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Introdução 
Reações de acoplamento tricomponente são de 
grande interesse pois possibilitam o acoplamento de 
três moléculas em uma única etapa liberando, 
geralmente, água.1 Nanopartículas metálicas com 
diâmetro em torno de 50 nm contendo interiores 
vazios e paredes ultrafinas representam uma classe 
interessante de catalisadores, pois permitem tanto a 
obtenção de elevadas áreas superficiais quanto sua 
fácil separação do meio reacional. Este trabalho 
visa a preparação de nanomateriais de prata-ouro 
(Ag-Au) com composição e estrutura (interiores 
sólidos vs. vazios) controladas para aplicações 
como catalisadores para a reação de acoplamento 
tricomponente. 

Resultados e Discussão 
Nanocascas (NCs) de Ag-Au foram preparadas 
através da reação de substituição galvânica entre 
nanoesferas de Ag e diferentes quantidades de 
AuCl4-

(aq) de acordo com a equação:2,3 

 
AuCl4-

(aq)+ 3Ag(s)→ Au(s) + 3Ag+ + 4Cl-(aq) 
 
NCs com 5, 25, 60 e 65 % de Au (em mol) foram 
obtidas e denominadas NC-5, NC-25, NC60, NC-65, 
respectivamente. Após sua síntese, as NCs de Ag-
Au foram empregados na reação de acoplamento 
tricompoente (Esquema 1) para estudar como as 
atividades catalíticas variam em função da 
composição e estrutura destes nanomateriais. 

Esquema 1 – Reação de acoplamento tricomponente 
catalisado por nanocascas de Ag-Au. 
 
Nossos resultados mostraram que o produto foi 
obtido com os rendimentos de 30, 60, 37 e 25 %, 
para NC-5, NC-25, NC60, NC-65, respectivamente. 
Esses resultados indicam que o rendimento da 
reação é fortemente influenciado pela composição e 
estrutura das NCs empregadas. Em todos os casos, 
 

Figura 1: Estruturas preparadas por catálise com 
nanopartículas de Ag-Au 
 
variações nas condições reacionais, como 
quantidade de catalisador, tempo de reação e 
temperatura foram sistematicamente estudas a fim 
de determinar a condição experimental para 
obtenção do produto com melhor rendimento. Todas 
as reações foram acompanhadas por CCD e CG-
FID e caracterizadas por CG-EM e RMN 1H e 13C 
para a identificação do produto e sua pureza. 
Seguindo a otimização das condições 
experimentais, diferentes aminas, alquinos e 
aldeídos têm sido empregados para verificação da 
versatilidade do método (Figura 1).  

Conclusões 
Este trabalho descreve a utilização de nanocascas 
de Ag-Au como catalisadores para a reação de 
acoplamento tricomponente. Nossos resultados 
mostraram que a atividade catalítica é fortemente 
dependente da variação da composição e estrutura 
das nanocascas produzidas. A otimização das 
condições reacionais e a verificação da versatilidade 
do método para diferentes tipos de substratos estão 
em andamento em nosso laboratório.  
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