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RESUMO 
 

Foram investigadas as influências do eletrólito de suporte e do ânodo 

de sacrifício nas reações de homo-acoplamento de 2-bromopiridinas metil 

substituídas e da 2-bromo piridina. O NiBr2 foi usado como catalisador, DMF como 

solvente, Zn ou ferro como ânodo de sacrifício, sais de alquilamônio e iodeto de 

sódio como eletrólitos de suporte, em célula não-dividida e a temperatura 

ambiente. Para isto foi realizado o acompanhamento das reações com diversas 

condições experimentais. Nas reações em que utilizou-se ânodo zinco, foi 

observado uma etapa de transmetalação redutiva que leva à formação de 

intermediários organozinco, que por sua vez, são lentamente consumidos através 

da reação de transmetalação com o próprio complexo de níquel, presente na 

solução, seguido de uma posterior reação de disproporcionamento do 

intermediário de Ni, que dá continuidade ao processo de homo-acoplamento.  

O processo de transmetalação do organozinco é dificultado pela 

presença de sais de alquilamônio em altas concentrações, o que não ocorre 

quando se utiliza iodeto de sódio, sendo este último mais eficiente no homo-

acoplamento. Melhores resultados foram obtidos quando o ferro foi usado como 

ânodo de sacrifício, corroborando resultados da literatura.  

O método eletrorredutivo catalisado por complexo de níquel foi aplicado 

no hetero-acoplamento de halo-piridinas. A presença do  bromo em ambos os 

reagentes melhoraram os rendimentos da reação de forma considerável, foi 

constatado ainda que a concentração do catalisador não afeta de forma 

significativa o rendimento, nem a adição lenta de um dos reagentes durante a 

reação, como sugerido para algumas reações de hetero-acoplamento 

eletrorredutivo de haletos de arila. Os melhores resultados obtidos, foram muito 

próximos do resultado estatístico (50% de produto assimétrico



 

 

ABSTRACT 
 

The homocoupling reaction of 2-bromomethylpyridines and 2-

bromopyridine was investigated. NiBr2 catalyst was employed using an 

electrochemical process, DMF as solvent, Zn or Fe as sacrificial anode, NaI or 

tetraalkyl ammonium salts as supporting electrolyte, an undivided cell and ambient 

temperature (~26°C). The synergetic effect caused by supporting electrolyte and 

sacrificial anode was determined by the reactions following and indentifying  

reactive intermediaries with iodine. Reactions carried out with sacrificial anode of 

Zn indicates the presence of higher concentrations of organozinc. It was supposed 

a reductive transmetalation step, which was slowly consumed due a new 

transmetalation step, between organozinc and nickel complex (reverse 

transmetalation reaction). 2,2’-Bipyridine was formed in the absence of current 

dued a disproportionation step of the Ni intermediary complex, allowing the 

homocoupling process end. 

The organozinc transmetalation process was difficulted in the presence 

of tetraalkylammonium salts, what does not occur in the presence of NaI. Better 

results were obtained when Fe was used as sacrificial anode and NaI; 

corroborating literature results.  

The heterocoupling of halopyridines catalysed by Ni complex was also 

tested, by using the same electro-reductive method. The presence of brome in 

both reagents increased the reaction yields; it was observed that highest 

concentration catalyst or small addition of one of the reagents, do not interfer in the 

heterocoupling process as suggested in some works. The best hetero-coupling 

yields are near the theoretical results (50%). 
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I. INTRODUÇÃO 

 

I.1. As Bipiridinas 

 

As bipiridinas são moléculas aromáticas constituídas por dois anéis 

piridínicos, que se apresentam como seis isômeros, divididos em dois grupos: as 

bipiridinas simétricas e as bipiridnas assimétricas1 (figura 1). Entretanto cada um 

destes isômeros pode apresentar substituições, sendo então denominados nestes 

casos de bipiridinas substituídas, que por sua vez também podem ser simétricas ou 

assimétricas, com relação a posição do substituinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Isômeros da bipiridina adaptado de Kaes et. al 1 

 

As bipiridinas, reconhecidamente, estão entre os compostos mais utilizados 

como ligantes no campo da química inorgânica, química de organometálicos e 
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química de coordenação. A habilidade em se ligar a metais e cátions metálicos por 

ligações coordenadas, se deve aos átomos de nitrogênio situados nos dois anéis 

piridínicos adjacentes, que podem doar seus elétrons não compartilhados para o 

metal ou cátion metálico formando complexos estáveis ou instáveis2 

Entre os isômeros da bipiridina, a 2,2’-bipiridina é aquele que apresenta 

maior poder quelante, sendo, portanto, o mais estudado. São vários os complexos 

metálicos com ao menos duas unidades bipiridínicas e são diversas as suas 

propriedades e aplicações, dentre as quais destacam-se as propriedadas catalíticas, 

eletroquímicas, luminescentes, condutoras de eletricidade, estocagem de energia 

solar, foto e opto-eletrônica3.  

 

I.2. Métodos de Obtenção de Bipiridinas Substituídas  

 

Muitos grupos de pesquisa vêm investindo em novas rotas sintéticas para 

se obter bipiridinas substituídas1, devido à sua grande aplicabilidade, como já 

mencionado, e por servirem como precursores de outros compostos bipirídinicos de 

interesse. Existem três caminhos gerais para a obtenção de bipiridinas substituídas 

(esquema 1): i) reações de funcionalização; ii) reações de ciclização e iii) reações de 

acoplamento.  

