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Resumo - As partículas que possuem dois lados com diferentes propriedades químicas 

são denominadas Janus, como uma referência ao deus de dupla face da mitologia romana. A 

combinação de duas propriedades diferentes no mesmo sistema tem se mostrado interessante 

para inúmeras aplicações. 

Neste trabalho, nanopartículas de ouro anfifílico foram sintetizadas através do 

revestimento seletivo dos hemisférios do núcleo metálico com dois polímeros, um hidrofóbico 

e outro hidrofílico. Em seguida, foi realizado um crescimento preferencial de dióxido de titânio 

sobre a face hidrofílica. Os resultados obtidos por caracterização estrutural e físico-química 

confirmaram a formação de nanopartículas de ouro com um hemisfério recoberto por dióxido 

de titânio com baixa cristalinidade e alta porosidade, comprovando o caráter de Janus. 

As nanopartículas Janus obtidas foram testadas como fotocatalisadores para produção 

de hidrogênio a partir de água. Os resultados mostraram a atividade superior em comparação 

com nanopartículas composta apenas por titânia. 

Assim, este estudo descreve uma nova estratégia para obter nanopartículas Janus, que 

podem ser utilizadas para diferentes aplicações, e também demonstra sua importância nas áreas 

de catálise e produção de gás hidrogênio como combustível renovável. 
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