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Introdução 

As reações de acoplamento cruzado são ótimas 

ferramentas de síntese na construção de ligações 

C-C.¹ As de reações de Suzuki catalisadas por Pd 

são um método eficiente para obtenção de sistemas 

biarila. Tais sistemas podem ser empregados em 

diversos materiais, entre eles compostos 

biologicamente ativos. Desse modo, estas reações 

são muito atraentes industrialmente e para 

pesquisas nas áreas farmacêuticas e de materiais.² 

O emprego da nanotecnologia no desenvolvimento 

de sistemas catalíticos tem se mostrado promissor, 

gerando resultados com impactos econômicos e 

ambientais; por possibilitar a formação de sistemas 

recuperáveis. 

Neste trabalho, foram realizadas reações de Suzuki 

entre a iodo-fenilalanina protegida e ácidos 

borônicos catalisadas por nanopartículas de Pd(0) 

estabilizadas por polivinilpirrolidona (PVP). 

Resultados e Discussão 

Foram preparadas nanopartículas de Pd(0) estabi-

lizadas por PVP. Para tal, utilizou-se como fonte de 

Pd(II), o Pd(OAc)2 e como redutor,  o etanol, na 

presença de PVP como estabilizante (Esquema 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Preparo das Pd-NPs 

 

A (S)-fenilalanina 1 foi iodada com I2, empregando-

se  NaIO3 como oxidante em meio ácido (Esquema 

2). Em seguida, realizou-se a esterificação da 4-

iodo-(S)-fenilalanina 2  com etanol/cloreto de tionila, 

para a obtenção do cloridrato 3. Posteriormente, o 

cloridrato 3 foi protegido na forma do carbamato de 

t-butila 4, utilizando-se  o Boc2O em meio básico. 

O derivado 4 foi empregado em reações de Suzuki, 

utilizando as NPs de Pd(0)-PVP em diferentes con-

centrações (Tabela 1, Esquema 3). Pode-se verificar 

que as NPs apresentam um tempo de reação 

intermediário entre o catalisador heterogêneo e 

homogêneo (entradas 1 a 3) e que as mesmas 

 

  

foram eficientes mesmo em baixas concentrações 

(entradas 4 a 5). 

Esquema 2.  Iodação e proteção da (S)-fenilalanina 

 

Tabela 1. Acoplamento de Suzuki  

Entrada Catalisador Tempo (h) R bruto (%)
 

1 1% Pd/C 8,0 84 
 

2 1% Pd(OAc)2 4,0 47 

3 1% Pd(0)-PVP 6,0  87 

4 0,1% Pd(0)-PVP 6,0 75 

5 0,05% Pd(0)-PVP 7,0 78 

 

 

Esquema 3. Reação de Suzuki 

 

As condições otimizadas de acoplamento foram 

empregadas na reação de 4 com diferentes ácidos 

borônicos. 

Conclusões 

As NPs de Pd(0)-PVP mostraram-se como cata-

lisadores eficientes no acoplamento de uma molé-

cula altamente funcionalizada, como um derivado de 

aminoácido. Os produtos foram obtidos em bons 

rendimentos com diferentes ácidos borônicos. 
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