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RESUMO 

 

Neste trabalho foram investigadas as reações de homoacoplamento envolvendo 2,6-

di-halopiridinas e de heteroacoplamento entre 2-bromopiridinas e 2,6-dicloropiridina, 

catalisadas pelo complexo [Ni(bpy)]Br2. Os ensaios foram realizados em célula de 

compartimento único com quatro saídas, empregando uma rede porosa de níquel como 

cátodo e anodo de sacrifício de Fe ou Zn. As eletrólises foram realizadas a corrente 

constante de 100 mA. Alguns experimentos de voltametria cíclica foram realizados para a 

identificação de intermediários reativos e melhor compreensão dos mecanismos reacionais 

envolvidos. As variáveis reacionais exploradas nesse estudo foram: a concentração do 

catalisador, o tipo de ânodo de sacrifício (Zn ou Fe) e o tipo de solvente, N,N’-

dimetilformamida (DMF) ou dimetilsufóxido (DMSO). Nas reações de homoacoplamento, 

obteve-se o produto 6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina com bom rendimento (72%) sob condições de 

10% de catalisador, ferro como ânodo de sacrifício, em DMSO. Na síntese da 6,6’-dibromo-

2,2’-bipiridina foram obtidos rendimentos menores (30%), onde o valor mais significativo foi 

com o uso de 20% de catalisador, ânodo de sacrifício de ferro, em DMF. Nas reações de 

heteroacoplamento com objetivo de preparação das tripiridinas, somente a 2-bromo-6-

metilpiridina apresentou bons resultados na presença da 2,6-dicloropiridina, proporcionando 

rendimento de 29% empregando 5% de catalisador, zinco como anodo de sacrifício e DMSO 

como meio reacional. Nas reações de homoacoplamento os efeitos mais pronunciados 

foram com a natureza do ânodo de sacrifico e do solvente, já para os processos de 

heteroacoplamento, indubitavelmente apenas a natureza de ânodo apresentou efeito 

relevante. 

Foram identificados alguns processos secundários que influenciam no desempenho 

dos sistemas eletrocatalíticos para homo- e heteroacoplamento: complexação das di-

halobipiridinas com o íon Fe2+ adicionado ao meio reacional através do anodo de sacrifício 

de ferro, redução eletrocatalítica dos produtos halobipiridinicos na presença do complexo 

[FeII(bpy)3]
2+ gerado durante a reação, reação de transmetalação com íons Zn2+ nos 

processos envolvendo ânodo de sacrifício de Zn, complexação dos produtos bipiridínicos 

com o catalisador [NiII(bpy)]2+, gerando as espécies [NiII(bpy)2]
2+ e [NiII(bpy)3]

2+,, que alteram 

o processo catalítico durante a reação, e uma possível redução dos compostos 

halobipiridínicos diretamente na superfície do cátodo em potenciais de cela muito elevados. 

Palavras-chave: eletrossíntese; redução indireta; complexo de níquel, 2,2’-bipiridinas di-

halogenadas e 6,6”-dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina. 
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ABSTRACT 

 

Homocoupling and cross-coupling reactions catalyzed by the complex [Ni(bpy)]Br2, 

involving the reagents 2,6-dihalopyridines and 2-bromo-methylpyridines, were investigated. 

The experiments were carried out in undivided cell with four outputs, nickel foam was 

employed as cathode and Fe or Zn as sacrificial anode. Electrolyses were carried under 

constant current of 100 mA. Cyclic voltammetry essays were conducted to identify reactive 

intermediates and better understanding of reaction mechanisms concerned.The explored 

reaction variables were: catalyst concentration, sacrificial anode (Zn or Fe) and solvent (N,N'-

dimethylformamide (DMF) or dimethylsulfoxide (DMSO)). In the homocoupling reactions, the 

product 6,6'-dichloro-2,2'-bipyridine was obtained in good yield (72%) under 10% of catalyst, 

iron sacrificial anode and DMSO as solvent. Low yields were obtained for 6,6'-dibromo-2,2'-

bipyridine (30%), under 20% of catalyst, iron sacrificial anode and DMF reaction conditions. 

In the cross-coupling reactions (terpyridine preparation), only the 2.6-dichloropyridine 

showed be reactive in the presence of 2-bromo-6-methylpyridine, providing 29% of 6,6”-

dimethyl-2,2’:6’,2”-terpyridine, under 5% of catalyst, zinc  sacrificial anode and DMSO as 

reaction medium. At homocoupling reaction conditions, the sacrificial anode and solvent 

were the most important effects. For the cross-coupling process just the anode type effect 

was more significant.  

It was identified several secondary processes that influence the performance of the 

homo- and cross-coupling electrocatalytic systems studied: complexation of the bipyridines 

dihalides products with Fe2+ ion added in the reaction medium from iron sacrificial anode, 

electrocatalytic reduction of halobipyrininic products in the presence of the [FeII(bpy)3]
2+ 

complex generated during the reaction, transmetalation reaction involving Zn2+ ions added in 

the reaction medium from zinc sacrificial anode, complexation of bipyridinic products with the 

catalyst [NiII(bpy)]2+, generating [NiII(bpy)2]
2+ and [NiII(bpy)3]

2+ complexes that change the 

catalytic behavior during the reaction, and also the possible direct reduction of halobipiridinic 

products at the cathode surface at high cell potential. 

Keywords: Electrosynthesis; indirect reduction; nickel complex, 2,2’-bipyridine dihalides and 

6,6”-dimethyl-2,2’:6’,2”-terpyridine. 
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1  INTRODUÇÃO  

1.1 Os compostos Piridínicos 

As bipiridinas fazem parte de um conjunto de compostos aromáticos cuja 

estrutura básica é o anel piridínico, constituído de cinco átomos de carbono e um 

nitrogênio com ligações duplas conjugadas1. Assim como os dímeros (bipiridinas), as 

estruturas maiores (trímeros, tetrâmeros etc.)2 podem ser distintas quanto à posição 

em que os anéis se interligam e aos substituintes que podem ser diferentes do 

hidrogênio.  

N N N

(a) (b) (c)

N N N

 

Figura 1. Estruturas moleculares do anel piridínico (a); 2,2’-bipiridina (b); 2,2’:6’,2”-tripiridina (c). 

No caso das bipiridinas, dentre os seis isômeros fundamentais existentes 

(figura 2), a 2,2’-bipiridina (figura 1b) e seus derivados são os mais estudados em 

decorrência de suas propriedades propiciarem uma vasta gama de aplicações3. 

 

Figura 2 – Isômeros fundamentais da bipiridina adaptado de Kaes e col. 

                                                
1
  KAES, C.; KATZ, A.; HOSSEINI, M. W. Bypiridine: The Most Widely Used Ligand. A Review of Molecules 

Comprising at Least Two 2,2’- Bypiridine Units. Chemical Reviews. 100. 2000. p. 3553-3590. 
 
2
  CONSTABLE, E. C. 2,2’:6’,2”-Terpyridines: From Chemical Obscurity to Common Supramolecular 

Motifs.  Chemical Society Reviews. 36. 2007. p. 246-253. 

 
3
  DONNICI, C. L. DE OLIVEIRA, I. M. F.; TEMBA, E. S. C.; DE CASTRO, M. C. R. Métodos Sintéticos para a 

Preparação de 2,2’-Bipiridinas Substituídas. Química Nova. Vol. 25, Nº 4. 2002. p.668-675. 
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Na área de produção de energia solar, materiais a base de tais substâncias 

têm se destacado em uma área até então dominada somente pelos compostos de 

natureza inorgânica. Onde novos dispositivos têm sido desenvolvidos, perante os 

quais está a célula de energia solar orgânica conhecida como DSC (Dye-sensitized 

Solar Cell), além do material semicondutor TiO2, substância eletrolítica (par redox 3I-

/I3
-) é constituída de complexo de rutênio (RuL2(SCN)2, onde L= 4,4’-dicarboxil-2,2’-

bipiridina) responsável pela captação dos fótons e injeção dos elétrons na banda de 

condução do semicondutor. O complexo é regenerado ao seu estado inicial através 

do par redox 3I-/I3
- que recaptura os elétrons injetados através de reação no cátodo. 

O esquema apresentado na figura 3 ilustra melhor a função de cada componente do 

dispositivo. A célula apresenta 11% de eficiência na conversão da luz solar em 

energia elétrica, considerada economicamente viável para ser produzida e 

comercializada4. 

 

Figura 3 – Funcionamento da célula solar orgânica adaptado de Grätzel. 

 

Outro campo de ação está na catálise para a obtenção de moléculas 

bioativas. Quando utilizada como ligante de complexos metálicos como os de níquel, 

a 2,2’-bipiridina potencializa a propriedade catalítica deste complexo5. Um dos casos 

                                                
4
  GRÄTZEL, M. Solar Energy Conversion by Dye-sensitized Photovoltaic Cells. Inorganic Chemistry. 44 

(20), 2005. p. 6841-6851. 

 
5
 a) NÉDÉLEC, J.- Y.; PÉRICHON, J.; TROUPEL, M. Organic Electroreductive Coupling Reactions Using 

Transition Metal Complexes as Catalysts. Topics in Current Chemistry. Vol. 185. 1997. p.142-170. b) 
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corresponde à obtenção de compostos com grupos β-hidroxinitrilas, cetonas e 

ésteres à partir de isoxazolinas. A quebra da ligação N-O do anel isoxazolínico pode 

ser obtida através de metodologia de redução eletroquímica, a qual dispensa o uso 

de agentes oxidantes ou redutores, mas requer em alguns casos altos potenciais (-

2,1 V) e consequentemente perda da seletividade e a exposição dos grupos 

funcionais passíveis de redução na mesma faixa, além da necessidade de ser 

efetuada em célula de duplo compartimento6. O emprego do complexo brometo de 

níquel bipiridina, [NiII(bpy)]Br2, como catalisador proporciona condições de potencial 

elétrico bem mais brandas e permite que sejam produzidas em célula de 

compartimento único, com excelentes rendimentos (acima de 90%)7. A reação pode 

ser descrita segundo o esquema apresentado no esquema 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 - Reação do complexo de níquel 2,2’-bipiridna com a isoxazolina para formar derivados 

de β-nitrilas e de ésteres, adaptado de Demnitz e col. 

                                                                                                                                                   
BUDNIKOVA, Y. G.; YAKHAVAROV, D. G.; MOROZOV, V. I. KARGIN, Y. M.; II’YASOV, A. V.; VYAKHIREVA, Y. 

N.; SINYASHIN, O. G. Electrochemical Reduction of Nickel Complexes with 2,2’-Bipyridine. Russian Journal 

of General Chemistry. Vol. 72. 2. 2002. p. 168-162. 

6
 SUROV, I.; LUND, H. Electrochemical Reduction of Isoxales a Related Compounds. Acta Chemical 

Scandinavica B 40. 1986. p.831-838. 

7
  CAETANO, V. F.; DEMNITZ, F. W. J.; DINIZ, F. B.; MARIZ Jr., R. M.; NAVARRO, M. Preparation of β-

Hydroxyesters from Isoxazolines. A Selective Ni
0
(bpy) Catalyzed Electrochemical Method. Tetrahedron 

Letters, 44, 2003, p. 8217-8220. 
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Dentre os isômeros tripiridínicos, indubitavelmente a 2,2’:6’,2”-tripiridina 

(figura 1c) e seus derivados são os mais citados na literatura em termos de 

finalidades de uso8 . 

Uma das mais destacadas aplicações está na atuação como ligante do 

complexo de rutênio (figura 4), mer-[Ru(tpy)Cl3], utilizado no combate a um tipo de 

células leucêmicas classificadas como L1210, os resultados são comparados ao da 

cisplatina, substância bastante referenciada em trabalhos do gênero, mas devido a 

sua alta citotoxidade tem-se pesquisado outros tipos compostos que 

proporcionassem resultados com o desempenho equivalente e  menos danoso às 

células sadias9. O complexo de rutênio interage com dois derivados da guanina (9 

metil-hipoxantina e 9-etilguanina, figura 4), que compõem o DNA formando ligações 

intercruzadas e isso ativa os mecanismos de reparo que causam a morte da célula 

(apoptose) 10. 

 

Figura 4. Estruturas do mer-[Ru(tpy)Cl3] e dos derivados da guanina  (9-metil-hipoxantina e 9-

etilguanina). 

 

1.1.1 Sínteses de Bipiridinas e Tripiridinas Substituídas 

Em geral, as metodologias de síntese para a obtenção de bipiridinas e 

tripiridinas substituídas são originárias de três vias precursoras:  

                                                
8
  WILD, A.; WINTER, A.; SCHÜTTER, F.; SCHUBERT, U. S. Advanced in the Field of π-Conjugated 

2,2’;6’,2”Terpyridines. Chemical Society Reviews. 40. 2011. p.1459-1511. 

 
9
  VAN VLIET, P. M.; TOEKIMIN, S.M.S.; HAASNOOT, J. P.; REEDIJK, J.; NOVÁKOVÁ, O.; VRÁNA, O.; 

BRABEC, V. mer-[Ru(terpy)Cl3]  (terpy=2,2':6',2"-terpyridine)  Shows Biological Activity Forms Interstand 
Cross-likis in DNA and Binds Two Guanine Derivatives in a Trans-Configuration. Inorganica Chimica Acta. 
231. 1995. p. 57-64. 

10
  CLARKE, M. J. Ruthenium Metallopharmaceuticals. Coordination Chemical Reviews. 232. 1-2. 2002. p.69. 
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a) Reações de acoplamento – são caracterizadas pela formação de uma nova 

ligação carbono-carbono entre moléculas de derivados piridínicos, a partir de 

compostos iguais e/ou diferentes quanto à posição e o tipo de substituinte3. 

N

R

R = H, Br, Cl, CH
3
, OCH

3
.

N N

R R'

N N N

R R'

R = R' ou R = R'
 

Esquema 2 – Reação de acoplamento de piridinas substituídas. 

b) Reações de funcionalização – as substâncias são formadas sob condições 

de altas temperaturas (entre 300 ºC e 500 ºC). E também através de reações de 

substituição nucleofílica ou eletrofílica, onde normalmente a posição 5 é a mais 

favorecida, mas quando a bipiridina (ou a tripiridina) é transformada em derivado 

N,N’-dióxido11 (ou N,N”-dióxido tripiridina12),  a substituição nucleofílica ocorre na 

posição 6 enquanto a substituição eletrofílica ocorre na posição 4. Isso é devido ao 

fato da oxidação aumentar a reatividade da substância precursora  concentrando a 

densidade de eletrônica antes contida no átomo de nitrogênio sobre o átomo de 

oxigênio ligado a este após a oxidação. 

N N

N N N

R

N
+

N
+

O
-

O
-

N N N

R'

R =  Br, Cl, CH
3
, OCH

3

R' = CN

N N

N
+

N N
+

O
-

O
-

R'
R'

RR

 

Esquema 3 – Reações de funcionalização de bipiridinas e tripiridinas substituídas a partir da oxidação 

dos precursores. 

                                                
11

  MAERKER, G.; CASE, F. H. The Synthesis of Some 4,4’-Disubstituted 2,2’-Bypiridines. Journal of 
American Chemical Society. Vol. 80. 1958. p.2745-2748. 

 
12

  GALAUP, C.; COUCHET, J.-M.; BEDEL, S.; TISNÈS, P.; PICARD, C. Direct Access to Terpyridine-
Containing Polyazamacrocycles as Photosensitizing Ligands for Eu (III) Luminescence in Aqueous Media. 
Journal of Organic Chemistry. 70. 2005. p.2274-2284. 
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c) Reações de ciclo-funcionalização – ocorrem a partir de derivados 

piridínicos 1,5-dicarbonílicos reagindo com acetato de amônio em meio de ácido 

acético para 2,2’-bipiridinas não-simétricas, inicialmente preparado a partir da reação 

da 3,3-bis-(metil ou etil-sulafanil)-1-(2-piridil)-2-propen-1-ona com acetato de 

potássio10. No caso das tripiridinas, podem ser geradas utilizando um precursor 

diacetilpiridina onde são construídos os dois anéis adjacentes13. 

 

 

 

 

Esquema 4 – Reação de ciclo-funcionalização de piridinas substituídas. 

 

1.1.1.1 Preparação de 2,2’- Bipiridinas Di-halogenadas 

Restringido o campo de estudo às bipiridinas halogenadas, os meios de 

obtenção utilizados estão limitados aos seguintes tipos: reações de acoplamento e 

de funcionalização. 

Uma das metodologias desenvolvidas para dimerização de derivados 

piridínicos, trata-se das reações de sulfóxidos destes compostos com reagentes de 

Grignard em tetra-hidrofurano (THF) ou éter dietílico (Et2O) sob nitrogênio. Os 

rendimentos obtidos podem ser considerados satisfatórios (30% - 66%)14,15,16, 

(esquema 5). 

                                                
13 ADRIAN Jr., J. C.; RASSIB, L.; DE KIMPE, N.; KEPPENS, M. New Approach to Symmetric 2,2’:6’,2”-
Terpyridines. Tetrahedron. 54. 1998. p.2365-2370. 

 
14

  KAWAI, T.; FURUKAWA, N.; OAE, S. A Convenient Preparation of Bipyridines Trough Ligand Coupling 
Reaction with σ-Sulfurane Formed by treatment  of Methyl 2-Pyridyl Sulfoxide with Grignard Reagents. 
Tetrahedron Letters. 25 (24). 1984. p. 2549-2552. 

 
15

  OAE, S.; KAWAI, T.; FURUKAWA, N. Ligand Exchange and Ligand Coupling Via the σ-Sulfurane 
intermediated in the Reaction of Alkyl-2-Pyridyl Sulfoxides with Grignard Reagents: Convenient 
Preparation of 2,2’-Bipyridines. Phosphorus and Sulfur and the Related Elements. 34 (3-4). 1987. p.123-132. 

 
16

  UENISHI, J.; TANAKA, T.; WAKABAYASHI, S.; OAE, S.; TSUKUBE, H. Ipso Substitution of 2-
Alkylsulfinylpyridine by 2-Pyridyllithium, A new Preparation of Oligopyridine and Their Bromomethyl 
Derivates. Tetrahedron Letters. 31 (32). 1990. p. 4625-4628. 
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N S

O

1
R

X
2RMgBr

THF, N
2 N N

X X

1R = CH
3
; C

2
H

5
.

2R = C
2
H

5
.

X - 5,5'- Cl;Br = 40%; - .

X - 6,6' - Cl; Br = 32%-66%; 50%.

2

 

Esquema 5 - Reação envolvendo o sulfóxido piridínico e o reagente de Grignard em THF ou Et2O 

sob atmosfera de nitrogênio. 

Outros tipos de reações de acoplamento utilizam precursores 2,6-

dibromopiridina, butil-lítio e tricloreto de fósforo (PCl3) ou cloreto de tionila 

(SOCl2)
17(esquema 6). Uma variação da síntese é a substituição do reagente PCl3 

por cloreto de cobre II no mesmo meio reacional (rendimentos entre 46%-79%)18. 

N BrBr
N N BrBr

BuLi, Et2O, - 78 ºC

PCl3 (SOCl2)

16% (77%)

2

 

Esquema 6 – Reações de homoacoplamento da 2,6-dibromopiridinas com butil-lítio tricloreto de 

fósforo (ou cloreto de tionila). 

A 5,5’-dibromo (ou dicloro)-2,2’-bipiridina pode ser sintetizada com apenas o 

regente 2,5-dibromopiridina (ou 2-bromo-5-cloro-piridina) e cobre em pó sem o uso 

de solvente a 220 ºC, mas a reação proporciona baixos rendimentos de 1% a 8%19. 

