do reator e o mesmo foi purgado com N2 antes de prosseguir 

com os experimentos catalíticos. OBS.: Cada catalisador foi preparado e testado em 

sequência, dentro do mesmo reator, sem ser isolado. Amostras dos catalisadores 

puderam ser obtidas antes ou depois de empregados nas reações catalíticas para 

caracterizações. Essas amostras foram denominadas Au@Pd/TiO2. 

 

3.3 Experimentos Catalíticos 

 

O reator contendo o catalisador bimetálico, sintetizado conforme o item 3.2.2, 

foi purgado 5 vezes com O2 e em seguida, pressurizado e mantido a 6 bar e 100 ºC 

por 2,5 h sob agitação. Assim, como no item anterior, a temperatura foi mantida com 

um banho de óleo em uma chapa de aquecimento conectada a um controlador digital 

(ETS-D5 IKA). Após cessar o aquecimento e atingir a temperatura ambiente, a mistura 

reacional foi separada do catalisador através da centrifugação, diluída em cicloexano 

e analisada por cromatografia gasosa (GC) para a determinação da conversão e da 

seletividade do catalisador. O padrão interno utilizado para os cálculos de conversão 

e seletividade foi a bifenila.  

Para catalisadores selecionados, os mesmos experimentos foram repetidos, 

porém amostras foram recolhidas de tempos em tempos para análise da cinética da 

reação. O tempo adequado para a coleta de cada alíquota para o cálculo da 

velocidade inicial da reação foi determinada experimentalmente. As amostras foram 
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recolhidas com uma seringa de vidro e com o reator despressurizado, sob atmosfera 

inerte, por meio da inserção de uma agulha de inox longa pela abertura da válvula 

esfera que fica no topo do reator. Depois disso, o reator voltou a ser pressurizado para 

dar continuidade à reação. As amostras foram diluídas e analisadas por cromatografia 

gasosa (GC) para a determinação da conversão e da seletividade do catalisador 

 

3.4 Métodos de caracterização 

 

As nanopartículas de ouro e os catalisadores suportados foram caracterizados 

através das técnicas de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM), 

Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (FAAS, do inglês Flame Atomic 

Absorption Spectrometry), Espectroscopia na região do UV-Vis e Espectroscopia de 

Absorção de Raios X (XANES, do inglês X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy e 

EXAFS, do inglês Extended X-ray Absorption Fine Structure).  

 

3.4.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

As amostras para análise foram preparadas pela adição de uma pequena 

porção contendo uma suspensão de cada material em um grid de cobre revestido de 

carbono e formvar (Ted Pella). Após secagem, as análises foram realizadas em um 

microscópio MET JEOL JEM 2100 operando a 200 kV, na Central Analítica do IQ-

USP. 
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3.4.2 Espectroscopia de absorção atômica com chama (FAAS) 

 

 A quantificação de Au no suporte catalítico foi feita através da técnica de FAAS, 

realizada em um espectrômetro de absorção atômica da marca Shimadzu AA-6300. 

A curva de calibração foi construída utilizando padrão para absorção atômica da 

marca Sigma-Aldrich (Au), com concentrações variando entre 0 e 12 ppm. Para a 

abertura das amostras foram utilizados 15 mg dos catalisadores, adicionados 8 mL de 

água régia sob aquecimento por 2 horas. Após resfriamento, as soluções finais foram 

diluídas para 25 mL, centrifugadas e assim direcionadas às análises. 

 

3.4.3 Cromatografia gasosa 

As amostras obtidas nos testes catalíticos foram analisadas por cromatografia 

gasosa em um equipamento da marca Shimadzu, modelo GC-2010, equipado com 

coluna capilar RTx-Wax (30 m x 0.25 mm x 0.25 mm) e detector por ionização de 

chama (CG-FID). As conversões e seletividades foram calculadas baseando-se nas 

áreas dos picos do cromatógrafo, calibrados com bifenila como padrão interno. O 

método empregado para as análises empregou os seguintes parâmetros: temperatura 

de aquecimento inicial de 40 °C, temperatura final de 200 °C e taxa de aquecimento 

de 10 °C min-1. 

 

3.4.4 Espectroscopia na região do UV-Vis 

Para as análises foi utilizado um espectrômetro da marca Shimadzu, modelo 

UV-1700. Os espectros de UV-Vis foram obtidos em solução de hexano, em cubeta 

de quartzo com caminho óptico de 1 cm.  
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3.4.5 Espectroscopia de absorção de raios X 

Esta parte do trabalho foi realizada em colaboração com o grupo do Dr. Simon 

Bare do Stanford Synchrotron Radiation Laboratory (SSRL), Califórnia – Estados 

Unidos. As medidas experimentais e ajustes dos dados foram realizados pelo Dr. 

Adriano Braga, pós-doutorando em nosso laboratório. 

O ambiente químico ao redor dos átomos de Au e Pd nas nanopartículas foi 

avaliado por espectroscopia de absorção de raios X (XAS, do inglês X-ray absorption 

spectroscopy). Em um típico espectro de XAS, a energia dos raios X incidentes é 

variada ao redor da borda de absorção do elemento em questão (energia crítica para 

excitação de um elétron de um determinado nível eletrônico do elemento). Com isso, 

o espectro de XAS compreende duas regiões: Espectroscopia de absorção de raios 

X próximo da borda (XANES, do inglês X-ray absorption near edge structure), na qual 

os fótons incidentes têm energia somente para excitar fotoelétrons para os níveis de 

valência e condução; e Espectroscopia de absorção de raios X de estrutura fina 

(EXAFS, do inglês extended X-ray absorption fine structure), no qual os fótons 

incidentes têm energia suficiente para excitar o fotoelétron para o contínuo, e estes 

podem sofrer retroespalhamentos por elementos vizinhos. Com isso, na região de 

XANES é possível obter informações precisas a respeito da estrutura eletrônica do 

elemento a ser medido, como estado de oxidação, transferência de carga e densidade 

eletrônica. Já na região de EXAFS, como o fotoelétron ejetado sofre espalhamentos 

e retroespalhamentos pelos elementos vizinhos, é possível saber de forma 

quantitativa o número de vizinhos em uma esfera de coordenação, natureza deste 

vizinho e distância de ligação. A solução da equação de EXAFS (equação 3) são os 

parâmetros como número de coordenação, distância de ligação e fator de Debye-

Waller, que pode indicar o nível de desordem da estrutura. 
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onde fj(k) é a amplitude do espalhamento e δj(k) é deslocamento de fase, ambos 

dependentes do número atômico Z do átomo vizinho. Quando estes fatores são 

determinados, os fatores R (distância do átomo absorvedor ao átomo vizinho), N 

(número de coordenação em torno do átomo absorvedor) e σ2 (fator de Debye-Waller, 

“desordem” média quadrática) são obtidos a partir de um ajuste do espectro 

experimental a um modelo teórico que se aproxima da estrutura da amostra. A 

calibração, normalização, e extração do espectro de EXAFS foram realizados por 

meio do software Athena, do código Demeter. Já o ajuste dos espectros de EXAFS foi 

realizado por meio do software Artemis, também do código Demeter, e os modelos 

teóricos gerados por meio do código FEFF 8109.  