 

                                                                                                                                                         
1 Kaes, C.; Katz, A.; Housseini, M. W.; Chem. Rev. 2000, 100, 3553. 
2 Uenishi, J.; Takana, T.; Nishiwaki, K.; Wakabayashi. S.; Oae Shigeru.; Tsukube. H.; J. Org. Chem. 1993, 58, 4382. 
3 Donnici, C. L.; De Oliveira, I. M.; Temba, E. S. C.; De Castro, M. C. R.; Quim. Nova. 2002, 25, 668. 
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Esquema 1. Análise retrossintética para obtenção de bipiridinas substiuídas 

 

I.2.1. Reações de Funcionalização 

 

 Assim como as piridinas, as bipiridinas podem sofrer reações de 

substituição tanto nucleofílicas como eletrofílicas aromáticas, no entanto esta última 

é mais difícil de ocorrer, devido a baixa densidade eletrônica do anel aromático. Em 

relação a regiosseletividade destas reações, tem-se o efeito dirigente que favorece a 

substituição na posição 5. Porém, o derivado N,N´dióxido (I) é muito mais reativo e 

orienta as substituições nucleofílicas na posição 63,4, e as substituições eletrofílicas 

na posição 4.5, 6 

Portanto, para obter bipiridinas simétricas, é preciso primeiramente preparar 

o derivado N,N´dióxido, enquanto que a síntese de bipiridinas assimétricas, por esta 

mesma rota, requer uma oxidação seletiva da bipiridina afim de se produzir mono-N-

óxido (II), logo a seletividade é o maior obstáculo nesse método. 

                                                 
4 Baxter, P. N. W.; Connor, J.A.; Schweizer, W. B.; Wallis, J. D.; J. Chem. Soc. Dalton trans. 1992, 3015 
5 Donnici, C. L.; Máximo, D. H.; Moreira, L. L. C.; Reis, G. T.; Cordeiro, E. S.; Oliveira, I. M. F.; Carvalho, S.; Paniago, E.; J. 
Braz. Chem. Soc. 1998, 9, 455 
6 Maerker, G.; Case, F. H.; J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 2745 

    X 
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I.2.2. Reações de Ciclização 

 

Bipiridinas substituídas podem ser também obtidas por reações de 

ciclização de compostos 1,5-dicarbonílicos. Isto foi aplicado por Potts e Winslow7 na 

síntese de bipiridinas substituídas assimétricas. Neste estudo, o precursor utilizado 

foi o 3,3-bis-(metiltio)1-(2-piridinil)-2-propen-1-ona e as bipiridinas foram produtos da 

ciclização do intermediário 1,5–dicarbonílico, formado através da condensação do 

precursor com os enolatos de potássio derivados da acetona e do propionaldeído 

(esquema 2).  

N

SCH3

CH3N

K- +

N O O

SCH3

CH3

X

N
SCH3

SCH3

O

O-K+

CH3
+

N

 SCH3

CH3

N

CH3H

H O-K+
AcOH,∆

NH 4 OH

  

Esquema 2. Método de Potts et al. para obtenção de bipiridinas substituídas 
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I.2.3. Reações de Acoplamento 

 

Reações de acoplamento são aquelas em que ligações C-C são formadas. 

Quando através de uma reação química, ocorre a formação de ligação entre dois 

átomos de carbono presentes na mesma molécula, tem-se um acoplamento 

intramolecular, que resulta numa ciclização. Quando a ligação ocorre entre átomos 

de carbono, situados em moléculas distintas, tem-se um acoplamento 

intermolecular. Nesse caso, quando a união ocorre entre duas unidades de uma 

mesma molécula, originando um dímero, o tipo de reação é especificamente 

denominado de homo-acoplamento. Em casos em que o acoplamento ocorre entre 

duas moléculas diferentes, o mesmo é chamado de hetero-acoplameto, ou 

acoplamento cruzado.  

Bipiridinas substituídas podem ser obtidas por reações de acoplamento de 

compostos piridínicos correspondentes. O método clássico para obtenção de 

bipiridinas por acoplamento é a reação de Ullmann 3,8, neste tipo de reação ocorre o 

acoplamento de derivados halo-piridina, catalisado por cobre à alta temperatura. 

Outros métodos de obtenção de bipiridinas substituídas por acoplameto, são 

relatados, como aqueles que envolvem compostos organometálicos, tais como 

piridil-lítio9,10,11 e compostos organometálicos de estanho12. Nessas reações é 

grande o uso de catalisadores a base de metais de transição, tais como de Ni(0)13 

(esquema 3) e paládio14, 15, 16 

                                                                                                                                                         
7 Potts, K. T.; Winslow, R.; J Org. Chem. 1985, 50, 5405 
8  Fanta, P. E.; Chem. Ber. 1946, 38,139. 
9  Parks, J. E.; J. Organometal. Chem. 1973, 56, 53. 
10 Kawai, T.; Furukawa, N.; Oae, S.; Tetrahedron Lett. 1984, 25, 2549. 
11 Oae, S.; Inubushi, Y.; Yoshihara, M.; Phosphorus, Sulfur, and Silicon 1995, 103, 101. 
12 Yamamoto, Y.; Tanaka, T.; Yagi, M.; Inamoto, M.; Heterocycles 1996, 42, 189. 
13 Leadbeater, N, E.; Resouly, S, M. Tetrahedron Lett.; 1999, 40, 4243. 
14 Hassan, J.; Penalva, V.; Lavenot, L.; Gozzi, C.; Lamaire, M.; Tetrahedron 1998, 54,13793. 
15 Fernando, S. R. L.; Maharoof, U. S. M.; Deshayes, K. D.; Kinstle, T. H.; Ogawa, M.Y.; J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 5785. 
16 Newkome, G. R.; Gross, J.; Patri, A. K..; J. Org. Chem. 1997, 62, 3013. 
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X = Halogênio

N N
R R

2
NX R Ni(CO)2(PPh3)2

∆

R = H, Py, Ph  

Esquema 3. Método para obtenção de bipiridinas substituídas, onde o  acoplameto é catalisado por 

um complexo de metal da transição de Ni 

  

I.2.4. Síntese de Metilbipiridinas 

 

Metilbipiridinas podem ser usadas como material de partida para outros 

compostos bipiridínicos monofuncionalizados e, portanto assimétricos, daí a grande 

importância atribuída à síntese de tais compostos. Alguns deles podem ser 

produzidos pelo método de Potts e Winslow, aqui já mancionado, porém esta 

metodologia envolve precursores de relativa complexidade. Por outro lado, o método 

Negishi17 de obtenção de biarílas assímétricas, em que ocorre a reação de um 

reagente arilzinco com um haleto de arila catalisada por complexos de níquel ou de 

paládio, quando modificado pode fornecer os regio-isômeros 4-, 5-, ou 6-

metilbipiridina com altos rendimentos, neste caso Fraser e colaboradores partiram da 

α-hidroxipiridina substituída e a transformaram no correspondente triflato (90-95%) 

(esquema 4) o qual reagiu com piridilzinco na presença catalítica de Pd2(dba)3 e 

PPh3. 18 (esquema 5). 

