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RESUMO 

 

Título: Poliacrilamida impregnada com PdCl2: preparo, caracterização e aplicação 

catalítica na reação de Suzuki-Miyaura 

 

Autor: Glademir Alvarenga 

Orientador: Prof. Dr. Gilber Ricardo Rosa 

 

Os acoplamentos cruzados de Suzuki-Miyaura são de extrema importância 

devido a sua aplicabilidade industrial, especialmente, na indústria farmacêutica. Para 

aumentar o escopo da referida reação, produziu-se um novo catalisador impregnando 

PdCl2 em poliacrilamida (PAAM). Assim, o precursor catalítico Pd/PAAM foi 

caracterizado através de microscopia eletrônica de varredura (MEV-EDS), 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) e 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). O sistema 

catalítico para a reação de Suzuki-Miyaura foi otimizado em condições ambientalmente 

amigáveis, pois é livre de fosfina, utiliza etanol como solvente e baixa quantidade de 

paládio (120 mg; 0,3 mol%) a uma temperatura de 100 ºC e K2CO3 como base. O 

catalisador Pd/PAAM mostrou-se eficiente para iodetos de arila com rendimentos na 

ordem de 99%, para brometos de arila os resultados foram de 98% e  para cloretos de 

arila os rendimentos obtidos foram de 45%, tolerando diversos grupos substituintes no 

anel aromático. Também verificou-se o reuso do Pd/PAAM constatando-se atividade 

catalítica até o quinto reciclo (seis reações consecutivas), para a reação de 

acoplamento entre o ácido fenilborônico com 4-iodoanilina, utilizando etanol como 

solvente e K2CO3 como base, sendo a mesma reduzida gradativamente por lixiviação 

do metal. O rendimento final obtido após cinco reciclos foi de 45%. O precursor 

catalítico Pd/PAAM mostra-se uma alternativa de baixo custo, eficiente e isento de 

ligantes auxiliares tóxicos. 

Enfim, o novo sistema catalítico Pd/PAAM desenvolvido para reações de 

acoplamento cruzado C-C de Suzuki-Miyaura, além de eficiente, apresentou benefícios 

interessantes como baixo custo e menor impacto ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Title: Polyacrylamide impregnated with PdCl2: preparation, characterization and 

catalytic application in Suzuki-Miyaura reaction 

 

Author: Glademir Alvarenga  

Advisor: Prof. Dr. Gilber Ricardo Rosa 

 

           Suzuki-Miyaura cross-coupling are extremely important because of this several 

applications such as, especially in the pharmaceutical industry. To increase the scope 

of that reaction produced a new catalyst PdCl2 impregnating polyacrylamide (PAAM). 

Thus, the catalyst precursor Pd/PAAM was characterized by scanning electron 

microscopy (SEM-EDS), optical emission spectrometry with inductively coupled plasma 

(ICP-OES) and infrared spectroscopy Fourier transform (FT-IR). The catalyst system for 

Suzuki-Miyaura reaction was optimized in environmentally friendly conditions, i.e., it is 

free from phosphine, uses ethanol as solvent and the low amount of palladium (120 mg, 

0,3 mol%) at a temperature of 100 °C and K2CO3 as a base. The Pd / PAAM was 

efficient for halide aryl with yields in the order of 99%, to bromides aryl results were 98% 

and aryl chlorides the yields obtained were 45%, tolerating different substituent groups 

on the ring aromatic. Moreover the reuse of Pd / PAAM was also evaluated catalytic 

activity until the fifth recycle (six consecutive reactions) to the coupling reaction between 

phenylboronic acid and 4-iodoaniline using ethanol as solvent and K2CO3 as base, 

being the same gradually reduced by leaching metal. The final yield obtained after five 

recycles was 45%. The catalyst precursor Pd / PAAM shows an alternative low-cost, 

efficient and free from toxic auxiliary ligands. 

          Finally the new catalytic system Pd/PAAM developed for cross-coupling reactions 

of Suzuki-Miyaura C-C, besides efficiently present edinteresting benefits such aslow 

cost and reduced environmental impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1979, o professor Akira Suzuki, juntamente com outros pesquisadores, 

desenvolveu um sistema catalítico extremamente importante na síntese de moléculas 

orgânicas. A reação de acoplamento cruzado entre haletos orgânicos ou pseudo-

haletos com organoboranos, catalisada por paládio, sob condições moderadamente 

básicas, proposta por eles, mostrou-se um método altamente versátil para a formação 

de ligações carbono-carbono e que tolera a presença de vários grupos funcionais.1 

Dentre as razões para o destaque alcançado por essas reações ao longo das 

últimas décadas, encontram-se a sua grande capacidade de aplicação em processos 

industriais, com destaque para a indústria farmacêutica. Exemplos de aplicações 

industriais ou em larga escala da reação de Suzuki-Miyaura são frequentes na 

literatura: a síntese do antibiótico anti-MRS (anti-methiciline resistant staphylococus) 

realizada pela Merck;2 cumarinas3 como as 2-arilciclohexenonas, as quais são 

intermediários úteis para a síntese de diversos produtos naturais e sintéticos com 

importância biológica;4 o anti-hipertensivo Valsartan (Novartis) e drogas com potencial  

utilização no combate da malária derivadas da 4-aminoquinolina.5  Além de fármacos, 

esses acoplamentos cruzados tem sido aplicados em grande escala na geração de 

compostos importantes para a indústria eletrônica.1 

Mas, as reações de acoplamento cruzado de Suzuki-Miyaura (figura 1.1) 

merecem atenção especial devido à sua alta aplicabilidade na síntese de moléculas 

bioativas.  

+ X
[Pd], ligante

base, solvente
  temperatura

B(OH)2

R1 R2 R2R1

 

Figura 1.1. Acoplamento catalítico de Suzuki-Miyaura. 

 

Os sistemas catalíticos clássicos para essa reação operam com o metal paládio 

coordenado a ligantes básicos como fosfinas ou carbenos. As fosfinas apresentam um 

desempenho superior no acoplamento C-C, contudo, possuem alta toxicidade e 

dificuldade de uso baseado em suas propriedades pirofóricas.  
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A catálise homogênea utilizada em acoplamentos cruzados apresenta algumas 

dessas características, como por exemplo, maior rendimento no produto. É ideal para 

escala laboratorial, porém, apresenta baixa reciclabilidade do catalisador e, portanto, 

não é a mais indicada para a escala industrial.  

A catálise heterogênea apresenta vantagens relevantes, as quais tornam 

interessante a sua aplicabilidade, quando em escala de produção industrial. Dentre 

elas destacam-se a possibilidade de recuperação e reutilização do catalisador, 

favorecida por uma maior facilidade de separação do catalisador dos substratos e, 

consequentemente, a redução de custos de produção. Sua desvantagem reside no 

menor rendimento, quando comparada com a catálise homogênea. 

Por essas razões, a busca por novas rotas sintéticas de menor custo e, 

principalmente, por catalisadores heterogêneos robustos com rendimentos similares 

aos homogêneos sempre é almejada. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo a preparação, caracterização e 

aplicação de um sistema catalítico de Pd2+ impregnado em hidrogel e sua aplicação na 

reação de Suzuki-Miyaura. Com intuito de alcançar tal objetivo, criou-se um sistema 

catalítico sem ligantes auxiliares utilizando o polímero poliacrilamida para absorver 

soluções contendo o cátion Pd2+. A literatura não mostra investigação desse tipo para a 

reação de Suzuki-Miyaura, apenas observa-se um único relato utilizando 

nanopartículas de Pd(0) suportadas em poliacrilamida modificada com ligante fosfinito.6 

O capítulo 2 desse trabalho faz uma revisão das características e aplicações da 

PAAM, bem como, faz um breve histórico da reação de Suzuki-Miyaura com diferentes 

sistemas catalíticos, dando ênfase às publicações mais recentes. As publicações 

mencionadas servirão como parâmetros comparativos extremamente importantes para 

comprovação da eficiência do catalisador heterogêneo Pd/PAAM produzido nos 

estudos aqui relatados. 

 No capítulo 3 serão abordados a síntese e as caracterizações do precursor 

catalítico Pd/PAAM produzido, a avaliação da atividade catalítica e a caracterização 

dos produtos obtidos. 

          No capítulo 4 serão discutidos os resultados e as análises realizadas avaliando-

se a aplicação na reação de Suzuki-Miyaura de outros substratos, bem como, a 



 3 

investigação das potencialidades e limitações do método, como por exemplo, o número 

de reciclos do catalisador. 

         O capítulo 5 tratará das conclusões sobre o escopo desenvolvido fazendo 

considerações finais sobre os resultados obtidos, discutindo as vantagens e 

desvantagens do método, quando comparado a outros sistemas catalíticos clássicos a 

base de paládio. 

         Enfim, o presente estudo tem por objetivo geral desenvolver um sistema catalítico 

a base de paládio impregnado eficiente para o acoplamento catalítico de haletos de 

arila com ácidos arilborônicos. E como objetivos específicos pode-se destacar os itens 

abaixo relacionados: 

• Testar PdCl2 impregnado em poliacrilamida como catalisador do acoplamento C-

C de Suzuki-Miyaura; 

• Caracterizar o precursor catalítico produzido; 

• Aumentar o escopo do sistema catalítico desenvolvido visando bons resultados 

com cloretos de arila; 

• Avaliar o número de reciclos do precursor catalítico produzido no acoplamento 

C-C. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

 

2.1. Importância, aplicações e usos da reação de acoplamento de Suzuki-Miyaura 

 

As reações de acoplamento cruzado, principalmente as de Suzuki-Miyaura, 

ganharam enorme projeção no cenário mundial demonstrando serem processos 

extremamente eficientes e de grande versatilidade na formação de ligações C-C, um 

processo essencial na construção de moléculas orgânicas. Esses processos catalíticos 

são hoje empregados em laboratórios de pesquisas e laboratórios industriais 

envolvidos na produção de moléculas bioativas e novos materiais. 

A mais relevante aplicação da reação de Suzuki-Miyaura é na obtenção de 

moléculas bioativas utilizadas na indústria de fármacos e agroquímica. Dentre as 

moléculas construídas, pode-se destacar os derivados da 4-aminoquinolina - drogas 

com potencial aplicação no combate à malária - sintetizados, via reação de Suzuki, por 

Melnyk e colaboradores (figura 2.1).5 

NCl

HN

Br

NEt2

NCl

HN

R'

NEt2

R'-B(OH)2, Pd(OAc)2

P(o-tol)3, TBAB, Na2CO3

tolueno, etanol

60 oC
 

 
 

Figura 2.1. Esquema reacional de derivado da 4-aminoquinolina sintetizado por Melnyk via acoplamento 
de Suzuki-Miyaura.5 

 
 

Em 2004, Massui e colaboradores desenvolveram o diariltiofeno, uma molécula 

com propriedades luminescentes com potencial aplicação como contraste na área 

médica, via acoplamento de Suzuki-Miyaura (figura 2.2).7 
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S
OMeEtOCO

 
 

Figura 2.2. Estrutura do diariltiofeno.7 

 

Como aplicação industrial da reação de Suzuki-Miyaura destacam-se a produção 

do anti-hipertensivo Valsartan, produzido pela empresa Novartis e a fabricação do 

fungicida agroquímico Boscalid (figura 2.3), produzido pela Basf, na planta de 

Guaratinguetá, em São Paulo.3 

 

N CO2H

N
N

N NH

Valsartan (Novartis)

N Cl

HN

O

Cl

Boscalid (BASF)  
 
Figura 2.3. Estrutura do Valsartan e Boscalid.3 

 

Além da síntese desse fungicida, a BASF utiliza as reações de acoplamento 

cruzado como etapa-chave na síntese de vários outros compostos intermediários 

produzidos em larga escala, a fim de abastecer a demanda, principalmente, da 

indústria farmacêutica.8 

Outro exemplo de aplicação industrial desta reação é a produção, em larga 

escala, do anti-MRS (anti-methiciline resistant staphylococus), um composto com 

atividade antibiótica sintetizada pelo grupo Merck (figura 2.4).2 
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O CONH2
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Figura 2.4. Estrutura do anti-MRS (anti-methiciline resistant staphylococus).2 

 

Na obtenção da molécula do Panomifeno, um antiestrogênico utilizado no 

tratamento de tumores de mama, também é utilizado o acoplamento de Suzuki-Miyaura 

(figura 2.5).9  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Estrutura do Panomifeno utilizado como medicamento antiestrogênico.9 

 

A partir dos exemplos citados anteriormente, verifica-se que os acoplamentos 

cruzados, em especial a reação de Suzuki-Miyaura, estão presentes nos mais variados 

processos químicos de grande importância para a sociedade atual. 