Os espectros de XAS para as amostras deste trabalho foram obtidos no 

Stanford Synchrotron Radiation Laboratory (SSRL), um acelerador sincrotron 

localizado em Menlo Park, California, Estados Unidos que opera com luz sincrotron 

de energia de 3 GeV. As medidas foram realizadas na estação experimental (linha de 

luz) BL 4-1. Esta linha de luz tem um espectro de raios X na faixa entre 2400 a 38000 

eV, suficientes para medir a borda de absorção L3 do Au (11918,7 eV) e K do Pd 

(24350,3 eV).  O feixe na amostra tem dimensões de 2 x 18 mm (vertical x horizontal) 

e alcança um fluxo da ordem de 2 x 1012 fótons s-1 mm-2. A aquisição dos espectros 

de raios X é feita no modo de transmissão com três câmaras de ionização, uma antes 

da amostra (que mede a radiação incidente, I0), outra posicionada após a amostra 

(que mede a absorção dos raios X pela amostra, It) e uma terceira localizada após 

uma referência, que neste caso foi uma folha metálica do elemento a ser medido (Au 
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ou Pd), e que portanto, mede a absorção por esta referência. Em uma típica medida 

no modo transmissão, a Lei de Lambert-Beer se aplica (equação 4).  

 

6, = 6"1-./)0      (4) 

 

onde It é a intensidade dos raios X que atravessam a amostra; I0 é a intensidade dos 

raios X que chega à amostra; ρ é a densidade do material; µm coeficiente de absorção 

mássico e x a espessura da amostra. 

 Também foi possível obter o espectro de raios X a partir da fluorescência de 

raios X. Neste caso, são medidos os raios X emitidos pela amostra quando esta é 

irradiada. Embora seja um modo de operação mais complexo, a fluorescência dos 

raios permite um maior nível de detecção. Com isso, amostras desafiadoras (teor do 

elemento metálico muito baixo, matrizes complexas, baixo contraste entre matriz e 

elemento de interesse) podem ser medidas. Para as medidas no modo fluorescência, 

utiliza-se um detector resfriado na temperatura de ebulição do nitrogênio líquido (77 

K) com 15 elementos de germânio para coletar os raios X emitidos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Preparação e caracterização dos catalisadores Au/TiO2 

 

Com o objetivo de preparar catalisadores de ouro contendo nanopartículas de 

Au(0) suportadas de diferentes tamanhos e com estreita faixa de distribuição de 

tamanhos foi empregado o método da imobilização de nanopartículas pré-formadas 

(sol imobilização), por ser a metodologia mais reprodutível e confiável para alcançar 

o desejado controle de tamanhos39. Neste método, a escolha da metodologia de 

preparação das nanopartículas metálicas permite selecionar o tamanho desejado, 

sendo que o suporte não interfere na formação das nanopartículas pois será 

adicionado posteriormente. A escolha do suporte, por sua vez, deve ser tal que 

permita uma boa interação com as nanopartículas no processo de imobilização para 

evitar perdas por lixiviação durante as reações em fase líquida. 

A metodologia escolhida para a preparação dos coloides de ouro foi descrita 

na literatura108 e permite obter nanopartículas de ouro de diferentes tamanhos com a 

simples variação da temperatura do meio reacional, permitindo o uso do mesmo 

estabilizante em todas as preparações. O ligante escolhido foi a oleilamina (OAm) que 

desempenha um bom papel como estabilizante por formar uma camada protetora ao 

redor do ouro através das ligações de hidrogênio do grupo amino e interações de Van 

der Waals entre as longas cadeias de hidrocarbonetos. A estabilização ocorre através 

de fatores estéricos, que formam uma barreira física entre as nanopartículas evitando 

que se aglomerem; a presença da dupla ligação também permite um arranjo que limita 

a agregação das nanopartículas. Além disso, a OAm apresenta diversas vantagens 

como o seu baixo custo em relação às outras alquilaminas; a possibilidade de 
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dispersão das nanopartículas em diferentes solventes orgânicos; seu alto ponto de 

ebulição que permite sínteses a temperaturas mais altas; seu estado físico líquido à 

temperatura ambiente, que facilita o processo de lavagem após as sínteses e permite 

a remoção através de procedimentos simples de separação como a centrifugação110. 

A força, relativamente fraca, com que se liga ao Au também permite que sua remoção 

seja facilitada o que resulta em uma superfície cataliticamente mais limpa111.  

O tamanho e a formação das NPs sintetizadas a partir desse método podem 

ser explicadas através da teoria clássica de La Mer112. No momento em que o agente 

redutor (TBAB) é injetado, ocorre o consumo do precursor (HAuCl4) e a redução do 

ouro; é nessa fase que se formam os núcleos primários, quase que simultaneamente, 

justificando o termo “nucleação instantânea”. O processo de adição do redutor é feito 

na temperatura escolhida. A diminuição da temperatura afeta a velocidade de 

consumo do precursor devido à diminuição solubilidade; dessa forma, o processo de 

nucleação se torna mais lento com a formação de uma menor quantidade de núcleos. 

Após essa primeira fase de formação de núcleos, ocorre o crescimento desses centros 

de nucleação. Tendo em vista que a quantidade de precursor é a mesma, uma menor 

quantidade de núcleos pode resultar em nanopartículas maiores, ao passo que uma 

maior quantidade de núcleos pode resultar em nanopartículas menores. Processos de 

crescimento posterior como o amadurecimento de Ostwald e coalescência113 podem 

levar à formação de partículas maiores e com larga distribuição de tamanho. Segundo 

Tavares e Couloumbe52, a alta razão superfície/volume das NPs leva a uma alta 

energia de superfície e consequentemente, a agregação se torna um processo 

termodinamicamente favorável, fazendo-se necessário o uso de um estabilizante para 

inibir o crescimento descontrolado das NPs. 
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De acordo com o método empregado na preparação do coloide de Au108 , seria 

possível obter nanopartículas de tamanho médio de 2, 6 e 10 nm empregando as 

temperaturas de 40 oC, 20 oC e 0 oC, respectivamente. Os espectros de UV/Vis (figura 

3), dos coloides de ouro obtidos confirmam a presença das nanopartículas de ouro 

com o aparecimento de plasmon de superfícies de absorção características para o 

ouro, entre 520 – 530 nm, com absorção mais intensa para as nanopartículas maiores.  

A luz incidida sobre as nanopartículas provoca um deslocamento da nuvem de 

elétrons da sua posição de equilíbrio e uma força restauradora, como resposta, 

provoca uma oscilação dos elétrons da banda de condução. Como a frequência dessa 

oscilação é causada pela densidade de elétrons, com o aumento do tamanho das NPS 

pode ocorrer um desvio para a região do vermelho.  