 

                                                 
17 Negishi, E.; J. Org. Chem. 1977, 42, 1821. 
18 Fraser, C. L.; Savege, S. A.; Smithi, A.. P.; J. Org. Chem. 1998, 63, 10048. 
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Tf2O 

piridina 
N   O  H

R   
R   

R   

1   
2   

3   OTfN

R 
R

R

1 
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3

 

Esquema 4. Síntese do 2-piridiltriflato 

 

N N

R

R

R 

1

2

3
N Br 

1) t-BuLi, THF
 
2) ZnCl2 

  3) PyOTf, LiCl 

Pd2(dba)3

PPh3

  

 

Esquema 5. Síntese de metil-2,2’-bipiridinas por acoplamento da 2-bromopiridina com o 2-piridiltriflato 

 

O método eletrorredutivo catalisado por complexo de níquel foi aplicado com 

sucesso na síntese de bipiridinas dimetiladas simétricas através do homo-

acoplamento de halopicolinas19. Este método esta intimamente relacionado com o 

trabalho aqui apresentado e por esse motivo será abordado com particularidade 

mais adiante, neste capítulo. Antes porém, as próximas seções destinar-se-ão a 

aproximar o leitor de alguns aspectos relevantes ao tema, como as técnicas 

eletroquímicas aplicadas em síntese orgânica, algumas propriedades acerca dos 

complexos de metais de transição e do uso destes complexos em acoplamentos 

eletroquímicos de haletos de arila.  

 

                                                 
19 Cassol, T. M.; Demnitz, F. W. J.; Navarro, M.; De Neves, E. A.; Tetrahedron Lett. 2000, 41, 8203. 



Introdução 8 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

I.3. Eletrossíntese Orgânica 

 

A síntese eletroquímica de compostos orgânicos tem sido assunto de 

investigações laboratoriais desde meados do século XIX, devido principalmente à 

viabilidade econômica, pois o elétron pode ser considerado como um reagente. Um 

grande número de substâncias, usadas em química sintética, podem ser preparadas 

por métodos eletroquímicos20, como por exemplo: cloro, soda cáustica, magnésio, 

alumínio, adiponitrila (precursor Nylon), etc.21,22,23 O grande avanço da eletrossíntese 

orgânica deve-se, sobretudo, ao acúmulo de conhecimentos da interface eletródica, 

o que possibilitou a realização de sínteses mais seletivas devido ao controle das 

reações de transferência de elétrons24.  

Os processos eletroquímicos podem apresentar algumas vantagens 

interessantes, além do fator econômico, sobre aqueles convencionalmente usados 

em reações de oxidação-redução, como por exemplo: o fato de serem processos 

reconhecidamente menos poluentes, mais rápidos e exigirem condições energéticas 

mais brandas25. Além do mais, uma maior variedade de processos de oxidação, ou 

de redução, pode ser obtida com uso de técnicas eletroquímicas, isto porque nas 

reações orgânicas, meramente químicas, a reação geralmente ocorre entre 

reagentes nucleofílicos (N-) e eletrofílicos (E+), sendo que, para ocorrer uma reação 

entre espécies de mesma polaridade faz-se necessária uma inversão de polaridade 

de difícil realização por métodos convencionais, o que é conhecido como 

                                                 
20 Alkire, R. C.; J. Chem. Ed. 1983, 60, 274. 
21 Wagenknecht, J. H.; J. Chem. Ed. 1983, 60, 271. 
22 Danly, D.; Hydrocacarbon Process. 1981, 161. 
23 Danly, D.; Chemistry and Industry. 1979, 439. 
24 Simonet, J.; Baoux,P.; L’Actualité Chimique , 1998, 24-32. 
25 Carrijo, R. M. C.; Romero, J. R.; Quim. Nova. 2000, 23, 331. 
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Umpolung26. Já em processos envolvendo eletroquímica, esta inversão de 

polaridade se dá pela própria transferência de elétrons. 

 

I.3.1. Eletrólise 

 

A eletrólise consiste na obtenção de substâncias químicas através da 

passagem de corrente elétrica por um circuito. Os primeiros estudos de eletrólise 

foram realizados por Nicholson e Carlisle, os quais observaram em 1800, que, 

quando dois fios metálicos inertes eram ligados a uma fonte externa de eletricidade 

e imersos em uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico, uma corrente elétrica 

atravessava o circuito e conseqüentemente ocorria a decomposição da solução, 

formando oxigênio em um dos fios e hidrogênio no outro. 27 

Este processo ocorre na célula eletrolítica, que é um circuito elétrico 

constituído de condutores eletrônicos e condutores eletrolíticos. Os eletrônicos são 

aqueles cuja condução está associada ao fluxo de cargas negativas em apenas um 

sentido, como por exemplo, os fios que ligam os eletrodos à fonte externa. A solução 

que sofre eletrólise consiste em um condutor eletrolítico, pois nela a corrente elétrica 

é associada ao movimento dos íons. 

 Hoje vários compostos orgânicos podem ser sintetizados por eletrólise, no 

entanto para que ocorram processos eletródicos é preciso que o meio seja condutor. 

Portanto, dois fatores são de grande importância: o solvente e o eletrólito de suporte. 

Do primeiro, devem ser levados em consideração, fatores como: atividade protônica, 

janela de potencial, viscosidade, acidez/basicidade e capacidade para dissolver 

eletrólitos, substratos e reagentes. Eventualmente podem ser utilizados liquídos 

                                                 
26 Schmittel, M.; Top. Curr. Chem. 1994, 169, 183. 
27 Denaro, A. R.; Fundamentos da Eletroquímica, Ed. Edgar Blücher Ltda., 1974, 121. 
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iônicos que podem atuar tanto como solventes como eletrólitos de suporte. O 

eletrólito de suporte torna o meio condutor, logo sua concentração é bem maior que 

a da espécie eletroativa, assim aspectos como potencial e dissolução devem ser 

observados. 