 

 

2.2. Reação clássica de Suzuki-Miyaura 

 

A reação de Suzuki-Miyaura é de extrema importância para a obtenção de 

moléculas indispensáveis para toda a sociedade. Esta reação tem demonstrado um 

potencial sintético impressionante, sendo utilizada em escala industrial na preparação 

de materiais para uso industrial e farmacêutico. 

F3C

Ph

Ph

O

NH

OH
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Cronologicamente, o acoplamento de Suzuki-Miyaura foi o último acoplamento 

cruzado a ser descoberto (1979), mas certamente foi um dos mais impactantes 

acoplamentos promovidos por paládio.10 

A grande vantagem do acoplamento de Suzuki-Miyaura advém do emprego de 

alquilboranos ou boronatos, facilmente obtidos em grande variedade estrutural em 

condições moderadamente básicas. Isto se deve à ativação do alquilborano ou 

boronato para que a etapa de transmetalação proceda com velocidades razoáveis.10 

Além disso, os compostos organoboros têm algumas vantagens em relação aos 

outros organometálicos, incluindo acessibilidade e facilidade de extração do produto, 

toxidade mínima e outros fatores ambientais. 

A reação de acoplamento Carila-Carila, desenvolvida por Akira Suzuki e Norio 

Miyaura entre um ácido arilborônico e um haleto de arila, catalisada por paládio, foi 

rapidamente difundida no meio acadêmico (figura 2.6).11 

 

X B(OH)2

R2R1 R1 R2

+
Pd(PPh3)4

benzeno, 80 ºC

K2CO3 aq.
X = I, Br  

 

Figura 2.6. Reação geral do acoplamento catalítico de Suzuki-Miyaura. 11 

 

 

2.2.1. Mecanismo da reação de Suzuki-Miyaura 

 
O ciclo catalítico da reação de Suzuki-Miyaura procede de maneira similar a 

tantas outras reações catalíticas de acoplamento C-C. Inicia com uma adição oxidativa 

do haleto de arila ao centro metálico (neste caso em particular paládio), o qual tem seu 

estado de oxidação elevado em duas unidades. Após, vem uma etapa de substituição, 

conhecida como transmetalação, na qual um nucleófilo transfere um fragmento 

carbônico para o complexo metálico e captura o haleto. O ácido de Lewis formado da 

união do haleto com o nucleófilo é neutralizado por uma base presente no meio, 

enquanto que o complexo organometálico de paládio segue o ciclo. A última etapa é 

uma eliminação redutiva na qual se forma a nova ligação C-C. Nessa etapa, o metal de 
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transição volta ao estado de oxidação original e pode sofrer nova adição oxidativa, que 

dará início a um novo ciclo (figura 2.7).1,11,12 

No ciclo catalítico da reação de acoplamento de Suzuki-Miyaura é importante 

destacar o papel da base na neutralização do ácido de Lewis, oriundo da união entre o 

haleto e o nucleófilo, durante a etapa de transmetalção. Outra função de extrema 

relevância promovida pela presença de base, durante o ciclo catalítico, é a promoção 

da eliminação redutiva do intermediário organometálico. Nessa etapa conhecida como 

eliminação redutiva,  o Pd(II) é  reduzido a Pd(0) regenerando, assim, a espécie ativa 

do catalisador. 

[Pd0]

[PdII]

Ar'

Ar

[PdII]

Ar

X

Ar'B(OH)2B(OH)2X.base

Ar Ar'

ArX

Adição
Oxidativa

Transmetalação

Eliminação
Redutiva

 
Figura 2.7. Ciclo catalítico da reação de acoplamento de Suzuki-Miyaura.1,11,12 

 

As etapas do ciclo ainda estão em estudo a fim de elucidar os seus mecanismos 

de reação. Um aspecto ainda um tanto polêmico no mecanismo proposto é a etapa de 

transmetalação, ainda pouco conhecida, sendo a etapa mais obscura do ciclo. No 

entanto, sabe-se que a presença de base é, muitas vezes, fundamental para o sucesso 

do acoplamento e que o passo determinante para a velocidade de reação é a etapa de 

transmetalação. Sabe-se, também, que o rendimento da reação está diretamente 

ligado a etapa de adição oxidativa. Grupos substituintes do anel aromático retiradores 

de elétrons promovem a ativação do anel, favorecendo essa etapa associativa e 

provocando um aumento no rendimento da reação. No entanto, grupamentos 

substituintes doadores de elétrons dificultam a ativação do anel, favorecendo a etapa 
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dissociativa, chamada de eliminação redutiva. Em contrapartida, o rendimento da 

reação diminui. 

 

 

2.2.2. Sistemas catalíticos para acoplamento de Suzuki-Miyaura com paládio 

 

A obtenção de moléculas do tipo bifenila é uma das principais aplicações da 

reação de acoplamento cruzado de Suzuki-Miyaura. A maioria dos sistemas propostos 

são baseados na utilização do metal paládio associado a um ligante contendo fósforo 

ou nitrogênio. O sistema mais eficiente pode ser considerado aquele que obtiver o 

melhor rendimento nas condições mais brandas de reação para uma grande gama de 

substratos. A escolha de um substrato é etapa fundamental na avaliação de um 

sistema catalítico.3 

A reatividade, para a etapa de adição oxidativa, segue a ordem abaixo, 

dificultando o acoplamento para os cloretos de arila. A ordem de reatividade é: Ar-I > 

Ar-OTf  > Ar-Br >> Ar-Cl. 

Embora iodetos de arila e brometos de arila sejam substratos mais reativos, 

quando comparados a cloretos de arila, seu custo mais elevado torna a sua utilização 

menos interessante. Devido ao baixo custo e a fácil obtenção, o emprego de cloretos 

de arila para produção em larga escala é o mais recomendado.  

Consideráveis esforços têm sido realizados no intuito de conceber novos 

sistemas catalíticos eficazes para acoplamentos cruzados C-C via reação de Suzuki-

Miyaura baseados em Pd(0) ou Pd(II). Encontra-se sistemas catalíticos fundamentados 

em Pd(0) ou Pd(II) com ligantes fosfinas, nitrogenados (tais como complexos carbenos 

N-heterocíclicos), ciclopaladatos e sistemas que utilizam paládio sem ligantes 

auxiliares. Além desses protocolos mencionados, avanços significativos foram feitos 

usando nanopartículas de paládio, sais inorgânicos de paládio suportado, catalisadores 

heterogêneos, ligantes solúveis em água e tecnologia de micro-ondas.13 Exemplos de 

alguns desses sistemas citados, serão relatados a seguir. 
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2.2.2.1. Paládio com fosfinas 

 

Em 2000, Beller e Zapf publicaram um trabalho onde realizaram reações de 

acoplamento de Suzuki-Miyaura entre cloretos de arila e ácidos fenilborônicos 

utilizando ligantes fosfinas com paládio. A figura 2.8 mostra o sistema catalítico 

utilizado e a tabela 2.1 mostra os rendimentos obtidos nos acoplamentos entre 

diferentes cloretos de arila e ácido fenilborônico.14 

 

 

Cl

O

+ B(OH)2

Pd(OAc)2 (1 mol%)

P(O-i-Pr)3, Na2CO3

tolueno, 18 h, 120 oC

O

 

Figura 2.8.  Acoplamento de Suzuki-Miyaura proposto por Beller e Zapf.14 

 

 
Tabela 2.1: Rendimentos obtidos no acoplamento de Suzuki-Miyaura de cloretos de arila e 

ácidofenilborônico utilizando sistema proposto por Beller e Zapf. 14 

Ar-X P(OR)3 (mol%) [Pd] (mol%) Base Rend.a 

 

Cl

 

P(O-2,4-tBu2C6H3)3(1) 1 NaOH 45b 

ClO2N

 

P(O-2,4-tBu2C6H3)3(1) 0,1 Na2CO3 57 

Cl

O

 

P(O-iPr)3(10) 1 Na2CO3 94 

Cl

CN

 

P(O-iPr)3(2) 0,1 NaOH 89 

Condições de reação: Ar-Cl (8,2 mmol), Ph-B(OH)2 (9 mmol), [Pd] = Pd(OAc)2, base (10 mmol), tolueno 

(8 mL), 120 ºC, 18 h. aDeterminado por CG. b140ºC. 
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Neste trabalho a quantidade de paládio foi considerável, podendo chegar até 

escala de 1mol %.  

 

Mais tarde, Beller e colaboradores desenvolveram um método que utilizava a 

butildiadamantilfosfina como ligante, reduzindo assim, a quantidade de paládio utilizada 

como catalisador (figura 2.9). 15 

 

 

Cl + B(OH)2

Pd(Ad)2n-Bu (0,01 mol%)

K3PO4, tolueno

  20 h, 100 oC
 

Figura 2.9. Acoplamento de Suzuki-Miyaura proposto por Beller e colaboradores.15 

 

Os resultados obtidos neste novo processo catalítico indicaram ótimos 

rendimentos para cloroarenos, como os apresentados na tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2: Resultados obtidos no acoplamento de Suzuki-Myaura de cloretos de arila utilizando 

butildiadamantilfosfina como ligante segundo trabalho de Beller.15 

Ar-Cl Produto Rendimentoa 

 

Cl

  

87 

Cl

CN

 

CN

 

100 

Cl

  

80 

Cl

 
 

68 
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ClMeO

 

MeO

 

64 

Condições de reação: Pd(OAc)2 (0,005 mol%), Pd(Ad)2n-Bu (0,01 mol%), Ar-Cl (3 mmol), Ph-B(OH)2 

(4,5mmol), K3PO4 (base, 6 mmol), tolueno (6 mL), 100 ºC, 20 h. (a) Rendimento isolado. 

 

Em 2015, Langer e colaboradores publicaram um trabalho, em que uma nova 

rota catalítica via reação de Suzuki-Miyaura, entre ácidos fenilborônicos e 

tetracloropirazina, foi desenvolvida para a síntese de tetraarilpirazinas. Nesse processo 

foi utilizado Pd(OAc)2 a 0,25 mol%, P(Cy)3 na  proporção de 0,5 mol%, K3PO4 como 

base e tolueno como solvente, num período de 18 h a 100 ºC (figura 2.10).16 

N Cl

ClCl

Cl

B(OH)2

Pd(OAc)2 (0,25 mol%)

 P(Cy)3 (0,5 mol%)

K3PO4 , tolueno
100 ºC, 18 h

   

N

N

97%
    

Figura 2.10. Esquema reacional do sistema catalítico proposto por Langer e colaboradores.16 

 

Também em 2015, um sistema catalítico a base de fosfinas foi desenvolvido por 

Zora e seu grupo para a síntese de arilpiridinas a partir das reações de acoplamento 

entre ácidos arilborônicos e 5-iodo-piridina, via reação de Suzuki-Miyaura. A reação de 

acoplamento ocorre em presença de PdCl2(PPh3)2 a 5 mol%, KHCO3 como base, em 

solução DMF/H2O na proporção de 4:1, a 110 ºC e durante um período de 8 h (figura 

2.11). Esse sistema catalítico apresentou rendimentos que foram considerados de bons 

a excelentes por seus autores.17 

 

I

Ph

Ph

+      Ph B(OH)2

PdCl2(PPh3)2 

 KHCO3

DMF/H2O
110 ºC N

Ph

Ph

O

Ph

Ph

94%  

, 8 h

 (5 mol%)

N

PhO

 

Figura 2.11. Sistema catalítico proposto por Zora e colaboradores.17 
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Esses sistemas catalíticos anteriormente mencionados, apresentaram vários 

inconvenientes como por exemplo a utilização de fosfinas, as quais são tóxicas e de 

difícil manipulação. Além disso, o sistema catalítico desenvolvido pelo grupo de Zora 

empregou uma grande quantidade de paládio. 

Sistemas catalíticos com fosfinas são muito ativos, porém, apresentam alta 

toxidez e dificuldades de manuseio devido às propriedades pirofóricas. Somam-se a 

isso, dificuldades de obtenção, custos mais elevados e passivos ambientais. 