Existem ainda aquelas onde transformam a di-halopiridina em um derivado de 

trimetil estanho20 ou utilizam este reagente adquirido comercialmente para 

                                                
17

  UCHIDA, Y.; ECHIKAWA, N.; OAE, S. Reaction of Heteroaryllithium Compounds with Phosphorus 
Trichoride, Phosphorus Oxychoride Formation of Heterocyclic Biaryls. Heteroatom Chemistry. Vol. 5. 4. 
1994. p. 409-413. 

 
18

  THIBAULT, M. E.; LUSKA, K. L.; SCHLAF, M. An Improved Synthesis of 6,6-Diamino-2,2’-bipyridine. 
Synthesis. 5. 2007. p. 791- 794. 

 
19

  CASE, F. H. The Synthesis of Certain Substituted 2,2’-Bipyridines. Journal of the American Chemical 
Society. Vol. 68. 1946. p. 2574-2577. 

 
20

  DENG, Y.; LIU, S.-J.; FAN, Q.-L.; FANG, C.; ZHU, R.; PU, K.-Y.; YUWEN, L.-Y.; WANG, L.-H.; HUANG, W. 
Synthesis and Characterization of Red Phosphorescent- Conjugated Polymers Containing Charged 
Iridium Complexes and Carbazole Unit. Synthetic Metals. 157. 2007. p. 813-822. 
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realizarem síntese catalisadas por trifeniltetrafosfina de paládio Pd(PPH3)4 em 

tolueno21. 

N Br

X

N Sn(CH3)3

X

N N

X X

X = Cl - 6

X = Br - 5

    X- Cl - 6,6' = 53%

X - Br - 5,5' = 38%-68%

(CH3)3SnSn(CH3)3

Tolueno, refluxo

Pd(PPh3)4

Tolueno, refluxo2

 

Esquema 7 - Reação de dimerização a partir de precursores de piridinas di-halogenadas catalisadas 

por complexo de paládio. 

O dímero na posição 4, pode ser obtido a partir de reação do 2-bromo-4-

nitropiridina catalisada por paládio metálico, mas antes do acoplamento é necessário 

fazer a bromação na posição 4 do derivado N-óxido de 2-bromo-nitropiridina 

previamente preparado22. 

Com relação às reações de funcionalização, sob condições especiais de 

pressão e temperatura os substituintes halogenados, podem ser introduzidos em 

uma unidade de 2,2’-bipiridina. Em um dos métodos utiliza-se cloro gasoso, 

misturado a bipiridina vaporizada a temperatura de 300 ºC23. 

 

 

 

 

Esquema 8 - Reação de obtenção da 6,6’-dicloro-2,2’-bipiridinas a partir da halogenação da 2,2’-

bipiridina à alta temperatura. 

Conforme já mencionado, as bipiridinas podem sofrer reações de 

substituições nucleofílicas ou eletrofílicas aromáticas, sendo que para este último 

                                                
21

  CHOPPIN, S.; GROS, P.; FORT, Y. Unusual C-6 Lithiation of 2-Chloropyridine Mediated by BuLi-
Me2N(CH2)2OLi. New Access to 6-Functional-2-Chloropyridines and Chloro-bis-Heterocyles. Organic 
Letters. 2. 6. 2000. p. 803-805. 

 
22

 GARCIA-LAGO, R.; ALONSO-GÓMEZ, J.-L.; SICRE, C.; CID, M.-M. Synthesis of 2,4-Dibromopyridine and 
4,4’-Dibromo-2,2’-bipyridine. Efficient Usage in Selective Bromine-Substitution under Palladium-Catalysis. 
Heterocycles. Vol. 72. 1. 2008. p. 57-64. 

 
23

  THE DOW CHEMICAL COMPANY (USA). Sven H. Ruetman. Process for Producing Chlorinated 2,2’-or 
4,4’-Bipyridines. US  3.819.558. 1974. 

 

N N

Cl2 

300 ºC, 3 h N NCl Cl

 51%
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caso é mais difícil de ocorrer devido à densidade eletrônica dos anéis piridínicos. 

Quanto à regiosseletividade, nas reações de funcionalização o efeito dirigente 

favorece a posição 5. No entanto quando a 2,2’-bipiridina é transformada em um 

composto derivado (N,N’-dióxido-2,2’-bipiridina) de maior  reatividade, as reações de 

substituições nucleofílicas são orientadas à posição 6,24 enquanto as de 

substituições eletrofílicas à posição 4.25 

N N

H
2
O

2

HOAc

80 ºC

 7 h

O- O-

+ +
N N

refluxo

4 - 5 h

N N

X X

X - 4,4'- Cl; Br = 7% - 96%; 30% - 76%

X - 6,6'- Cl;Br =  12%; -

R1 (X- 4) = PBr3 (PCl3)

R2 (X -6) = POCl3 (SOCl2)

R
1 
(R

2
)

 

Esquema 9 – Reação de obtenção das di-halo-2,2’-bipiridinas a partir da formação do derivado de 

bipiridina N,N’-dióxido. 

O dímero bromado na posição 5 ainda pode ser produzido a partir da reação 

da 2,2’-bipiridina em metanol com Brometo de hidrogênio purgado no meio, seguida 

de bromação sob aquecimento26 (esquema 10). 

N N

HBr
(g)

MeOH N
+

N
+

H H

2. OH-
N N

Br Br

1.Br
2
, 180 ºC

Br- Br-

42%
 

Esquema 10 – reação de obtenção da 5,5’-dibromo-2,2’-bipiridina a partir de funcionalização da 2,2’-

bipiridina com bromo. 

 

 

 

                                                
24

 CONSTABLE, E. C.; SEDDON, K. R. A Novel rearrangement of 2,2’-Bipyridine N,N’-Dioxides. The 
Characterization of Dipyrido[1,2-b:2,3-d]soxazolinium Salts as Intermediates in the Formation of 3-
Hydroxy-2,2’-Bipyridines. Tetrahedron. 39. 2. 1983. p. 291-295. 

 
25

 WENKERT, D.; WOODWARD, R. B. Studies of 2,2’-Bipyridines N,N’-Dioxides. Journal of Organic 
Chemistry. Vol. 48. 3. 1983. p.283-289. 

 
26

  ROMERO, F. M.; ZIESSEL,R. A Straightforward Synthesis 5-Bromo and 5,5’-Dibromo-2,2’-Bipyridines. 
Tetrahedron Letters. Vol. 36. 36. 1995. p.6471-6474. 
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1.1.1.2 Preparação das Metil-2,2’:6’,2”- Tripiridinas  

Os compostos dimetil-2,2’:6’:2”-tripiridínicos podem ser sintetizados através 

de reações de heteroacoplamento envolvendo três unidades piridínicas. Em um dos 

métodos são empregados metil-2-(tributil)estanilpiridina e 2,6-dibromopiridina (2:1) 

catalisada por trifeniltetrafosfina de paládio, em tolueno sob refluxo (110 ºC), 

proporcionando excelentes rendimentos27. A mesma síntese pode ser realizada 

partindo da preparação do metil-2(tributil)estanilpiridina usando 2-amino-5-

metilpiridina, alcançando valor igual ao caso anterior para o mesmo produto28. Outra 

rota sintética utiliza o mesmo catalisador além de 2,6-bis(trimetilestanil)piridina e 2-

bromo- (4, 5, ou 6-metil)piridina (1:2) em tolueno a 110 ºC, com um tempo reacional 

menor que a primeira metodologia apresentada.(esquema 11). 

N N

N N

N N N

+

BrBr Bu3Sn

CH3

(H3C)Sn Sn(CH3) Br

CH3
+

Pd(PPh3)4

CH3 CH3

2

2 tolueno

Pd(PPh3)4

tolueno

4 d

72 h

CH3
(1) - 4,4"; 5,5"; 6,6"  =  50%; 90% ; 75%

(1)

(2)

CH3
(2) - 4,4"; 5,5"; 6,6"  =  52%; 68% ; 43%

 

Esquema 11 - Rotas de sínteses de dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridinas empregando complexo de paládio 

como catalisador. 

A 5,5’’-dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina pode ainda ser sintetizada a partir da 

construção dos dois anéis adjacentes empregando como reagente inicial a 2,6-

diacetilpiridina. Mesmo atestando rendimento de 94% na última etapa (quatro no 

total) a metodologia requer a preparação e proteção com 1,2-bis(cloro-dimetilsilil) 

etano a partir de outro precursor (3-bromo-2-metil-propilamina), totalizando mais 

quatro estágios13. A síntese total está representada no esquema 12 a seguir. 

                                                
27

  HELLER, M.; SCHUBERT, U. S. Functionalized 2,2’-Bipyridines and 2,2’:6’,2”-Tripiridines Via Stille-Type 
Cross-Coupling Procedures. Journal of Organic Chemistry.Vol.. 67. 23 .2002. p.8269-8272.  

28
  KÖYTEPE, S.; ERDOGAN, S.; SEÇKIN, T. Synthesis of Polyimide from 5,5”Bis(bromomethyl)-2,2’:6’,2”-

Tripiridine and Investigation of the Polymer Sorption Behavior towards Some Metals Ions. Journal of 
Hazardous Materials. 162. 2009. p. 695-702. 
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N

O O

N

N N
C6H11 C6H11

N

Si

Si

Ciclo-hexilamina

Benzeno, Refluxo

98%

1. LDA, THF, 0 ºC

3. K2CO3, MeOH, Refluxo

4. 10% (HO2C)2 em H2O

N

N N

N

N N

ClCl
ClCl

N

N N

(1)

Br N-cloro-succinimida

CCl4

2 M NaOMe/ MeOH

Temperatura
  ambiente

99%

94%
97%

Temperatura
  ambiente

2.

 

Esquema 12.- Síntese da 5,5’’-dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina a partir da 2,6-diacetilpiridina. 

 

1.2 A Eletrossíntese Orgânica  

Os trabalhos de Michael Faraday (obtenção de etano a partir de uma solução 

de acetato - 1834)29 e Hermann Kolbe (eletrólise do ácido acético -1849)30 são 

considerados os passos iniciais da aplicação da eletroquímica à síntese orgânica, 

mas a área só ganhou notoriedade um século depois das primeiras experiências, 

graças ao aperfeiçoamento da instrumentação necessária para estudos de 

transferência de carga (desenvolvimento de amplificadores de sinal e seu uso na 

construção de potenciostatos), aperfeiçoamento do emprego de condições anidras 

para as sínteses e conhecimento sobre reações acopladas (os conceitos de 

voltametria cíclica)31.  

As aplicações dos processos eletroquímicos em larga escala surgiram nos 

primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, com a fabricação da adiponitrila 

                                                
29

 FARADAY, M. Experimental. Researches in Electricity – Seventh Series. Philosophical Transactions. Royal 
Society of London.124,1934, p.101. 

 
30

 KOLBE, H. Untersuchungen über die Elektrolyse Organischer Verbindunger. Annalen der Chimie und 
Phamacie. 69 (3). 1849. p. 257. 

 
31

 SPEISER, B. From Cyclic Voltammetry to Scanning Electrochemical Microscopy: Modern 
Electroanalytical Methods to Study Organic Compounds, Materials and Reactions. Current Organic 
Chemistry. 3. 1999. p.171-176. 
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(precursora do nylon) e a eletrossíntese do tetra-etil chumbo (aditivo utilizado como 

antidetonante em combustíveis)32. E com o passar dos anos também passaram a 

ser produzidos compostos de natureza inorgânica como magnésio, alumínio33, cloro 

e soda cáustica.  

Atualmente o número de compostos orgânicos sintetizados em escala 

comercial perfaz 29, entre os quais podem ser citados os ácidos glucônico (Sandoz), 

succínico (CERCI), a L-cisteína (Wacker Chemie A. G.) e o aldeído salicílico (Índia). 

Outros 17 encontram-se em fase de planta piloto das quais fazem parte o etileno 

glicol (Electrosynthesis Co.), o nitrobenzeno (Monsanto), o ácido propiólico (BASF), 

o pinacol (BASF, Diamond Shamrock) e benzaldeídos substituídos (Hydro Quebec 

W.R. Grace)34. 

No que se refere às condições operacionais, a utilização do método 

eletroquímico exige particularmente que os reagentes estejam em solução e 

apresentem grupos doadores e receptores de elétrons na sua estrutura, para que 

haja a troca de elétrons com os eletrodos durante o processo. Em alguns casos, 

quando as espécies envolvidas têm a mesma polaridade a metodologia proporciona 

que uma ou mais espécies sofram a inversão de polaridade permitindo que reajam 

entre si, tal propriedade é conhecida como Umpolung, e é resultante da 

transferência de elétrons. Algo que não pode ser concebido por outras vias sintéticas 

se não por meios muito drásticos35 (uso de agentes fortemente oxidantes e 

redutores). 

Ainda com relação aos benefícios da eletrossíntese orgânica podem ser  

citados: 

1. A ampla disponibilidade do elétron torna o método viável economicamente; 

2. Aplicada a compostos que se degradam com a elevação de temperatura; 

3. Apresenta seletividade e especificidade; 

                                                
32

  FLEISCHMANN, M.; PLETCHER, D. The Electrosynthesis of Organic Compounds. Platinum metals 
Reviews. Vol. 13. 2. 1969.  p. 46-52. 

 
33

  HAUPIN, W. E. Electrochemistry of the Hall-Heroult Process for Aluminum Smelting. Journal of Chemical 
Education. Vol. 60. 4 1983. p.279-282. 

 
34

 SEQUEIRA, C .A. C.; SANTOS, D. M. F. Electrochemical Routes for Industrial Synthesis. Journal of 
Brazilian Chemical Society. Vol.20. 3. 2009. p.387-403. 

 
35

  SHONO, T. Electroorganic Chemistry in Organic Synthesis. Tetrahedron. Vol. 40. 5. 1984. p. 811-812.  
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4. Dispensa o uso de agentes oxidantes e redutores, o que é menos agressivo ao 

meio ambiente; 

5. Em alguns casos, a água pode ser utilizada como solvente, não exigindo que o 

processo seja realizado em condições anidras; 

6. As reações podem ser feitas a pressão e temperatura ambiente; 

7. As medidas eletroquímicas obtidas podem fornecer meios para determinação 

de constantes cinéticas e termodinâmicas dos processos estudados; 

8. Os meios usados para a purificação são considerados simples36.  

 

Os argumentos explicitados até o presente momento reforçam não somente a 

contribuição da eletrossíntese orgânica para o aumento da variedade de reações de 

redução e oxidação eletroquímicas, como também uma alternativa para a síntese de 

compostos obtidos por métodos tradicionais com altos custos.  

Assim como as vantagens frente às metodologias clássicas de síntese, o 

método eletroquímico também carrega sobre suas condições operacionais algumas 

desvantagens, as quais podem ser listadas a seguir: 

1. O número de solventes orgânicos que sejam inertes na faixa de trabalho, 

capazes de dissociar o eletrólito usado para manutenção da corrente, além de 

solvatarem o substrato orgânico, é restrito;  

2. Os tipos de eletrólitos inertes, solúveis e que proporcionam boa condutividade 

em solventes orgânicos também são limitados; 

3. Altas densidades de corrente não podem ser usadas rotineiramente como em 

eletrólises de compostos inorgânicos; 

4. As células eletroquímicas para uso sintético não são padronizadas. 

Normalmente procura-se projetar aparatos com o máximo de flexibilidade 

(acessibilidade para eletrodos, controle de temperatura e agitação)37. 

 

1.2.1. Eletrólise 

De acordo com o tipo de transferência de elétrons, as reações de 

eletrossíntese podem ser classificadas em: direta e indireta. 

                                                
36

  WEINBERG, N. L. Electrosyhntesis. Journal of Chemical Education. Vol. 60. 4. 1983. p.268-270. 

 
37

  RIFI, M. R.; COVITZ, F H. Introduction to Organic  Electrosynthesis. New York : Marcel Dekker, Inc. 1974. 
p.5-6. 
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No processo direto a transferência eletrônica se dá entre o reagente e o 

eletrodo (esquema 13). Neste caso podem surgir problemas operacionais, porque o 

potencial de oxidação (ou de redução) do substrato pode ser alto o suficiente para 

resultar na degradação do eletrólito e/ou do solvente através das reações 

eletródicas35.  

 

Esquema 13 – Representação de uma reação de redução direta. 

No caso de um processo indireto, a transferência de carga é conduzida por 

meio de uma espécie eletricamente ativa (mediador), o qual pode ser um catalisador 

de natureza homogênea ou heterogênea (eletrodo modificado). Assim, operando 

com a corrente elétrica (ou potencial) sob controle, o eletrodo funciona como uma 

fonte redutora ou oxidante. Sendo dignas de destaque as reações feitas com 

potencial constante, pois apresentam como principais características especificidade 

e seletividade. 

Basicamente uma reação indireta é constituída de duas etapas: a 

heterogênea corresponde à etapa de ativação, trata-se da transferência de elétrons 

do cátodo para o mediador quando há uma reação de redução (ou do mediador para 

o ânodo em uma oxidação). Em tal evento estão envolvidos processos de difusão, 

de migração e de convecção. A etapa homogênea é onde há a redução do substrato 

e a oxidação do mediador  (ou oxidação do substrato e redução do mediador) sendo 

a etapa determinante da reação. As duas etapas estão representadas no esquema 

abaixo. 
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Esquema 14 – Representação de uma reação de redução indireta. 

Numa análise mais específica da etapa homogênea envolvida em um 

processo indireto, de acordo com as condições de operação pode ser ainda dividida 

em duas metodologias: out cell, in cell. 

O método out cell é aplicado quando as condições as quais o mediador é 

submetido para que ocorra oxidação ou redução podem ser agressivas ao reagente. 

Apresenta como maior vantagem o fato de cada fase poder ser otimizada 

separadamente. O mais importante é que as possíveis interferências que o reagente 

ou produto poderiam causar no processo de eletrodo são eliminadas, visto que os 

mesmos estão em um compartimento separado. O mediador é ativado na célula 

eletroquímica para em seguida ser direcionado para um reator onde encontra-se o 

substrato. Após o produto ser formado, a mistura é conduzida a um separador onde 

o mediador inativo retorna para a célula eletroquímica depois de separado do 

produto e o processo é reiniciado38. Todo descrição aqui feita encontra-se 

esquematizada a seguir.             

                                                
38

  CARRIJO, R. M. C.; ROMERO, J. R. Oxidações Catalíticas e Eletrocatalíticas de Substratos Orgânicos. 
O Cério como Oxidante. Química Nova. Vol. 23. 3. 2000. p. 231-232. 
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Esquema 15 - Representação geral de um processo eletroquímico out cell. 

Nas reações in cell, o substrato está presente junto com o mediador no 

mesmo compartimento onde ocorre a reação redox (célula eletroquímica). Logo 

após a geração do produto, a mistura é dirigida para um separador de onde o 

catalisador inativo depois de separado é encaminhado à célula para o reinício da 

reação. Desta forma houve uma simplificação do processo e redução nos custos de 

produção tornando-o atrativo, mas limitado às condições bem mais específicas, para 

que não haja interferência na reação eletródica nem degradação do substrato 

(esquema 16)38. 

 

Esquema 16 – Representação de um processo eletroquímico em que é utilizada a metodologia in cell.  
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1.2.2  Voltametria Cíclica 

 

 

Esta técnica abrange desde pesquisas sobre efeito dos ligantes no potencial 

de redução de íons metálicos em complexos (sais de níquel5b e rutênio39, p.ex.), 

eletrogeração de polímeros com propriedades semicondutoras (polipirrol e seus 

derivados, p.ex.) até a formação via eletroquímica de radicais livres40 entre outras. 