 

I.3.2. Tipos de Eletrossíntese 

 

Dependendo da maneira como a transferência eletrônica ocorre, em relação 

ao substrato, as reações eletroquímicas podem ser classificadas em diretas ou 

indiretas. Na eletrólise direta, a transferência de elétrons ocorre entre o substrato e o 

eletrodo de trabalho28.  

As indiretas são aquelas nas quais a transferência de elétrons ocorre entre 

o eletrodo de trabalho e o mediador, e deste com o substrato. Assim, o eletrodo 

funciona como uma fonte de equivalentes redox com a aplicação de um potencial 

constante ou uma corrente controlada. A reação com potencial controlado é mais 

específica e seletiva, porque a velocidade da transferência de elétrons aumenta com 

a diminuição do potencial29,30,31,32 

A eletrossíntese indireta combina uma etapa heterogênea com uma etapa 

homogênea. Na etapa heterogênea ocorre a transferência eletrônica entre o eletrodo 

de trabalho e o mediador, o que provoca sua ativação. Já a etapa homogênea 

consiste na reação redox do medidor ativo com o substrato, como mostra o 

esquema 06.  

                                                 
28 Eberson, L.; “Modern Synthetic Methods”, John Wiley & Sons, Chichester 1980, 2, p. 23. 
29 Becker, J. Y.; Kerr, J. B.; Pletcher, D.; Rosas, R.; J. Electroanal. Chem..; 1981, 117, 87. 
30 Pletcher; D.; J. Electroanal. Chem.; 1984, 179, 263. 
31 Esteves, A. P.;Freitas, A. M.; Medeiros, M. J.; Pletcher,  D.; J. Electroanal. Chem., 2001, 499, 95. 
32 Handique, J. G.;Purkayashtha, A.; Baruah; J. B.; J. Organomet. Chem.; 2001, 620, 90. 
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Medox

Medred SX ox

SXred Produtosk

k

Heterogênea Homogênea

Catodo

e-

 

Medox,red = mediador oxidado, reduzido  SX = substrato 

 

Esquema 6. Transferência eletrônica entre o eletrodo de trabalho e o mediador (etapa heterogênea) 

e a reação redox do medidor ativo com o substrato (etapa homogênea)  

 

A eletrossíntese indireta também pode ser chamada de eletrocatálise, 

quando o mediador age como catalisador, sendo continuamente regenerado no 

eletrodo para, em seguida, reagir com o substrato. Neste caso o processo de 

regeneração do mediador deve ocorrer com um bom rendimento, permitindo uma 

contínua transferência indireta de elétrons no seio da solução, ou próximo à interface 

do eletrodo. O esquema 06 pode ser representado segundo as equações abaixo, 

mostrando que a reação ocorre por um mecanismo de 03 etapas: 

MedredMedox
e

      (1) 

SXox SXredMedred +
k1
k2

Medox +
  (2) 

ProdutosSXred
k

      (3) 

A etapa (1) depende da velocidade de transferência de elétrons para o 

mediador, envolvendo fatores como difusão, migração, convecção e dimensões do 

eletrodo. A etapa (2) é uma etapa lenta, quase sempre a etapa determinante da 
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reação, visto que a velocidade da reação depende de fatores estruturais do SXred.33 

O tipo de substrato empregado, bem como o meio reacional, serão os fatores 

primordiais para determinar o mecanismo da reação. Na etapa (3), o SXred pode 

reagir como uma poderosa espécie básica e / ou nucleofílica, com o solvente, ou 

outro reagente equivalente. Logo se torna primordial o controle do meio reacional, 

incluindo corrente, potencial, solvente, entre outros. 

O mediador pode atuar de forma heterogênea, no caso de eletrodos 

modificados, onde o mesmo encontra-se depositado na superfície do eletrodo, 

enquanto o substrato está em solução34. Este método permite que o agente redox 

seja ativado eletroquimicamente na superfície do eletrodo, sendo regenerado 

continuamente após a reação com o substrato. Neste caso não é necessário haver 

uma etapa final de separação do agente redox e produtos.  

A eletrossíntese indireta é dita homogênea quando a troca de elétrons, entre 

o mediador e substrato, se dá no seio da solução. Esta última pode ser efetuada de 

duas maneiras: Extra-cela (out cell) e Intra-cela (in cell).25 

No método extra-cela (esquema 7) tem-se duas etapas: na primeira delas, o 

mediador, já ativo, reage com o substrato num compartimento (reator) e é 

posteriormente separado dos produtos. Na segunda etapa, o mediador (inativo) é 

regenerado em um compartimento separado (célula eletrolítica), e novamente 

adicionado ao reator. Apesar da complexidade do sistema, este método apresenta 

vantagens, pois não há a possibilidade do substrato ou produtos interferirem na 

reação que ocorre no eletrodo, além disso, as reações químicas e eletroquímicas 

podem ser otimizadas de forma independente. 

                                                 
33 Durandetti, M.; Devaud, M.; Périchon, J.; J. New Chem., 1996, 20, 659. 
34 Dalrymple, I. M.; Jones, A. R.; Millington, J. P.; 149th Meet. Electrochem. Soc., Abstr. no 275 Washington 1976. 
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substrato
mediador ativo

mediador inativo

separador

produtos

célula eletrolítica

reator

substrato
mediador ativo

mediador inativo

separador

produtos

célula eletrolítica

reator

 

Esquema 7. Operação de um processo eletroquímico com regeneração externa do mediador redox 

(extra cela)25 

O método intra-cela (esquema 8) é mais recente. Vem ganhado destaque 

devido à simplicidade do sistema e da sua aplicação catalítica. Nesta técnica é 

utilizado um único compartimento para regeneração do mediador e sua reação com 

o substrato. Desta forma, existe a possibilidade da sua utilização em quantidades 

catalíticas, o que implica num menor investimento e maior facilidade na separação 

de produtos, substrato e mediador.  

substrato

produtos

célula eletrolítica

(mediador)

separador

substrato

produtos

célula eletrolítica

(mediador)

separador

 

 

Esquema 8. Operação de um processo eletroquímico com regeneração interna (intra-cela)25 
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No entanto, a realização de reações por este método, implica em condições 

tais que, o substrato orgânico, intermediários reativos e produtos não sofram 

reações diretamente no eletrodo e não interfiram na regeneração do mediador. 