 

2.2.2.2. Paládio com Carbenos 

 

Além de complexos metal-fosfina, outros catalisadores eficientes para reações 

de acoplamento Suzuki-Miyaura são os complexos de metal-carbeno N-heterocíclico. 

Herrmann e colaboradores desenvolveram um sistema catalítico utilizando 

complexo de paládio-carbeno N-heterocíclico, obtendo resultados modestos para a 

reação entre ácido fenilborônico e 4-clorotolueno (figura 2.12).18 

 

Cl B(OH)2+
Pd(NHC)2

1,5 eq.1 eq.

    Cs2CO3, 80 ºC

dioxano, 2 h
rendimento = 68%

N

N

Pd

N

N

Pd(NHC)2 =

 
 
Figura 2.12. Acoplamento de Suzuki-Miyaura catalisado por paládio e carbenos N-heterocíclicos 

segundo Herrmann.18 

 

Kündig e colaboradores prepararam um complexo, conhecido como complexo 

27, baseado em Pd e um ligante NHC (2,2-dimetil-1-(0-aril)-propan-1-amina). A figura 

2.13 mostra a estrutura do catalisador produzido, bem como, exibe o sistema catalítico 

desenvolvido. O mesmo revelou bons rendimentos para reações de acoplamento via 

Suzuki-Miyaura entre haletos de arila e ácidos borônicos.19 
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R1

X
X = Br, Cl

R1 = Me, OMe

R2 = H, Me, OMe, Ph

B(OH)2
+

R1

R2

[Pd] (5 mol%)

KOH 

dioxano/H2O

      90%

  
  

N N

PdI I

N

Cl

t
Bu Bu

t

[Pd]  =

R2

 
Figura 2.13. Esquema reacional do sistema catalítico com o complexo 27 segundo Kündig e 

colaboradores.19 

 

 

Recentemente, em 2015, Hamed e colaboradores desenvolveram um complexo 

binuclear de platina e paládio, o qual mostrou-se eficiente para reações de 

acoplamento entre haletos de arila e ácidos aril borônicos, via reação de Suzuki-

Miyaura. O catalisador desenvolvido mostrou tolerância para uma ampla gama de 

iodetos e brometos de arila substituídos, em condições reacionais interessantes. Já, 

para cloretos de arila, segundo os autores, os rendimentos isolados foram modestos.20 

A figura 2.14 mostra o esquema reacional promovido por esse sistema catalítico para 

iodetos de arila. 

 

B(OH)2
+

I
[Pd] (0,8 mol%)

K3PO4, H2O

25 ºC , 15 h

83%

N

P
b
Ph2

PdPtCl Cl

NPh2P
a

[Pd] =

 
Figura 2.14. Esquema reacional segundo Hamed e colaboradores.20 
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O inconveniente deste método catalítico é que a catálise é homogênea. Esse 

fator, contribui negativamente no sentido de não permitira recuperação do catalisador e 

a sua separação dos produtos obtidos, dificultando em muito a sua reciclagem. Essas 

características mencionadas, contribuem significativamente para uma possível 

inviabilização do processo de produção em nível de escala industrial. 

 

 

2.2.2.3. Pd sem ligantes auxiliares 

 

Encontram-se, na literatura, trabalhos21,22,23 sobre sistemas catalíticos para a 

reação de Suzuki-Miyaura que utilizam paládio sem ligantes auxiliares, como por 

exemplo, os sistemas citados abaixo. Tais sistemas são bastante interessantes pois 

são de baixo custo e de pouca complexidade. 

Zim e colaboradores desenvolveram um processo à base de Pd(OAc)2, à 

temperatura ambiente, empregando água como solvente, resultando em rendimentos 

bastantes significativos para reações de acoplamento de Suzuki-Miyaura entre cloretos 

de  arila e ácido fenilborônico (figura 2.15).21 

 

B(OH)2 + Cl R R

Pd(OAc)2 (0,5 mol%)

K3PO4, NBu4Br

DMF, 25 oC, 87 h.

R = CN (rendimento 94 %).
R = NO2 (rendimento 100%).  

Figura 2.15. Acoplamento de Suzuki-Miyaura catalisado por paládio sem ligantes auxiliares segundo Zim 

e colaboradores.21 

 

No entanto existem inconvenientes para esse método, como por exemplo, a sua 

ineficiência para cloroarenos desativados e seu longo tempo reacional. 

 

Recentemente, em 2015, Liu e colaboradores desenvolveram um eficiente 

protocolo onde o sistema catalítico à base de paládio, é eficiente na reação de 

ariltrifluorboratos de potássio e (hetero)haletos de arila, em presença de água e sem 
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ligantes auxiliares, via reação de Suzuki-Miyaura. Esse método possibilitou o preparo 

de uma grande variedade de bifenilas e hetero-bifenilas com bons resultados. A figura 

2.16 mostra o sistema catalítico que ilustra tal investigação.22 

 

Br BF3K   
PdCl2 (0,5 mol%)

)2NH, H2O(i-Pr

100 
o
C,  2h

H3CO

68%

CH3

  
Figura 2.16. Acoplamento de Suzuki-Miyaura proposto por Liu e colaboradores.22 

 

Stefani e colaboradores (2007) desenvolveram um eficiente método para a 

preparação de 2-arilciclohexanonas, via reação de Suzuki-Miyaura. Esses compostos 

são intermediários sintéticos úteis para a síntese de diversos produtos naturais e 

sintéticos que possuem ação biológica. O sistema reacional mais eficiente foi formado 

pela combinação K2CO3 como base, o PdCl2 (2 mol %) como catalisador, PhBF3K em 

presença de dioxano/água (solvente) em aquecimento a 80 ºC durante um período de 5 

h. O esquema reacional proposto é ilustrado na figura de 2.17.23 

+

BF3K
PdCl2/ K2CO3

1,4-dioxano/H2O, N2

80 °C, 5 h

O

I

O

 

Figura 2.17.  Reação de síntese de arilciclohexanonas proposto por Stefani e grupo.23 

 

Apesar dos rendimentos obtidos, o sistema catalítico sugerido apresentou 

alguns inconvenientes, como por exemplo, a grande quantidade de paládio utilizada no 

processo e a catálise homogênea, que impossibilita a recuperação e a reutilização do 

catalisador, bem como, a sua separação dos produtos. 
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2.2.2.4. Ciclopaladatos 

Ciclopaladatos são compostos organometálicos cíclicos com uma ligação Pd-

heteroátomo (P,N, S, O). Beller e colaboradores sintetizaram um ciclopaladato eficiente 

para acoplamentos envolvendo a reação de Suzuki-Miyaura. A figura 2.18 mostra tal 

ciclopaladato desenvolvido neste trabalho, enquanto que a tabela 2.3 retrata sua 

performance.24 

 

P

Pd

RR

P

Pd

R R

OAc

OAc

R = o-tol

 
Figura 2.18. Ciclopaladato C8 testado por Beller na reação de acoplamento de Suzuki.24 

 

 

 

Tabela 2.3 Resultados obtidos por Beller no acoplamento de Suzuki-Miyaura entre haletos de arila e 

ácido fenilborônico, utilizando ciclopaladato C8 como catalisador.24 

Ar-X Produto Pd (mol%) Rendimento 
(%) 

 

O

Br

 

 

O

 

 

0,05 

 

92 

F Br

 

F

 

0,02 90 

MeO Br

 

MeO

 
0,01 76 

NC Br

 

NC

 
0,02 83 

Cl

O

 

O

 
0,1 82 

Condições de reação: Ciclopaladato C8, Ar-X (10 mmol), Ph-B(OH)2 (15 mmol), K2CO3  (base, 20 mmol), 
o-xileno (solvente, 30 mL), 130 ºC, 16 h. 



 18 

 

 

 

Em 2003, Rosa e colaboradores desenvolveram um ciclopaladato tipo pinça 

NCP, sendo um precursor catalítico altamente eficaz para o acoplamento de ácidos 

fenilborônicos e cloretos de arila. Obtiveram rendimentos excelentes para uma ampla 

variedade de grupos funcionais presentes nos anéis aromáticos de cloretos de arila e 

ácidos fenilborônicos. O sistema catalítico também foi eficiente para a síntese de 

bifenilas o-impedidas. A figura 2.19 e a tabela 2.4 mostram os resultados na reação de 

acoplamento de Suzuki-Miyaura utilizando o ciclopaladato sintetizado.25 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19. Acoplamento de Suzuki-Miyaura catalisada por ciclopaladato C1 tipo pinça segundo Rosa e 

colaboradores.25 

 

Tabela 2.4. Resultados obtidos no acoplamento de Suzuki-Miyaura entre cloroarenos com diversos 

grupos substituintes e ácidos arilborônicos utilizando C1.a, 25 

Reação Ar-B(OH)2 Ar-Cl Rend. (%) 

1 
B(OH)2

 

Cl

 

90 

2 
B(OH)2

 

Cl CF3

 

85b 

3 
B(OH)2

 

Cl

 

98 

4 
B(OH)2

 

Cl OMe

 

80 

+
[Pd], CsF

dioxano, 130 oC

Me2N Pd

Cl

Cl

O

P[Pd] = 

MeO Cl B(OH)2 MeO

80 %
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5 
B(OH)2

 

Cl

O

OMe  

89b 

95 

6 MeO B(OH)2

 
Cl

 

73 

7 B(OH)2

O

 
Cl

 

77 

8 B(OH)2

 

Cl CN

 

98 

aCondições reacionais: Ciclopaladato C1 (1 mol%), Ar-Cl (1 mmol), Ar-B(OH)2 (1,5 mmol), CsF (2 mmol), 
1,4-dioxano seco (5 mL), 130 ºC, 27 h (tempo não-otimizado), rendimento isolado. bCiclopaladato C1 (0,5 
mol%). 

 

           Recentemente, em 2015, Wu e colaboradores testaram um sistema catalítico 

constituído por um ciclopaladato, o qual foi denominado de A, em presença de K3PO4 

como base, solução de dioxano/H2O à 130 °C, sob condições de micro-ondas durante 

o período de 30 min. Essa nova rota catalítica destinava-se a realizar reações de 

acoplamento via Suzuki-Miyaura entre ácidos fenilborônicos e 3-bromo-indazol-5-amina 

a fim de sintetizar o 3-aril-1H-indazol-5-amina. A figura 2.20 exibe a estrutura do 

catalisador e apresenta o sistema catalítico empregado.26 

B(OH)2 +

[Pd] (5 mol%)

K3PO4, dioxano/H2O

130 oC, 30 min

[Pd] = 68%

N

N

Br

H2N

H

N

N

H2N

H
micro-ondas

 
Figura 2.20.Acoplamento de Suzuki-Miyaura catalisada por ciclopaladato segundo Wu e colaboradores.26 

 

            Também no mesmo ano de 2015, outro ciclopaladato foi desenvolvido para ser 

utilizado no acoplamento entre o ácido fenilborônico e bromobenzenos via reação de 
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Suzuki-Miyaura. Morales-Morales e seu grupo nomearam esse ciclopaladato de PdL1. 

Esse método mostrou eficiência, no que diz respeito, à obtenção das respectivas 

bifenilas. A estrutura do complexo [Pd(L1)Cl] [BF4] formadora do ciclopaladato e o 

esquema reacional promovido por ele é apresentado na figura 2.21.27 

 

B(OH)2
+ 

H3CO

Br

(0,1 mol%)
Na2CO3

H2O/DMF 

[Pd]

micro-ondas100 ºC,  OCH3

72%

[Pd] =

 

 

Figura 2.21. Acoplamento de Suzuki-Miyaura utilizando catalisador [Pd(L1)Cl] [BF4].
27 

 
 
2.2.2.5. Sistemas catalíticos com Pd suportado 
 

Alguns processos catalíticos utilizam, para catálise heterogênea, metal na forma 

iônica ou metal reduzido suportado em diferentes sólidos de natureza orgânica ou 

inorgânica.  

Em 2007, Kantam e colaboradores suportaram PdCl2 em polianilina obtendo 

resultados  modestos para cloroarenos ativados (figura 2.22).28 

 

B(OH)2 + OMeCl OMe

PA-Pd4 (2 mol%)

NBu4Br, K2CO3

H2O, 100 oC, 24 h

PA-Pd4 = PdCl2 suportado em polianilina. Rendimento: 58 %.