Tamanha versatilidade credencia a técnica de voltametria cíclica como ferramenta 

indispensável no estudo mecanístico das reações eletródicas presentes em sistemas 

de natureza inorgânica, orgânica e bioquímica41. 

Ao serem considerados os aspectos de operação da técnica, inicialmente são 

determinadas as condições de velocidade de varredura e faixa potencial (sinal de 

excitação), em seguida o sistema é submetido a uma varredura de potencial direta 

seguida de uma reversa até o ponto inicial da medição. A figura 4 ilustra 

graficamente o comportamento do sinal de excitação ao longo do tempo. E o sinal 

de resposta atrelado à perturbação do meio é a variação na corrente elétrica 

mensurada ao longo da faixa de potencial elétrico escolhida. As características das 

respostas podem ser representadas através de gráficos (voltamogramas) como está 

ilustrado na figura 5. 

As informações que são extraídas de um voltamograma abrangem desde 

reversibilidade ou irreversibilidade do processo, passando por reações químicas 

acopladas até fenômenos de adsorção ou de catálise. E os parâmetros utilizados 

para a caracterização de cada sistema são os potenciais de pico anódico e catódico 

(Epa e Epc), os potenciais de pico de meia altura (Ep1/2) e as correntes de pico 

anódico e catódico (Ipa e Ipc)
41. 

                                                
39

  POWERS, M. J.; MEYER, T. M. Medium and Distance Effects in Optical and Thermal Electron Transfer. 
Journal of the American Chemical Society. 102. 1980. p. 1289-1297. 

 
40

  NELSEN, S. F.; KESSEL; C.R.; BRIEN, D. J.; WEINHOLD, F. 9-(9-Borabicyclo [3.3.1] nonyl)-9-
azabicyclo(3.3.1) nonane Radical Cation: A Failure of Bredt’s Rule Kinetic Stabilization. Journal of Organic 
Chemistry. 45.11. 1980. p. 2116-2119. 

 
41

  KINSSINGER, P.T.; HEINEMAN, W. R. Cyclic Voltammetry. Journal of Chemical Education. 60. 9. 1983. p. 
703-706.  
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.  

Figura 5 - Aparato necessário para análise de voltametria cíclica, incluindo a visualização dos sinais 

de excitação (pulso de onda triangular) e resposta (processo reversível). 

Em voltametria cíclica os sistemas podem ser classificados em reversíveis, 

quase-reversíveis e irreversíveis. 

Os processos reversíveis englobam todos aqueles que possuem um par 

redox (picos anódico e catódico) com mesma altura, onde há uma dependência com 

relação à estabilidade da espécie eletroativa e o produto eletrogerado pela mesma. 

Os quase-reversíveis são caracterizados pela irreversibilidade em altas 

velocidades de varredura e reversíveis em baixas velocidades. Isso acontece devido 

à insuficiência na manutenção do equilíbrio Nernstiano na superfície do eletrodo 

causada pela menor velocidade de transferência de elétrons em relação à 

velocidade de transporte de massa. 

Os processos irreversíveis têm como principal aspecto a ausência de pico 

reverso. Tal consideração deve ser avaliada com critério, pois quando há reações 

químicas acopladas posteriores à transferência eletrônica e se essas são rápidas, 

não implica necessariamente em irreversibilidade. 

Existe uma série de testes para diagnosticar os tipos de processos 

observados em voltametria cíclica e os mesmos podem ser resumidos aos descritos 

na tabela 142. 

                                                
42

 MABBOTT, G. A. An Introduction to Cyclic Voltammetry. Journal of Chemical Education. Vol. 60. 9. 1983. 
p.697-701. 
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Tabela 1. Testes de identificação de processos em voltametria cíclica. 

  Processo   

 Reversível Quase-reversível Irreversível  

1 ΔEp= Epa- Epc= 59/n mV ΔEp >59/n mV e aumenta 

com a velocidade de 

varredura (ν) 

Ausência de pico 

reverso 

2 |Ep – Ep1/2| = 59/n mV Epc fica mais negativo 

quando v aumenta 

|Ep – Ep1/2| = 48/αn mV 

3 |Ipa/Ipc| = 1 - |Ipa/Ipc| = 1 

4 Ep independe de log ν - - 

5 Ip α ν
1/2

 Ip aumenta com ν
1/2

, não 

sendo proprocional 

Ip α ν
1/2

 

 

 

1.2.3 Os Complexos de Metais de Transição na Eletrossíntese Orgânica 

 

Os complexos de metais de transição são usados para oxidação e redução 

catalítica de compostos orgânicos em processos indiretos, atuando como 

mediadores na transferência de elétrons entre o eletrodo e o reagente. No ciclo de 

catálise, os estados de oxidação do metal se alternam entre um (Cu2+/Cu+) em 

processos de um elétron, por exemplo, ou dois estados (Pd2+/Pd0, p. ex.) quando 

pertencentes àqueles que envolvem dois elétrons. Por apresentarem a capacidade 

de regeneração ao longo do processo os complexos podem ser empregados em 

pequenas quantidades43. 

No que diz respeito à transferência de carga, esta pode ocorrer segundo dois 

processos: via esfera externa ou através de esfera interna. 

A transferência de elétrons por meio de esfera externa não há necessidade de 

formação ou quebra de ligação entre os reagentes. A reação redox ocorre quando 

as espécies envolvidas (MmR  e  NnR’)  apresentam uma geometria favorável à 

sobreposição dos orbitais, permitindo assim a transferência de elétrons de uma 

espécie para outra, equação 1. 

                                                                                                                                                   
 
43

  SHERIVER, D.F. ATKINS, P.W. Química Inorgânica. Trad. Maria Aparecida Gomes. 3ªed. Porto Alegre: 
Bookman. 2003. p. 620-627. 
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MmR  +  NnR’  →  M(m+1)R  +  N(n-1)R’     (1) 

Uma reação redox envolvendo transferência de carga via esfera interna é 

caracterizada pela formação de algum tipo de ligação entre as substâncias 

precursoras constituindo um estado de transição entre reagentes e produtos44.  

MmR  + NnR’  → [MmR --- NnR’]‡  →  M(m+1)R  + N(n-1)R’ (2) 

Na catálise das reações envolvendo compostos de carbono, grande parte dos 

ciclos catalíticos de natureza homogênea é explicada por meio da combinação dos 

seguintes processos: 

1. Coordenação do ligante e dissociação – são empregados complexos 

altamente lábeis (possuem o número de coordenação insaturado), isso ocorre em 

decorrência de que tanto a coordenação quanto a dissociação têm baixa energia de 

Gibbs de ativação. Os complexos quadráticos planos com 16 elétrons correspondem 

aos mais usados. 

ML
n
  ML

(n-1)
  +  L

ML
(n-1)

  + L' ML
(n-1)

L'

(dissociação)

(coordenação)

(3)

(4)
 

2. Inserção e eliminação - a inserção corresponde à migração de ligante de 

fora do complexo para a esfera de coordenação deste, havendo simultaneamente a 

migração de outro ligante normalmente alquilado (ou hidreto) para ligantes 

insaturados presentes no mesmo complexo. A eliminação perfaz a saída de uma 

nova substância formada na esfera de coordenação do íon metálico. 

HM-R  + A=B (ou :A-B) HM-A-B-R (ou HM-A-B)

R

HM-A-B-R (ou HM-A-B) M  +  H-A-B-R (ou H-A-B)

(inserção)

(eliminação)

(5)

(6)

R R
 

                                                
44

  AMATORI, C. Basic Concepts. In: LUND, H.; BAIZER, M. M. Organic Electrochemistry: An Introduction 

and an Guide. 3
th
.  New York: Marcel Dekker, 1991.  p. 16-17. 
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3. Oxidação e redução - os íons metálicos que apresentam alto estado de 

oxidação são utilizados como agentes oxidantes, entre os quais podem ser listados 

Fe3+, Mn3+, Ce4+, Ru4+ e Cr6+. Aqueles com baixo estado de oxidação são aplicados 

como agentes redutores, são exemplos de complexos com tais propriedades os de 

Pd0, Sn0, Ni0, Co+ e Fe0 (gerados in situ). Sendo que para redução de haletos 

destacam-se os complexos de Ni, Pd e Co. 

4. Adição oxidativa e eliminação redutiva - a adição oxidativa é responsável 

pela dissociação da ligação C-X em compostos halogenados e pela coordenação 

dos dois fragmentos ao íon metálico. A eliminação redutiva ocorre simultaneamente 

à formação de uma nova ligação C-C entre duas espécies coordenadas ao metal 

após sucessiva redução do complexo e nova adição oxidativa. De um modo geral a 

velocidade de adição oxidativa segue a seguinte ordem: alquila primária< alquila 

secundária< alquila terciária (X = F << Cl < Br < I). 

 

Mn+ L + RX [RM(n+2)+L]X
e-

RM(n+1)+ L
-X-

RX
[R

2
M(n+3)+ L]XRM(n+1)+ L [M(n+1)+ L]X

(1)

(2) (3)
+  R-R

(1 e 2 - adição oxidativa)

(3 - eliminação redutiva)

(7)

(8)

 

O que torna atrativa a catálise com complexos metálicos é o oferecimento de 

condições reacionais brandas, sem necessidade de trabalho com elevação da 

temperatura ou sob baixas pressões, aliadas a pouca sensibilidade destes 

(complexos) a impurezas, além de proporcionarem que as eletrólises possam ser 

feitas com o potencial elétrico sob controle43. 

 

1.2.4 Eletrossínteses Catalisadas por Compostos de Níquel 

O trabalho de Paul W. Jennings publicado em 1976, relatando bons 

rendimentos (entre 65% - 87%) para o acoplamento de haletos de benzila e fenila45, 

foi o marco inicial para o surgimento de uma série de publicações reportando a 

realização de reações eletroquímicas catalisadas por complexos de níquel para os 

                                                
45

  JENNINGS, P.W. PILLSBURY, D. G.; HALL, J. L.; BRICE, V. T. Carbon-Carbon Bond Formation via 
Organometallic Electrochemistry. Journal of Organic Chemistry. Vol.41. 4. 1976. p. 719-720. 
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mais variados tipos de compostos, atestando assim sua versatilidade. As reações 

compreendem desde sínteses para obtenção de ciclopropanos substituidos, 

carboxilação para produção de ácidos aromáticos com ação anti-inflamatória, além 

de polimerização via eletroquímica de haletos  de benzila e heteroátomos (tioefenos 

e furanos), até formação de compostos alquílicos, heteroaromáticos e benzílicos a 

partir homoacoplamento de seus derivados halogenados46. Sendo que ao longo dos 

anos as condições foram flexibilizadas de acordo com as necessidades de cada tipo 

de experimento, como por exemplo, a utilização de célula de compartimento único 

com ânodo de sacrifício empregada por Jacques Périchon no início dos anos 80 e 

aplicada até os dias atuais com mínimas modificações. 

Nas reações de ciclo-propanação, o sal brometo de níquel (II), NiBr2 foi o 

catalisador, onde dibrometos geminais tais como dibromometano e 1,1-

dibromoetano reagiram com alquenos ligados a grupo retiradores de elétrons para 

formar ciclo-propanos substituídos em uma etapa apresentando rendimentos 

maiores para o uso de ânodo com uma composição de Fe/Ni (64%/36%), mas com 

menor estereoseletividade que as realizadas com ânodo de Fe (esquema 17). Em 

estudos realizados propõe-se que o mecanismo consista da formação de um 

intermediário entre o hidrocarboneto geminal e o sal de níquel, [RCHBr-NiBr], após 

redução por dois elétrons forma-se uma espécie níquel-carbeno, [RCH=Ni], que 

reage com os alquenos antes especificados para formar os produtos e Ni0 ativado47. 

CH2Br2

EWG
EWG

EWG = COOMe

(E)

(Z)

+
 2 e, NiBr2 20%

CH3CN/ py, 60 ºC

    Fe (ânodo)

 + 2 Br-

65% (cis/trans = 80/20)

56% trans

EWG
EWG

CH4

EWG
EWG

 

Esquema 17 – Reação de ciclo-propanação catalisadas com sal de níquel, NiBr2. 

                                                
46

  JUTAND, A. Contribution of Electrosynthesis to Organometallic Catalysis. Chemical Reviews. 108. 2008. 
p. 2331-2334. 

 
47

 SENGMANY, S.; LEONEL, E.; PAUGAM, J. P.; NÉDÉLEC, J.-Y. Cyclopropane Formation by 
Nickel-catalysed Electroreductive Coupling of Activated Olefins and Inactivated Gem-dibromo 
Compunds. Tetrahedron. 58. 2002. p.271-277. 
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Por intermédio de NiBr2, alquenos ligados a grupos retiradores de elétrons 

também podem sofrer hidroarilação eletroquimicamente utilizando ânodo de ferro em  

etanol48 ou em líquidos iônicos com o octil-metilimidazol tetrafluorborato atuando 

como ligante do níquel49. Tais reações foram usadas inclusive em etapas 

preliminares da preparação de lactonas com anel de seis a oito membros50. Uma 

versão intramolecular das eletrossínteses (catalisadas por sal de níquel) de 

precursores utilizados no preparo de lactonas também foram executadas, reportando 

bons rendimentos (45%-80%)51, ampliando assim as rotas de acesso para esses 

tipos de compostos. 

Na obtenção de ácidos aromáticos, a carboxilação eletroquímica inicialmente 

não era atrativa devido aos baixos rendimentos, mas o quadro mudou quando 

passou a ser usado ânodo de sacrifício (Mg e Zn) e realizada em célula de 

compartimento único proporcionando bons resultados (57% a 84% de produto) 

(esquema 18), nas reações o complexo de níquel ([Ni(dppe)]Cl2 ,dppe = 1,2-

bis(difenil-fosfino etano) foi o catalisador52,53.  

ArBr  +  CO
2
  + 2e-

[Ni(dppe)]Cl2(5%-10%)

THF + HMPA, Tem. Amb.

ArCO
2
-  +  Br-

Ar = 4-R-C6H4 (R = C6H5O, CF3, F, H) 

 

Esquema 18 – Carboxilação catalisada por complexo [Ni(dppe)]Cl2 empregando Mg ou Zn como 

ânodo de sacrifício. 

                                                
48

  COURTOIS, V.; BARHDADI, R.; CODON, S.; TROUPEL. M. Catalysis by Nickel-2,2’-Dipyridylamine 
Complexes of the Electroreductive Coupling of Aromatic Halides in Ethanol. Tetrahedron Letters. 40. 1999. 
p.5993-5996. 

 
49

  BARHDADI, R.; COURTINARD, C.; NÉDÉLEC, J.-Y.; TROUPEL, M. Room-temperature Ionics Liquids as 
New Solvents for Organic Electrosynthesis. The First Examples of Direct or Nickel-catalysed 
Electroreductive Coupling Involving Organic Halides. Chemical Communication. 2003. p.1434-1435. 

 
50

 CAVALCANTI, J. C. M.; GOULART, M. O. F.; LEONEL, E.; NÉDÉLEC, J.-Y.  Synthesis of 6-,7- and 8- 
Membered Lactones via the Nickel- catalysed Electrochemical Arylation Electron-deficient Olefins. 
Tetrahedron Letters. Vol. 43. 2002. p.6343-6345. 

 
51

  MÉTAY, E.; LÉONEL, E.; CODON, S.; NÉDÉLEC, J.-Y. Access to a New Family of Medium Ring Aromatic 
Lactones. Tetrahedron. 62. 2006. p. 8515-8524. 

 
52

  SOCK, O.; TROUPEL, M.; PÉRICHON, J. Electrosynthesis of Carboxilic Acids From Organics Halides 
and Carbon Dioxide. Tetrahedron Letters. 26. 12. 1985. p. 1509-1512. 

 
53

  FAUVARQUE,J.-F.; CHEVROT, C.; JUTAND, A.; FRANÇOIS, M.; PÉRICHON, J. Electrosynthese 

Catalytique D'acides Benzoiques Para-Substitues a Partir du Derive Halogene Correspondant et de 

L'anhydride Carbonique. Journal of Organometallic Chemistry. 264.1984. p. 273-281. 
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O estudo mecanístico para este tipo de reação mostrou que ocorre o 

consumo de dois elétrons por mol de substância, um é usado para reduzir a espécie 

intermediária [ArNiII(dppe)Br] e o segundo é para reciclar Ni0. Foi verificado ainda 

que para altas concentrações de PhBr e CO2 ( >> 10-3 M), a eliminação redutiva é a 

etapa determinante54. O mecanismo completo foi proposto segundo a ilustração 

correspondente ao esquema 19, inclusive com a apresentação de outra rota 

alternativa, o processo de acoplamento do haleto. 

 

Esquema 19 – Mecanismo proposto obtenção de ácidos aromáticos a partir de carboxilação de 

haletos de arila catalisada por [Ni(dppe)]Cl2, adaptado de Amatori e Jutand. 

A importância de tais reações ficou evidenciada pelo fato de alguns 

compostos preparados, apresentarem propriedade anti-inflamatória (ibuprofeno, 

naproxeno e fenoprofeno) com rendimentos variando entre 81% e 86%. As 

eletrossínteses empregaram além do gás carbônico e do haleto-metilbenzílico, o 

                                                
54

  AMATORI, C.; JUTAND, A. Activation of Carbon Dioxide  by Electron Transfer and Transition Metals. 
Mechanism of Nickel-Catalyzed Electrocarboxylation of Aromatics Halides.  Journal of the American 
Chemical Society. 113. 1991. p.2819-2825. 
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complexo Ni(dppp)Cl2 (dppp= 1,2 bis(difenil-fosfino propano) combinado com um co-

ligante o 1,5 –ciclo-octadieno, em  quantidades catalíticas55.  

Ácidos α,β insaturados foram obtidos a partir de alquinos (com destaque para 

os terminais, por serem mais reativos) ou di-inos e CO2 eletrocatalisados por 

[Ni(bpy)3](BF4)2 ou [Ni(PMDTA)]Br2 (PMDTA = pentametil-dietileno-triamina), usando 

ânodo de magnésio em processo denominado pelos autores de hidrocarboxilação 

eletrorredutiva (esquema 20). A reação oferece como resultado uma mistura de dois 

ácidos com rendimentos entre 60% e 90% e regiosseletividade de 65%-90%56,57,58.  

 

R
2

R
1

R1 = alquila, arila

R2 = H, alquila

+ CO
2

1 atm

2e-
+

Ni(bpy)3
2+/ Ni(PMDTA)2+  10%

DMF, Tem. amb.

   Mg (ânodo)

COOH

R2R1

COOH

R1R2

+

 

Esquema 20 – Hidrocarboxilação eletrorredutiva de alquinos catalisadas por complexo de níquel. 

 

É relatado também que os complexos Ni(dppe)Cl2 e Ni(bpy)Br2 foram 

aplicados na polimerização eletrorredutiva de substâncias como 1,4-

dibromobenzeno, 4,4’-dibromodifenila46, 1,4-di-(clorometil)bezeno, (catalisadas pelo 

primeiro complexo)59,  2,5-di-halotiofenos substituídos na posição 3 (catalisadas pelo 

                                                

55  FAUVARQUE, J.-F.; JUTAND, A.; FRANÇOIS, M. Nickel Catalysed Electrosynthesis of Anti-inflammatory 

Agents. Part I -Synthesis of Aryl-2-Propionic Acids, Under Galvanostatic Conditions. Journal of Applied 

Electrochemistry. Vol. 18. 1. 1988. p.109-115. 
56

  DUÑACH, E.; PÉRICHON, J. Electrochemical Carboxylation of Terminal Alkynes Catalyzed by Nickel 

Complexes: Unusual Regioselectivity . Journal of  Organometallic Chemistry. 352. 1988. p.239-246. 