 

 

Figura 3. Espectro de UV-Vis de NPs de Au de diferentes tamanhos. 
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O suporte escolhido foi a titânia, por apresentar a melhor imobilização das 

nanopartículas entre os suportes testados. O objetivo inicial era trabalhar com sílica, 

para poder comparar esses resultados com outros resultados anteriores do grupo107, 

porém a interação da sílica com o coloide orgânico não foi suficiente para permitir a 

imobilização das nanopartículas de ouro no suporte. Conforme pode ser atestado 

pelas imagens obtidas por MET (figura 4), foram obtidos três catalisadores contendo 

tamanhos de nanopartículas de Au suportadas em titânia com diâmetros médios de 

2,6 ± 0,4 nm, 6,4 ± 0,9 nm e 10,6 ± 0,6 nm, referente às temperaturas empregadas na 

preparação do coloide de Au de 40 oC, 20 oC e 0 oC, respectivamente. Os tamanhos 

das nanopartículas de ouro suportadas estão de acordo com os tamanhos das 

nanopartículas dos coloides apresentados na referência bibliográfica usada, portanto 

o processo de imobilização não causou mudanças nos tamanhos das nanopartículas. 

Como observado por Peng et al108, a diminuição da temperatura leva a um aumento 

do tamanho das nanopartículas devido à diminuição da solubilidade do precursor na 

mistura oleilamina/tetralina. Além disso, em temperaturas mais baixas, o processo de 

redução do ouro é mais lento, diminuindo a quantidade de centros de nucleação e 

assim, partículas maiores são produzidas. 

 

 



46 
 

 
Figura 4. (a), (c) e (e) Imagens de TEM; (b), (d) e (f) histogramas de distribuição do tamanho 

das NPs de Au suportadas sintetizadas a 40 oC, 20 oC e 0 oC, respectivamente. 

 

Após a imobilização das nanopartículas de ouro sobre o suporte de TiO2, foi 

realizada a quantificação de metal para determinar quanto ouro está de fato presente 

em cada amostra por meio da técnica de espectroscopia de absorção atômica de 

chama. Os valores de porcentagens em massa de ouro obtidos foram de 6,5%, 5,7% 

e 5,4% para as partículas de 2,6 nm, 6,4 nm e 10,6 nm, respectivamente. A análise 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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indicou uma maior presença do metal em partículas menores devido a uma maior 

interação das nanopartículas metálicas com o suporte, favorecendo sua impregnação.  

 

4.2. Preparação e caracterização dos catalisadores Au@Pd/TiO2 

 

 Uma série de catalisadores bimetálicos de Au@Pd foi preparada usando os três 

materiais de Au/TiO2 contendo nanopartículas de ouro de diferentes tamanhos como 

núcleos para a deposição de paládio. A quantidade de paládio a ser adicionada ao 

ouro, em cada caso, foi calculada com base no modelo do crescimento de cluster de 

números mágicos (seção 1.3) e nos tamanhos das nanopartículas de ouro 

determinadas experimentalmente. Com os resultados obtidos por MET, calculou-se o 

número total de átomos na superfície (Sn) e o número total de átomos (Gn) para cada 

amostra. Para a demonstração dos cálculos utilizamos o diâmetro médio da 

nanopartícula de ouro sintetizada a 40 oC.  

 Para a nanopartícula com diâmetro médio de 2,6 nm, consideramos o raio de 

1,3 nm e, assim, determinamos que o volume de uma esfera (Vesfera = 4/3πr3) com 

esse raio é de 9,2 nm3. Essa seria uma aproximação para o volume de uma 

nanopartícula. Sabendo que os átomos de ouro se empacotam em uma estrutura CFC 

(cúbica de face centrada), consideramos os parâmetros de rede a = b = c = 0,4065 

nm e determinamos que o volume ocupado por uma célula unitária (Vcel) é de 0,067 

nm3. Em seguida, o volume da esfera foi dividido pelo volume de uma cela unitária 

para se obter o número de celas na nanopartícula (N). Assim, N = 137 celas unitárias. 

Como cada cela unitária é constituída por 4 átomos de ouro, multiplicou-se o número 

de celas por este valor, resultando em um número total de átomos (Gn) de 548.  
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Para encontrar o número de camadas (n) presentes em uma nanopartícula de 

2,6 nm aplicamos as equações 1 e 2 (seção 1.3) e determinamos que 548 átomos 

correspondem a 5 camadas de ouro, que contém, de acordo com o modelo de clusters 

de camada cheia, 561 átomos.  

!"	 = 	 !"# 	"
3	+ 5"2	+ !!

# " + 1   n≥0    (1) 

("	 = 	10"2	+ 2     n≥1    (2) 

 

Considerando que nas estruturas core-shell de AuPd, o Pd estará presente na 

próxima camada (n+1), foi possível encontrar o número de átomos superficiais de Pd 

(Sn+1) necessário para recobrir a nanopartícula de ouro com uma camada atômica de 

paládio. Assim, sendo n+1 = 6 camadas, calculamos que Sn+1 = 362. A partir disso, 

determinamos que o percentual de paládio necessário ((Sn+1/Gn)*100) para recobrir a 

nanopartícula de ouro de tamanho médio de 2,6 nm que corresponde à 64,5 mol% de 

paládio em relação ao ouro presente no core de ouro. O mesmo cálculo foi repetido 

para as nanopartículas de 6,4 nm e 10,6 nm, resultando em 23,9 mol% e 13,9 mol% 

de paládio, respectivamente. Desta forma, foi planejada a quantidade de paládio a ser 

adicionada ao ouro, considerando os diferentes tamanhos dos núcleos de ouro. Todas 

as preparações dos bimetálicos foram feitas in situ, no próprio reator e meio reacional 

empregado para os testes catalíticos de oxidação do álcool benzílico. 

 

4.3 Análise da composição e estrutura dos catalisadores bimetálicos  

 

Os catalisadores Au/TiO2 com tamanho de partículas de 2 nm e os derivados 

deste após adições de Pd de 20 mol%, 40 mol% e 60 mol% foram analisados através 
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da espectroscopia de raios X e medidos no modo fluorescência. As amostras na forma 

de pó foram acondicionadas em capilares de poli-imida (Kapton) de 2,8 mm de 

diâmetro interno. Este capilar foi montado ao porta-amostra e posicionado formando 

um ângulo de 45 graus em relação ao feixe incidente e detector de fluorescência. Os 

espectros foram adquiridos em temperatura ambiente, expostos ao ar, nas bordas de 

absorção L3 do Au e K do Pd. O estado de oxidação foi avaliado por comparação com 

referências de Au e Pd metálicos e de PdO na forma de pó montado como uma 

pastilha autossuportada. Uma amostra referência foi preparada em nosso laboratório, 

e também foi avaliada por XAS; esta amostra tem estrutura de liga uniforme AuPd, 

com estequiometria 2:1 (representada por Au2Pd1). A figura 5 mostra os espectros 

obtidos nestas condições para as amostras e referências de Au metálico e de Pd 

metálico e oxidado (PdO); no painel inferior, são exibidas as primeiras derivadas dos 

espectros do painel superior. O pico em 11919 eV (figura 5c) corresponde à energia 

da borda de absorção do Au L3, enquanto o pico em 24350 eV à energia da borda de 

absorção do Pd. Nas amostras, as energias desses picos estão próximas às 

respectivas referências metálicas de cada elemento, indicando, portanto, que os 

elementos Au e Pd se encontram predominantemente no estado metálico. 
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Figura 5. Espectros de XAS obtidos para os catalisadores preparados nas bordas L3 do Au 

(a) e borda K do Pd (b). O painel inferior mostra a primeira derivada para os espectros nas 

bordas L3 do Au (c) e borda K do Pd (d). 