 

       Figura 2.22. Acoplamento de Suzuki-Miyaura catalisada por PA-Pd4  segundo Kantam e colaboradores.28 

 

Esse método mostrou-se limitado para cloroarenos desativados e estéreo-

impedidos. 
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Tamami e Ghasemi, no ano de 2010, apresentaram um estudo em que 

nanopartículas de Pd(0) foram suportadas em poliacrilamida (PAAM) modificada com 

ligante fosfinito. Segundo os autores, o catalisador apresentou uma excelente atividade 

e estabilidade em reações de acoplamento cruzado via Mizoroki-Heck e Suzuki-

Miyaura, com diferentes haletos de arila, incluindo cloretos de arila desativados. 

Tempos reacionais curtos, com bons a excelentes rendimentos dos produtos desejados 

expressaram a eficácia desse catalisador frente a essas reações. A análise elementar 

de paládio por ICP-OES indicou baixa lixiviação do metal e, o catalisador pode ser 

utilizado numa sequencia de 10 reações sem a perda considerável de sua atividade.6 

A poliacrilamida (PAAM) reticulada foi preparada a partir do N, N' -metileno-bis-

acrilamida (NNMBA) (1,13g) e a acrilamida(10g) dissolvidos em 250 mL de etanol. Para 

a preparação do polireticulado N-hidroxiacrilamida, utilizou-se 1g (5%) de poliacrilamida 

reticulada suspensa em etanol e adicionou-se 4,8 g de NH2/HCl juntamente com10 mL 

de solução aquosa de NaOH em pequenas porções. Para a obtenção do ligante 

polimérico fosfinito, dissolveu-se 1g de  N-hidroxiacrilamida  em THF sob banho de gelo 

a uma temperatura de 0 °C e, em seguida adicionou-se gota-a-gota  uma solução de 

clorofosfina (2,1 mL, 11,2mmol) mantendo-se agitação constante durante 15 min. 

Enfim, para a obtenção do catalisador, tratou-se o ligante polimérico fosfinito (1 g) com 

uma solução de Pd(OAc)2 (0,28 g) dissolvidos em 15mL de DMF; sendo ambos 

mantidos durante 8 h a uma temperatura de 100 °C. A figura 2.23 exibe o esquema 

reacional e o rendimento  do sistema catalítico proposto para reação de acoplamento 

cruzado via síntese de Suzuki-Miyaura. 

 

B(OH)2 + Br

Me Me

 DMF, K2CO3 

º C,  

[Pd(0)]

0,1 mol%)(

80 3,5 h
70 %  

Figura 2.23. Esquema reacional do sistema catalítico proposto por Tamami e colaboradores.6 

 

 

Em 2014, Rosa e colaboradores desenvolveram um sistema catalítico através do 

emprego de filmes poliméricos de acetato de celulose(CA) contendo nanopartículas 
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metálicas de Pd(0) como catalisadoras da reação de Suzuki-Miyaura, obtendo 

excelente desempenho. As nanopartículas de Pd(0) foram preparadas pela 

decomposição do Pd(acac)2 dispersas em líquido iônico 1-n-butil-3-metil-imidazólio 

tetrafluorborato (BMI.BF4) a 75 °C de temperatura e sob 4 atm de hidrogênio.29 

Para garantir que a área superficial fosse mantida constante durante todo o 

tempo reacional, nosso grupo de trabalho desenvolveu um reator especial do tipo dip 

catalyst. Trata-se de um novo reator especialmente desenhado para reações 

envolvendo nanopartículas suportadas em filme poliméricos.30 

O sistema catalítico desenvolvido usou água como solvente e tolerou uma vasta 

gama de grupos substituintes no anel aromático de iodetos e brometos de arila, 

contudo, para cloroarenos, os resultados foram modestos (figura 2.24, Tabela 2.5). 

 

 
 

 

 

 

Figura 2.24. Reação de acoplamento de Suzuki-Miyaura com catalisador CA/Pd(0).29 
 

 

 

Tabela 2.5. Reação de acoplamento de Suzuki-Miyaura  de CA/Pd(0) com ácido fenilborônico e 

diferentes haletos de arila.29 

Reação ArX [Pd] (mol%) Produto Tempo (h) Rend. (%) 

1 I

 
0.5 

 
2 94 

2 I Me

 

0.5 Me

 
3 95 

3 OMeI

 
0.5 

OMe

 
3 97 

B(OH)2 + OMeBr OMe
CA/Pd(0)

 água, K2CO3 

100 º C, 24 h

90% isolado
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aCondições reacionais: ArX (1 mmol), ácido fenilborônico (1,5 mmol), CA/Pd(0) (0,5-2,0 mol%), K2CO3 (2 

mmol), água (10 mL), 100 °C, rendimento isolado após duas reações. bRendimento via CG após duas 

corridas. cCom 0,2 mmol de brometo de tetrabutilamônio. 

 

 Este sistema catalítico apresentou alguns inconvenientes como não operar com 

Ar-Cl desativados e a baixa reciclabilidade do catalisador. 

 

           Recentemente, em 2016, um sistema catalítico heterogêneo à base de paládio 

magnético foi desenvolvido por Fakhri e colaboradores, suportando nanopartículas de 

Pd com Fe3O4 em biopolímero de quitosana. Esse novo método catalítico foi testado 

em reações de acoplamento cruzado de Suzuki-Miyaura entre haletos de arila e ácidos 
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Br CN

 

0.5 
CN

 

12 

24 

51 

89 

5 Br

 
1.0 

 

12 

24 

67 

99 

6 
Br Me

 

1.0 Me

 
24 92 

7 
Cl NO2
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fenilborônicos. Trata-se de um sistema muito interessante onde as nanopartículas de 

Pd magnético poderiam ser recuperadas da mistura reacional através do emprego de 

um imã. Ter-se-ia os benefícios de uma catálise homogênea associado às vantagens 

da catálise heterogênea, como por exemplo, a possível recuperação do catalisador e a 

sua reutilização. O novo catalisador, segundo a literatura, pôde ser recuperado 

mostrando eficiência e atividade catalítica em uma sequência de cinco corridas 

reacionais consecutivas. As condições reacionais e a respectiva reação dessa nova 

rota catalítica são ilustradas na figura 2.25.31 

 

B(OH)2 +
 PEG, K2CO3 

80 ºC, 35 min

NH2
NH2

Pd(II)/Fe3O4-Biop.

   

92% rendimento

I

2.25. Esquema reacional do sistema catalítico proposto por Fakhri e seu grupo de trabalho.31 

 

           No ano de 2014, um grupo de trabalho liderado por Ma, relatou o estudo de um 

sistema catalítico onde nanopartículas de Pd magnético foram suportadas em sílica 

(SiO2). Esse catalisador foi empregado em reações de acoplamento cruzado de 

Suzuki-Miyaura entre haletos de arila e ácidos fenilborônicos. O protocolo mostrou-se 

interessante no que diz respeito à possibilidade de recuperação do catalisador e a sua 

possível reutilização. Os resultados mostraram uma eficiente atividade catalítica até a 

sexta corrida de reação. A figura 2.26 ilustra a equação reacional e o respectivo 

rendimento isolado.32 

 

B(OH)2 +
 EtOH, K2CO3 

80 ºC, 8 h

Br

Pd(II)/Fe3O4,SiO2

(0,5 mol%)   

96% rendimento  
Figura 2.26. Reação de acoplamento via Suzuki-Miyaura utilizando Pd magnético suportado em SiO2.

32 

 

 

2.3. A poliacrilamida (PAAM) 
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  A PAAM é um polímero muito utilizado, cujo nome IUPAC é poli(2-

propenamida), sendo este de origem sintética e apresentando como principal 

propriedade a sua alta hidrofilicidade. Tem sido aplicado largamente em hidrogéis já 

que é um material com boa resistência mecânica, é biocompatível e absorve grande 

quantidade de água. Por isso é um potente candidato a ser carreador de fármacos em 

sistemas de liberação controlada(SLC).33 

Os hidrogéis são géis poliméricos que absorvem uma grande quantidade de 

água e não deformam a sua estrutura, tem baixa toxicidade e são biocompatíveis,34 

quando em contato com solventes termodinamicamente compatíveis sofrem transição 

vítrea.35 Originam uma rede tridimensional unida por ligações covalentes (reticulações) 

ou forças eletrostáticas.36 Os hidrogéis obtidos através de reticulação química são 

chamados de químicos e, os que são oriundos de interações físicas como forças de 

Van der Waals e ligações de hidrogênio, são conhecidos como hidrogéis físicos. Estes 

ao sofrer um estímulo externo, como mudança de pH ou temperatura, podem ter suas 

redes dissolvidas.37 

Matrizes poliméricas como os hidrogéis são sistemas de liberação controlada 

que estão sendo largamente utilizados na indústria farmacêutica. 

Em 2005 Moura constatou, em seus estudos, que os hidrogéis apresentam 

algumas vantagens que os tornam muito interessantes como veículos de 

medicamentos. Dentre estas se destacam: a baixa toxicidade; capacidade de 

intumescer em água e fluídos biológicos (o que os assemelha muito aos tecidos vivos); 

consistência elastomérica (o que minimiza o atrito entre tecidos e o hidrogel); a alta 

permeabilidade (o que permite o fluxo de fluídos corpóreos pelo hidrogel devido à alta 

porosidade); a facilidade de obtenção em diferentes formas; a incorporação e liberação 

controlada de fármacos de diferentes polaridades, por isso são utilizados em diversas 

vias de administração em sistemas de liberação controlada.37 

Quando os hidrogéis entram em contato com um meio, aquoso ou solução 

tampão, as cadeias poliméricas intumescem através de uma expansão de volume 

aprisionando o líquido do meio entre as mesmas. Nesse momento ocorre um fenômeno 

osmótico que direciona o solvente para o interior do hidrogel até que se atinja um 

equilíbrio.38 
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Os hidrogéis depois de intumescidos dependem de alguns fatores para se 

degradarem e iniciarem a liberação do princípio ativo, tais como: pH,39 temperatura,40 

pressão41 e campos elétricos.42 O hidrogel de poliacrilamida (PAAM) é explorado 

através do manejo do pH, o qual é sensível. Os polímeros sintéticos também possuem 

essa característica, como o poli(ácido acrílico) e alguns derivados do metacrilato.43 Os 

hidrogéis que possuem essa característica tem grupos ionizáveis em suas cadeias 

poliméricas, e a quantidade desses grupos irão determinar o grau de expansibilidade 

do polímero.44 

Azevedo, em 2002, destacou outras propriedades do hidrogel de poliacrilamida 

tais como: alta hidrofilicidade e alto grau de intumescimento; baixa toxidade (1 a 5% na 

dieta como dose segura em cães e ratos ; 5 a 10% na dieta sem efeitos nocivos em 

cães e ratos); degradação ou dissociação, via radiação UV dos raios solares, a qual é 

acelerada por soluções contendo cátions Ca+2, Fe+2, Fe+3 e Mg+2 e, como produtos da 

dissociação forma  CO2, NH3 e H2O.45 

Géis de poliacrilamida(PAAM) são amplamente utilizados como matrizes para 

análise biomolecular e de fracionamento e, estão, a serem desenvolvidos como 

biomateriais para diversas aplicações médicas e industriais. 