57
  DÉRIEN, S.; DUÑACH, E.; PÉRICHON, J. From Stoichiometry to Catalysis: Electroreductive Coupling of 

Alkines and  Carbon Dioxide with Nickel-Bipyridine Complexes. Magnesium Ions as Key for Catalysis.  
Journal of the American Chemical Society. 113.1991. p. 8447- 8454. 

 
58

  DÉRIEN, S. CLINET, J.-C.; DUÑACH, E.; PÉRICHON, J . First Exemple of Direct Incorporation Into 1,3-
Diynes: A High Regio-and Stereo-selective Nickel-Catalised Electrochemical Reaction. Journal of Chemical 
Society. Chemical Communications. 8.1991. p. 549-550. 

 
59

  ABOUKASSIM, A.; CHEVROT, C. Electrosynthesis and Characterization of Poly(1,4-phenylene) 

Films with Improved Electroactivity. Polymer. 34. 2.1993. p. 401-405. 
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segundo)60. Poli-ininos também foram sintetizados via eletroquímica a partir de di-

iodoacetileno e Ni(dppe)I2 em N,N’-dimetilformamida a temperatura ambiente46. 

Foram realizados reações de heteroacoplamento de haletos vinílicos com 

cloretos de alquila61 e entre brometos de arila e alquenos terminais diretamente 

ligados a grupos retiradores de elétrons62 usando catalisador de níquel, ambas 

visavam a obtenção de cetonas, ésteres e nitrilas (substâncias de interesse 

farmacológico). As quantidades de substâncias produzidas foram consideradas 

satisfatórios (entre 40% e 60%).  

A utilização da eletrocatálise com complexo de níquel para acoplamentos 

entre haletos aromáticos substituídos e 2-halo-piridinas também mostrou-se 

promissora  com ânodo de sacrifício de zinco (rendimentos entre 60%-65% ) ou ferro 

(com rendimentos de 40% a 81%) em DMF63.  

As reações de acoplamento de haletos de aromáticos catalisadas com níquel 

inicialmente foram promovidas utilizando o complexo [Ni(PPh3)]Cl2
64, depois vieram 

o [Ni(dppe)Cl2
65 e [Ni(bpy)]Br2

5, sempre atestando bons rendimentos. A eficiência da 

atividade catalítica deste último foi testada em diversos meios (DMF, etanol, líquidos 

iônicos) e com outros ânodos (Mg, Fe, Zn e Al)53 inclusive para outros tipos de 

homoacoplamento como no preparo de 1,3-dienos sintetizados a partir de brometos 

e cloretos vinílicos, empregando ânodo de alumínio61.  

Em eletrólises com haletos de piridina e halo-metilpiridinas em DMF tendo 

ferro ou zinco como ânodo de sacrifício (esquema 21), os sistemas eletrocatalíticos 

de níquel (NiBr2 e [Ni(bpy)]Br2)
 mostraram-se mais uma vez bem sucedidos 

                                                
60

  MELLAH, M.; LABBÉ, E.; NÉDÉLEC, J.-Y.; PÉRICHON, J. Electroreductive Polymerisation of 3-
Substituted 2,5-Dihalothiophenes: Direct Electrosynthesis vs. Stepwise Procedure Involving Thienylzinc 
Intermediates. New Journal of Chemistry. 26. 2002. p.207-212. 

 
61

  CANNES, C.; CODON; S.; DURANDETTI, M.; PÉRICHON, J.; NÉDÉLEC, J.-Y. Nickel-Catalyzed 
Electrochemical Couplings of Vinyl Halides: Synthetic and Stereochemical Aspects. Journal of Organic 
Chemistry. 65. 2000. p. 4575-4573. 

 
62

  CODON, S. OUARRADI, A. E.; MÉTAY, E.; LÉONEL, E.; BOURDONNEAU, M.; NÉDÉLEC, J.-Y. Synthesis 
of Functionalized Benzannulated Compounds. Tetrahedron. 64. 2008. p. 9388–9395. 
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  GOSMINI, C.; NÉDÉLEC, J.-Y.; PÉRICHON, J. Electrosynthesis of Functionalized  2-Arylpyridines from 
Functionalized Aryl and Pyridine Halides Catalyzed by Nickel Bromide 2,2’-Bipyridine Complex. Tetrahedron 
Letters. 0. 2000. p.1-4. 
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  TROUPEL, M.; ROLLIN, Y.; SIBILLE, S.; FAUVARQUE, J.-F.; PÉRICHON, J. Electrochemistry of Nickel 
Complexes. Part 4. Electrosynthesis of Biaryls Catalised by a Nickel-Phosfine Complex. Journal of 
Chemical Research. (S). 1980. p. 26-27. 

 
65

  AMATORI, C.; JUTAND, A. Rates and Mechanism of Biphenyl Synthesis Catalyzed by Electrogenerated 

Coordinatively Unsaturated Nickel Complexes. Organometallics. 7, 1988. p.2203-2214. 
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evidenciando bons resultados para os produtos (de 50% a 90%). Quando 

consorciado com ferro os valores perfazem entre 58% (3,3’-dimetil-2,2’-bipiridina) e 

98% (6,6’-dimetil-2,2’-bipiridina), já quando a combinação é feita com zinco os 

índices são menores, 25% para o primeiro produto e 65% para o segundo. Aos 

rendimentos foi atribuída a influência de uma séria de fatores que envolvem a 

concentração de catalisador66, o efeito estérico do grupo metila substituído no anel 

piridínico66 e o processo de transmetalação na presença de íon zinco (II) em 

solução, para formação de um intermediário organozinco67. Os melhores 

rendimentos obtidos na presença de ferro, como ânodo de sacrifício, está na 

capacidade dos íons Fe2+ em se coordenarem com os produtos (bipiridinas).66  

N X

R2
 NaI (TBABF4)/ DMF/ Fe (Zn)

R = H, CH3

X = Br, Cl

N N

R R
 e-, NiBr2  ou [Ni(bpy)]Br2      

 

Esquema 21 – Representação esquemática das reações de homoacoplamento das 2-bromo-

metilpiridinas catalisadas por sal de níquel. 
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Chemistry. Vol. 70. 2005. p. 10778-10781. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

 Desenvolver um sistema eletrocatalítico, na presença de 

[Ni(bpy)]Br2, eficiente para a síntese de compostos bipiridínicos di-

halogenados e tripiridínicos. 

 

2.2  Objetivos Específicos  

 

 Realizar um estudo sobre a influência de alguns parâmetros 

(concentração de catalisador, ânodo de sacrifício e solvente) nos 

rendimentos das reações de homoacoplamento e 

heteroacoplamento. 

 Acompanhamento das reações através da coleta de alíquotas ao 

longo de cada processo, realização de análises por cromatografia 

gasosa e espectrometria de massas para identificação de produtos e 

intermediários formados durante as reações. 

 Através da técnica de voltametria cíclica, identificar intermediários 

reativos em todos os sistemas reacionais estudados, para aquisição 

de informações a respeito dos processos envolvidos. 

 Determinação das condições reacionais ideais para as reações de 

homo- e heteroacoplamentos, visando à obtenção de 2,2’-bipiridinas 

6,6’-di-halogenadas e tripiridinas. 
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3  PARTE  EXPERIMENTAL 

As etapas apresentadas ao longo desta seção descrevem as secagens dos 

solventes, dos sais utilizados como eletrólito de suporte e do catalisador. Além 

destes, também são mencionados os reagentes, os tipos de eletrodos, bem como 

a metodologia utilizada na preparação, purificação e caracterização de compostos 

2,2’-bipiridínicos e 2,2’:6’,2”-tripiridínicos substituídos. 

 

3.1  Secagens dos Solventes, Eletrólito de Suporte e do Catalisador 

 

Os solventes utilizados nos experimentos foram N,N’-dimetilformamida 

(DMF), J. T. Backer, e dimetilsulfóxido (DMSO), Vetec, ambos com grau analítico 

P.A. O procedimento de secagem desses solventes foi realizado através da 

adição de hidreto de cálcio, CaH2 (Aldrich) seguida de destilação sob pressão 

reduzida (entre 30 e 40 mbar), à 80 °C para a DMF e à 100 °C para o DMSO, 

em banho de óleo de silicone. Ao final, cada solvente foi armazenado em 

recipiente sob atmosfera de argônio e depois devidamente lacrado. 

Como medida protocolar, se verificou os respectivos graus de pureza dos 

solventes utilizados na extração e na purificação através de análise por 

cromatografia gasosa. Ficou constatado que os solventes, éter dietílico, 

diclorometano e hexano (Cinética) precisariam passar por destilação. Tal 

procedimento foi adotado para evitar contaminação dos produtos de interesse 

durante a purificação dos mesmos. 

Foi escolhido como eletrólito de suporte para as reações, o iodeto de sódio 

(NaI) P.A. adquirido junto à Vetec. Antes do uso, o sal passou por secagem num 

forno de destilação e secagem Büchi Glass Oven B-580, conectado a uma bomba 

de vácuo Boc Edwards Modelo RV3. O aquecimento foi mantido a 100° C com 

velocidade de 30 rotações por minuto (rpm) durante 3 horas. 

O mesmo procedimento de secagem foi utilizado para o sal brometo de 

níquel, NiBr2, e para o complexo brometo de níquel 2,2’-bipiridina, [Ni(bpy)]Br2, 

(sintetizado conforme a descrição feita no anexo A). 
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3.2  Reagentes 

Nos experimentos realizados para obtenção de produtos de 

homoacoplamento (6,6’-dihalo-2,2’-bipiridinas) foi feito o uso da 2,6-

dicloropiridina, Cl2-py (Acros, 98%), ou 2,6-dibromopiridina, Br2-py (Alfa Aesar, 98 

%). Nas reações para obtenção de substâncias resultantes de heteroacoplamento 

(dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridinas), foram empregados os reagentes: 2,6-dicloropiridina 

e as 2-bromo-metilpiridinas  (com o grupo metila variando da posição 3 a 6, cujos 

números de identificação correspondem a Br3pic, Br4pic, Br5pic e Br6pic, 

respectivamente) todas adquiridas junto à Aldrich com grau de pureza 98%. 

A substância 1,2-dibromoetano (Aldrich, 99%) foi utilizada como fonte de 

íons Br- para geração  in situ do sal Mn+Brn, durante a etapa de pré-eletrólise em 

presença de anodo de sacrifício M0 (Fe0 ou Zn0). 

Para a identificação de intermediários, iodo resublimado (CRPQ) foi 

adicionado às frações coletadas durante as eletrólises.  E seu excesso de iodo 

presente nas alíquotas foi reduzido com solução 10% (m/V) de tiossulfato de 

sódio, Na2S2O3. 

 

3.3  Eletrodos 

 

3.3.1  Voltametria Cíclica 

Auxiliar: eletrodo de platina (fio de 0,3 mm); 

Trabalho: eletrodo de carbono vítreo (bastão de 3 mm de diâmetro 

envolvido por tubo de teflon) ; 

Eletrodo de referência (Ag/AgCl em solução saturada de KCl). 

O eletrodo de carbono vítreo foi limpo com pasta de diamante, lavado com 

acetona e seco antes de iniciar a primeira medição e após o término de cada uma 

das que se sucederam durante as análises. 

 

3.3.2  Eletrólises 

Ânodo: bastões de ferro ou zinco metálico com diâmetro de 0,8 cm e 

comprimento de 15 cm. 

Cátodo: rede porosa de níquel com dimensões de 8 cm x 4 cm (Nitech). 
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Antes de utilizá-los, todos foram lavados em uma solução 6,0 M de HCl 

para retirar as impurezas que estivessem adsorvidas na superfície. Em seguida 

lavados com água destilada e deionizada, colocados para secar na estufa a 

120°C. Para os bastões de metal (M0) utilizados como anodo de sacrifício, além 

do procedimento descrito anteriormente, também foi realizada a limpeza 

superfície com uma escova de aço (lixadeira), novamente lavados com água 

deionizada e secos para então serem utilizados nas reações. 

3.4 Células Eletroquímicas 

Para os ensaios foram utilizados os seguintes tipos de células 

eletroquímicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Célula eletroquímica utilizada em experimentos de voltametria cíclica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Célula eletroquímica empregada nas eletrólises. 



PARTE EXPERIMENTAL 

 

32 

 

3.5  Instrumentação 

As voltametrias cíclicas e as eletrossínteses foram realizadas em um 

Potenciostato/ Galvanostato AUTOLAB/PGSTAT 30 acoplado a um computador 

PC através de interface Universal Serial Bus (USB), usando o programa Autolab 

the software versão 4.9. 

Para as análises de cromatografia gasosa, as aquisições dos dados 

(cromatogramas) foram feitas através de um cromatógrafo Thermo-Finnigan 

Focus GC com detector de ionização de chama (DIC) e coluna capilar 30 m x 0,25 

mm OV-5, variando a temperatura entre 80°C e 220°C a uma velocidade de 10°C 

min-1. 

Os espectros de massas foram obtidos em um espectrômetro de massas 

acoplado a um cromatógrafo a gás, GCMS –QP5050A Gas Chromatograph Mass 

Spectrometer Shimadzu, com coluna capilar 30,0 m x 0,25 mm DB-5, entre 80°C 

e 220°C a uma velocidade de 10°C min-1. 

As aquisições dos espectros de ressonância magnética nuclear foram 

feitas em um espectrômetro Varian Unity Plus com freqüência de 300 MHz para 

os espectros de hidrogênio e 75 MHz para os de carbono 13.  

 

3.6  Condições Experimentais 

3.6.1  Voltametria Cíclica 

 No presente trabalho, estudos de voltametria cíclica foram realizados 

numa célula eletroquímica com capacidade de 2 mL (Figura 5), com o intuito de 

obter informações qualitativas a respeito de cada um dos sistemas, onde as 

condições de operação foram: 

 Tabela 2 - Parâmetros operacionais das voltametrias cíclicas. 

Substância Velocidade de  

  varredura (V s
-1

) 

Faixa de potencial 

(V) 

Dihalopiridinas  0,1  Entre 0 e -1,7 

6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina 

6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina 

0,1 

0,1 

Entre 0 e -2,3 

Entre 0 e -2,2 

Bromo-metil-piridinas 0,1 Entre 0 e -1,5 
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Para a verificação do efeito catalítico exercido pelo complexo de níquel 

foram preparados 25,0 mL de solução de NaI 0,1 M em DMF (branco) e 25,0 mL 

de solução de NaI 0,1 M/ [Ni(bpy)]Br2 5,0 x 10-3 M, em DMF. Posteriormente à 

obtenção dos voltamogramas cíclicos referentes às soluções citadas acima, foram 

adicionadas cada uma das substâncias avaliadas neste trabalho  numa 

concentração dez vezes maior que a do catalisador de níquel (5,0 x 10-2 M), para 

determinar os potenciais  de pico de redução (Epc) na superfície do eletrodo. 

Neste último caso, foram feitas soluções de tetrafluorborato de tetrabutilamônio 

(TBABF4) 0,1 M em DMF (branco) e TBABF4 0,1 M no mesmo solvente contendo 

6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina (7) 1,0 x 10-2 M , ou 6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina (8), 2,6-

dicloropiridina  ou 2,6-dibromopiridina, ou ainda das 2-bromo-metilpiridinas todas 

em quantidades volumétricas de 25 mL cada. 

Antes de cada medição, a solução ficou sob agitação e purga com argônio, 

necessários para eliminação do gás oxigênio, durante 15 minutos. 

 

3.6.2  Pré-eletrólise  

Através de uma pré-eletrólise é possível melhorar as condições reacionais 

tornando os potenciais de redução baixos. Isso é ocorre devido principalmente à 

limpeza do ânodo de sacrifício ocasionar sua ativação, onde durante esta etapa, 

impurezas adsorvidas além da camada de óxido formada são removidas da 

superfície do eletrodo através da oxidação do metal proporcionando também a 

geração de novas espécies condutoras no meio reacional.  

O procedimento de pré-eletrólise consiste em adicionar junto com uma 

solução contendo o eletrólito de suporte em concentração de 0,1 M, 1,4 mmol de 

1,2-dibromoetano e aplicar uma corrente elétrica de 150 mA. A carga elétrica total 

a ser fornecida ao meio é de 270 C, quantidade suficiente para reduzir 

completamente o reagente acima mencionado. Esse processo proporciona a 

geração de íons brometo, decorrente da redução do 1,2-dibromoetano além de 

produzir, através da oxidação do metal de sacrifício M0 (Fe0 ou Zn0), íons M2+, 

sendo gerado in situ o sal MBr2: 

Cátodo:       BrCH2-CH2Br(DMF )   +   2e-           CH2=CH2(DMF)   +    2Br-
(DMF)      ( 9) 

Ânodo:         M0
(s)          M2+

(DMF)   +  2e-                                                                                        (10) 

Em solução:   M2+
(DMF)  +   2Br-

(DMF)        MBr2(DMF)                                            (11) 



PARTE EXPERIMENTAL 

 

34 

 

A pré-eletrólise foi feita a partir da dissolução de 0,3 g de NaI  em 15 mL de 

DMF ou DMSO, seguida da adição de 110 L de 1,2-dibromoetano. A solução foi 

transferida para uma célula eletroquímica de compartimento único, quatro 

entradas e capacidade para 25 mL (Figura 7). O passo seguinte consistiu em 

submeter o sistema a uma corrente de 150 mA durante 1.800 s. Inicialmente  se 

observou o  potencial de célula em torno de - 4,0 V em DMSO e -3,0 V em DMF. 

Nos dois casos o potencial final ficou em torno de - 2,4 V (DMSO) e -2,0 V (DMF).  

Durante todo o processo, incluindo a etapa posterior, o meio reacional foi mantido 

sob agitação com uma barra magnética e fluxo permanente de argônio. 

 

3.6.2  Eletrólise 

3.6.2.1  Reações de Homoacoplamento 

Depois de encerrada as pré-eletrólises, os reagentes 2,6-dicloropiridina (2) 

ou 2,6–dibromopiridina (2), foram adicionados à célula eletroquímica numa 

quantidade de 2,5 mmol ou 5,0 mmol de substrato (0,3742 g, ou 0,7484 g  de 2,6-

dicloropiridina; ou 0,5832 g, ou 1,1664 g de 2,6-dibromopiridina) mais o complexo 

[Ni(bpy)]Br2 nas concentrações  10%, ou 20% de 2,5 mmol (0,0874g, ou 0,1749 

g), previamente dissolvidos em 5,0 mL de DMF ou DMSO. Ainda foram feitas 

reações com 20% de 5,0 mmol (0,3498 g) em DMF, utilizando ânodo de zinco Zn  

para fins de observação do comportamento dos sistemas ao longo do tempo. Em 

todos os casos foi aplicada uma corrente de 100 mA. 

 

3.6.2.2  Reações de Heteroacoplamento 

Após a pré-eletrólise foram colocados na célula eletroquímica 5,0 mL de 

uma solução contendo 1,25 ou 2,5 mmol (0,1852 g ou 0,3704 g) de 2,6-

dicloropiridina , 2,5 ou 5,0 mmol (0,4351g ou 0,8702 g) de uma das 2-bromo-

metilpiridinas. Além de NiBr2 em concentrações de 20% e [Ni(bpy)]Br2  com os 

valores 2,3%, 5%, 10%, 15% ou 20%  para as reações com  2-bromo-6-

metilpiridina. e 2,3% ou 10% para as que envolviam as demais bromo-

metilpiridinas. Ensaios envolvendo 5,0 mmol de 2,6-dicloropiridina e 10,0 mmol de 

2-bromo-6-metilpiridinas com 10% de complexo de níquel em DMSO e Zn foram 
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feitos com objetivo de purificação e isolamento do produto (6,6”-dimetil-2,2’:6’,2”-

tripiridina). Em todas as situações, os sistemas foram submetidos a uma corrente 

de 100 mA. 