 

A figura 6 mostra os espectros de XAS no espaço k e R para os catalisadores 

investigados. Para efeito de comparação, espectros de referências de Au e Pd são 

mostrados na figura 7. É possível observar uma diferença de fase no espectro da 

amostra referência de liga Au2Pd1 em relação às outras amostras de Au. Isso mostra 

que a estrutura do Au é pouco afetada pela presença do Pd. Já na borda K do Pd, a 

amostra com 20% de Pd mostra um padrão próximo ao da liga Au2Pd1. Isto sugere 

que nesta concentração, átomos de Pd interagem mais com os átomos de Au do que 

(a) 
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com átomos de Pd, sugerindo que os átomos de Pd estão bem dispersos na superfície 

do ouro. No entanto, à medida em que se aumenta a concentração do Pd, um 

comportamento oposto é observado: há mais vizinhos Pd a um átomo de Pd central, 

chegando a uma configuração próxima a do Pd metálico, também sugerindo que o 

paládio continua a se depositar na superfície. 
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Figura 6. Espectros de XAS obtidos para os catalisadores preparados; espectros medidos na 

borda L3 do Au em função do vetor de onda (a), e sua correspondente transformada de Fourier, 

gerando o espectro em função da distância radial (b); em (c) são exibidos os espectros 

medidos na borda K do Pd e correspondente transformada de Fourier (d) para as mesmas 

amostras. As linhas cheias representam o espectro observado e as tracejadas, o ajuste 

realizado. 
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Figura 7. Espectros de XAS obtidos para as referências de Au (a), folha de Au metálico, e de 

Pd (b), folha de Pd (vermelho) metálico e PdO (azul). No lado esquerdo são mostrados os 

espectros em função do vetor de onda (espaço k), e suas correspondentes transformadas de 

Fourier (direito). As linhas contínuas representam o espectro observado e as tracejadas, o 

ajuste realizado. 

 

Ao realizar o ajuste dos espectros de EXAFS, no entanto, considerando 

espalhamentos Au-Au, Au-Pd, Pd-Pd e Pd-Au para as diferentes amostras, foi 

possível observar importantes variações nos números de coordenação em função da 

quantidade de Pd presente na amostra. A tabela 1 mostra os parâmetros obtidos a 

partir destes ajustes. Para melhor discutir os dados, os valores de número de 

coordenação foram expressos na figura 8 em função do teor de Pd adicionado ao Au. 
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Tabela 1. Parâmetros estruturais obtidos por meio do ajuste dos espectros de EXAFS das 

amostras frescas.  

Amostra E0 
(eV) Espalhamento NC R (Å) σ2 

(×10−3 Å2) 
χ2 

reduzido 

Referências 

Folha Au 4,3±0,3 Au-Au 12 2,879±0,002 8,1±0,2 115 

Folha Pd 4,4±0,3 Pd-Pd 12 2,742±0,002 5,7±0,2 429 

PdO 6,3±0,8 Pd-O 6 2,014±0,005 2,0±0,6 3835 

Amostras 

Au 3,6±0,6 Au-Au 9,8±0,8 2,829±0,003 11,0±0,7 135 

Au@Pd20% 

Au-L3 
4,4±0,3 

Au-Au 10,0±0,3 2,843±0,003 
8,0±0,6 14 

Au-Pd 0,4±0,2 2,728±0,040 

Au@Pd20% 

Pd-K 
4,4±0,3 

Pd-Pd 0,8±0,3 2,750±0,034 
3,5±0,1 199 

Pd-Au 4,8±0,8 2,821±0,010 

Au@Pd40% 

Au-L3 
4,4±0,3 

Au-Au 10,2±1,2 2,851±0.003 
9,3±1,0 46 

Au-Pd 0,6±0,3 2,786±0.034 

Au@Pd40% 

Pd-K 
5,1±0,2 

Pd-Pd 4,6±1,0 2,751±0.007 
7,7±0,9 43 

Pd-Au 2,3±0,5 2,788±0.017 

Au@Pd60% 

Au-L3 
4,7±0,5 

Au-Au 6.7±1,6 2,840±0.006 
9,4±0,4 667 

Au-Pd 2,3±0,7 2,775±0.088 

Au@Pd60% 

Pd-K 
8,3±0,7 

Pd-Pd 5,3±0,9 2,734±0.005 
6,7±0,7 228 

Pd-Au 1,6±0,5 2,791±0.024 

Au2Pd1 

Au-L3 
4,5±1,6 

Au-Au 6,4±0,6 2,794±0.008 
10,2±0,3 1353 

Au-Pd 3,9±0,3 2,786±0.006 

Au2Pd1 

Pd-K 
2,4±0,4 

Pd-Pd 4,5±0,4 2,781±0.006 
11,0±0,3 113 

Pd-Au 6,4±0,5 2,765±0.006 
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Figura 8. Evolução do número de coordenação para os catalisadores de Au@Pd, em função 

da quantidade de Pd adicionada às nanopartículas de Au (2 nm).  

 

O número de coordenação (NC) para a ligação Au-Au fica em torno de 10, 

considerando as incertezas, exceto para a amostra Au@Pd 60% que é 

aproximadamente 7. Estes valores estão distantes do NC do Au bulk (NCAu bulk = 12), 

mas são esperados para nanopartículas na faixa de 2 a 3 nm114. Os valores obtidos 

para o espalhamento Au-Pd ficam próximos de 0,5 para as amostras de 20% e 40%, 

e novamente, a amostra de 60% apresenta um comportamento bastante diferente com 

um valor próximo de 2,5. Já os valores para espalhamentos Pd-Pd sofrem um 

aumento expressivo com aumento de 20% para 40% de Pd e depois praticamente se 

mantém na amostra de 60% de Pd. Enquanto o espalhamento Pd-Au diminui bastante 

com aumento de 20% para 40% de Pd e depois esse espalhamento diminui, porém 

em menor escala, na amostra de 60% de Pd.  
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De acordo com os cálculos da seção 4.3, as amostras Au@Pd 20% e Au@Pd 

40% contêm quantidade insuficiente para a formação de uma monocamada de Pd 

sobre o núcleo de Au com tamanho médio de 2 nm e os valores de NC corroboram 

essa hipótese de que cada átomo de Pd adicionado se deposita na superfície de Au. 

