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Introdução 
Nanopartículas de paládio (PdNPs) tem sido 
amplamente empregadas como catalisadores para a 
reação de acoplamento Suzuki.1Esta reação 
consiste na formação de uma ligação carbono-
carbono entre um halobenzeno e um ácido borônico 
e desempenha um papel central em síntese 
química.2Este trabalho visa a preparação de 
nanomateriais bimetálicos de prata-paládio (Ag-Pd) 
com composição e estrutura(interiores sólidos vs. 
vazios) controladas para sua aplicação como 
catalisadores para a reação de Suzuki. 

Resultados e Discussão 
Nanocascas de Ag-Pd apresentando composições e 
estruturas (interiores sólidos vs. vazios) controladas 
foram preparadas através da reação de substituição 
galvânica entre nanoesferas de Ag3 e diferentes 
quantidades de PdCl42-

(aq) de acordo com a 
equação:4 

 
PdCl42-

(aq)+ 2Ag0
(s)→ 2Pd0

(s) + 2Ag+ + 4Cl-(aq) 
 
A Figura 1 mostra os espectros de extinção no UV-
Vis dos nanomateriais obtidos através deste 
procedimento. Podemos observar que banda 
característica associada a ressonância plasmônica 
das AgNPs em 400 nm diminui a medida que a 
concentração de PdCl42-

(aq) empregado na reação 
aumentou. Isso está de acordo com o aumento de 
teor de Pd nos nanomateriais produzidos. Após sua 
síntese, os nanomateriais de Ag-Pd foram 
empregados na reação de acoplamento de Suzuki 
(Figura 2) para estudar como as atividades 
catalíticas variam em função da composição e 
estrutura destes nanomateriais. Variações nas 
condições reacionais, como quantidade de 
catalisador, tempo de reação e temperatura do meio 
reacional, foram sistematicamente estudas a fim de 
determinar a condição experimental para obtenção 
do produto com melhor rendimento. Resultados 
preliminares mostram que todos os materiais 
obtidos são ativos como catalisadores e levam aos 
produtos com bom rendimento. Todas as reações 
foram caracterizadas por CCD, GCMS e RMN 1H e 
13C para a identificação do produto, bem como sua 
pureza. Seguindo a otimização das condições 

experimentais, diferentes halobenzeno e ácidos 
borônicos têm sido empregados para validação do 
método.  

Figura 1.Espectro de extinção para nano materiais 
de Ag-Pd preparados através da reação entre 
AgNPs e diferentes quantidades de íons PdCl42-

(aq). 
 

Figura 2. Reação de acoplamento Suzuki catalisada 
por nanomateriais de Ag-Pd. 

Conclusões 
Nossos resultados indicam que a atividade catalítica 
de nanomateriais de Ag-Pd frente a reação de 
acoplamento de Suzuki é sensível à variação da 
composição e estrutura. A otimização das condições 
reacionais, bem como o estudo sistemático da 
dependência da atividade catalítica em relação a 
composição e estrutura estão em andamento em 
nosso laboratório.  
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