Assim como na seção anterior se coletaram alíquotas de 0,5 mL a cada 20 

minutos durante um período de 3 horas e 20 minutos de reação.  

 

3.7  Extração e Purificação 

Para a escolha do melhor sistema de extração foram feitos testes para os 

tipos de reações estudadas. A metodologia escolhida por apresentar os maiores 

valores de massa total recuperada, foi uma mistura volumes iguais das soluções 

NH4OH (14% vol.)/ EDTA tetrasódio 0,7 M, esta mistura tem a função de atuar 

como agente complexante dos cátions Ni2+, Fe2+ ou Zn2+ seguida da adição de 

éter dietílico como fase orgânica. 

A constatação sobre a formação de intermediários foi feita adicionando-se 

iodo logo após a coleta de cada alíquota. O excesso de iodo presente na solução 

foi reduzido com adição de 1,0 mL de solução de tiossulfato de sódio 10% (m/V), 

Na2S2O3. E como evidência da redução do iodo foi observada a mudança da cor 

da solução de castanho para incolor.  

Foi adicionado a cada fração 0,5 mL de cada uma das soluções de 

hidróxido de amônio e EDTA, 2,0 mL de éter dietílico e em seguida procedeu-se 

com agitação figorosa do tubo de ensaio (executada três vezes). A fase orgânica 

foi retirada para análise através de cromatografia gasosa e espectrometria de 

massa. Este procedimento foi realizado para todas as reações estudadas. 

Nas reações feitas com o objetivo de determinar o rendimento real e fazer 

a caracterização dos produtos, não foi feita a coleta de alíquotas. Ao final de cada 

eletrólise foi evaporado o solvente da reação, em seguida, adicionados 50 mL da 

mistura de NH4OH/EDTA. Após homogeneizar a solução, esta foi transferida para 

um funil de separação (125 mL), depois acrescentados 50 mL de éter dietílico. 

Repetiu-se o mesmo procedimento de extração feito em pequena escala (com as 

alíquotas recolhidas durante as eletrólises) por três vezes, sempre com a 

renovação da fase orgânica em cada uma delas. Às três frações recolhidas foram 

colocadas porções de Na2SO4 anidro para secagem. Após 30 min foram filtradas 

e reunidas em um balão para retirada do solvente. 
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A etapa de purificação consistiu da preparação de uma coluna   com sílica 

60 embebida com n-hexano. Para a reação de obtenção do produto gerado na 

reação com Cl2-py, o sistema de solventes usado na eluição do produto foi 

diclorometano/ n-hexano/metanol numa proporção de 78%:20%:2%. Para as 

reações com a substância Br2-py, as quantidades foram 80%:20% de 

diclorometano/n-hexano. Antes da adição dos produtos a coluna foi eluida com o 

respectivo sistema de solvente contendo uma fração de 3% de trietilamina. No 

último tipo de reação (heteroacoplamento) a fase estacionária foi alunina (Al2O3) 

neutra e a fase móvel se restringiu às frações 60%:40% de n-

hexano/diclorometano. Para verificação do grau de pureza efetuado durante a 

coleta de cada alíquota procedeu-se com análise cromatográfica a gás de 

amostragens escolhidas a cada quatro partes recolhidas. 

A finalização dos trabalhos nesta fase consistiu de reunir as respectivas 

massas das substâncias resultantes dos processos estudados e dirigidos para 

caracterização por meio de espectrometria de massas e ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio e de carbono 13.  

3.8 Cromatografia Gasosa 

Para acompanhar a evolução das eletrólises utilizou-se cromatografia a 

gás, de modo a quantificar os produtos formados além de ter uma melhor 

compreensão dos eventos que ocorreram ao longo dos processos. Da fase 

orgânica recolhida de cada alíquota após a etapa de extração foi utilizado 0,5 µL 

para ser analisado. 

A correlação entre os picos observados durante as análises das amostras 

e, a respectiva substância ao qual cada um estaria associado, foi feita a partir da 

injeção dos padrões das mesmas. 

Antes das sucessivas injeções das amostras correspondentes a cada 

elétrólise, procedeu-se com a injeção de solvente com o objetivo de retirar 

impurezas que poderiam estar adsorvidas na coluna. 

As condições de operação do cromatógrafo foram: temperatura do injetor 

240 °C, modo split com fluxo de 45 mL/min e pressão de 0,7 psi; temperaturas do 

forno 60 °C (inicial) e 220 °C (final); variação de 10°C por minuto; tempo de 

duração de cada injeção de 40 minutos; temperatura de detector 290 °C. Os 



PARTE EXPERIMENTAL 

 

37 

 

gases empregados foram nitrogênio (gás de arraste), oxigênio (gás combustível 

para a chama do detector) e ar sintético, todos com grau de pureza 99,999%. 

 

3.9 Espectrometria de Massas  

 

Além da utilização da cromatografia a gás, foi necessário recorrer à técnica 

de espectrometria de massa para identificação de espécies intermediárias 

transformadas em derivados de iodo, quando o mesmo foi adicionado às 

alíquotas coletadas ao longo de cada de reação. 

As condições de operação do espectrômetro de massas acoplado ao 

cromatógrafo a gás foram: temperatura do injetor 250 °C, modo split com fluxo de 

50 mL/min e pressão de 56,7 kPa; temperaturas do forno 60 °C (inicial) e 220 °C 

(final); variação de 10°C por minuto; tempo de duração de cada injeção de 40 

minutos; temperatura de detector 280 °C; vácuo < 1Pa. Hélio foi usado como gás 

de arraste (99,999%). 

Os dados dos espectros de massas dos diversos compostos contidos nas 

amostras analisadas encontram-se dispostos a seguir. 

1. 2,6-dicloropiridina - m/z: 148 (100%, M+); 113 (65%); 77 (35%). 

2. 2,6-dibromopiridina- m/z: 237 (100%, M+); 156 (85%); 76 (78%); 50 

(82%). 

3. 2-bromo-6-metilpiridina - m/z: 172 (46%, M+); 92 (100%); 76 (45%).  

4. 2-iodo-6-metilpiridina - m/z: 220 (30%, M+1); 92 (100%); 76 (40%).  

5. 2,2’-bipiridina - m/z: 156 (100%, M+); 128 (33%); 78 (30%); 51 (33%). 

6. 6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina- m/z: 314 (100%, M+); 235 (80%); 156 (20%); 

77 (55%). 

7. 6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina- m/z: 224 (100%, M+); 189 (98%); 156 (40%); 

112 (25%); 76 (35%). 

8. 6-metil-2,2’-bipiridina- m/z: 171 (100%, M+);  156 (15%); 78 (15%); 65 

(15%). 

9. 6,6’-dimetil-2,2’-bipiridina- m/z: 184 (100%, M+); 169 (25%); 92 (25%); 78 

(15%); 65 (25%). 

10. 6-iodo-2,2’-bipiridina - m/z: 283 (36%, M+); 156 (100%); 78 (30%).  
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11. 2,2’:6’,2”-tripiridina: m/z: 233 (100%, M+); 205 (15%); 155 (12%); 78 

(10%). 

12. 6-metil-2,2’:6’,2”-tripiridina – m/z: 247 (100%, M+1); 232 (20%); 155 

(15%); 78 (25%); 65 (18%). 

13. 6,6”-dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina - m/z: 261(100%, M+1); 246 (25%); 169 

(10%); 92 (10%); 65 (22%). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste trabalho, foram estudadas as variáveis mais importantes para o 

desenvolvimento de uma metodologia de síntese para formação da ligação C-C e 

obtenção de 2,2’-bipiridinas di-halogenadas e 2,2’:6’,2”-tripiridinas (Esquema 22), a 

partir de derivados di-halogenados de piridinas e halopiridinas, tendo como base um 

sistema eletrocatalítico de [Ni(bpy)]Br2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 22 –  Eletrossínteses estudadas no trabalho. a) reações de homoacoplamento; b) reações 

de heteroacoplamento. 

De acordo com trabalhos descritos na literatura5,65, a principal via mecanística 

proposta para reações de homoacoplamento catalisadas com complexos de Ni, 

processa-se inicialmente com a redução de NiII para Ni0 (etapa 1). Logo após ocorre 

uma adição oxidativa com inserção do reagente na esfera de coordenação do 

complexo reduzido formando a espécie [(X-Py-)NiII(bpy)]X (etapa 2). A sequência da 

reação continua com a redução da última espécie para gerar [X-PyNiI(bpy)] (etapa 

3), que sofre uma nova adição oxidativa produzindo [(X-Py-)2NiIII(bpy)]X (etapa 4). 

Esta sofre eliminação redutiva produzindo a bipiridina di-halogenada e a espécie 

[NiI(bpy)]+ (etapa 5), que é reduzida a [Ni0(bpy)] (etapa 6) reiniciando o processo. 

Todas as etapas estão dispostas no esquema 23. 

NX X

X = Br ou Cl

e-, [NiII(bpy)]Br
2

NaI (0,1M), DMF ou DMSO

      Zn ou Fe, Argônio

NX N X

2

NCl Cl

e-, [NiII(bpy)]Br
2

NaI (0,1M), DMF ou DMSO

      Zn ou Fe, Argônio

N N NNBr

+ 2 CH
3 CH

3
CH

3
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Esquema 23 – Via mecanística para reação de homoacoplamento de 2,6-di-halopiridinas catalisadas 

por [Ni
II
(bpy)]Br2, baseado em estudos de reações com haletos de arila. 

Na literatura também é proposta outra rota de mecanismo simultâneo ao 

mecanismo descrito no esquema 23, denominada metátese (esquema 24).65 Esse 

mecanismo envolve apenas uma única espécie intermediária [X-pyNiII(bpy)]X,  

resultante da primeira adição oxidativa conforme observado no mecanismo já 

descrito (esquema 23), então o acoplamento por esta via será em decorrência da 

reação de troca de ligantes entre os dois complexos de níquel intermediários. Ao 

final tem–se duas outras espécies, [(X-py-)2NiII(bpy)] e [NiII(bpy)]X2, em que o 

produto de dimerização X2-bpy será formado a partir de eliminação redutiva da 

primeira espécie citada. O complexo [NiII(bpy)]X2 passa por nova redução para gerar 

a espécie catalítica [Ni0(bpy)] e reiniciar o processo, seja por metátese ou pela 

primeira rota descrita. O mecanismo de metátese pode ser representado segundo o 

esquema 24. 
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Esquema 24 - Mecanismo de metátese proposto para as reações de homoacoplamento de 2,6-di-

halopiridinas, baseado em estudos de reações com haletos de arila. 

 

No gráfico 1 observa-se o voltamograma cíclico correspondente ao complexo 

[NiII(bpy)]Br2 em solução de DMF/NaI 0,1 M, com  um sistema redox reversível que 

corresponde à etapa 1 dos esquema 23 e 24, envolvendo uma transferência de 2 

elétrons. E este perfaz aos valores Epc1 = -1,14 V vs Ag/AgCl (KCl sat) para o 

potencial de pico catódico e Epa1 = -1,00 V vs Ag/AgCl (KCl sat) para o potencial de 

pico anódico. Após a adição do reagente Cl2-py (gráfico 1b) podem ser observados 

três picos catódicos. O primeiro deles Epc1 = – 1,17 V vs Ag/AgCl (KCl sat) está 

associado à redução do complexo NiII para Ni0, no qual verifica-se um aumento da 

corrente de pico (tabela 3) e também o desaparecimento da componente de 

oxidação do complexo de Ni0 para NiII, caracterizando assim o efeito catalítico 

através do mecanismo de metátese.  O segundo pico situado em Epc2 = -1,34 V vs 

Ag/AgCl (KCl sat) está relacionado à redução (1 elétron) do intermediário [(X-py-

)NiII(bpy)]+ formado após a primeira adição oxidativa etapas 3 e 2, respectivamente,  

do esquema 23. O terceiro pico, localizado em Epc3 = - 1,56 V vs Ag/AgCl (KCl sat), é 

referente à redução (1 elétron) do intermediário [(X-py-)2NiIII(bpy)]+, gerado após a 
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segunda adição oxidativa, etapa 4 do esquema 23. Os processos de redução desses 

intermediários reativos são reversíveis na escala de tempo de análise por 

voltametria cíclica (v = 100 mV s-1), demonstrando que existe uma relativa 

estabilidade dos mesmos. O mesmo comportamento foi observado para a adição do 

reagente Br2-py (gráfico 1a), onde pode ser ressaltado o aumento na corrente 

catalítica e também nas correntes de pico dos intermediários reativos, isso pode ser 

atribuido à maior reatividade deste reagente bromado em comparação com o 

reagente clorado (tabela 3). 
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Gráfico 1 - Análise de voltametria cíclica da solução de [Ni(bpy)]Br2 5,0 x 10
-3

 M em DMF/ NaI 0,1 M, 

usando como eletrodo de referência (Ag/AgCl (KClsat.); (a) adição de 2,6-dibromopiridina 50,0 x 10
-3 

M 

e (b) adição de 2,6-dicloropiridina na concentração de 50,0 x 10
-3

 M. 

É importante lembrar que dois mecanismos de reação ocorrem 

simultâneamente, conforme descrito acima, onde a corrente catalítica está localizada 

em Epc1 = - 1,17 V vs Ag/AgCl (KCl sat). O intermediário observado em Epc2 = -1,34 V  

vs Ag/AgCl (KCl sat) está relacionado aos dois mecanismos propostos pois é 

referente a espécie [(X-py)NiII(bpy)]X, enquanto a outra espécie detectada em Epc3 = 

- 1,56 V vs Ag/AgCl (KCl sat) está associado apenas ao primeiro mecanismo 

descrito (esquema 23), por se tratar da redução de [(X-py)NiIII(bpy)]X. 

Quando comparadas a análise ciclovoltamétrica de piridinas di-halogenadas 

com as piridinas mono-halogenadas (gráfico 12), nota-se através da corrente 

catalítica observada, que ambas ocorrem pelo mecanismo de metátese. No entanto, 
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as piridinas mono-halogenadas não apresentam o sistema redox correspondente à 

redução do complexo [(X-py-)2NiIII(bpy)]+. Portanto, para as piridinas mono-

halogenadas a segunda adição oxidativa (etapa 4, esquema 22) seguida da etapa 

de eliminação redutiva (etapa 5, esquema 22) podem ser consideradas etapas muito 

rápidas, por isso o intermediário da segunda adição oxidativa [(X-py-)2NiIII(bpy)]+ não 

é observado no ciclovoltamograma. Uma outra possibilidade, mais plausível, é de 

que o mecanismo de reação para as piridinas mono-halogenadas ocorra apenas 

pelo mecanismo de metátese. 

 De acordo com Budnikova e col.68 a diminuição da reatividade de um 

composto aromático halogenado, frente ao complexo de [Ni0(bpy)], pode variar com 

a presença de substituintes no anel aromático e também de acordo com a posição 

do substituinte em relação à ligação C-X. Este comportamento será discutido na 

etapa final deste trabalho. 

  

Tabela 3 -  Valores de correntes de pico catódicas referentes aos sistemas estudados. 

Entrada [Ni(bpy)]
2+

 + X py Ipcc1 (µA) Ipc2 (µA) Ipc3 (µA) Ipcc1/Ipc2 Ipc2/Ipc3 

1 Br-py 30,7  18,0 - 1,70 - 

2 Cl2-py 23,7 18,0 16,2 1,31 1,11 

3 Br2-py 34,9 30,1 12,0 1,16 2,50 

 

 

4.1 Reações de Homoacoplamento 

A proposta de estudo desta seção tem como objetivo a determinação de 

parâmetros ideais para a síntese da 6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina (Cl2-bpy) e 6,6’-

dibromo-2,2’-bipiridina (Br2-bpy) com bons rendimentos. O plano de execução dos 

ensaios foi dividido em duas etapas, onde na fase inicial foram investigados os 

efeitos causados pelas mudanças das seguintes variáveis sobre o sistema: a 

                                                
68

  YAKHVAROV, D.G.; SAMIEVA, E. G. TAZEEV, D.I.; BUDNIKOVA, Y. G. The Reactivity of 2,2’-Bipyridine 
Complexes in the Electrochemical Reduction of Organic Halides. Russian Chemical Bulletin. Vol. 51. 5. 
2002. p. 796-804. 
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concentração do catalisador [Ni(bpy)]Br2, o ânodo de sacrifício, Zn ou Fe, e o tipo de 

solvente, DMF ou DMSO. Na etapa posterior foram feitas eletrólises com maiores 

quantidades de reagente e/ou catalisador, para acompanhamento das mesmas ao 

longo do processo, além da realização de análises de voltametria cíclica dos 

sistemas estudados  

As tabelas 4 e 5 mostram os resultados relativos à variação dos três 

parâmetros escolhidos para as sínteses dos produtos Cl2-bpy e Br2-bpy. 

Tabela 4 – Rendimentos* obtidos de acordo com as variáveis exploradas para as reações de 

homoacoplamento da 2,6-dicloropiridina. 

Reação Catalisador 

[Ni(bpy)]Br2 

Ânodo de 

sacrifício 

Solvente Carga  

(C) 

py  

(%) 

Cl-py 

(%) 

Cl2-py 

(%) 

bpy 

 (%) 

Cl2-bpy  

(%) 

Cl2-tpy 

(%) 

1 10% Zn DMF 720 3 38 34 3 21 1 

2 20% Zn DMF 1.080 0 11 45 5 39 0 

3 10% Fe DMF 960 1 1 42 11 43 2 

4 20% Fe DMF 600 0 10 35 6 44 5 

5 10% Zn DMSO 960 1 16 40 5 38 0 

6 20% Zn DMSO 720 4 3 29 8 54 2 

7 10% Fe DMSO 1.200 0 1 22 4 72 1 

8 20% Fe DMSO 1.080 0  13 0 25 62 0 

* Obtidos a partir de cromatografia gasosa para o maior valor do produto principal. 
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Tabela 5 – Rendimentos* obtidos de acordo com as variáveis exploradas para as reações de 

homoacoplamento de 2,6-dibromopiridina. 

Reação Catalisador 

[Ni
II
(bpy)]Br2 

Ânodo de 

sacrifício 

Solvente Carga  

(C) 

py  

(%) 

Br-py 

(%) 

Br2-py 

(%) 

Bpy 

(%) 

Br2-bpy 

(%) 

Br2-tpy 

(%) 

1 10% Zn DMF 720 2 12 37 24 25 0 

2 20% Zn DMF 720 0 1 9 77 11 2 

3 10% Fe DMF 480 0 0 51 18 27 4 

4 20% Fe DMF 360 0 3 48 13 29 7 

5 10% Zn DMSO 960 0 12 56 13 16 3 

6 20% Zn DMSO 1.080 0 10 41 30 18 1 

7 10% Fe DMSO 720 0 8 64 7 21 0 

8 20% Fe DMSO 720 0 5 52 19  24 0 

* Obtidos a partir de cromatografia gasosa para o maior valor do produto. 

Para determinar a influência da concentração do catalisador [Ni II(bpy)]Br2 

sobre o rendimento das 6,6’-di-halo-2,2’-bipiridinas, foram realizadas eletrólises com 

dois níveis concentração 10% e 20% (0,25 mmol e 0,50 mmol, respectivamente). Na 

tabela 4 (entradas 1 a 8) poder ser verificado que na maioria dos casos o aumento 

da quantidade de catalisador favorece o aumento do rendimento do produto Cl2-bpy. 