Um valor maior de NCPd-Pd e menor de NCPd-Au indicam que um átomo de Pd tem mais 

vizinhos Pd do que vizinhos Au, sugerindo que o núcleo de Au é pouco afetado pelo 

Pd que está, teoricamente, localizado na superfície. A amostra com 20% de Pd, 

apresenta NCPd-Pd mais baixo e NCPd-Au mais alto do que as demais amostras; isto 

indica que um átomo de Pd possui mais vizinhos Au, podendo sugerir uma estrutura 

com menos Pd na superfície, ou seja, com uma camada mais incompleta de Pd sobre 

o núcleo de ouro. A brusca variação de NCAu-Au e NCAu-Pd na amostra Au@Pd 60% 

sugere que nesta composição o Au é bastante afetado pela presença de Pd com um 

aumento considerável no número de átomos de Pd vizinhos a um átomo de ouro, o 

que pode sugerir migração de Pd para dentro do core de ouro; no entanto, NCPd-Pd e 

NCPd-Au sugerem que a deposição preferencial de Pd na superfície do ouro  pode ainda 

estar presente devido ao alto número de átomos de Pd vizinhos a um átomo de Pd. 

Essa evolução estrutural seria possível em um cenário no qual o Pd se difunde para 

o núcleo de Au em alguma extensão, formando uma liga. Nesse caso, é esperado que 

o NCAu-Pd aumente e que o NCAu-Au diminua, e de fato, esses valores estão próximos 

aos valores obtidos em ligas Au2Pd1 (tabela 1). Os valores de NCPd-Pd e NCPd-Au, como 

já visto anteriormente, sugerem que há uma parcela de Pd segregada ao Au com mais 

vizinhos Pd, indicando que em alguma extensão, o recobrimento da superfície se 

preserva.  
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4.4 Estudo da atividade catalítica  

 

 A reação de oxidação do álcool benzílico na ausência de solvente utilizando 

catalisadores AuPd suportadas tem como produto principal o benzaldeído, mas sua 

seletividade pode ser afetada por subprodutos como tolueno, ácido benzoico e 

benzoato de benzila. Existem dois caminhos para a produção de benzaldeído. O 

primeiro envolve uma reação de desproporcionamento, na qual duas moléculas de 

álcool benzílico são reduzidas e oxidadas de modo a produzir quantidades 

equimolares de benzaldeído e tolueno. O segundo é resultado da desidrogenação 

oxidativa do álcool benzílico; o benzaldeído pode também ser oxidado resultando em 

ácido benzoico. Benzoato de benzila pode ser formado através da reação entre ácido 

benzoico e álcool benzílico ou através da oxidação de um hemiacetal formado através 

da reação do benzaldeído e álcool115. Como constatado por Sankar116, sítios de ouro 

não catalisam a reação de desproporcionamento, justificando a alta seletividade de 

catalisadores de ouro monometálico frente ao benzaldeído. Já o paládio, pode 

catalisar ambas as reações, resultando em tolueno. O desafio nessa etapa foi 

encontrar uma proporção que mantivesse a alta taxa de conversão, porém 

favorecendo a rota da oxidação em vez do desproporcionamento. 

As nanopartículas de Au de diferentes tamanhos serviram como núcleos para 

a deposição de diferentes quantidades de Pd a fim de permitir comparar a proporção 

ótima de Au e Pd, em relação ao tamanho do ouro, para a reação de oxidação do 

álcool benzílico. Sendo este o foco do projeto, os catalisadores sintetizados não foram 

reutilizados; porém, uma vez formados, é possível sua recuperação e reuso, como foi 

constatado em estudos anteriores.107 
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Os resultados em relação à conversão e seletividade para o benzaldeído foram 

compiladas nos gráficos da figura 9.  

 

 

Figura 9. Estudo da conversão e seletividade da oxidação do álcool benzílico para o 

benzaldeído pelos catalisadores bimetálicos Au@Pd preparados a partir de nanopartículas de 

Au de (a) 2,6 nm, (b) 6,4 nm e (c) 10,6 nm. 

 

Os resultados mostram que as nanopartículas de ouro suportadas em TiO2 são 

inativas para a reação em estudo, porém à medida que paládio é adicionado, o 

sistema bimetálico ganha atividade, inicialmente de forma proporcional à quantidade 

de paládio adicionado. Um aumento na conversão foi observado até que o sistema 

atinge um máximo de conversão e, depois disso, adições de quantidades maiores de 

paládio já não apresentam o mesmo efeito e o sistema bimetálico torna-se menos 

ativo, como pode ser observado pelo decréscimo da conversão de álcool benzílico 

(c) 

(a) (b) 
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para maiores percentagens de paládio. Todos os catalisadores bimetálicos 

sintetizados apresentaram esse comportamento do tipo vulcão (volcano-like 

behaviour), como já descrito por Silva107 para nanopartículas suportadas de ouro de 

12 nm, obtidas pelo método de impregnação.  

Para os catalisadores com núcleo de ouro com diâmetro médio de 2,6 nm 

(figura 9a), a conversão máxima de 98% foi observada com adição de 40 mol% de 

paládio. Para os catalisadores de 6,4 nm e 10,6 nm (figuras 9b e 9c), os máximos de 

conversão (98% e 88,9%) ocorrem com adição de porcentagens menores, 20 mol% e 

12,5 mol% de paládio, respectivamente. A partir dos gráficos, também podemos 

observar que as nanopartículas de 2,6 nm apresentaram uma curva mais larga ao 

passo que as de 10,6 nm apresentaram uma curva mais estreita. As nanopartículas 

de 6,4 nm apresentaram uma curva intermediária entre os outros dois tamanhos. Esse 

alargamento para a amostra de menor tamanho pode ter relação com a distribuição 

de tamanhos de partículas nas amostras, sendo mais expressiva uma variação de +/- 

0,4 para a amostra de 2,6 nm do que +/- 0,6 na amostra de 10,6 nm. Quanto menor o 

tamanho de partículas mais abrupta é a variação na área superficial com o tamanho, 

que segue uma tendência exponencial.  

Os dados referentes às proporções ótimas de paládio nos catalisadores 

bimetálicos sintetizados foram compilados na tabela 2, juntamente com os dados 

obtidos por Silva107. Em todos os casos, considerando que as condições de reação 

foram mantidas constantes, o máximo de conversão (ou atividade catalítica) foi 

alcançada com a quantidade de paládio inferior à necessária para formar uma 

monocamada deste metal sobre o ouro. A porcentagem de Pd necessária para 

recobrir as nanopartículas de Au foi determinada através de cálculos empregando a 

teoria de “números mágicos” para clusters de camada cheia (Pd calculado) – seção 
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4.2; tais valores, que se referem a uma monocamada completa de Pd em volta do Au 

foram calculados através dos “números mágicos” aproximando as nanopartículas de 

Au para uma esfera com os devidos valores de raio e parâmetros da rede do metal. 

 

Tabela 2. Valores de conversão de álcool benzílico e seletividade para benzaldeído obtidas 

para catalisadores bimetálicos com diferentes tamanhos de ouro com a porcentagem ótima 

de paládio.   