Em 2002, Fei Hu et.al. relatou o uso de hidrogel de poliacrilamida(PAAM) em 

trabalhos envolvendo catálise eletroquímica. Em seus estudos foram investigados o 

comportamento eletroquímico da mioglobina (Mb) incorporada em poliacrilamida 

(PAAM). Também foram investigados a eficiência eletroquímica de eletrodos de grafite 

pirolítico (PG) nus, comparando-os com os eletrodos formados pelas películas de 

hidrogel de poliacrilamida (PAAM). Essa investigação possibilitou que oxigênio, ácido 

tricloroacético (TCA) e nitrito fossem cataliticamente reduzidos em eletrodos  de filme 

de mioglobina impregnados em poliacrilamida (Mb-PAAM) com redução significativa de 

sobretensão, quando comparados aos eletrodos de grafite pirolítico (PG). Esse trabalho 

constatou que os filmes de mioglobina impregnados em poliacrilamida (Mb-PAAM) 

apresentaram eficiência catalítica maior que a observada  nos eletrodos de grafite 

pirolítico  nus, havendo considerável economia de energia e otimização de tempo. A 

partir dele foi proposta a aplicação de filmes de mioglobina impregnados em 
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poliacrilamida (Mb-PAAM) na confecção de  biossensores para monitoramento de 

alguns substratos.46 

Singh em seus estudos realizados no ano de 2011, apresentou o nitrato de prata 

como novo catalisador para síntese de géis de poliacrilamida (PAAM) a partir da 

acrilamida e de monômeros de N,N- metileno-bisacrilamida. Os géis  produzidos 

apresentaram propriedades antimicrobianas. Géis com massa maior ou igual 10 ug / 

mL de nitrato de prata (AgNO3) mostraram uma zona de inibição completa do 

staphylococcus aureus numa placa de agar de Luria Bertani. Os géis  de poliacrilamida 

(PAAM) catalisados por prata também apresentaram comportamentos adequados 

como dispositivos de antígenos de distribuição de medicamentos. Prata para a síntese 

de géis de poliacrilamida (PAAM) age como catalisador e agente microbicida e,  a 

combinação prata poliacrilamida (Ag-PAAM) pode atuar como droga e dispositivos de 

entrega de oxigênio para muitas aplicações, principalmente tópicas.47 

Em 2003 Hu e seu grupo de trabalho relatou a voltametria direta de perioxidase 

(HRP) incorporada em filmes de poliacrilamida (PAAM) modificados em eletrodos de 

grafite pirolítico(PG). Os filmes de poliacrilamida(PAAM), quando em solução, 

continham grandes quantidades de água formando um hidrogel, que forneceu um 

microambiente favorável para a perioxidase (HRP) e, facilitou a transferência eletrônica 

direta com eletrodos de grafite pirolítico(PG) subjacentes. A perioxidase (HRP) 

incorporada nos filmes de poliacrilamida (PAAM) mostrou atividade eletrolítica em 

vários substratos, tais como, nitritos, oxigênio e peróxidode hidrogênio.48 

Recentemente, em 2015, um estudo publicado por Wang e sua equipe relatou 

que criogeis baseados em poliacrilamida (PAAM) podem ser excelentes catalisadores 

para a produção de biodiesel. Criogeis a base de poliacrilamida (PAAM) modificados 

foram sintetizados por adição de ácido acrílico, alidamina ou ambas as soluções em 

pré-polimerização. Materiais porosos e macios foram obtidos, sendo facilmente 

umidificados por água infiltrada no glicerídeo. Esses polímeros foram cataliticamente 

ativos para a transesterificação do oelato de glicerina. O criogel básico exigiu uma 

conversão de glicerídeo  na ordem de 88,4% e rendimento  de oleato de metila na 

ordem de 64%. Segundo os autores, catalisadores de criogel de poliacrilamida (PAAM) 

podem ser muito promissores devido às características inerentes a esses materiais, 
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como por exemplo, estruturas macroporosas, hidrofilicidade  e hidrofobia ajustáveis, 

escolha de flexibilidade e combinação de grupos catalíticos.49 

Em 2010, Tamami et.al. desenvolveram um sistema catalítico em que 

nanopartículas de Pd(0) foram suportadas em poliacrilamida (PAAM) modificada com 

ligante fosfinito. O catalisador de paládio baseado em poliacrilamida reticulado 

modificado, contendo ligante fosfina, foi testado para reações de acoplamento cruzado 

via Mizoroki-Heck e Suzuki-Miyaura. Mostrou-se eficiente para ambas.6 Embora 

observa-se a presença de fosfinas, as quais apresentam uma série de inconvenientes 

relacionadas a sua utlização, esse foi o único relato em que evidencia-se a presença 

da poliacrilamida (PAAM) no desenvolvimento de um sistema catalítico  a ser aplicado 

nas reações  de Suzuki-Miyaura. A poliacrilamida (PAAM) parece ser um material que 

apresenta propriedades que podem  vir a contribuir e, até serem  favoráveis, na sua 

aplicabilidade como suporte no desenvolvimento de catalisadores. A preparação e as 

modificações realizadas na poliacrilamida com a finalidade de desenvolver o 

catalisador mencionado são apresentadas e listadas na seção  2.2.2.5 desse trabalho. 

Partindo-se da premissa, de que o hidrogel de poliacrilamida (PAAM) poderia ser 

um suporte interessante para o sal de cloreto de paládio II (PdCl2), e que o mesmo 

poderia liberar gradativamente o paládio(II), preparou-se o precursor catalítico 

Pd/PAAM. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Considerações Gerais 
 

Usando a técnica de reatores de Schlenk e linhas de vácuo-gás nitrogênio, todas 

as reações foram realizadas em atmosfera inerte. 

Os produtos químicos (reagentes e solventes) utilizados nas reações não 

sofreram nenhum tratamento prévio para purificação, sendo utilizados conforme 

recebidos do fabricante. 

 Os solventes, éter, dioxano, etanol e dimetilformamida (DMF) empregados são 

da marca Nuclear. Os haletos de arila, o ácido fenilborônico e as bases (CsF, K2CO3, 

K3PO4 e NaOH) são da marca Sigma-Aldrich. 

O sal cloreto de paládio (PdCl2), cloreto de  sódio (NaCl), sulfato de magnésio 

(MgSO4) e o ácido clorídrico (HCl) utilizados são da marca Synth. 

A poliacrilamida (PAAM) utilizada foi na forma parcialmente hidrolisada  de gel 

para plantio (poliacrilamida sódica), da marca Forthgel, produto comercial, da empresa 

Tecnutri do Brasil. 

Os Espectros de RMN de 1H e 13C, para a verificação da pureza dos produtos 

sintetizados, foram realizados no IQ-UFRGS, em espectrômetros Varian XL-200 200 

MHz ou Inova de 300 MHz, utilizando tubos de RMN com 5 mm de diâmetro e um 

solvente deuterado apropriado. 

As análises de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

foram realizadas em um cromatógrafo PerkinElmer Clarus 600 T equipado com coluna 

de DB-1 (dimetilsiloxano) 30 m, diâmetro 0,25 mm. Gás vetor: He (1,5 mL/min) 

acoplado a um espectrômetro de massas operando no modo de impacto eletrônico (70 

eV). Programação de temperatura: início 100 ºC durante 1 min; aquecimento de 15 

ºC/min até 250 ºC e permanência nessa temperatura por 9 min. As análises de 
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cromatografia gasosa foram realizadas em um cromatógrafo gasoso PerkinElmer 

Clarus 400 com detector FID e uma coluna capilar DB-1 de 30 m, diâmetro de 0,2 mm. 

Gás vetor: N2 (2,7 mL/min); Phidrogênio: 2 bar; Par: 3 bar; temperatura do injetor: 250 ºC, 

temperatura do detector: 250 ºC. Programação de temperatura: início 100 ºC durante 1 

min; aquecimento de 15 ºC/min até 250 ºC e permanência nessa temperatura por 9 

min. Padrão interno: undecano. 

As análises de  cromatografia gasosa foram realizadas na Escola de Química e 

Alimentos da FURG, Campus SAP. 

 

 

3.2. Preparo e caracterização do precursor catalítico Pd/PAAM 

 

Em um copo de béquer, como auxílio de uma balança semi-analítica, pesou-se 

0,02 g de PdCl2 e, a seguir, adicionou-se 10 mL de água destilada. Após, gotas de 

ácido clorídrico concentrado (HCl) foram adicionadas até a solução apresentar cor 

alaranjada. O conjunto foi agitado até a dissolução completa do sal. Na sequência, 

foram pesados 1,30 g de poliacrilamida sódica (PAAM parcialmente hidrolisada), 

produto comercial da marca Forthgel e acrescentados a mistura contida no copo de 

béquer. Em seguida, o pH foi elevado até 7 para haver a formação do gel. 

Posteriormente, o gel resultante foi levado à estufa a uma temperatura de 50 ºC para 

evaporação da água e, lá foi deixado até peso constante. Ao final desse processo, o 

catalisador heterogêneo Pd/PAAM foi obtido, sendo que suas devidas caracterizações 

são descritas abaixo.  

 

3.2.1 Técnicas de caracterização do catalisador empregadas 

 

3.2.1.1 Espectrometria de Emissão Óptica (ICP-OES) 

 

A espectrometria de emissão Óptica (ICP-OES) é uma ferramenta analítica de 

relevante importância para análise qualitativa e quantitativa de metais. A técnica de 
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ICP-OES é baseada na medida da intensidade da radiação emitida, quando um átomo 

ou íon excitado pelo plasma retorna ao seu estado fundamental. A excitação da 

espécie ocorre quando seus elétrons mais externos têm seu nível de energia 

aumentado, passando do estado fundamental para o excitado, devido a colisão com 

elétrons ou íons argônio existentes no plasma. No caso do precursor catalítico 

Pd/PAAM, o elemento de principal interesse é o paládio II. 

A determinação do teor de paládio no Pd/PAAM foi realizada através de 

Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP- OES). O 

equipamento utilizado nesta análise foi o ICP-OES modelo Optima Dv 4300 da 

PerkinElmer (EUA) que permite a observação do plasma no modo de configuração 

axial e radial, proporcionando um modo de observação mais sensível para o elemento 

analisado. As condições operacionais foram: linha de emissão Pd, 340 nm – 458 nm, 

nebulizador concêntrico, câmara de nebulização ciclônica, gás de nebulização 0,7 

L.min-1, gás auxiliar 0,2 L.min-1, gás do plasma 15 L.min-1 e vazão da bomba 1,2 

mL.min-1. 

A análise via técnica de Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP- OES), no equipamento descrito acima, foi realizada no  

Departamento de Químca da UFSM. 

O procedimento de preparação da amostra foi realizado por  decomposição da 

amostra por microondas, assistida por digestão de alta pressão em recipientes 

fechados. Neste caso, até 500 mg de amostra foram pesados em vasos de quartzo e 6 

mL de solução concentrada ácido nítrico foi adicionada. O seguinte programa de 

irradiação foi utilizado: 1400 W (15 min de rampa), 1400 W durante 10 min, e 0 W 

durante 20 min (passo de arrefecimento). Depois de se arrefecer, diluiu-se a digestões. 

Foram 30 mL em vasos de polipropileno com água ultrapura para determinação do 

ICP- OES. Após cada corrida, os vasos eram embebidos em HNO3 concentrado 

durante 10 minutos, seguido de enxaguamento com água ultrapura. Um material de 

referência certificado (MRC) de folhas de pessegueiro (NIST SRM 1547) foi usado para 

avaliação da precisão do método. Todos cálculos estatísticos (nível de significância de 

95%) foram realizadas utilizando o programa GraphPad InStat (GraphPad InStat Inc., 

versão 3.00, 1997).  
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Esse mesmo método de preparo de amostras para análise via técnica de 

Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP- OES) foi 

utilizado por Duarte e seu grupo de trabalho, em 2012,  para investigação de traços de 

metais presentes em ésteres e ácidos graxos provenientes de microalgas Chlorella 

sp.50  

 

3.2.1.2. Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier 
(FT-IR) 

A espectroscopia na região do infravermelho (IV) é uma técnica de inestimável 

importância na análise orgânica qualitativa, sendo bastante utilizada nas áreas de 

química de produtos naturais, síntese e transformações orgânicas. 

O espectro infravermelho de um composto químico é considerado uma de suas 

propriedades físico-químicas mais características (ligações químicas das substâncias 

possuem freqüências de vibração específicas, as quais correspondem a níveis de 

energia da molécula (chamados nesse caso de níveis vibracionais). Tais freqüências 

dependem da forma da superfície de energia potencial da molécula, da geometria 

molecular, das massas dos átomos e eventualmente do Acoplamento vibrônico) e, por 

conta disto, a espectroscopia na região do infravermelho tem extensa aplicação na 

identificação dos compostos. O IV constitui-se hoje como um recurso importante para a 

identificação e elucidação estrutural de substâncias orgânicas. A radiação 

infravermelha corresponde aproximadamente à parte do espectro eletromagnético 

situada entre regiões do visível e das micro-ondas, sua maior utilização são para 

compostos orgânicos, que está situada entre 4.000 e 400 cm-1.  

A espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-

IR) foi empregada para caracterização das interações do gel de poliacrilamida (PAAM) 

com os cátions Pd(II).  

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos em um 

espectrofotômetro da marca PerkinElmer modelo Spectrum 100 Precisely FT-IR, com 

leituras na região de  4000 a 400 cm-1, com 45 varreduras e resolução de 4cm-1. As 

amostras foram analisadas hidratadas no formato de gel, utilizando o modo ATR 

(reflexão total atenuada).  
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Essa técnica analítica foi realizada na Escola de Química e Alimentos da FURG, 

Campus SAP. 