Outro efeito importante a ser considerado é o tipo de ânodo de sacrifício: Zn ou Fe. 

Novamente para todos os pares de eletrodos, as reações efetuadas com ânodo de 

sacrifício de Fe apresentaram melhores rendimentos, além de que as reações na 

presença de Fe necessitam de uma carga menor para que o reagente de partida 

(Cl2-py) seja totalmente consumido. Esse aumento no rendimento de Cl2-bpy está 

diretamente relacionado com o efeito causado pela contínua introdução de íons Fe2+ 

através do processo de oxidação do ânodo de sacrifício. Como já descrito na 

literatura,67 neste caso, o Fe2+ forma complexos mais estáveis que íon Zn2+, atuando 

como aceptores (ácido de Lewis) dos pares de elétrons livres do produto formado 

(bases de Lewis). Além de que a estequiometria para a formação do complexo entre 

o Fe2+ e o produto de reação, uma 2,2’-bipiridina dissubstituída (X2-bpy), é de 1:3 

(eq. 12)69.  A capacidade de coordenação dos íons Fe2+ com o produto X2-bpy evita 

                                                
69

  BURIEZ, O.; DURANDETTI, M.; PÉRICHON, J. Mechanism Investigation of Iron-Mediator 
Electrochemical Formation of β-Hydroxyesters From α – Haloesters and Carbonyl Compounds. Journal of 
Electronalytical Chemistry. 578. 2005. p. 63-70. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

46 

 

que o mesmo se ligue ao próprio catalisador [NiII(bpy)]Br2, levando à formação de 

complexos de níquel tetra- e hexa-coordenados sem atividade catalítica [NiII(bpy)(X2-

bpy)]Br2 (eq. 13) e [NiII(bpy)(X2-bpy)2]Br2 (eq. 14)5.  

Fe2+   +    X2-bpy         [FeII(X2-bpy)3]
2+                   (12) 

[NiII(bpy)]2+   +    X2-bpy         [NiII(bpy)(X2-bpy)]2+  (13) 

[NiII(bpy)(X2-bpy)]2+   +    X2-bpy         [NiII(bpy)(X2-bpy)2]
2+ (14) 

Na tabela 4, observa-se que o solvente também tem efeito no rendimento do 

produto de homoacoplamento Cl2-bpy. A maioria das reações com DMSO 

apresentaram rendimentos superiores aos encontrados para as mesmas reações 

realizadas em DMF. Além disso, em termos de carga elétrica necessária para que o 

reagente seja totalmente consumido, as reações em DMSO demandam um número 

coulombs (carga) maior. Esse efeito mostra que a velocidade de reação de 

homoacoplamento é mais lenta em DMSO que em DMF. Durante a eletrólise a 

corrente é constante, como o ciclo catalítico é mais lento automaticamente o 

potencial de cela aumenta para que os íons (Fe2+ ou Zn2+), gerados no ânodo de 

sacrifício, sejam também reduzidos no cátodo, juntamente com o complexo 

[NiII(bpy)]Br2 e intermediários  gerados no processo de catálise, fazendo com que o 

consumo de elétrons seja maior. Portanto, o solvente deve atuar na estabilidade dos 

intermediários gerados no processo eletrocatalítico. 

Nas reações feitas com a substância Cl2-py, o melhor rendimento 

(cromatográfico) obtido do produto Cl2-bpy foi de 72%, com 10 % da concentração 

de catalisador e uma quantidade de carga elétrica de 1.200 C (QT = 241,2 C) (tabela 

4, entrada 7).  

O aumento do percentual de catalisador, nas reações com Cl2-py, causa uma 

melhora no rendimento da substância Cl2-bpy, em torno de 18% em DMF e 16% em 

DMSO, com ânodo de zinco. Quando a combinação é feita com ânodo de ferro em 

DMF, praticamente não há alteração no rendimento, 43-44%, no entanto, em DMSO 

ocorre um decréscimo de 10%. Como pode ser verificado no gráfico 2, o vértice do 

cubo que apresenta o maior rendimento indica as melhores condições 

experimentais, ou seja, 10% do catalisador, solvente DMSO e ânodo de sacrifício de 

ferro. 
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Gráfico 2 – Representação dos rendimentos obtidos para 6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina em função das 

varáveis estudadas, em reações de homoacoplamento eletrocatalisadas com [Ni(bpy)]Br2. 

No caso do reagente Br2-py, os resultados das eletrólises descritas na tabela 

5 (entradas 1 a 8) mostram um comportamento completamente diferente daquele 

descrito para o reagente Cl2-py, em que a única variação significativa ocorreu 

quando as eletrólises foram realizadas em DMF, tendo ferro como ânodo de 

sacrifício e quantidade elevada do catalisador proporcionando um rendimento de 

29% do produto desejado, Br2-bpy, como pode ser visto no gráfico abaixo (gráfico 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Representação dos rendimentos obtidos para 6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina em função das 

varáveis estudadas, em reações de homoacoplamento eletrocatalisadas com [Ni
II
(bpy)]Br2. 

Numa análise geral, os resultados de homoacoplamento obtidos para a 

substância Br2-py mostram que há pouca influência da concentração do catalisador 

sobre os outros sistemas estudados, (vértices do cubo). Mostrando que o reagente 

dibromado deve sofrer reações secundárias, limitando assim a obtenção de bons 

rendimentos do produto de interesse, Br2-bpy. 
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4.2  Acompanhamento das Reações de Homoacoplamento  

O acompanhamento dos ensaios realizados com 20% de catalisador, 5 mmol 

do reagente em DMF com NaI 0,1 M e ânodo de sacrifício de zinco (gráfico 4), com 

adição de I2 para detecção de intermediários de reação, mostrou que 80 minutos 

após iniciada a reação contendo Cl2-py, ocorreu a formação de 42% do produto Cl2-

bpy, o qual logo em seguida passou a ser consumido. A princípio, o aumento na 

concentração relativa do subproduto bpy pode ser atribuído à redução eletroquímica 

direta das ligações C-Cl do produto Cl2-bpy, para obtenção de bpy sem que 

ocorram heteroacoplamentos subseqüentes (equações 15 e 16). No entanto, em 

alguns ensaios (tabela 4) verificou-se a formação de pequenas quantidades de 

trímeros di-halogenados, 6,6”-dicloro-2,2’:6’,2”-tripiridina (Cl2-tpy). 

Cl2-bpy-  +  2e-  +  H+           Cl-bpy   +   Cl-    (15) 

Cl-bpy-   +  2e-   +  H+           bpy   +   Cl-    (16) 

No gráfico 4, destaca-se também a presença de 2-cloropiridina (Cl-py) em 

quantidades elevadas (~20%) em cerca de 140 minutos de reação, que pode ser 

uma consequência da redução eletroquímica direta de Cl2-py no cátodo ou da 

reação do intermediário [(Cl-py-)NiII(bpy)]+ com água residual presente no solvente. 

Além disso, a presença de 6-iodo-2,2’-bipiridina (intermediário identificado nas 

eletrólises com zinco), é um indício da ocorrência de um terceiro processo paralelo, 

a transmetalação entre o intermediário [(bpy-)NiII(bpy)]+ e o íon Zn2+ presente em 

solução (equações 6 e 7)67. Ainda existe também a possibilidade de que o próprio 

intermediário apresente uma baixa reatividade permitindo assim sua detecção 

através da adição de I2 (equação 19). 

 

[(bpy-)NiII(bpy)]X   +   Zn2+      [(bpy-)ZnII]X  +  [NiII(bpy)]2+    (17) 

[(bpy-)ZnII]X  +  I2          ZnXI  +  I-bpy      (18) 

[(bpy-)NiII(bpy)]X   +  I2         [NiII(bpy)]2+    +   I-bpy     (19) 
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Gráfico 4 - Acompanhamento da reação de homoacoplamento da 2,6-dicloropiridina (5,0 mmol), 

excluídos 20 % de 2,2’-bipiridina referente ao catalisador, em 20,0 mL de DMF,  NaI 0,1 M, 20% 

[Ni(bpy)]Br2  e com ânodo de sacrifício de zinco. 

Comportamento semelhante foi observado nas reações envolvendo a 

substância Br2-py, administrada sob as mesmas condições reacionais da Cl2-py. 

Após 80 minutos de reação verifica-se um consumo de reagente superior a 60%, e a 

obtenção de apenas 25% do produto de acoplamento Br2-bpy (gráfico 5). Também 

foi verificada a formação de grande quantidade de bpy e do intermediário 2-

bromopiridina (Br-py), cuja concentração máxima ocorre a cerca de 140 minutos do 

início da reação. Enquanto a Br-py foi quase que totalmente consumida até o final 

da reação, observa-se o contínuo aumento da concentração de bpy até cerca de 

62%, o qual pode ocorrer através de duas reações paralelas: redução eletroquímica 

direta das ligações C-Br da Br2-bpy na superfície do eletrodo, que explica o 

consumo deste produto até o final da reação, e a reação de homoacoplamento da 

Br-py, gerada durante o processo de eletrólise e catalisada pelo complexo de 

[Ni(bpy)]2+. 

Novamente, a presença da substância 6-iodo-2,2’-bipiridina, assim como no 

caso da reação da Cl2-py, indica que durante o processo de eletrocatálise o produto 

de homoacoplamento Br2-bpy sofre reações paralelas levando à formação de 

intermediários organozinco e/ou organoníquel pouco reativos, e por fim gerando o 

produto de redução bpy (equações 12 a 14). 
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Gráfico 5 - Acompanhamento da reação de homoacoplamento da 2,6-dibromopiridina (5,0 mmol), 

excluídos 20 % de 2,2’-bipiridina originária do catalisador, em 20,0 mL de DMF, NaI 0,1 M, 20% 

[Ni(bpy)]Br2 com ânodo de sacrifício de zinco. 

Os decréscimos nas frações dos produtos Cl2-bpy e Br2-bpy podem estar 

associados a vários processos: 1) redução eletroquímica direta da ligação C-X na 

superfície do eletrodo, 2) geração de intermediários pouco reativos (organozinco 

e/ou organoníquel) que inviabilizam o homoacoplamento e elevam à formação do 

produto de redução, 3) complexação dos produtos de reação (Cl2-bpy e Br2-bpy) 

com íons Fe2+ (eletrólises com ânodo de sacrifício de Fe) ou com o próprio 

catalisador da reação ([NiII(bpy)]2+), levando a alterações no processo eletrocatalítico 

de homoacoplamento (quebra da ligação carbono-halogênio dos produtos di-

halogenados e/ou  inativação do catalisador), 4) continuação do processo de 

eletrocatálise com a formação de tripiridinas di-halogenadas (detectados por CG em 

alguns ensaios apresentados nas tabelas 4 e 5). Tetrâmeros e unidades 

oligoméricas podem estar sendo geradas em pequenas quantidades, mas não foram 

detectadas. 
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Esquema 25 – Prováveis compostos gerados a partir das sucessivas reações que podem vir a ocorrer 

no processo. 

O valor do potencial de célula ao longo da reação pode determinar qual rota é 

a preferencial. Para potenciais mais elevados, ou seja, E próximo de -2,0 V, a 

redução direta de reagentes e produtos de reação na superfície do eletrodo deve ser 

mais evidenciada que a catálise (quantidades elevadas de 2-halopiridinas e 2,2’-

bipiridina observadas nas análises das eletrólises com tal comportamento). Para 

valores de potenciais de célula mais baixos, E ~ -1,3 V, deve ocorrer uma 

diminuição na rota de redução direta na superfície do eletrodo, favorecendo assim a 

rota eletrocatalítica. O esquema 25 ilustra as possíveis rotas e prováveis substâncias 

que podem vir a ser formadas durante o processo de homoacoplamento catalisado 

pelo complexo [NiII(bpy)]Br2. 
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4.3  Determinação dos Potenciais de Redução Eletroquímica Direta dos Reagentes 

Di-halogenados. 

Para a argumentação a respeito da redução eletroquímica direta dos 

reagentes e produtos de reações de homoacoplamento estudados, foram realizados 

experimentos de voltametria cíclica para a determinação dos respectivos potenciais 

de redução utilizando como eletrodos carbono vítreo (trabalho), platina (auxiliar) e de 

calomelano saturado (ECS) (referência).  

Procedeu-se inicialmente, com a análise de voltametria cíclica da Cl2-bpy (1,0 

x 10-2 M) em solução de DMF contendo TBABF4 (0,1 M). No gráfico 6 a seguir, são 

observados dois picos na região catódica, correspondendo a dois sistemas 

irreversíveis (devido a ausência de picos de oxidação de cada uma das espécies 

vistas no processo inverso) o primeiro em Epc1 = -1,77 V vs ECS e o segundo em 

Epc2 = -1,96 V vs ECS, os quais estão associados à transferência de dois elétrons 

necessários para a quebra de cada uma das ligações C-Cl (equações 20 e 22). Os 

respectivos carbânions gerados (Cl-bpy-) e (H-bpy
-
) são espécies fortemente básicas 

que reagem com a água residual do meio (equações 21 e 23). O terceiro sistema 

redox apresenta Epc3 = -2,23 V e Epa3 = -2,02 V vs ECS, trata-se de um processo 

reversível, correspondente ao par redox da 2,2’-bipiridina (equação 24). 

 

 

Cl-bpy-Cl   +  2e-  →   Cl-bpy-   +   Cl-    (E = -1,77 V)  (20) 

Cl-bpy-   +   H2O   →   Cl-bpy-H   +   OH-                       (21) 

Cl-bpy-H   +  2e-  →   H-bpy-   +   Cl-    (E = -1,96 V)   (22) 

H-bpy-   +   H2O   →    bpy   +   OH-       (23) 

bpy   +  e-     bpy-.               (E1/2 = -2,12 V) (24) 
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Gráfico 6 - Voltamogramas cíclicos obtidos a partir de uma solução de 6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina (1.0 x 

10
-2

 M) em DMF + TBABF4 (0.1 M), em um eletrodo de carbono vítreo (d = 3.0 mm) na velocidade de 

100 mV  s
-1

 a temperatura ambiente. 

 

O procedimento de redução direta na superfície do cátodo também foi 

aplicado para a Cl2-py, Br2-py e Br2-bpy (tabela 6). A identificação dos picos foi 

determinada pela mesma técnica sob as mesmas condições de análise. Em estudos 

feitos anteriormente, verificou-se que os potenciais de redução (Epc) da 2-

bromopiridina e 2-bromometilpiridinas ocorrem acima de -2,0 V vs Ag/AgCl (KCl sat), 

bem mais negativo que o necessário para reduzir o catalisador [Ni(bpy)]Br2 (-1,1 V 

vs Ag/AgCl (KCl sat)). Para os compostos em estudo (Cl2-bpy e Br2-bpy), a faixa do 

primeiro potencial de redução está entre -1,77 V e -1,64 V vs ECS, respectivamente, 

o que pode ser considerado suficiente para reduzir essas espécies diretamente no 

eletrodo, caso o potencial de eletrólise a corrente controlada não seja acompanhado. 

 

 

 

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

-4,0x10
-4

-3,5x10
-4

-3,0x10
-4

-2,5x10
-4

-2,0x10
-4

-1,5x10
-4

-1,0x10
-4

-5,0x10
-5

0,0

5,0x10
-5

I 
/ 
A

E  vs. ECS / V  

1
a

2
a

3
a



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

54 

 

Tabela 6 - Determinação do potencial de redução direta (Epc vs ECS) em eletrodo de carbono 

vítreo, determinado por voltametria cíclica em solução de TBABF4/DMF (0,1M) usando 0,1 M de 

substrato. 

Reação Reagente 

(1.0 x 10
-2

 M) 

Epc1* 

(V) 

Epc2* 

(V) 

Epc3* 

(V) 

Epa3** 

(V) 

1 2,6-dicloropiridina -2.12 -2.41 -2.82 -2.58 

2 2,6-dibromopiridina -1.99 -2.31 -2.76 -2.56 

3 6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina -1.77 -1.96 -2.23 -2.02 

4 6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina -1.64 -1.85 -2.21 -2.01 

* Ecp1, Ecp2 e Ecp3 são os potenciais de pico catódico relaciona aos sinais 1, 2 e 3 observados nos 

voltamogramas.** Eap3 é o potencial de pico anódico correspondente a oxidação de py
-
 formada nas 

reações 1, 2 e bpy
-
 em 3 e  4. 

Ainda analisando os dados expostos na tabela 6 é constatado que em razão 

de possuírem potenciais de redução bem mais negativos, os reagentes X2-py 

(entradas 1 e 2) necessitam de maior energia para sofrerem redução eletroquímica 

direta quando comparados aos produtos (entradas 3 e 4)  quando coexistentes em 

um mesmo sistema, isto é, a X2-bpy gerada a partir de uma fração de seu precursor 

seria preferencialmente reduzida no eletrodo. 

 

4.4  Efeito do Íon Ferro(II) no Processo de Homoacoplamento Eletrocatalítico 

 

Como descrito antes, a introdução de íons Fe2+ no sistema eletrocatalítico a 

partir da oxidação do ânodo de sacrifício é benéfica ao processo de 

homoacoplamento para a síntese de 6,6’-di-halo-2,2’-bipiridinas. Em solução, o Fe2+ 

se coordena aos produtos gerados (6,6’-di-halo-2,2’-bipiridinas) formando o 

complexo de coordenação estável [FeII(X2-bpy)3]
2+ (equação 12), diminuindo assim a 

concentração de X2-bpy livre em solução num processo concorrente à complexação 

com o catalisador de níquel, evitando a formação dos complexos  [Ni(bpy)(X2-bpy)]2+ 

e [NiII(bpy)(X2-bpy)2]
2+, que prejudicaria o processo de catálise (conforme explicado 

anteriormente).  

De acordo com a literatura, o complexo [FeII(bpy)3]
2+ é eletroativo podendo ser 

geradas as seguintes espécies: 

[FeII(bpy)3]
2+  +   e-          [FeI(bpy)3]

+  (E1/2 = -1,30 V)   (25) 

[FeI(bpy)3]
+    +   e-          [Fe0(bpy)3]  (E1/2 = -1,50 V)   (26) 

[Fe0(bpy)3]    +   e-          [Fe0(bpy)3]
-  (E1/2 = -1,75 V)   (27) 
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Apesar de sua estabilidade na escala de tempo de voltametria cíclica, o [Fe I 

(bpy)3]
+ e [Fe0(bpy)3]

- são complexos bastante instáveis em uma escala de tempo 

maior, podendo se dissociar de acordo com as equações 28 a 3070.  O mais 

importante, foi demonstrado que o complexo formado entre os íons Fe2+  e a bpy na 

proporção molar 1:1 é exclusivamente a espécie [FeII(bpy)3]
2+ 71. 

2  [FeI(bpy)3]
+              [FeII(bpy)3]

2+   +  [Fe0(bpy)3]     (28) 

[Fe0(bpy)3]                   bpy      +     [Fe0(bpy)2]   (29) 

[Fe0(bpy)2]                  Fe0       +     2bpy    (30) 

Além disso, Buriez e col.69 demonstraram que o complexo [FeI(bpy)3]
+, apesar 

de sua instabilidade, é eletroativo podendo reduzir ligações C-X de -haloésteres, 

gerando os respectivos produtos de redução. Nos casos em que a proporção 

Fe2+/bpy foi menor que 3, observou-se a formação do produto de adição à carbonila 

em presença da 2-cicloexenona, ou seja, o  respectivo -hidroxiéster ((2-cicloexenil-

2-hidroxi)-propanoato de metila). 

