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Introdução 

Hidróxidos duplo lamelares
1
 (HDLs) são trocadores 

aniônicos e tem sido empregados como suportes de 

paládio em reações de acoplamento cruzado do tipo 

Suzuki-Miyaura. Através desta reação, compostos 

biarilados, de destacada importância como 

intermediários na indústria farmacêutica, são 

obtidos
2
. Neste entorno, para o uso de sistemas 

reacionais aquosos, que são ambientalmente 

amigáveis, a utilização de agentes de transferência 

de fase é necessária. Ciclodextrinas
3
 (CDs) são 

oligossacarídeos cíclicos que atuam como agentes 

de transferência de fase, proporcionando a 

solubilização do reagente orgânico. O uso 

concomitante do metal, da matriz lamelar e do 

oligossacarídeo permite um sinergismo, resultando 

em sistemas catalíticos eficientes e ambientalmente 

“amigáveis” em catálise organometálica. 

Resultados e Discussão 

A síntese do HDL se processou por coprecipitação a 

partir do gotejamento de NaOH 1mol/L até pH = 10 

sobre uma mistura de soluções aquosas de 

Mg(NO3)2.6H2O (0,006 mmol) e de Al(NO3)3.9H2O 

(0,003 mmol). Posteriormente, com o sólido branco 

obtido foi realizada a troca iônica 80°C e 24 horas 

empregando-se solução 0,025mol/L de Na2PdCl4 em 

N,N-dimetilformamida e aplicando-se a proporção 

molar Pd:HDL de 1:2. O produto HDL-Pd foi então 

filtrado e seco sobre estufa. A análise por 

fluorescência de raios X da amostra HDL-Pd 

evidenciou cerca de 1% de Pd na matriz de HDL. 

Assim foram realizadas reações de Suzuki (Figura 

1) utilizando este catalisador.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reação de Suzuki entre 4-

bromoacetofenona e ácido fenilborônico. 
 

A reação se processou a temperatura ambiente por 

8 horas em um balão de 25 mL, com 1,0 equivalente 

de 4-bromoacetofenona, 1,2 equivalentes de ácido 

fenilborônico, 2,0 equivalentes de K2CO3, e o 

catalisador de paládio em 5 mL de água destilada. 

Ao fim da reação, a mistura reacional foi extraída 

com éter dietílico e o extrato foi analisado por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas. Os resultados estão mostrados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Tabela de resultados das reações de 
Suzuki utilizando o catalisador HDL-Pd. 

Entrada Quantidade 
de catalisador 

Condição 
reacional 

Conversão (%) do 

material de partida 

1 0,5% Com CD* >99 

2 0,5% Sem CD 93 

3 - Branco** 0 

4 0,1% Com CD* >99 

5 0,01% Com CD* 30 

*Proporção 1:20 de Pd:HP-B-CD. ** HDL não intercalado na 
presença de CD. 

Os resultados das entradas 1 e 2 evidenciam a 

importância da ciclodextrina no meio reacional, uma 

vez que na sua ausência não é obtida uma 

conversão total do material de partida em produto. A 

reação da entrada 3 (“branco”) mostra que o meio 

reacional contendo apenas HDL e CD não fornece o 

produto. As entradas 4 e 5 evidenciam que a 

redução a 0,1% de Pd ocorre sem prejuízo a 

conversão. Reações utilizando iodobenzeno e 4-

iodotolueno como substrato foram realizadas nas 

condições da entrada 4 e apresentaram bons 

resultados (>99%). 

Conclusões 

O sistema ternário HDL-Pd-CD como catalisador 

nas reações de Suzuki em meio aquoso fornece 

boas conversões a compostos biarilados. 
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