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Introdução 

O ancoramento de grupos funcionais na superfície 

de nanopartículas de ouro (NPs-Au) possibilita mo-

dular as propriedades de superfície. O ancoramento 

de complexos metálicos, que atuem como sítios ca-

talíticos, em combinação com outros ligantes, é uma 

abordagem promissora que, visa mimetizar o 

ambiente local encontrado em enzimas. Alguns 

estudos, entretanto, indicam que a funcionalização 

das NPs-Au com ligantes que contêm fosfinas 

terminais podem levar à formação de complexos 

assimétricos de Au(I), o que pode impossibilitar o 

ancoramento de complexos contendo este tipo de 

ligante.¹ Desta forma, esse trabalho focou no estudo 

da reação de metátese de 1-hexeno catalisada pelo 

catalisador de Grubbs de 1ª geração na presença de 

NPs-Au (Fig. 1), sendo a primeira etapa de um 

projeto que prevê a funcionalização do catalisador 

de Grubbs com grupo tiol para ancoramento 

específico na superfície das NPs-Au.  

 
Figura 1. Esquema da reação de autometátese do 1-hexeno na 

presença de NPs-Au. 

Resultados e Discussão 

As NPs-Au protegidas com octanotiol foram obtidas 

segundo método da literatura². A distribuição de 

tamanhos, obtida por microscopia eletrônica de 

transmissão, mostrou partículas com tamanhos 

entre 2 e 5 nm, e o espectro de UV-Vis apresentou 

uma banda alargada em torno de 520 nm. A 

ausência de um quarteto em 2,5 ppm no RMN de 
1
H, referente aos hidrogênios mais próximos ao 

enxofre, confirmou que todo tiol presente após 

purificação da amostra está ligado às NPs-Au. A 

ausência de tióis livres é importante para evitar 

interações com o catalisador de Grubbs. 

As reações de autometátese do 1-hexeno foram 

realizadas sob Ar, utilizando catalisador de Grubbs 

de 1ª geração, razão molar 1 mol% e utilizando 

decahidronaftaleno como padrão interno. Também 

foram feitos testes na presença de NPs-Au, com 

relação [Ru]:NPs-Au de aproximadamente 1:5. As 

reações foram acompanhadas durante 1 h por 

cromatografia em fase gasosa e a reprodutibilidade 

foi confirmada pela execução de duplicatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Conversão das reações de autometátese. 

 

Para a reação na ausência de NPs-Au, observa-se 

que a reação atinge um patamar em torno de 9%. O 

espectro de RMN de 
31

P desta reação tem apenas 

um pico em torno de 25,2 ppm, referente a um 

produto de decomposição já relatado³. Acredita-se 

que a decomposição observada pode ser fruto da 

formação de intermediários metilidênicos, que 

podem ser gerados na cisão do metalaciclobutano 

no ciclo catalítico de alcenos terminais. Desta 

maneira, o intermediário, que é extremamente rea-

tivo, desativaria o catalisador no sentido da forma-

ção do complexo não ativo observado através do pi-

co no RMN. Na presença de NPs-Au, a desativação 

ocorre mais rapidamente e a conversão máxima fica 

em torno de 4%. Dois novos picos estão presentes 

no espectro de RMN de 
31

P: um em 46,8 ppm, 

referente a óxido da fosfina³, e o outro em 54,2 

ppm. Com relação a esse último pico, ele pode estar 

relacionado ao equilíbrio dinâmico de complexação 

do tiol na superfície da NP-Au, que pode levar a uma 

interação com o catalisador de três formas: pela 

formação de complexos de Au(I), pela formação de 

um tiocomplexo inativo na reação ou pela interação 

com as fosfinas. 
 
 

Conclusões 

Esse trabalho mostrou que a presença de NPs-Au 
interfere no desempenho do catalisador de Grubbs 
livre na reação de autometátese do 1-hexeno, com a 
formação de novos produtos de degradação. As 
dinâmicas de interações metal-metal e metal-ligante 
podem interferir no ciclo catalítico, como verificado, 
e precisam ser compreendidas.  Análises detalhadas 
em função da concentração das NPs e com o 
catalisador ancorado estão em andamento.  
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