Tamanho  
Au (nm) 

Pd experimental 
(mol%)a 

Pd monocamada 
(mol%)b 

Conversão (%) Seletividade (%) 

2,6 40 64,5 98,0 88,5 

6,4 20 23,9 98,0 89,1 

10,6 12,5 13,9 88,9 88,9 

12 10 12,2 87,7 86,4 
a Pd experimental corresponde à quantidade de paládio adicionada ao núcleo de ouro para 

obter a melhor conversão (molPd/molAu * 100).  
b Pd calculado se refere à quantidade de paládio que seria necessária para recobrir o núcleo 

de ouro com uma monocamada de paládio. 

 

À medida que se aumenta o tamanho da nanopartícula de ouro, a porcentagem 

de Pd, em relação ao ouro, necessária para atingir a atividade catalítica máxima 

diminui e se aproxima da quantidade de paládio calculada necessária para completar 

clusters de camada cheia. Essa tendência foi observada nas nanopartículas 

sintetizadas por Silva (12 nm). As proporções de Au:Pd que mostraram melhor 

atividade catalítica (Pd experimental) em nossos experimentos se encontram muito 

próximas aos valores médios calculados (Pd calculado) matematicamente para as 

amostras de tamanho médio de 6 e 10 nm, porém para a amostra de tamanho médio 

de 2 nm, há uma grande diferença, que está além dos possíveis erros experimentais, 

tais como aqueles inerentes à pesagem tanto do Au quanto do Pd ou à medida de 

volume da solução de paládio, ou mesmo variações de temperatura e pressão das 
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condições reacionais, que podem ter contribuído para eventuais desvios em relação 

aos valores calculados. Assim, a amostra de tamanho médio de 2 nm foi investigada 

em mais detalhe, por meio de estudos cinéticos. 

 

4.5 Estudos cinéticos  

 

Foram realizados novos testes catalíticos para acompanhar a evolução das 

reações com o tempo para os catalisadores Au@Pd/TiO2, com partículas de ouro de 

tamanho médio 2 nm e quantidade de Pd dentro das regiões de conversão ótima, 

determinada anteriormente. Nesta etapa, foi possível obter informações sobre a taxa 

reacional inicial e a partir disso, calcular o turnover frequency (TOF) para os diferentes 

catalisadores (figura 10). Para os cálculos de TOF, os valores de conversão em 

tempos iniciais equivalentes a aproximadamente até 20% de conversão do álcool 

benzílico foram linearizados, sendo o TOF dado pelo coeficiente angular obtido e a 

razão mol de substrato por mol de catalisador (mantida em 2500 mol/mol para todas 

as reações). Devido à dificuldade em estimar os sítios de superfície neste sistema 

complexo, foi considerado o valor total de metal (mols de Au + Pd) em cada 

catalisador. É importante observar que os testes anteriores foram realizados em 

tempo fixo e apresentam um limite de conversão (100%). Assim, sem um estudo 

cinético não é possível identificar o tempo necessário para cada catalisador atingir o 

máximo de conversão e concluir efetivamente qual catalisador apresenta um melhor 

desempenho catalítico.  

Para os catalisadores com 25%, 30% e 35% de paládio, os valores de TOF 

obtidos foram 52065 h-1, 73485 h-1 e 91785 h-1, respectivamente. Como pode ser 

observado, a atividade catalítica aumenta à medida que se aumenta a quantidade de 
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paládio e atinge o seu máximo (TOF = 135585 h-1) com 40 mol% de paládio. Após 

este ponto, a atividade diminui resultando em valores de TOF de 77280 h-1 e 49995 h-

1 para os catalisadores com 50 mol% e 55 mol% de paládio.  

 

 

Figura 10. Relação dos valores dos TOF dos catalisadores Au@Pd/TiO2 com partículas de 

ouro de tamanho médio 2 nm em função das diferentes porcentagens de paládio. TOF dado 

em mol de álcool benzílico convertido por mol de catalisador (total de metal Au+Pd) por hora. 

Condições reacionais: razão molar (molálcool benzílico/molAu+Pd) igual a 2500, 6 bar de O2 e 100 
oC.  

 

Esses resultados indicam que há um efeito sinérgico nesses catalisadores 

bimetálicos que é dependente da quantidade de paládio adicionada. Inicialmente, 

ocorre um aumento da atividade catalítica com o aumento da quantidade de paládio 

adicionada, passando por um máximo que é seguido de uma diminuição da atividade 

catalítica conforme mais paládio é adicionado, ou seja, há menos substrato convertido 

por unidade de tempo. Através dos dados obtidos cineticamente, foi possível observar 

o comportamento do tipo vulcão para os catalisadores AuPd sintetizados, já 
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observado nos experimentos anteriores sem acompanhamento cinético. Portanto, 

existe um percentual ótimo de paládio que deve compor o sistema bimetálico para 

alcançar a melhor atividade catalítica.   

 

4.6 Comportamento das nanopartículas AuPd 

 

O comportamento da nanopartículas Au@Pd core-shell foi estudado  por Silva 

et al107 baseado em modelagem computacional e cálculos teóricos de funcional de 

densidade (DFT, do inglês density functional theory) para investigar os caminhos que 

levam à formação do benzadeído e uma possível contribuição da composição da 

superfície dos catalisadores bimetálicos de ouro e paládio. O estudo foi feito com base 

em três modelos de superfícies bimetálicas compostas por Au (111) e diferentes 

proporções de Au e Pd. No modelo 1 temos uma mistura de Au e Pd na superfície na 

proporção de 3 Pd para cada Au, ou seja, menos do que uma monocamada de Pd 

sobre Au; no modelo 2, a superfície de ouro está completamente recoberta por uma 

monocamada atômica de Pd e no modelo 3, por duas monocamadas atômicos de 

paládio (figura 11). 
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Figura 11. Modelos utilizados para cálculos DFT: (Au@Pd3Au) Mistura de paládio e ouro na 

proporção de 3:1 sobre ouro; (Au@Pd – 1ML) uma monocamada de Pd sobre Au e (Au@Pd 

– 2ML) duas monocamadas de Pd sobre o ouro. Esferas azuis correspondem a átomos de Pd 

e amarelo a átomos de Au. Adaptado de Silva et al (2014)107.  

 

Para tal estudo foi considerado as seguintes etapas elementares: 

(1) Adsorção do álcool: C6H5CH2OH (g)+ * → C6H5CH2OH* 

(2) Adsorção do oxigênio: O2 (g) + 2 * → 2 O* 

(3) Primeira transferência de H: C6H5CH2OH* + O* → C6H5CH2O* + OH* 

(4) Segunda transferência de H: C6H5CH2O* + OH* → C6H5CHO* + H2O* 

(5) Dessorção da água: H2O* → H2O (g) + * 

(6) Dessorção do aldeído: C6H5CHO* → C6H5CHO(g) + * 

(7) Caminho não-seletivo para a formação de ácido: 

C6H5CHO* + H2O* → C6H5CHOH* + OH* 

 

A partir de um gráfico do perfil de reação com energias para cada etapa 

elementar da oxidação seletiva do álcool benzílico foi possível inferir qual estrutura 
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fornece um caminho energético mais favorável (figura 12). Nas duas primeiras etapas 

têm-se os reagentes livres e a adsorção do álcool benzílico. Para o modelo 1, o delta 

de energia é positivo, o que indica que a adsorção do álcool não é favorável, podendo-

se fazer uma pré-conclusão de que a reação não terá um progresso significativo. 