 

3.2.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada com Energia 
Dispersiva de Raios-X (EDS) 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é utilizada como forma de 

determinar a textura, fornecendo a morfologia da superfície dos materiais. 

A análise morfológica do precursor catalítico Pd/PAAM sólido foi realizada 

através de Microscopia Eletrônica de Varredura. O equipamento utilizado foi um JEOL 

modelo JSM 6610, operando em 20 kV e ampliação de 500, 1000 e 1500 X. O mesmo 

instrumento foi utilizado para análise com um detector de energia dispersiva de raios-X 

(EDS Noran 20 kV com tempo de aquisição de 100 s e 1500 X de ampliação). A 

amostra para análise foi revestida de carbono.  

Para o precursor catalítico Pd/PAAM a técnica empregada (MEV) forneceu a 

análise morfológica do catalisador através de imagens, possibilitando assim, a 

certificação da possível impregnação do sal de PdCl2 no suporte, bem como a 

visualização dos possíveis cristais do sal. Já o EDS permitiu a identificação dos 

elementos que compõem esse material. 

A metalização das amostras e demais análises foram realizadas no Centro de 

Microscopia da Zona Sul (CEME-SUL) da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG. 

 

3.3.  Avaliação da atividade catalítica do Pd/PAAM na reação de Suzuki-Miyaura 

 

3.3.1. Otimização do sistema catalítico 

 

Os testes foram realizados em reator tipo Schlenk, com selo de teflon, sob 

atmosfera de nitrogênio. A reação escolhida foi o acoplamento entre o ácido 
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fenilborônico e 4-iodoanisol (vide figura 3.1). Ao reator (figura 3.2) com atmosfera de 

nitrogênio, foram adicionados, primeiramente, os reagentes sólidos [ácido fenilborônico 

(1,5 mmol); 4-iodoanisol (1 mmol); base (2 mmol); catalisador Pd/PAAM (120 mg; 0,3 

mol% de Pd)]. Em seguida, foram adicionados os líquidos através de uma 

microsseringa [solvente (3 mL); undecano (10 µL)]. Deixou-se reagir à temperatura de 

100 °C, sob agitação e, ao final de 4 h de reação, foi possível calcular o rendimento do 

produto desejado via cromatografia gasosa. A figura 3.1 apresenta a reação e as 

condições reacionais utilizadas na otimização do sistema catalítico. 

 

B(OH)2 + OMeI OMe

Pd/PAAM

 solvente, base 
100 ºC, 4 h

 mol%0,3  

 

Figura 3.1.  Esquema reacional utilizado na otimização do sistema catalítico. 

 

                     

Figura 3.2. Reator de Schlenk com selo de teflon utilizado.  

 

3.3.2 Síntese de bifenilas a partir de haletos de arila catalisada por Pd/PAAM 

 

A síntese de moléculas do tipo bifenila foi realizada em condições otimizadas de 

reação, via acoplamento de Suzuki-Miyaura. Utilizou-se vidraria tipo Schlenk, com selo 

de teflon, sob atmosfera de nitrogênio. Ao reator com atmosfera de nitrogênio, foram 
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adicionados, primeiramente, os reagentes sólidos [ácido arilborônico (1,5 mmol); K2CO3 

(2 mmol); catalisador Pd/PAAM  (120 mg; 0,3 mol% de Pd) e haleto de arila (1 mmol) 

quando sólido]. Em seguida, foram adicionados os líquidos através de uma 

microsseringa [etanol (3 mL); undecano (10 µL); haleto de arila (1 mmol), quando 

líquido]. Deixou-se reagir a 100 ºC, sob agitação e, após o tempo reacional descrito, foi 

possível calcular o rendimento do produto de acoplamento. 

Os produtos de reação foram isolados com o seguinte procedimento: retirou-se o 

conteúdo do reator com 20 mL de éter etílico, lavou-se com 5 mL de solução aquosa de 

NaOH 1M e duas vezes com 5 mL de solução saturada de NaCl. A fase etérea foi seca 

com MgSO4 anidro, o éter foi evaporado sob vácuo, resultando o produto desejado. As 

caracterizações foram feitas por RMN 1H, RMN 13C, CG-MS e ponto de fusão. 

 

 

3.3.3. Caracterização dos produtos de acoplamento de Suzuki-Miyaura 

 

 Como exemplo típico dos espectros obtidos pelos produtos isolados, será 

apresentado, em anexos, o resultante dos espectros de  RMN de 1H e 13C da 4-

nitrobifenila. 

 

4-Nitrobifenila. Sólido escuro, PF 109-111,5 oC.1H RMN (300 MHz, CDCl3)  δ 8,29 (d; J 

9,0; 2H; Ph-H); 7,73 (d; J 9,0; 2H; Ph-H); 7,63 (dd; J 6,6; 1,8; 2H; Ph-H); 7,54 (dd; J 

7,5; 6,6; 3H; Ph-H). 13C RMN (75,4 MHz, CDCl3) δ 147,9; 147,3; 139,0; 129,5; 129,2; 

128,0; 127,7; 124,4. CG-MS (IE, 70 eV) m/z (%): 152 (100), 199 (95, M+), 169 (37), 151 

(30), 76 (28), 141 (27), 153 (26), 51 (26). 

4-Metoxibifenila. Sólido branco, P.F.  81-83,5 oC (83 oC). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ 7,58 (t; J 8,1; 6,9; 3H; Ph-H); 7,40 (t; J 8,4; 6,3; 2H; Ph-H); 7,34–7,26 (dd; J 11,7; 

1,5; 2H; Ph-H); 6,98 (d; J 12,0; 2H; Ph-H); 3,86 (s; 3H; Me). 13C RMN (75,4 MHz, 

CDCl3) δ 159,4; 141,1; 134,0; 129,0; 128,4; 127,0; 126,9;114,5; 55,6. CG-MS (IE, 70 
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eV) m/z (%): 184 (100, M+), 169 (55), 141 (47), 115 (34), 185 (13), 63 (11), 139 (10), 76 

(10).  

4-Metilbifenila.Sólido branco, P.F. 43-45 oC (44 oC). 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7,62-

7,26 (m, 9H); 2,42 (s, 3H ). 13C RMN (75,4 MHz, CDCl3) δ 141,7; 141,5; 138,6; 130,0; 

129,1; 129,0; 128,9; 128,8; 128,3; 128,2; 127,5; 124,6; 21,8. CG-MS (IE, 70 eV) m/z 

(%): 168 (100, M+), 167 (58), 82(38), 165 (25), 152 (24), 153 (18), 169 (14), 166 (9).  

4-Clorobifenila. Sólido.1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7,65-7,30 (m, 9H). 13C RMN (75,4 

MHz, CDCl3) δ 139,9; 139,6; 133,3; 128,9; 128,8; 128,3; 127,5; 126,9. 

Bifenila. Sólido branco.1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7,62 (d; J 7,8; 4H; Ph-H); 7,42 (t; J 

7,2; 7,5; 4H; Ph-H); 7,35 (d; J 7,5; 2H, Ph-H). 13C RMN (75,4 MHz, CDCl3) δ 141,2; 

128,7; 127,2; 127,1.  

4-Cianobifenila.Sólido,P.F. 89-92 ºC (92 ºC) . RMN 1H (300 MHz, acetona-d6) δ 7,77-

7,74 (m, 4H); 7,57-7,47 (m, 5H). RMN 13C (75,4 MHz, acetona-d6) δ 145,8; 139,1; 

132,9; 129,4; 128,9; 128,0; 127,4; 118,9; 111,1. CG-MS (IE, 70 eV) m/Z: 179 (M+), 178, 

151, 89, 76, 63, 51.  

4-Aminobifenila. Sólido alaranjado. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7,53 (d; J 6,3; 2H, Ph-

H); 7,40 (dd; J 8,4; 2,1; 4H; Ph-H); 7,26 (dd; J 8,1; 1,2; 1H, Ph-H); 6,71 (dd; J 11,1; 

1,8; 2H; Ph-H); 3,58-3,44 (s, 2H, NH2). 
13C RMN (75,4 MHz, CDCl3) δ 145,8; 141,0; 

131,4; 128,6; 127,9; 126,3; 126,2; 115,3. 

 

 

3.3.4. Avaliação do reciclo do precursor catalítico Pd/PAAM 

 

Para avaliação do reciclo, foi escolhida a reação do ácido fenilborônico com 4-

iodoanilina, nas mesmas condições já otimizadas (ver item 3.3.2). Após o término da 

primeira corrida da reação, o reator foi lavado com 20 mL de éter etílico para extração 

de reagentes remanescentes e produto formado. A base (K2CO3) e o catalisador 
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(Pd/PAAM) remanescentes no Schlenk foram secos sob vácuo. O reator foi novamente 

carregado com os reagentes em atmosfera de nitrogênio, selado e aquecido à  100 °C 

por um período de 6 horas. O procedimento foi repetido até verificar-se uma 

considerável queda na atividade catalítica através do isolamento do produto de reação.  

A figura 3.3 apresenta o esquema reacional utilizado para a avaliação do reciclo 

do precursor catalítico Pd/PAAM. 

B(OH)2 + I

Pd/PAAM
 mol%0,3  

NH2

 etanol, K2CO3 

100 º C, 6 h

NH2

 

Figura 3.3. Esquema reacional utilizado no reciclo do precursor catalítico Pd/PAAM. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1. O Precursor Catalítico Pd/PAAM 

 

A poliacrilamida, sólido branco, derivada da acrilamida (figuras 4.1 e 4.2) que 

apresenta propriedades de hidrofilicidades e alto grau de intumescimento,51 foi 

adicionada numa solução aquosa de PdCl2. 

 

 
Figura 4.1. Poliacrilamida pura(PAAM) 

 

CH2

C

CH

O

NH2

n  
Figura 4.2. Estrutura da poliacrilamida 

 

Devido ao alto custo da poliacrilamida (R$ 420,00 - frasco de 10 g da marca 

Sigma-Aldrich), optou-se por utilizá-la na forma parcialmente hidrolisada (poliacrilamida 

sódica), uma redução de 525 x no preço de aquisição, a qual foi adquirida na forma de 

gel para plantio.                                          
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A figura 4.3 apresenta a estrutura da poliacrilamida parcialmente hidrolisada 

(poliacrilamida sódica). 

n

CH

+

m

CH2

C

CH

O

NH2

 CH2

C O

O Na

 
Figura 4.3. Estrutura da poliacrilamida parcialmente hidrolisada  

 

 

O precursor catalítico foi preparado conforme a técnica descrita no item 3.2 e, na 

sequência, após a evaporação da água, a uma temperatura de 50 °C até o sólido 

apresentar peso constante, observou-se uma considerável mudança de coloração no 

mesmo (figura 4.3). A coloração marrom deve-se a presença de paládio (II), o qual foi 

incorporado à poliacrilamida na forma de sal de PdCl2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Precursor catalítico Pd/PAAM produzido. 

 

 

A figura 4.5A exibe a imagem obtida através da análise de microscopia 

eletrônica de varredura do hidrogel depoliacrilamida (PAAM) puro, onde pode ser 

evidenciado a textura e a formação de possíveis sítios no material, que podem vir a 

contribuir para a impregnação do sal de PdCl2. 

 

B
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Comparando-se as imagens obtidas nas figuras 4.5A e 4.5B através da técnica 

analítica de microscopia eletrônica de varredura, observa-se cristais em formato de 

agulha, que podem ser do sal de PdCl2, impregnados na superfície da poliacrilamida 

(figura 4.5 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. A) MEV da PAAM (500x);  B)MEV do precursor catalítico Pd/PAAM (500x). 

 

 

 A partir das imagens geradas pela análise através de microscopia eletrônica 

de varredura, observa-se a formação de cristais em forma de agulha na superfície da 

poliacrilamida (PAAM). Tais cristais estão espalhados em toda a área superficial do 

suporte de PAAM e acredita-se serem de PdCl2 (vide análise de EDS). Essa evidência 

pode indicar a possibilidade de impregnar-se Pd(II) sobre PAAM. 

Enquanto que a MEV forneceu a análise morfológica do catalisador, o EDS 

permitiu a identificação dos elementos que compõem esse material. No caso do 

precursor catalítico Pd/PAAM, através da análise do EDS, observou-se a presença dos 

elementos paládio, cloro, silício, sódio e carbono. Assim, o EDS foi utilizado para 

fornecer a composição química do precursor catalítico produzido, a partir da 

impregnação do suporte de PAAM por PdCl2, o que é evidenciado na figura 4.6. 