 

I.3.3. O Uso de Complexos de Metais de transição em Eletrossíntese Orgânica 

 

Compostos de coordenação são formados a partir de ligações entre grupos 

(ligantes) e um íon metálico central. Nesses casos, as espécies com 18 elétrons são, 

geralmente, as mais estáveis e a regra do octeto é substituída pela regra dos 18 

elétrons, pois assim o metal adquire configuração eletrônica do gás nobre superior. 

Em alguns complexos, o ligante ocupa mais que uma das posições de 

coordenação do metal, sendo chamados de ligantes polidentados e, quando uma 

estrutura cíclica se forma, estes ligantes são chamados de quelatos. Os quelatos 

são mais estáveis que os complexos com ligantes monodentados, pois sua 

dissociação requer a ruptura de duas ou mais ligações. Quanto maior for o número 

de anéis formados mais estável é o complexo.35 No campo da eletroquímica, 

complexos de metais de transição são amplamente utilizados em eletrossíntese 

indireta, agindo como mediadores que carregam elétrons para o substrato. A 

transferência de elétrons, nestes casos, pode proceder via esfera externa (sem 

formação de ligação) ou via esfera interna (envolve a formação de vários compostos 

de coordenação ao longo da reação). Este processo envolve uma etapa de 

transferência de elétrons entre o eletrodo e o complexo (etapa heterogênea) e uma 

reação química entre a espécie eletrogerada com o substrato (etapa homogênea). 

Como podem ser regenerados continuamente durante o processo, esses complexos 

                                                 
35  Lee, J. D.; Química Inorgânica,.. Ed. Edgar Blücher Ltda., 1980, 3ª ed, 420. 
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podem ser utilizados em quantidades catalíticas e são chamados de catalisadores 

redox.  

Os agentes oxidantes mais comuns regenerados eletroquimicamente são: Cr 

(VI), Ce (IV), Mn (III), Fe (III), Hg (II), Pd (II), complexos de Ru (IV), etc e os agentes 

redutores mais estudos são: Fe (II), Ti (II), Sn (II), V (III), Cr (II), e os complexos de 

Pd (0), Sn (0), Ni (0), Co (I), Rh (I) e Fe (0).36 Para os processos de redução, os mais 

utilizados são os complexos de baixa valência como Ni, Pd e Co, principalmente na 

redução de haletos. Os complexos de níquel incluem dois grupos, o primeiro 

envolvendo os complexos de Ni (II) cuja redução ocorre em -1,2 V vs ECS (eletrodo 

de calomelano saturado), levando às espécies correspondentes de Ni (0) que são 

muito reativas, neste grupo se destacam os complexos de Ni (II) ligados a 2,2’-

bipiridina (bpy), fenantrolina (fen), trifenilfosfina (PPh3) ou bis-difenilfosfinoetano 

(dppe). No segundo grupo, a redução ocorre a -1,6 V vs ECS levando a 

intermediários de Ni (I), que por sua vez só são reduzidos em potenciais mais 

negativos, este grupo incluem-se complexos contendo Ni (II) ligados a ligantes 

tetradendatados como ciclan ou salen.37 

 

I.3.4. Reações de Acoplamento Eletrorredutivo Catalisadas por Metais de 

Transição. 

 

A dimerização redutiva de heletos orgânicos foi a primeira reação 

envolvendo ambos os processos de eletrorredução e catálise com complexo de 

metal de transição. Isto teve início com Jennings em 1976,37 quando o mesmo 

relatou a eletrodimerização de brometos de alquila em DMF por eletrólise entre 

                                                 
36 Gutzwiller, J.; Pizzolato,G.; Uskovic, M.; J. Am.  Chem. Soc. 1971, 93, 22. 
37 Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; Troupel, M.; Top. Curr. Chem. 1997, 145. 
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eletrodos metálicos (Ni, Al, ou Cu) na presença de acetilacetonato de Níquel e 

trifenilfosfina. Nas últimas décadas, vários artigos38,39,40,41,42 e revisões43,44,45 têm 

sido relatadas para demonstrar a crescente importância desta técnica eletroquímica 

na síntese orgânica. 

A síntese de biarílas, partindo de haletos de arila, são reações muito 

interessantes devido ao valor dessas moléculas e à dificuldade de sua obtenção 

química. Dessa forma, três grupos trabalhando simultaneamente entre 1979 e 1980, 

utilizaram o [NiII(PPh3)]Cl246, como precursor catalítico, na primeira eletrossíntese 

desses compostos, em seguida outros pesquisadores usaram níquel complexado 

com  2,2´-bipiridina em combinação com ânodo de sacrifício, na obtenção de biarilas 

com bons rendimentos47 (esquema 9) 

(70 - 90%)
  

2ArX + 2e  - 
DMF , Ânodo de Mg

Ar-Ar + 2X
-

X = I, Br, Cl  

[NiII(bpy)]Br2 (7%) + 2bpy

 

Esquema 9. Eletrossíntese usando níquel complexado com  2,2´- bipiridina em combinação com 

ânodo de sacrifício, na obtenção de biarilas47 

O uso de um ânodo de sacrifício possibilitou a implementação de celas de 

compartimento único, que simplificou o sistema eletroquímico. A eletrossíntese de 

biarílas também pode ser realizada com [PdII(PPh3])]Cl2, como precursor catalítico. O 

reagente de partida pode ser tanto um brometo quanto um iodeto de arila48 

                                                 
38 Lu, Y. H.; Su, Y. O.; J. Electroanal. Chem. 1998, 446, 25. 
39 Barnett, C. J.;. Burstein, G. T.; Kucernak, A. R. J.; Williams, K. R.; Electrochimica Acta 1997, 42, 2381. 
40 Winkler, K.; Krogulec, T.; J. Electroanal. Chem. 1995, 386, 127. 
41 Durandetti, M.; Meignein, C.; Périchon, J.; J. Org. Chem. 2003, 68, 3121. 
42 Kuzmann, E.; Varsanyi, M. L.; Nomura, K.; Ujihira, Y.; Masumoto, T.;Principi, G.; Tosello, C.; Havancsak, K.; Vértes, A.. ;  
Electrochem. Commun. 2000, 2, 130. 
43 Pletcher; D.; J. Electronal. Chem. 2001, 502, 204. 
44 Ford; J. S.; J. Electroanal. Chem. 1985, 187, 203. 
45 Chen, S. M.; J. Electroanal. Chem. 1996, 407, 123. 
46 Troupel, M.; Rolin, Y.; Sibille, S.; Fauvarque, J. F.; Périchon, J.; J. Organomet Chem. 1980, 202, 435. 
47 Meyer, G.; Rollin, Y.; Périchon, J.; J. Organomet. Chem. 1987, 333, 263. 
48 Tori, S.; Tanaka, H, Morisaki, K.; Tetrahedron Lett. 1985, 26, 1655. 
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(esquema 10), ou ainda um ariltriflato49 (esquema 11), porém, com catalisador a 

base de paládio a reação requer altas temperaturas. 

