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1. Introdución 

No XXVIII Congreso de ENCIGA celebrado en Sarria presentabamos unha comunicación 
sobre os Nanomateriais Inorgánicos (1). Esta presentación resultou moi interesante, pero 
demasiado densa para os asistentes, polo que se nos solicitou que trouxeramos, en 
sucesivos congresos, máis comunicacións sobre este tema presentando con máis vagar 
algúns deses interesantísimos e variados Nanomateriais Inorgánicos. 

Dentro destes Nanomateriais Inorgánicos seleccionamos para este congreso de Negreira un 
tipo especial de Nanomateriais Inorgánicos Metálicos: as chamadas Nanopartículas 
Metálicas (NPM). 

Nesta comunicación pretendemos amosar dunha maneira clara e concisa, pero precisa e 
rigorosa: que son estes materiais, cando e como aparecen na historia e cales son as súas 
diversas formas; como se obteñen hoxe, tanto no laboratorio como na industria, estes 
materiais de tamaño “nano”; e cales son as súas aplicacións tanto na industria como na 
bioimaxe, na biomedicina,...etc. 

Como sempre seremos fieis á nosa intención de Informar, Instruír e Divertir nesta 
comunicación, pero seremos rigorosos no tratamento do tema, de modo que cantos asistan 
á nosa exposición poderán quedar informados e postos ao día sobre a transcendencia actual 
de como son e para que serven as Nanopartículas Metálicas. 

 

2. Que son as Nanopartículas Metálicas (NPM) 

Como o seu nome indica as Nanopartículas Metálicas, “NPM”, son partículas metálicas de 
dimensión “nano” (dimensión entre 1-100 nm) nalgunhas das súas dimensións do espazo 
[ver o concepto de Nomateriais en (1,2)]. 



Coñécense e prepáranse na actualidade nanopartículas de: ouro, prata, titanio, FePt, 
SnO2,...etc. De todas elas as máis coñecidas na historia, e as máis utilizadas na actualidade, 
son as de ouro e prata e, pola súa transcendencia na actualidade, presentaremos nesta 
comunicación o tema sobre as Nanopartículas de Ouro (NPAu).  

As NPAu son coñecidas e utilizadas na historia dende cando menos o século IV desta era, 
cando uns xoieiros e vidreiros romanos fabricaron, moi probablemente sen saber ben o que 
facían, a chamada “copa de Licurgo” (unha fermosa copa de vidro que se atopa no Museo 
Británico de Londres) utilizando nanopartículas de ouro e prata duns 50-70 nm de diámetro 
distribuídas no interior do vidro.  

Na Figura 1 vese o efecto producido por estas nanopartículas na copa de Licurgo: cando se 
ilumina con luz reflectida, a coloración na citada copa, resulta ser verde (Figura 1 esquerda); 
namentres que se ve vermella ao iluminala con luz transmitida (iluminada dende o interior 
da copa, Figura 1 dereita). 

 

 
Figura 1. Copa de Licurgo (Museo Británico, Londres). 

Este mesmo efecto é o que observamos hoxe nas vidreiras dos rosetóns das catedrais 
románicas e góticas dos séculos XIII-XV, que se construíron con vidros que contiñan este 
tipo de nanopartículas. 

Dado que se vai escribir sobre NPAu, no que segue convén que teñamos unha idea da 
variedade de formas que poden ter estes Nanomateriais Inorgánicos Metálicos (vese na 
Figura 2 que son moi variadas); aínda que nós centrarémonos nas nanoesferas (a) e as 
nanobarras (b,d). 



 

Figura 2. Formas das NPAu 
(L. Dykman et al., Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 2256). 

Nos últimos 30 anos é enorme a curiosidade que ten espertado o estudo destas NPAu polo 
que se ten multiplicado moito o número das publicación realizadas sobre elas; esta 
curiosidade deriva das singulares propiedades de superficie, físicas, químicas, ópticas e 
eléctricas que amosan estas nanopartículas. Debido a estas e a outras propiedades tense 
incrementado moito o estudo das súas aplicacións: en usos biomédicos; no campo da 
bioimaxe; en fototerapia; como interesantes biosensores químicos; e, moi particularmente, 
como transportadores de xenes e de medicamentos no interior dos organismos dos seres 
vivos. Entre as súas importantes aplicacións biomédicas podemos avanzar: a gran 
capacidade que presentan para penetrar as paredes celulares, por endocitose; e a súa 
biocompatibilidade. 

 

3. A obtención das Nanopartículas de Ouro (NPAu) 

Michael Faraday pasa por ser o primeiro científico na historia en obter no laboratorio estas 
NPAu xa que, no ano 1857, publicou un traballo sobre a súa obtención reducindo un 
tetracloroaurato metálico con fósforo, nun disolvente axeitado como disulfuro de carbono, 
seguindo a reacción: 

AuCl4-   +  P4  +  CS2  →   Au(s)          (NPAu) 

Esta reacción é hoxe doada de entender ao coñecerse o carácter oxidante do Au(III), de 
acordo co seu semipar: 



[AuCl4]-   +   3e-   →   Au(s)   +   4Cl-    Eo = 0.93V 

Este elevado valor do potencial é o que determina que redutores moi suaves como o 
fósforo, o ácido cítrico, o ácido ascórbico e similares, poidan reducilo dando lugar á 
formación de nanopartículas de ouro. Cando o redutor (o disolvente ou algúns dos ligandos 
presentes), pode recubrir esas nanopartículas formadas, o proceso resulta máis favorable 
chegándose a formar instantaneamente o embrión (núcleo, xermolo ou semente) e, logo, 
este núcleo de NPAu faise medrar ata acadar o tamaño desexado; finalmente podemos 
proceder a recubrir estas nanopartículas formadas co ligando que queiramos. 