 

A B 
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Figura 4.6. Espectro de EDS do precursor catalisador Pd/PAAM. 

 

Nos resultados da análise do MEV com EDS, evidenciou-se a existência de 

paládio e cloro confirmando a presença de PdCl2 no suporte de PAAM.  

A técnica de ICP-OES foi utilizada para determinação quantitativa de Pd no 

catalisador Pd/PAAM. Foram realizadas análises de quantificação de Pd no sólido 

formado, sendo que o teor de Pd obtido foi 2,85 mg/g (+/- 0,03mg ) de Pd/PAAM. 

A espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-

IR) foi empregada para caracterização adicional do gel de poliacrilamida e seu 

complexo de metal com Pd(II) (Figura 4.7). 
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Figura 4.7. Espectro de FT-IR do precursor catalítico Pd/PAAM. 
 
 

O espectro registrado mostrou uma banda de absorção muito larga em cerca de 

3300 cm-1, que compreende a vibração de estiramento O-H da água e, em 3200 cm-1 

apresenta a a vibração de estiramento N-H da PAAM. Verificou-se também um sinal 

intenso em 1658 cm-1, o qual pode ser atribuído a vibração de estiramento no grupo da 

carbonila  C=O. Dessa forma, a vibração de estiramento do C=O foi deslocado 

positivamente sugerindo coordenação do grupo carbonila da amida com o centro 

metálico, Pd(II). Comportamento semelhante foi encontrado na complexação de Pd(II) 

com um derivado de carboximetilcelulose, exibindo desvios negativos do grupo 

carboxilato em alta coordenação.32 Nesse espectro, ainda é possível se observar uma 

banda de pequena intensidade em 3000 cm-1,  proveniente da vibração de estiramento 

C-H e uma banda de forte intensidade em torno de 1558 cm-1, resultante da vibração 

de estiramento C-C. Observa-se, também, uma banda em 1454 cm-1 resultante da 

vibração simétrica de CH2. 

 
 
4.2. Atividade catalítica do Pd/PAAM 
 
 

A atividade catalítica foi avaliada frente à reação de Suzuki-Miyaura. Escolheu-

se a reação sonda do ácido fenilborônico com 4-iodoanisol para otimizar o sistema 

catalítico (figura 4.8). A tabela 4.1 mostra os valores de rendimentos obtidos, variando-



 43 

 

 

 

se os parâmetros reacionais, no acoplamento de Suzuki-Miyaura entre o ácido 

fenilborônico com 4-iodoanisol utilizando-se o precursor catalítico Pd/PAAM. 

 

 

 

 

Figura 4.8. Reação de otimização do sistema catalítico com Pd/PAAM. 

 

Tabela 4.1: Otimização do sistema catalítico no acoplamento de Suzuki-Miyaura entre o ácido 

fenilborônico com 4-iodoanisol utilizado-se o precursor catalítico  Pd/PAAM. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aCondições reacionais: 4-iodoanisol (1 mmol), ácido fenilborônico (1,5 mmol), Pd/PAAM (120 mg; 0,3 
mol% de Pd), base (2 mmol), solvente (3 mL), 4 h (tempo não otimizado), 100 °C, rendimentos via CG 
após duas reações. bPdCl2 (0,3 mol% dePd) sem PAAM. cPAAMsem PdCl2 (120 mg).  Rendimentos 
isolados entre parênteses. 

Reação Solvente Base Rend. (%) 

1 dioxano CsF 13 

2 dioxano K2CO3 15 

3 dioxano K3PO4 55 

4 DMF CsF 0 

5 DMF K2CO3 60 

6 DMF K3PO4 62 

7 etanol CsF 83 

8 etanol 

K2CO3 

K2CO3 

K2CO3 

94 (91) 

23b 

0c 

9 etanol K3PO4 98 

B(OH)2 + OMeI OMe
Pd/PAAM

solvente, base 
100 º C, 4 h



 44 

 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o catalisador 

apresentou  excelentes resultados, apresentando rendimentos, que de acordo com a 

base e o solvente, vão de modestos a ótimos. Isso deixa evidente a eficiência  da 

atividade catalítica do precursor catalítico desenvolvido. Por exemplo, com solvente 

DMF para as bases K2CO3 e K3PO4 (reações de entrada 5 e 6) os rendimentos 

observados foram, respectivamente, 60% e 62%. Já para o solvente dioxano, os 

rendimentos foram de ruins a modestos, sendo que o melhor rendimento observado 

para esse solvente, foi  de 55% em presença de K3PO4 (reação de entrada número 3). 

Para o etanol como solvente, os rendimentos foram ótimos, atingindo 83% para o CsF 

(reação de entrada número 7), 94% para o K2CO3 (reação de entrada número7) e 98% 

para o K3PO4 (reação de entrada número 9).  

Foi escolhido como condição ótima do sistema catalítico a combinação etanol 

(solvente) e K2CO3 (base), devido a baixa higroscopicidade da base, o que facilita seu 

manuseio na pesagem.  

Necessita-se de um estudo mais aprofundado, no intuito de se explicar o 

mecanismo de tal reação. Pode-se inferir, que a basicidade da base utilizada e a  

polaridade do solvente empregado, tem contribuição relevante para o rendimento da 

reação. Observa-se isso no etanol (solvente polar prótico) pois, quando em reação com 

sais de bases fortes contendo os cátions Cs e K, produz rendimentos ótimos. Em 

contrapartida, o dioxano que é um solvente apolar, reagindo com as mesmas bases 

apresentou rendimento razoável para o substrato proveniente de  uma base forte e de 

um ácido moderado (K3PO4), mas para o sal proveniente de base forte e ácido fraco 

(K2CO3), o rendimento caiu para 15%. Para o DMF (solvente polar e aprótico), os bons 

rendimentos encontrados para as bases K3PO4 e o K2CO3, foram de 62% e 60%, 

respectivamente. 

Para verificação da eficiência do suporte de PAAM, foi realizada nas mesmas 

condições reacionais acima descritas, a reação de entrada número 8. Nessa reação 

utilizou-se apenas o sal de PdCl2 (0,3mol% de Pd) sem a PAAM (reação de entrada 8b). 

O rendimento obtido foi muito inferior, quando comparado com o catalisador Pd/ PAAM 

nas mesmas condições reacionais (reação de entrada 7). Confirma-se, com isso, a 

importância e a eficiência do suporte de PAAM, nas reações de acoplamento cruzado 

via Suzuki-Miyaura.  A mesma reação citada anteriormente foi repetida na ausência de 
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PdCl2, usando somente 120 mg de PAAM (reação de entrada 8c) não resultando em 

produto, o que só vem a chancelar a importância do Pd em reações de acoplamento de 

Suzuki-Miyaura. 

A tabela 4.2 mostra os resultados obtidos para as reações de Suzuki-Miyaura 

com diferentes haletosde arila, produzidas com o precursor catalítico Pd/PAAM. 

 
 
Tabela 4.2: Reação do ácido fenilborônico com diferentes haletos de arila catalisada com Pd/PAAM 
 

Reação ArX Produto Tempo (h) Rend. (%) 

1 I

  
2 99 

2 I NH2

 
 

            4          98 

3 Br CN

 

CN

 

15 98 

4 Br

O

H   

15 95 

5 Br

  

15 

24 

78 

85 

6 Br Me

 
Me

 
15 73 

7 
Br OMe

 

OMe

 

15 75 

8 Cl NO2

 NO2

24 45 

NH2

O

H
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Condições reacionais: ArX (1 mmol), ácido fenilborônico (1,5 mmol), Pd/PAAM (120 mg; 0,3 mol%), 
K2CO3 (2 mmol), etanol (3 mL), 100 °C, rendimento isolado após duas reações.  
 
 

Analisando a tabela 4.2 observa-se que foram obtidos ótimos resultados para 

diversos grupos funcionais, tanto para iodetos de arila quanto para brometos de arila. 

Para cloretos de arila, evidenciou-se uma modesta eficiência do sistema catalítico 

proposto. A influência dos grupamentos presentes nos haletos de arila fica evidente, 

assim, grupamentos retiradores de elétrons (CF3, NO2, CHO e CN) são considerados 

ativadores do haleto de arila facilitando a ação associativa. Dessa maneira, eles 

favorecem a etapa do mecanismo da reação de acoplamento de Suzuki-Miyaura  

chamada adição oxidativa. Essa característica, consequentemente, provoca um 

aumento no rendimento da reação. Por outro lado, grupos desativadores do anel 

aromático (NH2, Me e OMe) são facilitadores da ação dissociativa, beneficiando assim, 

a etapa do ciclo catalítico da reação de Suzuki-Miyaura denominada eliminação 

redutiva. Esse fato contribui para uma redução no rendimento da reação. 

Comparando-se as reações de entrada  de números 4 e 5 (tabela 4.2), ambas 

com brometos de arila, constata-se um maior rendimento na reação número 4. Isso 

ocorre devido a presença do grupo funcional formila (CHO) que irá proporcionar a 

ativação do anel benzênico facilitando a etapa de adição oxidativa e, 

consequentemente, o aumento do rendimento da reação. O mesmo fenômeno é 

observado quando compara-se as reações de entrada de números  4 e 7 (tabela 4.2). 

Nesse caso, o grupo OMe (metóxi) presente no substrato da reação 7, é o grupo 

desativador do anel aromático, enquanto que o grupo formila (CHO) presente na 
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reação de entrada 4 é ativador do anel benzênico. Isso favorece a etapa de adição 

oxidativa na reação de entrada número 4, aumentando assim, o seu rendimento em 

relação a reação de entrada número 7. Já, entre as reações de entrada de números 8 e 

11 (tabela 4.2), a reação número 8 apresenta um rendimento maior, em relação a de 

número 11, devido a presença do grupo substituinte NO2 (nitro). Esse grupamento retira 

elétrons do anel aromático, ativando assim o mesmo e favorecendo com isso, a etapa 

de adição oxidativa. 

Os resultados obtidos durante as reações de acoplamento cruzado de Suzuki-

Miyaura para diferentes haletos de arila, com o precursor catalítico Pd/PAAM, 

confirmam a ordem de reatividade para a etapa de adição oxidativa. A ordem de 

reatividade é a seguinte: Ar-I>Ar-OTf>Ar-Br>>Ar-Cl. 

Segundo essa ordem de reatividade, na etapa de adição oxidativa, observa-se 

um aumento do grau de dificuldade para reações de acoplamento envolvendo cloretos 

de arila. Isso pode ser explicado porque a reatividade diminui com o aumento da 

energia de ligação  carbono-haleto . 

Logo, pode-se inferir que qualquer sistema catalítico que se mostrar eficiente no 

acoplamento de cloroarenos será eficiente, também, frente aos demais substratos.3 

Analisando-se as reações de entrada 1, 5  e 10 presentes na tabela 4.2  pode-se 

confirmar isso experimentalmente. O mesmo acontece entre as reações de entrada de 

números 7 e 11. Nesse caso, observa-se um rendimento muito superior na reação de 

número 7, pois o substrato bromoanisol tem o grupo substituinte brometo, enquanto 

que a reação de entrada 11, presente no substrato cloroanisol tem o grupamento 

cloreto. Dessa forma pode-se explicar, porque para as reação de acoplameto cruzado 

entre cloretos de arila e ácidos fenilborônicos via Suzuki-Miyaura, os resultados 

apresentaram um rendimento menor, quando comparados a iodetos e brometos de 

arila.  

