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Introdução 
Reações de transferências de hidrogênio de 

alcóxidos, ou álcoois, na presença de base, com 
haletos de rutênio são métodos conhecidos para a 
preparação de hidretos de rutênio. A hidrogenação 
de cetonas por complexos de rutênio pode 
acontecer basicamente por dois mecanismos 
distintos: hidrogenação por esfera interna e 
hidrogenação assistida por ligantes auxiliares 
(mecanismo por esfera externa)1. 

O presente trabalho tem como objetivo 
agregar complexos catiônicos de rutênio contendo 
grupos N-N e P-P doadores à superfície aniônicas 
de nanopartículas de ouro (AuNPs-) por interação 
eletrostática para formar espécies (Ru-AuNPs)2. 
Estas novas espécies foram empregadas como 
precursores catalíticos em reações de transferência 
de hidrogênio para redução da acetofenona a 
feniletanol. 

Resultados e Discussão 
Ru-AuNPs foram obtidas pela interação 

eletrostática entre complexos catiônicos de rutênio e 
da superfície aniônica de nanopartículas de ouro 
(AuNPs-). Um típico experimento é descrito como se 
segue: em um tubo Schlenk conectado em uma 
linha de vácuo/argônio o di(haleto) complexo 
[RuCl2(dppb)(bipy)]3 (10µmol) foi dissolvido em 
metanol (10 mL) e mantido em agitação magnética 
por 1 hora, sob refluxo. O complexo resultante  
[RuCl(dppb)(bipy)(CH3OH)]+ foi adicionado em uma 
solução coloidal de AuNPs4 (10 mL; 0,05 mol.L-1). 
Após 10 minutos em agitação magnética, a mistura 
resultante foi evaporada até a secura sob vácuo e 
redissolvida em isopropanol (10 mL) e utilizada 
como pré-catalisador na hidrogenação da 
acetofenona (10 mmol, 0,2 mol.L-1) na presença de 
KOH (0,2 mol.L-1 em isopropanol).	  Todas	  as	  reações	  
foram	  realizadas	  a	  82	   oC	  sob	  atmosfera	  de	  argônio	  
Relação molar pré-calisador / AuNPs / acetofenona / 
KOH = 1 / 0,5 / 1000 / 20. Este mesmo 
procedimento foi realizado para os complexos trans-
[RuCl2(PPh3)2(bipy)] e cis-[RuCl2(dppb)(Mebipy)] 
{dppb = 1,4-bis(difenilfosfina)butano; PPh3 = 
trifenilfosfina, bipy = 2,2’-bipiridina; Mebipy = 4,4’-

dimetil-2,2’-bipiridina. As reações catalíticas foram 
acompanhadas por cromatografia gasosa utilizando 
n-hexadecano como padrão interno para 
quantificação do produto. 
Tabela 1: Hidrogenação da acetofenona por 
transferência de hidrogênio utilizando Ru-AuNPs. 

Pré-catalisador 
Tempo 

(h) 
Feniletanol 

(%) 

TOF 
(h-1) 

cis-[RuCl2(dppb)(bipy)] 1 50 500 

AuNPs 5,5 4 --- 

cis-[RuCl2(dppb)(bipy)]/AuNPs 5,5 97 176 

cis-[RuCl2(dppb)(bipy)]/AuNPs 2 97 485 

cis-[RuCl2(dppb)(bipy)]/AuNPs 1 84 840 

cis-[RuCl2(dppb)(Mebipy)] 1 46 460 

cis-[RuCl2(dppb)(Mebipy)]/ 
AuNPs 

1 85 850 

trans-[RuCl2(PPH3)2(bipy)] 1 0 0 

trans-[RuCl2(PPH3)2(bipy)]/ 
AuNPs 

1 68 680 

trans-[RuCl2(PPH3)2(bipy)]/ 
AuNPs + 5 eq. PPh3 

1 3 30 

TOF = turnover frequency = mol feniletanol/mol de [Ru]/h. Todas 
as reações foram feitas em duplicata.  
 

Conclusões 
É possível observar que os complexo de 

rutênio agregados as AuNPs apresentaram uma 
atividade catalítica superior na redução catalítica da 
acetofenona para feniletanol em relação aos 
complexos sem AuNPs. A AuNPs sozinha 
apresentam uma baixa atividade catalítica nas 
mesmas condições reacionais. Reações realizadas 
na presença de PPh3 (5 vezes em excesso em 
relação ao complexo de rutênio) inibiram a atividade 
catalítica das Ru-AuNPs, sugerindo a necessidade 
de um ponto de coordenação via dissociação de 
grupos -P para o desenvolvimento da reação.  
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