 

Ar-Ar + 2X-  [PdII(PPh3)2]Cl2 (7%)
2ArX + 2e - 

DMF , Alta 
temperaturaX = I, Br  (50 - 98%)

  
 

Esquema 10. Eletrossíntese usando paládio complexado com  trifenilfosfina na obtenção de biarilas48 

 

 2ArOTf+ 2e- 
DMF, 90 ºC X = I, Br  (50 - 70%)

Ar-Ar + OTf - 

  

[PdII(PPh3)2]Cl2 (10%) 

 

Esquema 11. Eletrossíntese usando paládio complexado com  trifenilfosfina na obtenção de biarilas 

partindo de um Aril triflato49 

 

O acoplamento eletroquímico catalisado pelo complexo [NiII(dppe)]Cl2, foi 

uma das primeiras reações deste tipo a ter o seu mecanismo de reação elucidado50, 

como é mostrado no esquema 12 inicialmente tem-se a formação do complexo de 

níquel de baixa valência através da redução de Ni (II) diretamente no cátodo. A 

espécie Ni (0) sofre adição oxidativa ao haleto aromático, formando-se novo 

intermadiário Ni (II) que é reduzido a Ni (I) com posterior perda do halogênio. O 

mecanismo prossegue com nova adição oxidativa ao haleto aromático e 

conseqüente formação do intermediário Ni(III), que posteriormente, através de uma 

eliminação redutiva, libera o dímero aromático. O Ni(0) é então regenerado dando 

continuidade ao ciclo catalítico, após eletrorredução do Ni(I) que é formado na etapa 

de eliminação do dímero. 

                                                 
49 Jutand, A.; Négri,S.; Mosleh, A.; J. Chem. Soc. 1992, 1729. 
50 Amatore, C.; Jutand, A.; Organomet. 1988, 7, 2203. 
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Ar 

II[Ni (dppe) ]Cl2    

Ni   I   X(dppe) ArNi II X(dppe) 

ArNiI (dppe) 

 e-

Ar   2   Ni   III    X(dppe) 

ArX  

-Ar   

Ni 0 (dppe) ArX  

    e-

2e-  

  
     

Esquema 12. Mecanismo do acoplamento eletroquímico de haletos de arila catalisado pelo complexo 

[NiII(dppe)]Cl250 

Quando o complexo de Níquel é coordenado com a 2,2’-bipiridina, o 

mecanismo reacional é similar a este, porém podem ocorrer mecanismos 

alternativos (esquema 13), em que o disproporcionamento de Ni(I)X regenera o 

Ni(II)37. 

[NiII(bpy)]X2 Ni0(bpy)2e-

ArNiI(bpy)

Ar2NiIII(bpy)X ArNiII(bpy)X

NiI(bpy)X Ni0(bpy)

Ar2NiII(bpy)

Ni0(bpy)

ArAr

ArX

ArX

[NiII(bpy)]X2Ni0(bpy)
2e-

ArAr

ArX

e-

x2

 

Esquema 13. Mecanismo do acoplamento eletroquímico de haletos de arila catalisado pelo complexo 

[NiII(bpy)]X2
37 



Introdução 19 
____________________________________________________________________________________________________ 

I.3.5 Hetero-acoplamento de Haletos de Arila 

 

Algumas tentativas de se obter biarilas assimétricas foram relatadas a partir 

da mistura de dois heletos de arila diferentes, por combinação da eletrorredução e 

catálise com complexos de níquel ou paládio. No entanto o maior inconveniente está 

na seletividade, devido à competição entre o os processos de hetero e homo-

acoplamento. Quando os dois haletos possuem reatividades semelhantes na etapa 

de adição oxidativa, é obtida uma distribuição estatística de 2:1:1 dos três possíveis 

compostos, o assimétrico e os dois simétricos, respectivamente.37 Se a reatividade 

dos dois compostos é muito diferente, podem ser obitidos resultados apreciáveis 

quando ocorre um ajuste na concentração dos reagentes através da lenta adição do 

haleto mais reativo durante a eletrólise. Isto pode ser adotado no acoplamento de 

haletos de arila tendo grupos doadores e grupos retiradores de elétrons, na 

presença do complexo Ni(bpy) (esquema 14).51 A reação ocorre em cela individual 

com ânodo de magnésio e apresenta em alguns casos boa seletividade. 

R1 X + R2 Cl
Mg (ânodo)

[NiII(bpy)]Br2

, e-

R1 R2

(15 - 70%)
R1 = MeO,  MeS, Me2N
R2 = F, CN, CF3

X  = Cl, Br

 

Esquema 14. Acoplamento de haletos de arilas tendo grupos doadores e grupos retiradores de 

elétrons na presença do complexo [NiII(bpy)]Br2 e com um ajuste na concentração dos reagentes 

através da lenta adição do haleto mais reativo durante a eletrólise 51  

 

                                                 
51 Meyer, G.; Troupel, M.; Périchon, J.; J. Organomet. Chem. 1990, 393, 137. 



Introdução 20 
____________________________________________________________________________________________________ 

O método eletrorredutivo, catalisado por complexo de níquel, pode ser 

utilizado na síntese de compostos do tipo 2-arilpiridinas com substituições no anel 

benzênico e/ou piridínico,52,53 partindo da mistura equimolar dos correspondentes 

haletos de arila e piridina e uma quantidade catalítica de [NiII(bpy)]Br2. Os haletos 

presentes nos anéis benzênico e piridínico têm influência no rendimento do produto 

assimétrico, devido à ordem de reatividade que há entre os diferentes haletos de 

arila, frente ao níquel, na etapa de adição oxidativa.  