Portanto, uma vez que os reagentes e produtos X2-py e X2-bpy, utilizados 

neste trabalho apresentam potenciais de redução eletroquímica relativamente baixos 

e que nas eletrólises efetuadas na presença de ânodo de sacrifício de Fe, o efeito 

eletrocatalítico de redução exercido pelo complexo de [FeII(X2-bpy)3]
2+, gerado após 

um determinado período da reação, pode ser também a explicação para os baixos 

rendimentos de X2-bpy verificados nas reações em que a X2-py foi utilizada como 

reagente. De acordo com o que pode ser observado na tabela 5, este efeito foi ainda 

mais evidente nas reações com a Br2-py. 

 

4.5 Efeito do Excesso de X2-bpy Sobre o Catalisador de Níquel no Processo de 

Homoacoplamento Eletrocatalítico 

Conforme descrito acima nas equações 13 e 14, o íon Ni2+ além de 

apresentar um número de coordenação 2, com consequente formação do complexo 

                                                
70

  LAU, W.; HUFFMAN, J. C.; KOCHI, J.K. Electrochemical Oxidation-Reduction of Organometallic 
Complexes. Effect of the Oxidation State on Pathways for Reductive Elimination of Dialkyliron 
Complexes. Organometallics. 1. 1982. p. 155-169. 
71

   OCAFRAIN, M.; DEVAUD, M.; TROUPEL, M. PÉRICHON, J. Electrochemical Behaviour of Trichloro-2,2’-
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[NiII(bpy)]2+, também pode formar complexos com números de coordenação mais 

elevados (4 ou 6), ou seja, se coordenar a 2 ou 3 equivalentes do ligante bpy, 

formando os complexos [NiII(bpy)2]
2+ e [NiII(bpy)3]

2+. Budnikova e col.68 descreveram 

o estudo do comportamento redox e atividade catalítica desses complexos: 

[NiII(bpy)3]
2+  +   2e-          [Ni0(bpy)2]

    +   bpy (E1/2 = -1,11 V)  (31) 

[Ni0(bpy)2]
     +   e-            [Ni0(bpy)]

-. 
+ bpy (E1/2 = -1,82 V)  (32) 

[Ni0(bpy)]
-.   

   +  ArX          [ArNiI(bpy)]X           (33) 

O complexo [NiII(bpy)3]
2+ apresenta um sistema redox reversível com E1/2 = -

1,11 V vs ECS, no entanto, o complexo [Ni0(bpy)3] gerado após sua redução não é 

estável e perde um ligante bpy (equação 31). Por sua vez, o complexo [Ni0(bpy)2] 

também é eletroativo e apresenta dois sistemas redox reversíveis com E1/2 = -1,11 V 

E1/2 = -1,82 V vs ECS. A análise ciclovoltamétrica destes complexos em presença de 

haloaromáticos como: iodobenzeno, bromobenzeno, bromotolueno e 

bromomesitileno, mostrou que os complexos [Ni0(bpy)3] e [Ni0(bpy)2] não apresentam 

efeito catalítico no primeiro potencial de redução, efeito este somente observado 

para o segundo sistema redox: [Ni0(bpy)2]/[Ni0(bpy)]
-.
 (equação 32). 

Dessa forma, avalia-se que a presença de equivalentes em excesso do 

produto X2-bpy pode fazê-lo agir como ligante para formação do complexo 

[NiII(bpy)(X2-bpy)]2+, conforme a equação 13.  

O sistema [NiII(bpy)]2+ em presença de excesso do produto Cl2-bpy foi 

estudado a partir de análises ciclovoltamétricas em DMF/NaI (0,1 M) utilizando o 

complexo de [Ni(bpy)]Br2 5,0 mM, frente a duas diferentes concentrações do produto 

Cl2-bpy (5,0 mM e 10,0 mM), para fins de estudo do comportamento desta 

substância junto ao catalisador quando presentes em um mesmo sistema (gráfico 7). 

Os resultados corroboram os resultados obtidos por Budnikova e col.68, em que o 

sistema redox reversível do complexo [NiII(bpy)]Br2, em E = - 1,1 V vs Ag/AgCl (KCl 

sat), após formar o complexo [NiII(bpy)(Cl2-bpy)]Br2 tem um pequeno deslocamento 

para potencial mais catódico (Epc = - 1,16 V vs  Ag/AgCl (KCl sat)), com o 

desaparecimento do respectivo pico de oxidação. Um segundo pico de redução 

pode ser observado em E = -1,56 V vs  Ag/AgCl (KCl sat), neste caso também não 

foi observado o respectivo pico de oxidação. Portanto, diferentemente do sistema 
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descrito pelos autores recentemente citados, em que o ligante bpy não apresenta 

substituintes halogenados, o primeiro sistema redox referente ao sistema 

[NiII(bpy)(Cl2-bpy)]2+/Cl2-bpy não apresenta o correspondente pico de oxidação, 

além de que, ao ser elevada a concentração da Cl2-bpy é observado um pequeno 

aumento na corrente de pico, isso leva a crer que a transferência de elétrons possa 

estar ocorrendo na esfera interna do complexo: 

[NiII(bpy)(X2-bpy)]2+  +   2e-          [Ni0(bpy)(X2-bpy)]       (E = -1,16 V) (34) 

[Ni0(bpy)(X2-bpy)]     +   H2O           [NiII(bpy)(X-bpy)]X    +  OH-        (35) 

[NiII(bpy)(X-bpy)]2+    +   2e-          [Ni0(bpy)(X-bpy)]        (E = -1,16 V)  (36) 

[Ni0(bpy)(X-bpy)]      +   H2O      [NiII(bpy)2]X   +  OH-          (37) 

Desta forma, o processo eletrocatalítico descrito acima (equações 34 a 37) 

também explica o comportamento observado no acompanhamento da reação de 

homoacoplamento da Cl2-py, utilizando ânodo de sacrifício de Zn. Retornado mais 

uma vez ao gráfico 4, pode-se explicar por que após a formação de grande 

quantidade de Cl2-bpy, o produto de reação passa a ser consumido para a formação 

de Cl-bpy e bpy, e numa terceira etapa é verificado o consumo da Cl-bpy para 

geração novamente da bpy. Tal como citado anteriormente, a identificação da 6-

iodo-2,2’-bipiridina, após adição de I2 à alíquota reacional, pode estar associada à 

baixa reatividade do intermediário [NiII(bpy)(bpy-)]X podendo este ser identificado 

antes de reagir com o próton da água residual (processo entre as reações 

representadas  por  36 e 37). 

Além do sistema catalítico descrito acima, tem-se também a possibilidade de 

um segundo sistema catalítico que ocorre na segunda onda de redução (E = -1,56 V 

vs Ag/AgCl (KCl sat), no qual o efeito eletrocatalítico se torna evidente com  

aumento da concentração da Cl2-bpy (gráfico 7): 

 

[Ni0(bpy)(X2-bpy)]  +   e-          [Ni0(bpy)(X2-bpy)]
-.    (E = -1,56 V)  (38) 

[Ni0(bpy)(X2-bpy)]
 -.

   +   X2-bpy      [NiI(bpy)(X2-bpy)]X  +  X-bpy-   (39) 

X-bpy-    +    H+            X-bpy      (40) 
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Ainda segundo Budnikova e col., o complexo [Ni0(bpy)2] é reduzido com a 

transferência de um elétron e o complexo formado pode transferir elétrons ao 

composto halogenado (equações 31 a 33), e o mesmo deve ocorrer para o 

complexo [Ni0(bpy)(X2-bpy)] na presença de excesso do produto X2-bpy. No entanto, 

este sistema catalítico pode ser evitado através do controle do potencial de redução. 
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Gráfico 7- Análise de voltametria cíclica: (a) solução de [Ni(bpy)]Br2 5,0 x 10
-3

 M em DMF/ NaI 0,1 M, 

usando como eletrodo de referência (Ag/AgCl (KCl sat); (b) adição de  6,6’-dicloro-2,2’-piridina na 

concentração de 5,0 x 10
-3
 M e (c) 10,0 x 10

-3 
M. 

 

4.6 Reações de Homoacoplamento de Cl2-py e Br2-py em DMSO 

Nas eletrossínteses promovidas com o composto Cl2-py, sob condições de 

10% de [NiII(bpy)]Br2, ânodo de ferro e DMSO, o monitoramento da reação revelou 

que durante a primeira hora de reação a conversão do reagente nos produtos é 

rápida com quase 50% de Cl2-bpy, se tornando mais lenta na segunda metade da 

reação, como explicitado no gráfico 8 abaixo. Sendo digna de atenção a relativa 

estabilidade do produto Cl2-bpy, obtido ao final da reação com 72% de rendimento 

(concentração relativa em CG). Provavelmente, em decorrência do efeito do 

solvente nas velocidades dos processos de adição oxidativa dos compostos Cl2-py e 

Cl2-bpy para obtenção dos intermediários reacionais de Ni em DMSO, o que torna a 

reação mais seletiva. Ao final da reação outras substâncias como a bpy (7%) e Cl-

py (3%) foram detectadas em pequenas quantidades, além do próprio reagente de 

partida Cl2-py (18%). 
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Gráfico 8 - Comportamento da reação de homoacoplamento da 2,6-dicloropiridina (5,0 mmol), 

excluídos 10 % de 2,2’-bipiridina originária do catalisador, em 20,0 mL de DMSO, NaI 0,1 M, 10% 

[Ni(bpy)]Br2 com ânodo de sacrifício de ferro. 

 

Na eletrocatálise da Br2-py, também realizada com 10% de catalisador e 

ânodo de sacrifício de ferro em DMSO, foi observado um processo lento de 

formação da substância Br2-bpy chegando a 25% com 2 horas e 40 minutos, sendo 

que ao final da reação já apresentava queda no rendimento. Ao mesmo tempo em 

que foi verificada a elevação do percentual de compostos como bpy (17%) e Br-bpy 

(6%) (gráfico 9). Neste caso, ocorreu uma queda na reatividade ainda mais 

acentuada do que para a Cl2-py, que pode estar associada ao efeito de solvatação 

que interfere fortemente na adição oxidativa da Br2-py ao catalisador [Ni0(bpy)], ou 

no processo de metátese. 

O emprego de DMSO proporcionou significativa melhora no rendimento do 

produto Cl2-bpy principalmente quando associado ao ânodo de sacrifício de ferro. A 

maior capacidade de solvatação deste solvente (o DMSO tem a constante dielétrica 

igual a 47 contra 38 da DMF)72 agregada à capacidade do ferro de formar complexos 

estáveis com ligantes bidentados podem ter propiciado condições favoráveis a 

                                                
72

  LUND, H. Practical Problems in Electrolysis. In: LUND, H. BAIZER, M. M. Organic Electrochemistry: An 

Introduction and an Guide. 3
th
.  New York: Marcel Dekker, 1991.  p. 296,299. 
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geração e manutenção do produto no meio reacional sem que ocorressem reações 

secundárias, como já descrito em meio de DMF. 
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Gráfico 9 - Comportamento da reação de homoacoplamento da 2,6-dibromopiridina (5,0 mmol), 

excluídos 10 % de 2,2’-bipiridina proveniente do catalisador, em 20,0 mL de DMSO, NaI 0,1 M, 10% 

[Ni(bpy)]Br2 com ânodo de sacrifício de ferro. 

 

4.7 Reações de Heteroacoplamento 

Após o estudo das condições experimentais e mecanismo reacional 

envolvendo a reação de homoacoplamento de X2-py, iniciou-se o estudo de reações 

de heteroacoplamento com o objetivo de obtenção de 2,2’:6’,2”-tripiridinas, partindo 

dos reagentes di-halogenados, X2-py (Cl2py ou Br2-py), e mono-halogenados, Br-

pic (Br-3pic, Br-4pic, Br-5pic ou Br-6pic).  A formação das dimetiltripiridinas 

ocorreram quando foram feitas reações entre a 2,6 dicloropiridina (Cl2-py) e as 

bromo-metilpiridinas. Onde os resultados  estão descritos na tabela 7 a seguir. 

O produto de heteroacoplamento (dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina) somente foi 

observado em quantidades razoáveis nos experimentos envolvendo a presença do 

reagente 2-bromo-6-metilpiridina (Br6pic) com rendimento cromatográfico de 29%, 

em DMF, 10% de [NiII(bpy)]Br2 e ânodo de sacrifício de Zn . 

Durante o planejamento das sínteses havia uma expectativa quanto à 

formação de outras dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina, uma vez que competem com reações 

de dimerização, era esperado no caso da 2-bromo-3-metilpiridina, quando 

combinada a outra substância com reatividade próxima como a 2,6-dicloropiridina, 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

61 

 

que o efeito estérico impossibilitasse o acoplamento entre duas moléculas da 2-halo-

3-metilpiridina favorecendo o acoplamento cruzado, o que resultaria na 3,3”-dimetil-

2,2’:6’,2”-tripiridina (3,3”(CH3)2tpy). Na tabela 7, entrada 2, podemos observar 

apenas traços do produto, 1%, no entanto 60% de produto de redução 3-metilpiridina 

foi formado, demonstrando que existe uma dificuldade na etapa da segunda adição 

oxidativa, a qual pode estar relacionada à presença do grupo metil na posição 3.  

Tabela 7 – Rendimentos* dos produtos das reações entre a 2,6-dicloropiridina (1,25 mmol) e as 2-

bromo-metilpiridinas (2,5 mmol), em DMF  NaI (0,1 M) e ânodo de sacrifício de Zn. 

Reação Brpy-

CH3 

Catalisador Carga

(C) 

Py(%) CH3py

(%) 

bpy

(%) 

(CH3)2bpy 

(%) 

Cl2bpy 

(%) 

(CH3)2tpy 

(%) 

1  [Ni(bpy)]Br2 2,3% 960 0 68 5 7 2 0 

2 Br3pic [Ni(bpy)]Br2 10% 720 0 61 8 3 0 1 

3  NiBr2 20%* 600 2 3 1 5 0 0 

4  [Ni(bpy)]Br2 2,3% 1.080 0 42 17 9 1 0 

5 Br4pic [Ni(bpy)]Br2 10% 720 2 13 33 40 0 1 

6  NiBr2 20%* 1.080 0 0 17 67 0 0 

7  [Ni(bpy)]Br2 2,3% 1.080 9 59 23 6 1 0 

8 Br5pic [Ni(bpy)]Br2 10% 720 1 20 26 42 0 3 

9  NiBr2 20%* 720 0 1 2 73 1 10 

10  [Ni(bpy)]Br2 2,3% 1.080 0 79 7 8 0 2 

11 Br6pic [Ni(bpy)]Br2 10% 720 1 7 13 44 0 29 

12  NiBr2 20%* 1.080 0 6 2 76 0 8 

* Para as reações com 20% NiBr2 foram empregados para cada mol de 2,6-dicloropiridina, 6 mols das 

2-bromo-metilpiridinas. 

Para os outros dois tipos de reações (com 2-bromo-metilpiridinas nas 

posições 4 e 5), as respectivas  dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridinas foram detectadas com 

rendimentos muito baixos: 1%  para a 4,4”-dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina (4,4”(CH3)2tpy) 

e 3 %  para a 5,5”-dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina - (5,5”(CH3)2tpy) utilizando 10% do  

catalisador de [NiII(bpy)]Br2. Sob diferentes condições de estequiometria e 

catalisador (tabela 7, entrada 9), o produto de reação 5,5”(CH3)2tpy pôde ser obtido 

com rendimento cromatográfico de 10%. Foi verificado também que a baixa 

concentração de catalisador (2,3 %) favorece o processo de redução direta dos 
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reagentes na superfície do eletrodo, evidenciado principalmente na reação entre Cl2-

py e Br-6pic (tabela 7, entrada 10). 

A partir dos dados adquiridos anteriormente, foram planejados e executados 

novos ensaios para estudar os efeitos das mudanças de três variáveis sobre a 

quantidade de 6,6”-dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina (6,6”(CH3)2tpy) formada (única reação 

que apresentou-se como promissora no estudo inicial). As variáveis exploradas 

foram as mesmas das reações de homoacoplamento (tópico 4.1), ou seja, 

porcentagem do catalisador, ânodo de sacrifício e solvente. Os resultados 

experimentais da segunda etapa desta seção estão disponibilizados na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Rendimentos obtidos através de CG de acordo com as variáveis exploradas para as 

reações de heteroacoplamento da 2,6-dicloropiridina (1,25 mmol) com a 2-bromo-6-metilpiridina (2,5 

mmol). 

 

Reação 

 

Catalisador 

[Ni(bpy)]Br2  

 

Ânodo 

 

Solvente 

 

Q 

(C) 

CH3-  

py 

(%) 

Cl- 

py 

(%) 

bpy 

 

(%) 

CH3- 

bpy 

(%) 

(CH3)2- 

bpy 

(%) 

Cl2  

bpy 

(%) 

CH3 

tpy 

(%) 

(CH3)2- 

tpy 

(%) 

Cl2- 

tpy 

(%) 

1 10% Zn DMF 1.080 1 1 20 11 22 0 12 23 4 

2 20% Zn DMF 720 0 0 33 3 26 4 2 16 0 

3 10% Fe DMF 720 4 1 13 0 18 7 0 0 4 

4 20% Fe DMF 720 2 0 15 0 26 1 0 0 1 

5 5% Zn DMSO 1.080 1 0 14 8 40 0 5 29 0 

6 10% Zn DMSO 840 5 6 18 3 30 0 9 27 0 

7 15% Zn DMSO 840 11 0 9 4 48 0 5 22 0 

8 20% Zn DMSO 720 1 0 30 3 24 4 2 16 0 

9 10% Fe DMSO 600 6 6 9 1 11 5 0 0 3 

10 20% Fe DMSO 480 1 0 8 0 22 2 0 0 0 

 

Ao serem considerados no critério de avaliação os primeiros níveis (10% e 

20%) do catalisador, [NiII(bpy)]Br2, o maior valor de rendimento do produto  

6,6”(CH3)2tpy (com 10%  de catalisador) foi obtido com 27% de rendimento, em 

DMSO e 23% em DMF, com o uso de ânodo de sacrifício de zinco. Observando o 
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gráfico 10, verifica-se que o aumento na concentração do complexo de níquel resulta 

em queda no rendimento, 8% (em DMF) e 13% (em DMSO). 

 

Gráfico 10 – Rendimentos da 6,6’-dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina em função das variáveis estudadas: 

porcentagem do catalisador, ânodo de sacrifício e solvente. 

Para confirmar esta última tendência realizam-se ensaios adicionais com 5% 

e 15% de [NiII(bpy)]Br2 (tabela 8, entradas 6 e 8). Mesmo sendo registrados 

rendimentos que apontam para um decréscimo na quantidade de produto, quando a 

variação do [NiII(bpy)]Br2 é para mais, os valores são próximos. O que pode ser uma 

indicação da pouca influência deste fator dentro das condições nas quais os 

experimentos foram administrados. 

Com relação aos produtos de homoacoplamento (bpy e 6,6’-dimetil-2,2’-

bipiridina, (6,6’(CH3)2-bpy) o que se observa a princípio, é que parece não haver 

influência significativa desta variável (com 10% ou 20%) sobre os rendimentos dos 

mesmos. Apesar do aumento no rendimento desses produtos apontar para uma 

propensão a elevação da quantidade dos subprodutos, não existe um padrão nestas 

mudanças. Reforçando a idéia de que a concentração de catalisador tem um peso 

menor sobre o rendimento comparado às outras variáveis. 