Un dos métodos de obtención de nanobarras, utilizados na actualidade, consiste na síntese 
destas NPAu en medio acuoso en tres etapas (ver Figura 3). Nesta figura presentamos as 
dúas primeiras etapas nas que se forman as sementes (etapa I) por redución do ácido 
HAuCl4 con citrato sódico, en auga, de modo que se forma unha disolución de sementes de 
Au(I)/citrato que se reducen posteriormente con NaBH4 ata conseguir nanosementes de 
ouro/citrato dun tamaño duns 4nm. 

 

Figura 3. Exemplo de obtención de NPAu en medio acuoso (recubertas con CTAB). 

 

Na etapa II prepárase unha disolución stock de Au(I) por redución de HAuCl4 con ácido 
ascórbico, nunha disolución acuosa que contén bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) 
que vai actuar como recubridor das NPAu. 

Nunha terceira etapa engádense, sobre as sementes desas NPAu da etapa I, esta disolución 
stock, para que as vaian facendo medrar ata acadar o tamaño que queiramos. A presenza de 



sistemas redutores suaves, como Ag(I), I2,...etc., nesta disolución, incrementa a velocidade 
do proceso de formación e crecemento destas NPAu. 

 

4. As aplicacións das Nanopartículas de Ouro (NPAu) 

A alta sensibilidade que presentan as NPAu, xunto coa súa biocompatiblidade, constitúen e 
explican o enorme éxito das súas aplicacións e o interese por estudar con máis 
profundidade este fenómeno en medios biolóxicos. A modo de exemplo sinalaremos (ver 
Figura 4) a banda SPR (Resonancia de Plasmón Superficial) dunha NPAu esférica de 12 nm 
que se sitúa no entorno dos 530 nm de lonxitude de onda. Estas NPAu absorben entre o 
visible e o infravermello cercano e orixinan tanto fenómenos de absorción como de 
dispersión da luz; sendo a importancia relativa de cada un destes fenómenos función do 
tamaño desas nanopartículas. 

 

Figura 4. Espectro de plasmón dunha NPAu. 

Cómpre sinalar que a forma das NPAu inflúe nas frecuencias das bandas de plasmón que 
presentan: estas frecuencias das partículas esféricas nin son iguais nin se presentan na 
mesma zona do visible que as correspondentes ás nanobarras e ás outras posibles formas. É, 
polo tanto, importante estudar como son e como se desprazan as bandas de plasmón dunha 
nanobarra. 

Na Figura 5 amósase como é o comportamento dunha nanobarra metálica no seu SPR; vese 
como presenta dúas bandas de plasmón correspondentes ás dúas distintas oscilacións 
bipolares que presenta ao longo do eixo lonxitudinal e ao do transversal. A banda de 
plasmón transversal preséntase a números de onda máis baixos (sobre 500 nm) e a banda 
de plasmón lonxitudinal aparece a números de onda máis altos (sobre 740nm). 



 

Figura 5. Espectro de absorción dunha nanobarra metálica. Os valores numéricos insertados coa 
clave de cores indican a chamada “relación de aspecto”, amosando a influencia do tamaño da 

nanobarra sobre a posición das bandas no espectro.  

As potenciais aplicacións das NPAu son moi interesantes e variadas; como exemplo 
ilustrativo citaremos: o aumento da eficiencia das celas fotovoltaicas; o emprego na catálise 
(fotocatálise) de procesos de eliminación de refugallos industriais; o seu uso como sensores 
químicos moi eficientes; o seu emprego nas tecnoloxías da información (ler e escribir 
información dun modo máis compacto); as aplicacións en biomedicina (diagnose das 
enfermidades e terapia das mesmas); etc. 

Discutiremos con máis vagar como poden actuar as NPAu como sensores químicos. 
Indicadas as propiedades fotoquímicas das NPAu é doado comprender a súa utilidade como 
sensores químicos moi sensibles e versátiles na detección de moitos analitos. Así, detectar a 
presenza de potasio en medio doutros metais alcalinos e en moi pequena proporción 
respecto deles non era, ata o momento, un problema doado de resolver; pero hoxe podería 
resolverse utilizando sondas de NPAu. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sensor dunha NPAu para detectar K+ en cantidades microscópicas e na presenza doutros 
ións metálicos e nun gran exceso. 
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Na Figura 6 preséntase un sensor colorimétrico para ions K+ nun medio con moi variados 
ións (Li+, Cs+, NH4+, Mg2+, Ca2+,...) e, para complicalo máis, cun gran exceso de Na+. O sensor 
empregado ten unha sensibilidade de 7-6̇⋅10-6 M e, como se ve na Figura 6, é unha NPAu 
recuberta dun tiol que leva un éter coroa (o 15-coroa-5) nun extremo. É este éter coroa o 
que forma unha molécula sándwich que despraza dun modo moi significativo a banda de 
plasmón. O sensor é de color vermello e continúa a selo na presenza dun gran exceso de 
Na+; pero cambia a azul na presenza de moi cativas cantidades de K+. 

 

5. Remate 

Esta comunicación sobre as Nanopartículas de Ouro (NPAu) ten como obxectivo xeral non só 
iniciarvos neste tema e poñervos na pista do interese actual do mesmo, senón e sobre todo 
espertar o voso entusiasmo para que continuedes no seu estudo ata saber moito máis deste 
interesantísimo tema. 
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