Embora para este protocolo o mecanismo de reação não esteja bem elucidado, 

é possível propor-se uma provável explicação para esse sistema catalítico : 

O cloreto de paládio (II) é impregnado na poliacrilamida (PAAM). A forma ativa 

de paládio para a adição oxidativa é Pd (0). No caso do precursor catalítico Pd/PAAM o 

paládio(II) é estabilizado pelo hidrogel de poliacrilamida (PAAM) a Pd(0). Então um 

haleto de arila (Ar-X) é inserido ao centro metálico através da etapa de adição 
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conhecida como adição oxidativa, iniciando assim, o ciclo catalítico da reação de 

acoplamento de Suzuki-Miyaura. O metal paládio tem um aumento em seu número de 

oxidação em duas unidades. Os ligantes Ar e X  são coordenados ao metal paládio na 

posição cis e seguem para a etapa seguinte do ciclo catalítico denominada 

transmetação. Nessa etapa um nucleófilo, nesse caso o ácido fenil borônico, transfere 

um  fragmento carbônico (no caso uma arila) ao complexo organometálico e captura o 

haleto. Essa etapa é a menos conhecida do ciclo catalítico. Destaca-se aqui, a 

importância do nucleófilo e a presença da base, que formam intermediários instáveis, 

como por exemplo o [ 2Ar-Pd/PAAM-X-B(OH)3 ]. O nucleófilo  após a captura do haleto 

forma um ácido de Lewis (X-B(OH)3)
-
 , o qual será neutralizado pela base, enquanto 

que  o complexo organometálico segue o ciclo. Durante essa etapa o complexo 

organometálico encontra-se na posição trans. Terminada essa etapa de substituição, o 

complexo passa a se encontrar na posição cis e se prepara para a última etapa do ciclo 

catalítico chamada de eliminação redutiva. Nessa etapa o papel da base é 

fundamental. Ocorre então a formação da ligação de acoplamento cruzado de Carila-

Carila , enquanto que o metal paládio é estabilizado novamente a paládio (0) e poderá 

dar inicio a um novo ciclo, podendo ser  novamente reutilizado sucessivamente. 

Uma possível esquematização para o ciclocatalítico do precursor catalítico 

Pd/PAAM é representada a seguir na figura 4.9. 
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Figura 4.9. Ciclo catalítico proposto para acoplamento cruzado de Suzuki-Miyaura utilizando o precursor 
catalítico Pd/PAAM 
 
 
 
4.3. Avaliação do reciclo do precursor catalítico Pd/PAAM   
 

 

Para avaliar a potencialidade de reutilização do precursor catalítico, observou-se 

o número de reciclos  possíveis do catalisador produzido  no acoplamento  de Suzuki-

Miyaura. A reação escolhida foi a do ácido fenilborônico com 4-iodoanilina (reação 2, 

Tabela 4.2). 

 

Após análise conforme descrito no item 3.3.4, obteve-se o gráfico representado 

na figura 4.10., o qual expõem o rendimento obtido durante cada corrida, totalizando ao 

final, 6 corridas de reações. 
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Figura 4.10. Avaliação do reciclo do Pd/PAAM. 

 
De acordo com os rendimentos obtidos, pode-se inferir que até a sexta reação 

consecutiva (quinto reciclo) o catalisador Pd/PAAM apresentou atividade catalítica para 

a síntese de bifenilas via acoplamentoSuzuki-Miyaura. 

A técnica de ICP-OES foi utilizada para determinação quantitativa de paládio 

(Pd) remanescente no catalisador Pd/PAAM após seis reações consecutivas (cinco 

reciclos). Assim, o teor de paládio (Pd) encontrado foi de 2,67 mg/g (+/- 0,03mg) de 

Pd/PAAM. 

Fazendo uma analogia entre a quantidade de paládio (determinada por ICP-

OES) presente, inicialmente, no precursor catalítico Pd/PAAM antes da sua utilização 

(2,85mg+/- 0,03 mg de Pd por grama de Pd/PAAM), com a quantidade  de metal 

restante após os cinco reciclos (2,67 mg +/- 0,03mg de Pd por grama de Pd/PAAM), 

observa-se que a diferença é pequena. Apenas 0,18 mg de Pd por grama de Pd/PAAM 

foram perdidas durante as  seis corridas de reações. Pode-se inferir que, essa pequena 

variação na concentração do metal de transição, não deveria ser suficiente para 

provocar tamanha discrepância entre os rendimentos observados no reciclo.  

Restando Pd no Pd/PAAM e constatando-se uma redução no rendimento do 

produto desejado durante a reutilização do precursor catalítico, foi avaliado a 
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possibilidade do metal estar no interior dos grânulos de Pd/PAAM. Assim, foi avaliado o 

espectro de FT-IR após a última corrida do catalisador.  

A figura 4.11 apresenta os espectros de FT-IR  obtidos após a sequência 

seguida de seis reações consecutivas (cor azul), bem como, os espectros de FT-IR da 

poliacrilamida pura (cor rosa) e do precursor catalítico antes de sua utilização 

(vermelho).    

 
Figura 4.11. Espectro de FT-IR para Pd/PAAM (vermelho),Pd/PAAM após 6 reações (azul) e PAAM pura 

(rosa). 

 

Fazendo uma comparação entre o espectro de FT-IR da poliacrilamida pura (na 

cor rosa) com o espectro de FT-IR do precursor catalítico Pd/PAAM (na cor vermelha) 

observa-se resultados semelhantes: uma banda de intensidade forte em 3307 cm-1 

característica atribuída a vibração de estiramento O-H da água e, que impede a 

visualização em 3200 cm-1, da banda atribuída a vibração de estiramento N-H da 

PAAM. Ambos os espectros apresentam uma banda de intensidade média em 1637 

cm-1 atribuída a vibração de estiramento C=O do grupo funcional carbonila. 

Comparando-se o espectrode FT-IR obtido para o precursor catalítico Pd/PAAM, 

antes de sua utilização, (na cor vermelha) com o espectro de FT-IR obtido da 

poliacrilamida pura (na cor rosa), fica evidente a presença, em ambos espectros, de 

uma banda de absorção muito larga em torno de 3300 cm-1 atribuída a vibração de 

estiramento O-H da hidroxila presente na água, bem como o mascaramento da banda 

de absorção proveninete da estiramento estiramento N-H da poliacrilamida. No 
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espectro de FT-IR do precursor catalítico Pd/PAAM (na cor vermelha) verifica-se um 

sinal intenso em 1658 cm-1 atribuído a vibração de estiramento do grupo carbonila 

(C=O), a qual foi deslocado positivamente, quando observado em relação ao espectro 

de FT-IR obtidoda poliacrilamida pura (na cor rosa). Esse deslocamento positivo pode 

sugerir uma coordenação do grupo carbonila presente na amida ao centro metálico, 

Pd(II). Através desse espectro pode-se inferir que houve interações do cátios Pd(II) 

com a carbonila da poliacrilamida. 

Analisando-se o espectro obtido após 6 reações consecutivas do precursor 

catalítico Pd/PAAM ( na cor azul) observa-se um comportamento muito semelhante ao 

espectro da poliacrilamida pura( na cor rosa), não evidenciando-se as interações entre 

os cátions Pd(II) com a carbonila da poliacrilamida evidenciadas no espectro do 

Pd/PAAM antes da sua utilização (na cor vermelha). 

Os resultados obtidos indicam uma possível lixiviação do metal Pd do catalisador 

Pd/PAAM. Percebe-se que, parte do metal foi sendo lixiviado a medida que os reciclos 

foram acontecendo, restando parte do metal não ativo, depositado no interior do 

complexo Pd/PAAM. Comparando as duas técnicas aplicadas na caracterização, 

infere-se que, parte do metal ativo Pd(II) foi sendo lixiviado após cada reação, fato esse 

que justifica a formação de um depósito escuro (Pd metálico desativado) no interior do 

reator. 

A reciclabilidade do processo catalítico Pd/PAAM foi muito semelhante a 

observada  num outro trabalho prévio de nosso grupo.29 Em ambos observou-se 

atividade catalítica após 6 reações sucessivas (5 reciclos). No trabalho anterior com o 

catalisador CA/Pd(0), a atividade catalítica é reduzida devido a deformação térmica da 

membrana polimérica provocada pela temperatura, a qual reduz sua porosidade 

tornando as nanopartículas de Pd(0) inacessíveis e, somadas a esse fator a 

aglomeração de metal pode ser, também, associada a diminuição da reciclabilidade. 

Acredita-se que no sistema catalítico em estudo com Pd/PAAM tal fato pode ter 

ocorrido analogamente. Além disso, como a perda de Pd do suporte foi pequena e a 

análise superficial realizada pela FT-IR mostrou que o Pd contido no Pd/PAAM não 

estava na superfície, acredita-se que a verdadeira espécie cataliticamente ativa seja 

alguma forma de Pd solúvel, entretanto, maiores investigações são necessárias para 

confirmar tal fato. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

Baseado nos resultados obtidos, o novo sistema catalítico Pd/PAAM 

desenvolvido para reações de acoplamento cruzado C-C de Suzuki-Miyaura mostrou-

se eficiente, com atrativas vantagens de baixo custo e menor impacto ambiental. 

O precursor catalítico Pd/PAAM desenvolvido apresentou eficiente atividade 

catalítica frente as reações de Suzuki-Miyaura. Evidenciou-se atividade catalítica para 

iodetos, brometos e, inclusive, para cloretos de arila, obtendo-se para ambos, 

resultados satisfatórios. 

O sistema catalítico produzido, tolera uma diversa gama de grupos substituintes 

no anel aromático de iodetos, brometos e cloretos de arila; trabalha em condições 

reacionais de baixo custo e ambientalmente amigáveis (isento de fosfinas, solvente 

etanol, suporte atóxico e de fácil degradação). Além disso, os tempos reacionais são 

relativamente curtos  com bons a excelentes rendimentos para os produtos desejados, 

os quais expressam a eficácia desse precursor catalítico frente a essas reações. 

Para alguns substituintes no anel aromático de cloretos de arila, os resultados 

foram menos expressivos, porém tais reações não foram testadas para verificação da 

eficiência desse sistema catalítico com quantidades maiores de paládio. 

Dentre as vantagens, da utilização desse protocolo (sistema catalítico 

Pd/PAAM), torna-se interessantea possibilidade da reutilização do mesmo por várias 

reações. O precursor catalítico desenvolvido nesse trabalho pôde ser reutilizado por 

seis reações em sequência, sem aperda efetivade atividade catalítica. 

Durante o reciclo ficou evidenciada uma redução da atividade catalítica. Esse 

fato pode ser atribuído a lixiação do Pd(II), resultante da erosão ou deformação do da 

matriz (suporte), causado pela temperatura, após 6 sequências reacionais. Esse 

fenômeno torna a reciclabilidade do precursor catalítico Pd/PAAM limitada, contudo, 

poderá ser objeto de um estudo mais aprofundado.  
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Fazendo-se uma analogia entre o protocolo do catalisador Pd/PAAM 

desenvolvido com outros sistemas catalíticos, com resultados similares descritos na 

literatura, pode-se ter uma ideia de sua possível aplicação. Por exemplo, o catalisador 

comercial Pd(PPh3)4, que apresenta resultados similares e utiliza fosfinas tóxicas e de 

difícil manuseio, é vendido no mercado brasileiro a R$ 318,00 o grama (Sigma-Aldrich). 

Já o precursor catalítico Pd/PAAM desenvolvido durante o trabalho possui um custo 

infinitamente menor, apenas R$ 0,70 o grama. 

Assim, a ideia de uma rota catalítica de baixo custo para a obtenção de bifenilas, 

baseada nos princípios da química verde, parece ser evidenciada. Dentre esses 

princípios atingidos pode-se destacar: síntese segura (substâncias com pouca ou 

nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente), evitar a formação de resíduos 

tóxicos; uso de solventes e auxiliares seguros (inócuos ou facilmente reutilizáveis como 

solventes, agentes de purificação e secantes); eficiência atômica; busca pela eficiência 

de energia; uso de fontes de matéria-prima renováveis; catálise (seletividade); produtos 

degradáveis.49 

Todos os objetivos propostos foram atingidos: desenvolveu-se um sistema 

catalítico a base de paládio suportado eficiente para o acoplamento catalítico de 

haletos de arila com ácidos arilborônicos; testou-se PdCl2 impregnado em 

poliacrilamida como catalisador do acoplamento C-C de Suzuki-Miyaura; caracterizou-

se o precursor catalítico produzido; ampliou-se o escopo do sistema catalítico 

desenvolvido visando bons resultados com cloretos de arila e avaliou-se o número de 

reciclos do precursor catalítico produzido no acoplamento C-C. 

Infere-se que, um método simples para a preparação de um catalisador de Pd(II) 

impregnado em PAAM, Pd/PAAM foi plenamente desenvolvido, constituindo-se em 

uma alternativa muito interessante e vantajosa, tanto a nível econômico quanto 

ambiental, para reações de acoplamento C-C via síntese de Suzuki-Miyaura. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 Espectro de 1H RMN (300 MHz, CDCl3) da 4-nitrobifenila. 
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Espectro de 13C RMN (APT; 75,4 MHz; CDCl3) da 4-nitrobifenila. 

 

 

 