De acordo com o que pode ser constatado na tabela 8 e no gráfico 10, o 

ânodo de sacrifício é a variável mais importante, visto que os resultados mais 

promissores foram somente alcançados com a utilização de ânodo de zinco. 

Utilizando 10% de [NiII(bpy)]Br2
 em DMSO se conseguiu 27% de 6,6”(CH3)2-tpy e 

em DMF 23%. Outros produtos de heteroacoplamento foram gerados utilizando tal 
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ânodo, 6-metil-2,2’-bipiridina (6CH3-bpy) e 6-metil-2,2’:6’,2”-tripiridina (6CH3-tpy), 

onde seus maiores valores foram 11% e 12%, respectivamente (tabela 8, entrada 1). 

A atuação do zinco também se mostrou  eficiente para os processos de 

homoacoplamento (reações paralelas a de interesse) deste tipo de eletrólise com 

percentuais que chegaram a 48% de 6,6’(CH3)2-bpy (tabela 8, entrada 7) e a 33% 

de bpy (tabela 8, entrada 2). 

Nas eletrossínteses com ânodo de ferro não houve formação de produto de 

acoplamento cruzado, até os rendimentos as reações de homoacoplamento foram 

inferiores aos obtidos com o ânodo de zinco. No entanto, foi o grupo em que se 

constatou a produção de dímeros e trímeros di-halogenados. 

O efeito do fator solvente sobre este tipo de reação praticamente não afeta a 

formação do produto de interesse (6,6’(CH3)2-tpy) ou a obtenção das outras 

substâncias (bpy, 6CH3-bpy e 6,6’(CH3)2-bpy). Mesmo apresentando uma pequena 

diferença, o DMSO agregado a menor concentração de catalisador e ao ânodo de 

zinco produziu o valor mais satisfatório para a substância alvo (29%), enquanto que 

o DMF associado aos mesmos parâmetros, exceto pela quantidade do complexo de 

níquel (10%), fornece 23% do mesmo composto.  

Considerando o aspecto quantitativo desta metodologia de síntese o que 

pode ser destacado é que em reações utilizando 15 mmol dos compostos (5 mmol 

de Cl2-py e 10 mmol de Br6pic) a maior percentual em massa recuperado após a 

purificação foi de 11% (m = 0,1436 g) para a 6,6’(CH3)2-tpy desejada, indicando a 

necessidade de aperfeiçoamento do processo desde a fase de extração. 

Quanto à obtenção de maiores detalhes a respeito da reação, o ensaio 

escolhido para fins verificação do progresso das substâncias ao longo do tempo foi 

com 10% de catalisador, 7,5 mmol de reagentes (2,5 mmol de Cl2-py e 5 mmol de 

Br6pic) em DMF, com 0,1 M de NaI e ânodo de zinco. A representação gráfica 

(gráfico 11) mostra que até 80 minutos após iniciada a eletrólise a quantidade de 

6,6’(CH3)2-tpy formada foi de apenas 5%, enquanto a fração de 2-iodo-6-

metilpiridina (I6pic) estava em torno de 18%, outro evento a ser destacado é a 

rápida formação de 6,6’(CH3)2-bpy. Com cerca de 100 minutos o composto I6pic 

começou a ser consumido, simultaneamente observa-se o progressivo aumento no 

valor para a 6,6’(CH3)2-bpy que ao final já perfazia 21%, a partir desse intervalo de 

tempo a 6,6’(CH3)2-bpy passou a ser gerada mais lentamente. 
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Outros compostos derivados de intermediários reacionais formaram-se ao 

longo da reação, 6-iodo-2,2’-bipiridina e (6-iodo-6’cloro-2,2’-bipiridina), mas em 

quantidades que não ultrapassaram o valor de 3%, sendo consumidos em seguida 

(não sendo mais detectados nas frações seguintes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Acompanhamento da reação de heteroacoplamento entre as substâncias 2,6-

dicloropiridina (2,5 mmol) e 6-metil-2-bromopiridina (5,0 mmol), excluídos 20 % de 2,2’-bipiridina 

provenientes do catalisador, em 20 mL de DMF, NaI 0,1 M, 10% [Ni(bpy)]Br2 e ânodo de sacrifício de 

zinco. 

O estudo de voltametria cíclica tornou-se mais uma vez necessário para uma 

melhor compreensão sobre a cinética e o mecanismo de heteroacoplamento, e 

assim buscar informações que expliquem por que a reação apresenta relativa 

eficiência apenas com uma das bromo-metilpiridinas. As medições foram realizadas 

usando a mesma concentração de catalisador (5,0 mM), dez vezes menor que a dos 

reagentes (50,0 mM), em DMF/NaI 0,1 M. 

O mesmo procedimento descrito no gráfico 1 foi utilizado para o estudo do 

processo catalítico observado para as bromopiridinas. No gráfico 12a temos o 

voltamograma cíclico do complexo [NiII(bpy)]Br2, que apresenta um comportamento 

reversível conforme já comentado. Os voltamogramas subsequentes correspondem 

ao sistema [NiII(bpy)]Br2 com adição das respectivas bromopiridinas (voltamogramas 

12b-e). Neste caso podemos observar apenas dois sistemas redox, correspondentes 

ao complexo [NiII(bpy)]Br2 e ao intermediário [(py)NiII(bpy)]+ obtido após a primeira 

adição oxidativa. O complexo intermediário [(py)2NiIII(bpy)]+ formado após a segunda 

adição oxidativa não é observado no voltamograma cíclico,  mostrando que esta 

etapa seguida do acoplamento são bastante rápidas ou o mecanismo pelo qual 
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estes compostos reagem segue apenas o de metátese, conforme citado 

anteriormente.  

No entanto, é importante citar que, nos voltamogramas cíclicos na presença 

das 2-bromopicolinas observados, no gráfico 12, um pico de redução anterior ao 

pico de redução do complexo [NiII(bpy)]Br2, que pode ser interpretado de acordo com 

esquema 26, equações 41 a 46. As piridinas e picolinas também podem agir como 

um ligante na complexação como o metal níquel. Embora seja um ligante mais lábil, 

estando em concentração mais elevada no meio reacional deve ser considerada a 

possibilidade de existência do seguinte complexo [Ni(bpy)(X-py)2]Br2. Sendo assim, 

as etapas de primeira e segunda adições oxidativas podem ser eliminadas do 

mecanismo reacional uma vez que o próprio ligante é o reagente. Portanto, após a 

redução do metal níquel, a transferência de elétrons deve ocorrer dentro da esfera 

de coordenação do complexo, gerando intermediários mais estáveis, [(py-

)NiII(bpy)(X-py)]X  e  que são reduzidos em potenciais menos catódicos (equações 

43 e 46).  

 

[NiII(bpy)(X-py)2]
2+   +    2e-         [Ni0(bpy)(X-py)2]

2+ (E = -1,14 V)         (41) 

 

[Ni0(bpy)(X-py)2]            [(py-)NiII(bpy)(X-py)]X                               (42) 

 

         [(py-)NiII(bpy)(X-py)]X  +  e-     [(py-)NiI(bpy)(X-py)]  +  X- (E = -1,00 V)   (43) 

 

[(py-)NiI(bpy)(X-py)]X            [(py-)2NiIII(bpy)]X  (rápida)         (44) 

 

[(py-)2NiIII(bpy)]X      [NiI(bpy)]X  +  bpy   (lenta)          (45) 

 

[(py-)2NiIII(bpy)]X   +   e-      [(py-)2NiII(bpy)]   +  X-  (E = - 1,48 a -1,34V) (46) 
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Gráfico 12 - Análise de voltametria cíclica de [Ni(bpy)]Br2 (5,0 x 10
-3

 M ) mais 0,1 M de solução NaI 

em DMF usando Ag/AgCl (KCl sat.) como eletrodo de referência. Adição de: a) 2-bromopiridina (50,0 

x 10
-3 

M); b) 2-bromo-3-metilpiridina (50,0 x 10
-3 

M); c) 2-bromo-4-metilpiridina (50,0 x 10
-3

M); d) 2-

bromo-6-metilpiridina (50,0 x 10
-3 

M). 

 

Retornando ao gráfico 1, as piridinas di-halogenadas (X2-py) não apresentam 

o mesmo comportamento devido à presença dos substituintes halogenados nas 

posições 2 e 6 do anel aromático, os quais por efeito de impedimento estérico 

dificultam a ação desses reagentes também como ligantes  

Através dos valores de corrente catalítica de pico catódico, Ipcc1, descritos nas 

tabelas 3 e 9, podemos avaliar de forma relativa a reatividade dos reagentes mono e 

di-halogenados através do mecanismo de metátese (esquema 24), seguindo a 

ordem de velocidade: Br2-py > Br-py > Br-6pic ~ Br3-pic ~ Br4-pic > Cl2-py. Dessa 

forma, podemos concluir também que a ordem de reatividade da primeira adição 

oxidativa está associada à energia de ligação C-X. 
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Esquema 26 - Prováveis espécies formadas a partir da redução do reagente dentro da própria esfera 

coordenação do complexo. 

Da mesma forma, as correntes de pico catódico, Ipc2, fornecem um indicativo 

da reatividade do intermediário [(R-py-)2NiIII(bpy)]+ (R = CH3, Cl, Br, H) frente à etapa 

final de eliminação redutiva, em que a Ipc2 é diretamente proporcional à concentração 

do intermediário. Sabendo que a concentração deste intermediário presente no meio 

reacional é inversamente proporcional à sua reatividade, a ordem de reatividade 

desses intermediários seria: [(6pic-)2NiIII(bpy)]+ > [(4pic-)2NiIII(bpy)]+ > [(py-

)2NiIII(bpy)]+ ~ [(Cl-py-)2NiIII(bpy)]+ > [(3pic-)2NiIII(bpy)]+  > [(Br-py-)2NiIII(bpy)]+.  Tal 

comportamento pode ser atribuído ao efeito estérico ocasionado pela posição e/ou 

volume da estrutura eletrônica dos grupos substituintes. 
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Tabela 9 - Correntes de pico obtidas a partir dos experimentos de voltametria cíclica apresentados 
nos gráficos1 e 12. 

Entrada [Ni(bpy)]
2+

 + py Ipcc1 (µA) Ipc2 (µA) Ipc3 (µA) Ipcc1/Ipc2 Ipc2/Ipc3 

1 Br-py 30,7 18,0 - 1,70 - 

2 Br3pic 25,7 23,0 - 1,11 - 

3 Br4pic 25,9 12,8 - 2,02 - 

4 Br6pic 25,4 7,7 - 3,30 - 

5 Cl2-py 23,7 18,0 16,2 1,31 1,11 

 

A etapa de eliminação redutiva (esquema 27), presente nos dois mecanismos 

reacionais simultâneos envolvendo o intermediário [(R-py-)2NiIII(bpy)]+, é influenciada 

por três efeitos principais: 1) interação do nitrogênio do grupo R-py- que pode se 

coordenar ao complexo antes ou após o acoplamento, dificultando assim a liberação 

da R2-bpy gerada no processo; 2) efeito estérico causado pelo grupo na posição 6, 

que interfere no efeito de coordenação; 3) efeito do grupo R ligado à piridina nas 

posições 3 e 4 que podem dificultar o acoplamento por efeito estérico, dificultando a 

planaridade necessária para a formação da R2-bpy68. 

 

Esquema 27 – Etapa de eliminação redutiva envolvendo compostos bipiridínicos substituídos. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Dentre as reações de homoacoplamento, a que apresentou melhor resultado foi 

a reação envolvendo a 2,6-dicloropiridina, formando a 6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina, com 

um bom rendimento (72%). A capacidade de solvatação do DMSO combinada ao poder 

complexante dos íons ferro (II) garantiu que o produto após ser gerado, não fosse 

consumido, sofrendo redução para formação da 2,2’-bipiridina. O mesmo 

comportamento não foi observado para a síntese da 6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina, que 

apresentou um 29%, utilizando 20% de catalisador em DMF e ânodo de ferro.  

 O processo de geração dos produtos 6,6’-dicloro-2,2’-bipiridina e 6,6’-dibromo-

2,2’-bipiridina seguido do seu consumo no meio reacional podem estar associados a 

vários processos: 1) redução eletroquímica direta da ligação C-X na superfície do 

eletrodo; 2) geração de intermediários pouco reativos (organozinco e/ou organoníquel) 

que inviabilizam o homoacoplamento e elevam à formação do produto de redução; 3) 

complexação do produto de reação (X2-bpy) com íons Fe2+ (nas eletrólises com ânodo 

de sacrifício de Fe) ou com o próprio catalisador da reação ([Ni II(bpy)]2+, levando a 

alterações no processo eletrocatalítico de homoacoplamento (formação de produtos de 

redução da ligação C-X), 4) continuação do processo de eletrocatálise com a formação 

de tripiridinas di-halogenadas (detectados por CG em alguns ensaios apresentados nas 

tabelas 4 e 5). Tetrâmeros e unidades oligoméricas podem ser geradas em pequenas 

quantidades, mas não foram detectadas. 

Os processos de formação dos produtos di-halogenados ocorrem segundo duas 

vias mecanísticas simultâneas. O volume do substituinte na posição 6 do ânion piridina 

gerado após a redução da ligação C-X, pode causar um maior ou menor efeito estérico 

na etapa correspondente à segunda adição oxidativa. Este fato foi observado durante a 

análise de voltametria cíclica (baixa concentração de [(X-py)2NiIII(bpy)]X), o que torna o 

mecanismo de metátese a principal via para obtenção dos produtos, especialmente no 

caso da 2,6-dibromo-2,2’-bipiridina. 

Nas reações de heteroacoplamento para obtenção das tripiridinas, somente 

foram obtidos resultados nas reações envolvendo os reagentes 2,6-dicloropiridina e 2-

bromo-6-metilpiridina, gerando a respectiva 6,6”-dimetil-2,2’:6’,2”-tripiridina com 29% de 

rendimento. Este bom resultado deve estar associado à etapa de eliminação redutiva, 

em que o grupo metil na posição 6 deve acelerar esta etapa através de um efeito de 
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impedimento estérico que dificulta a coordenação da bipiridina ou tripiridina recém 

formada com Ni (catalisador), permitindo sua eliminação mais rápida no seio da 

solução. 
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6  PERSPECTIVAS 

 

Tendo em vista a diferença de reatividade dos reagentes nos solventes 

utilizados para as reações de homoacoplamento, realizar eletrólises com misturas de 

solventes (DMF/DMSO), levando-se em consideração as características de cada 

reação, com o objetivo de melhorar os rendimentos.  

Outra medida a ser adotada com o mesmo propósito do caso anterior é 

promover eletrólises (também de reações de heteroacoplamento) a potencial 

constante, adotando o potencial pico catódico do complexo de níquel (Epc = -1,1 V) 

como potencial a ser aplicado. 

Realizar experimentos de voltametria cíclica com o complexo [FeII(bpy)3]Br2, 

na presença das substâncias estudadas para confirmar o efeito catalítico do 

complexo de  [FeI(bpy)3]
+ frente as substâncias estudadas como foi proposto na 

discussão do trabalho. 

Investigar a hipótese relativa à formação de estruturas oligoméricas a partir 

das bipiridinas di-halogenadas, através da técnica de voltametria cíclica.  

Otimizar os sistemas de extração e purificação dos produtos de reação. 
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ANEXO A – PREPARAÇÃO DO COMPLEXO BROMETO DE NÍQUEL 

BIPIRIDINA, [Ni(bpy)Br2] 

 

Em um balão de fundo redondo de 125 mL contendo uma barra 

magnética, foram adicionados 3,12 g (0,014 mol) de NiBr2 e 4,38 g (0,028 mol) 

de 2,2’-bipiridina, em seguida transferiu-se 100 mL de etanol P.A. Foi feita a 

vedação do recipiente com septo de borracha perfurado com uma agulha, para 

alívio de vapores. A mistura ficou sob agitação por doze horas, mudando a 

coloração de laranja para verde ao final do processo. 

A etapa seguinte consistiu em separar o sólido da solução através de 

filtração a vácuo e lavagem do mesmo cinco vezes com etanol gelado. O sólido 

foi colocado em um dissecador permanecendo sob vácuo por três horas. O 

complexo foi raspado do papel de filtro e transferido para um balão de 25 mL 

onde passou por uma secagem mais rigorosa em forno de microdestilação a 

100 ºC e rotação de 30 rpm. Após duas horas, foi retirado e macerado em 

grãos menores, retornado para o forno onde ficou por mais  uma hora sob as 

mesmas condições de antes.  

O complexo foi armazenado em um recipiente limpo e seco e a massa 

obtida foi de 1,836 g. 

 



ANEXO B – DADOS ESPECTRAIS DE 1H-RMN e 13C- RMN DOS PRINCIPAIS 

COMPOSTOS OBTIDOS 

 

Tabela 10 - Dados espectrais de 1H-RM e 13C- RMN do composto 6,6’-dicloro 2,2’-bipiridina. 

 

N NCl

H

H

H

H

H H

Cl

aa
b b

c c

5

4

5

4

3 3

22

1 1
 

 

1
H- RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ (ppm) 

 
13

C- RMN (70 MHz, CDCl3) 
 

δ (ppm) 

 
 

Ha – 7,4 (d) 
 

Hb – 7,8 (t) 
 

Hc – 8,3 (d) 

  
C4 – 120 

 
C2 – 124 

 
 C3 – 139 

 
 C1 – 151 

 
C5 – 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 11 - Dados espectrais de 1H-RM e 13C- RMN do composto 6,6’-dibromo 2,2’-

bipiridina. 

 

N NBr

H

H

H

H

H H

Br

aa

b b

cc
2 2

1 1

3 3

4 4

5 5

 

 

1
H- RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ (ppm) 

 

 
13

C- RMN (70 MHz, CDCl3) 
 

δ (ppm) 

 
Ha – 7,5 (d) 

 
Hb – 7,7 (t) 

 
Hc – 8,4 (t) 

 

  
C4 – 122 

 
C2 – 130 

 
C3 – 140 

 
 C1 – 145 

 
C5 – 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 12 - Dados espectrais de 1H-RM e 13C- RMN do composto 6,6’-dimetil 2,2’-bipiridina. 

 

N NCH3

H

H

H

H

H H

CH3

bb

cc
d d

aa
11

22

3 3
4 4

5 5

6 6

 

 

1
H- RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ (ppm) 

 
13

C- RMN (70 MHz, CDCl3) 
 

δ (ppm) 

 
 

Ha - 2,6 (s, 6H) 

Hb – 7,1 (d, 2H) 

Hc – 7,7 (t, 2H) 

Hd – 8,2 (d, 2H) 

 

  

C1 - 22 

C5 – 119 

C3 – 121 

C4 – 138 

C6 - 158 

  C2 - 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 13 - Dados espectrais de 1H-RM e 13C- RMN do composto 6,6”-dimetil-2,2’: 6’,2”-

tripiridina. 

 

 

N N

H

H H

H H

N CH3CH3

H H

H

H

aa

bb

c c
d e

f
e d

11

22

3 3
4 4

5 5

6 67 7

8 8

9

 

 

1
H- RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ (ppm) 

 
13

C- RMN (70 MHz, CDCl3) 
 

δ (ppm) 

 
 

Ha – 2,8 (s, 6 H) 

Hb – 7,1 (d, 2 H) 

Hc – 7,7 (t, 2 H) 

Hd – 8,4 (d, 2 H) 

He – 8,5 (d, 2 H) 

Hf – 7,9 (t, 1 H) 

 

  

C1 - 21 

C5 - 121 

C8 - 124 

C3 - 127 

C4 -140 

C9 - 144 

C6 - 149 

C7 - 150 

C2 - 156 

 

 