Contrariamente, a adsorção é facilitada para os outros dois modelos, indicada pelo 

delta de energia negativo. Porém, para as etapas (5) e (6) que correspondem à 

dessorção da água e do benzaldeído, no modelo 3, há uma adsorção muito forte 

desses intermediários. Verifica-se que uma maior energia é necessária para a 

dessorção dos produtos, o que acaba comprometendo os próximos ciclos catalíticos, 

justificando a queda de conversão para os catalisadores mais ricos em paládio. É 

interessante observar que o intermediário OH, formado após a transferência do 

primeiro próton, é uma espécie com vida curta, pois sua formação não é favorável 

para nenhum modelo e seu consumo é muito fácil. É importante que a etapa de 

dessorção da água (etapa 5) seja facilitada para garantir sua seletividade frente ao 

benzaldeído, pois a água e o aldeído podem levar à subprodutos indesejados. Como 

pode ser observado, a etapa de dessorção da água é exotérmica para os modelos 

contendo até uma monocamada e endotérmica para mais de uma monocamada.  
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Figura 12. Perfil de reação para oxidação seletiva de álcool benzílico para benzaldeído. 

Ilustração representada pelas esferas azuis (Pd), amarelas (Au), cinzas (C), brancas (H) 

representam as diferentes etapas de reação para o modelo Au@Pd com uma monocamada 

de Pd. Adaptado de Silva et al (2014)107.  

 

Assim, pode-se concluir que a quantidade de sítios ativos para a adsorção do 

álcool aumenta com a quantidade de paládio. Essa proporcionalidade, porém, 

apresenta um limite para a atividade do catalisador, pois quanto mais paládio a casca 

possui, mais difícil é a dessorção do produto de interesse, o que compromete a 

limpeza da superfície para os próximos ciclos catalíticos e consequentemente, o 

desempenho do catalisador. Essas observações são coerentes com o comportamento 

do tipo-vulcão constatado nos catalisadores com maior tamanho de nanopartículas 

sintetizados neste trabalho (tamanhos médios de 6 e 10 nm), onde o desempenho 

catalítico atinge seu máximo com catalisadores de ouro contendo percentual de 

paládio próximo ao necessário para formar uma monocamada de paládio em sua 

Coordenada de Reação 
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superfície, bem como com os estudos encontrados na literatura105,107,117. Para as 

nanopartículas menores, com tamanho médio de 2 nm, a quantidade de paládio 

necessária para atingir o máximo de atividade é inferior a uma monocamada. Na 

catálise, NPs com tamanhos acima de 5 nm podem ser considerados bulk; os cálculos 

teóricos anteriores foram projetados para o ouro bulk, podendo este ser um dos 

motivos para a diferença de comportamento do catalisador de 2 nm, considerado um 

nanocluster, em relação aos catalisadores de 6 e 10 nm.  

A atividade catalítica pode também ser explicada através dos efeitos ligantes e 

da distorção (strain effect), que têm influência sobre as propriedades de adsorção, 

processo essencial na catálise heterogênea.  

Os catalisadores de Au e Pd podem ter sua performance melhorada com ajuste 

da sua banda d através do efeito ligante, que pode ser explorada nas estruturas core-

shell e liga. O Pd, diferentemente do Au, possui uma banda d que se superpõe 

parcialmente ao nível de Fermi118, o que explica a sua maior reatividade em muitas 

reações. O uso de um metal menos eletronegativo, como o Au, pode reduzir a 

densidade eletrônica, levando a um abaixamento da posição da banda d118, 

controlando adsorções excessivas que podem desativar o catalisador.  

 No caso das ligas AuPd, a banda d geralmente se afasta do nível de Fermi, o 

que não é necessariamente verdade, para o core-shell. Cui et al119 reportou que nas 

estruturas core-shell de AuPd com casca de paládio, a banda d se aproxima do nível 

de Fermi em relação às ligas. Esse comportamento oposto ocorre devido à maior parte 

do paládio estar longe do ouro, levando a fracos efeitos de ligantes, nesse caso, a 

regulação das estruturas eletrônicas é feita primariamente por discordâncias entre 

casca e núcleo. O ouro tendo um parâmetro de rede muito maior que do paládio 

acarretará tensões de tração nos átomos da casca. Nas estruturas Au@Pd, 
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aumentando a casca de paládio, o efeito da tração do ouro sobre o paládio vai 

diminuindo (como tração promove aproximação do nível de Fermi, diminuindo esse 

fator, ocorre afastamento da banda), e assim, ocorre abaixamento da banda d, 

resultando na diminuição da força de adsorção120. Ou seja, o efeito ligante 

(responsável pela diminuição da adsorção) vai diminuindo à medida que o tamanho 

da casca aumenta e o efeito strain que o ouro tem sobre o paládio também diminui 

devido ao seu afastamento, fazendo com que a banda d se afaste do nível de Fermi. 

Para camadas incompletas, o efeito ligante exerce maior influência; há aumento da 

densidade eletrônica do paládio e assim, abaixamento da posição do centro da banda 

d que leva a menor capacidade de adsorção. Com o aumento da espessura da casca, 

o efeito de distorção exerce maior influência em relação ao efeito ligante. O aumento 

da quantidade de paládio leva ao aumento das tensões de tração, que elevam a 

posição da banda d e facilitam os processos de adsorção. Ambos os efeitos, ligante e 

de distorção, diminuem com o aumento da espessura da casca; assim, para sistemas 

com mais de uma camada completa, é esperado uma diminuição das taxas de reação, 

como foi verificado em trabalhos anteriores (Silva et al 107) e no presente trabalho para 

nanopartículas de ouro de tamanho médio de 6 e 10 nm.  

Para as nanopartículas de ouro de tamanho médio de 2 nm, os resultados de 

EXAFS, no entanto, mostram que o paládio inicialmente se deposita sobre o ouro, 

porém após uma certa concentração, o excesso de paládio parece se misturar com o 

ouro formando uma liga, sugerindo que essa pode ser a razão da desativação do 

catalisador e não necessariamente a formação de uma monocamada de paládio, 

como sugerido para nanopartículas maiores. Nesse caso, à medida em que há a 

formação da liga, ocorre um afastamento da banda d do nível de Fermi e 

consequentemente, diminuição da taxa de reação.  
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4.7 Escopo reacional 

 

O catalisador  Au@Pd/TiO2 (2,6 nm Au e 40 mol% Pd) foi testado em reações 

de oxidação de outros álcoois nas mesmas condições de pressão e temperatura 

empregadas anteriormente (6 bar de O2 a 100 oC). Com exceção do álcool benzílico 

e 1-feniletanol (tabela 3, entradas 1 e 2), o tempo de reação para os demais álcoois 

alifáticos foi aumentado para 15 horas. As conversões alcançadas variaram bastante, 

com o 1-feniletanol apresentando melhor resultado, tanto a conversão quanto a 

seletividade ficaram próximos de 100%, com apenas 2,5 h de reação. O ciclohexanol 

apresentou a segunda melhor conversão (83%) e manteve a alta seletividade (99%), 

em 15 horas de reação. O 1-heptanol apresentou apenas 25% de conversão e 67% 

de seletividade, em 15 horas de reação. O ciclopentanol e o 2-octanol apresentaram 

resultados muito próximos, com conversão em torno de 65% e seletividade de 99%.  
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Tabela 3. Oxidação de álcoois utilizando o catalisador Au@Pd/TiO2. 