A presença de um grupo doador de elétrons na 2-cloro ou 2-bromopiridina, 

não modifica muito suas reatividades.52,53 Então, neste caso, sendo o grupo 

substituinte no anel benzênico um doador ou um retirador de elétrons, tanto a 2-

cloropiridina como 2-bromopiridina podem ser usadas, gerando o produto de hetero-

acoplamento com bons rendimentos. A reatividade da 2-cloropiridina aumenta com a 

presença de grupos substituintes retiradores de elétrons, neste caso, o acoplamento 

da 2-cloropiridina com haleto de arila, ocorre de forma satisfatória quando o anel 

benzênico é substituído com grupos retiradores de elétrons, pois esses grupos 

também aumentam a reatividade dos haletos de arila, ou ainda, quando o haleto 

usado é o iodeto de arila. Conforme o mecanismo postulado para esse tipo de 

reação, o haleto de arila deve reagir mais rapidamente que a halopiridina para obter 

uma seletividade do produto assimétrico, caso a ordem de reatividade seja invertida, 

a reação leva majoritariamente à formação de bipiridina54. 

É possível obter uma maior seletividade na síntese eletrocatalítica de 

biarílas assimétricas através do processo de duas etapas. Este método é baseado 

na formação eletroquímica catalisada por níquel de um intermediário arilzinco55, 

formado a partir de um dos reagentes, haleto de arila, seguido por uma etapa 

                                                 
52 Gosnini, C.; Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; Tetrahedron Lett. 2000, 41, 1.  
53 Gosnini, C.; Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; Tetrahedron Lett. 2000, 41, 201. 
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química de acoplameto, catalisada por Pd, com o outro reagente haleto de arila56 . A 

grande vantagem deste método está na grande tolerância funcional (esquema 15).  

 

Ar 1 -Ar 2 
[PdII(PPh3)2]Cl2 (0,5 -2%)   

Ar 1 X 
DMF , ânodo de zinco

Ar1ZnX    
     

e-, [NiII(bpy3)](BF4 )2  (7%)  
+ 2 bpy+ ZnBr2 Ar 2  X

 

Esquema 15. Síntese eletrocatalítica de biarílas assimétricas através do processo em duas etapas 

I.3.6. Homo-acoplamento Eletroquímico de Halometilpiridinas Catalisado por 

Complexo de Níquel. 

O método eletrorredutivo catalisado por complexo de níquel, pode ser 

aplicado com sucesso no homo-acoplamento da 2-bromo-6-metilpiridina.19 Essa 

metodologia fornece diferentes rendimentos quando adotada na síntese das demais 

dimetil-2,2’-bipiridinas simétricas, bem como da 2,2’-bipiridina (esquema 16).57  

 

N N

N N

2 

R

Br 

Ni bpy 

DMF, Zn ânodoN N N

N N

N N

R = H, CH3 

32%

45%

44%

35%

75% 

 

Esquema 16. Metodologia para dimerização eletrorredutiva da 2-bromopiridina e de 2-

bromometilpiridinas 57 

                                                                                                                                                         
54 Gosnini, C.; Lasry, S.; Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; Tetrahedron 1998, 54, 1289. 
55 Sibille, S.; Ratovelonomanana, V.; Périchon, J.; J. Synlett. 1993, 425. 
56 Sibille, S.; Ratovelonomanana, V.; Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; J. Chem. Soc. 1992, 283. 
57 De França, K. W. R.; Navarro, M.; Leonel, E.; Durandetti, M.; Nédeléc, J-Y.; J. Org. Chem., 2002, 67, 1838. 
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Através de estudos ciclovoltamétricos chegou-se a conclusão que o 

mecanismo envolvido neste tipo de reação é similar ao da dimerização de haletos de 

arila (esquema 17). A voltameria cíclica do [NiII(bpy)]Br2 nas condições mostradas no 

voltamograma (a) da figura 2, mostra a redução deste, no potencial de -1.1 V/(ECS).  

 

NiII(bpy) + 2e- → Ni0(bpy)      (1) 

Ni0(bpy) + 2-BrPy → PyNiII(bpy)Br      (2) 

PyNiII(bpy)Br + e- → PyNiI(bpy) + Br-      (3) 

PyNiI(bpy) + 2-BrPy → Py2NiIII(bpy)       (4) 

Py2NiIII(bpy)Br → Py-Py + NiI(bpy)     (5) 

NiI(bpy) + e- → Ni0(bpy)      (6) 

 

Esquema 17. Mecanismo da dimerização eletroquímica de halopiridinas catalisada por complexo de 

níquel. Similar ao da formação de biarilas57 

 

O Voltamograma b (figura 2), refere-se à voltametria cíclica do mesmo 

complexo de Ni na presença de 1 equivalente da 2-bromopiridina, mostrando não 

somente um pico de redução em -1.1 V/(ECS), como também um outro, em um 

potencial de -1.3 V/(ECS). Este novo pico é referente a redução de uma espécie 

intermediária pois a 2-bromopiridina reduz em –2.5 V/(ECS) como mostrado no 

voltamograma da figura 3.  
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Figura 2. Voltamograma cíclico em DMF + 0,1M de NBu4BF4, usando um microeletrodo de disco de 

ouro (0,25mm de diâmetro) , v = 0,2 V.s-1 e a temperatura ambiente: (a) 10-2 M de [NiII(bpy)]Br2; (b) 10-

2 M de [NiII(bpy)]Br2 na presença de 10-2 M de 2-bromopiridina57 

 

Portanto, segundo o mecanismo proposto, na etapa (1) o complexo de 

níquel de baixa valência é gerado no cátodo, reagindo com a 2-bromopiridina (2-

BrPy) para formar o intermediário PyNiII(bpy)Br (etapa 2), que é posteriormente 

reduzido a PyNiI(bpy) (etapa 3), que em seguida reage com outra molécula de 2-

BrPy (etapa 4). O Py2NiIII(bpy)Br formado, leva à 2,2’-bipiridina por eliminação (etapa 

5), acompanhado da  formação complexo de NiI(bpy)Br, que sofre redução no 

cátodo, voltando ao ciclo catalítico (etapa 6). 