Entrada Substrato Produto Tempo 
(h) 

Conv. 
(%)a 

Sel. 
(%)a 

1  

 

 

 

2,5 98 
 
 
 

88 

2 

  

2,5 99 
 
 
 

>99 

3 

  

15 83 
 
 
 

>99 

4 

  

15 67 
 
 
 

>99 

5  
 

 
 

15 25 
 
 
 

67 

6  

 

 

 

15 65 
 
 
 

>99 

Condições reacionais: 6 bar de O2 , 100 oC e razão molar (molsubstrato/molcatalisador) igual a 2500.  

aObtidas através da análise CG usando bifenila como padrão interno 
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5 CONCLUSÃO 

Estudos anteriores em nosso grupo de pesquisa exploraram sistemas contendo 

Au puro na presença de base, AuPd na forma de liga e na forma Au-core/Pd-shell em 

reações de oxidação de álcoois. Havia uma hipótese de que o sistema core-shell 

apresentava um máximo de atividade muito próximo da composição necessária para 

recobrir o núcleo de ouro com uma camada atômica de Pd. Porém, o método da 

impregnação-redução empregado resultava em nanopartículas de ouro polidispersas, 

ou seja, com uma distribuição larga de tamanhos. O método de síntese de 

nanopartículas de ouro utilizado nesta dissertação, no entanto, permitiu de forma 

simples e reprodutível a obtenção de partículas de tamanhos controlados e diferentes 

entre si (aproximadamente entre 2 nm e 10 nm) através da variação de temperatura 

empregada na síntese coloidal. Com isso, foi possível desenvolver catalisadores 

bimetálicos ouro-paládio do tipo core-shell e realizar estudos sobre o efeito da adição 

de diferentes quantidades de paládio sobre o ouro na reação de oxidação do álcool 

benzílico.   

 Os estudos de conversão e seletividade realizadas em tempo fixo para as 

nanopartículas de 2,6 nm, 6,4 nm e 10,6 nm apresentaram o máximo de conversão 

em 40 mol%, 20 mol% e 12,5 mol% de paládio adicionado, respectivamente. Esses 

resultados, bem como um estudo cinético realizado com a amostra com menor 

tamanho de partículas, mostram um comportamento do tipo vulcão, onde ocorre um 

aumento da conversão com o aumento da quantidade de paládio até atingir um 

máximo, seguido e um decréscimo da conversão com adição de quantidades maiores 

de paládio, para todos os catalisadores.  A porcentagem de paládio necessária para 

atingir o máximo de conversão é próxima (80-90%) da quantidade de paládio para 

recobrir a superfície do ouro com uma monocamada de átomos de paládio, para as 
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nanopartículas de ouro de 6,4 nm e 10,6 nm.  Com as nanopartículas de ouro de 

tamanho médio de 2,6 nm, o máximo de atividade foi atingido com a adição de 60% 

da quantidade de paládio necessária para recobrir a superfície do ouro com uma 

monocamada de átomos de paládio. Adições de mais do que 40 mol % Pd causam 

um decréscimo das taxas de reação. 

 A perda da atividade dos catalisadores ricos em paládio foi atribuída, em 

trabalhos anteriores, justamente ao aumento da espessura da camada da paládio que 

resulta em uma maior dificuldade de dessorção dos intermediários e produtos. Nesta 

hipótese, o paládio ao ser adicionado às nanopartículas de ouro, se agrega ao redor 

do núcleo até que se forme uma casca recobrindo a superfície do metal com uma 

monocamada de Pd. O paládio adicional se sobrepõe à primeira monocamada até 

completar uma segunda camada e assim, sucessivamente.  Os resultados 

experimentais e a caracterização da estrutura local dos catalisadores de Au (2 nm) 

por meio da análise de EXAFS mostram, no entanto, que há uma reestruturação dos 

catalisadores bimetálicos, antes mesmo que uma monocamada de paládio seja 

depositada sobre o ouro. A adição de até 40 mol% de Pd leva à formação de uma 

estrutura core-shell com presença de Pd preferencialmente na superfície do núcleo 

de ouro. Porém, aumentando a quantidade de paládio para 60 mol%, ocorre uma 

reestruturação interna na qual parte do Pd parece se difundir para o núcleo de Au 

formando uma liga. Além disso, os resultados de EXAFS indicam que parte do Pd se 

mantém segregado, possui mais vizinhos Pd-Pd, sugerindo que ainda há paládio na 

superfície. Portanto, uma segunda hipótese para o decréscimo de atividade seria 

devido à migração de paládio para o núcleo, diminuindo os sítios de paládio na 

superfície.  
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Baseando-se em estudos anteriores e analisando os resultados apresentados 

nesta dissertação, podemos concluir que os catalisadores bimetálicos de ouro-

paládio, de fato, apresentam um desempenho muito superior aos seus respectivos 

catalisadores monometálicos, porém as proporções de ouro e paládio necessárias 

para atingir o máximo de atividade catalítica dependem tanto do tamanho do core de 

ouro como da quantidade de paládio. Para nanopartículas de ouro maiores do que 6 

nm, a quantidade de paládio necessária para obter o máximo de atividade pode ser 

estimada pela teoria dos “números mágicos” e corresponde aproximadamente a uma 

monocamada de paládio sobre ouro. Para nanopartículas menores (2-3 nm), o modelo 

não pode ser aplicado e o máximo de atividade foi obtido pela adição de menores 

quantidades de paládio do que aquela prevista no modelo. 

Os resultados envolvendo a evolução estrutural e atividade das nanopartículas 

AuPd abriram novos caminhos para explicar o comportamento desses sistemas 

bimetálicos. Além disso, a proposta da formação de estruturas do tipo core-shell não 

considera que o Pd separado do ouro pode sofrer oxidação. A presença do PdO ainda 

é muito controverso, há estudos que indicam tanto um aumento121 quanto uma 

diminuição122 da atividade do catalisador. Assim, futuros estudos sobre a estrutura dos 

sistemas core-shell AuPd podem explorar as diversas hipóteses apresentadas mais a 

fundo e elucidar o comportamento desses catalisadores bimetálicos mediante 

oxidação. Um estudo sistemático do comportamento de sistemas do tipo core-shell e 

ligas de Au-Pd também será importante para complementar os estudos apresentados 

nesta dissertação.   
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