 

Figura 3. Voltamograma cíclico em DMF + 0,1M de NBu4BF4, usando um microeletrodo de disco de 

ouro (0,25mm  de diâmetro) ,v = 0,2 V.s-1, temperatura ambiente e 10-2 M de 2-bromopiridina57 
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Uma possível explicação para os baixos rendimentos obtidos nas reações 

de  dimerização, é a formação de um complexo de níquel estável de 18 elétrons de 

valência, sendo este complexo coordenado com duas moléculas do ligante (bpy), 

formado durante a reação de acoplamento. Este complexo seria pouco reativo com 

relação à adição oxidativa as bromopiridinas.  

A afinidade do íon metálico NiII pela bipiridina e por cada uma das 

bipiridinas, sintetizadas durante o processo eletrocatalítico, pode ser comprovada 

através da  comparação da voltametria cíclica do brometo de níquel sem e com 2,2’-

bipiridina (figura 4). Na primeira voltametria (a) tem-se um pico de redução em -

1.3V/(ECS), acompanhado de um pico intenso em 0.2V/(ECS) no sentido anódico, 

correspondente a dissolução do níquel metálico formado no eletrodo. Na segunda 

voltametria (b), o que se obtém é um sistema quasi-reversível, referente ao sistema 

Ni0/NiII, que se torna completamente reversível com o aumento do número de 

equivalentes do lingante.  

 

 

Figura 4. Voltamograma cíclico em DMF + 0,1M de NBu4BF4, usando um microeletrodo de disco de 

ouro (0,25mm  de diâmetro) , v = 0,2 V.s-1 e a temperatura ambiente: (a) 10-2 M de NiBr2; (b) na 

presença de 10-2 M de 2,2’-bipiridina57 
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Já a 6,6’-dimetilbipiridina, obtida com o melhor rendimento nas reações de 

homo-acoplamento (75%), não diminui a atividade catalítica do complexo de Ni 

devido ao seu baixo poder quelante, como mostrado na figura 5 onde o 

voltamograma (a) é muito parecido com o do brometo de níquel sem a 2,2’-bipiridina 

(figura 4a), mostrando que os grupos metilas nas posições 6 e 6’ impedem a 

formação de um complexo mais estável e portanto, pouco reativo.   

Os rendimentos moderados, obtidos na síntese da 4,4’- e 5,5’-dimetil-2,2’-

bipiridinas, estão de acordo com a estabilização moderada dos complexos formados, 

como mostra o voltamograma b (figura 5). No entanto, apesar do isômero 3,3’ 

também formar um composto moderadamente estável, o rendimento em sua síntese 

(35%) é incoerente. A explicação mais plausível é o efeito estérico na etapa de 

formação do NiIII  (esquema etapa 4).  

 

Figura 5. Voltamograma cíclico em DMF + 0,1 M de NBu4BF4, em um microeletrodo de disco de ouro 

(0,25mm  de diâmetro) ,v = 0,2 V.s-1 e a temperatura ambiente: (a)10-2 M de NiBr2 na presença de 10-2 

M de 6,6’-dimetil- 2,2’-bipiridina (b) 10-2 M de NiBr2 na presença de 10-2 M de 4,4’-dimetil- 2,2’-

bipiridina57 

 

O mais interessante neste tipo de reação é a possibilidade do próprio 

substrato coordenar o níquel durante a reação (in situ), dispensando o uso da 
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bipiridina. Os rendimentos foram otimizados utilizando o ferro como ânodo de 

sacrifício (tabela 1), uma vez que os íons de ferro possuem maior afinidade pelas 

2,2’-bipiridinas, do que o níquel, impedindo a formação de complexos tetra e 

hexadentados que diminuem a atividade catalítica do Ni.57  

 

Tabela 1. Homo-acoplamento eletrocatalítico de 2-bromometillpiridinas e 2-bromopiridina, usando Fe 

como ânodo de sacrifício, 10 mmol de substrato, 7% de NiBr2 , TBABF4 (0,1 M), densidade de 

corrente de 200 mA, passagem de 1500 C de carga e temperatura ambiente57 

reação reagente 2,2´-bpy (%) 

1 2-bromo-3-metillpiridina 58* 

2 2-bromo-4-metilpiridina 81 

3 2-bromo-5- metilpiridina 86 

4 2-bromopirida 83 

5 2-bromo-6-metillpiridina 98 

* rendimento obtido após passagem de 2000 C de carga. 
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2 – OBJETIVO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar a influência do eletrólito de 

suporte e ânodo de sacrifício nas reações de homo-acoplamento da 2-bromopiridina 

e das 2-bromopiridinas metil substituídas eletrocatalisados por complexos de níquel, 

e também se propõe a investigar a viabilidade do uso desta metodologia na 

obtenção dimetil-2,2’bipiridinas assimétricas por hetero-acoplameto de 2-

halopiridinas metil substituídas. O NiBr2 complexado pelos próprios substratos será 

usado como precursor catalítico, sais de alquilamônio e NaI serão utizados como 

eletrólitos de suporte, associados com o uso de ânodos de sacrifício de Fe e Zn. 

Desse modo, as reações se processarão com parâmetros diferentes e terão seu 

curso reacional acompanhados e comparados através da reação entre 

intermediários reacionais e I2. Nas reações de hetero-acoplamento serão avaliados 

fatores como: o halogênio presente na 2-halopiridina, lenta adição de um dos 

reagentes e a presença e posição do grupo metila. 
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3 - PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 – Instrumentos e Técnicas Gerais 

 

3.1.1 – Instrumentos: 

 

As eletrólises foram realizadas utilizando um Potenciostato/Galvanostato 

AUTOLAB/ PGSTAT 30 acoplado a um computador PC através de interface externa 

USB, utilizando o programa Autolab the Software versão 4.9. 

Os espectros de cromatografia gasosa foram obtidos utilizando um 

cromatógrafo Varian 3380, com coluna capilar de 30 m Chrompack CP-SPL5CB 

(Varian), utilizando uma rampa de temperatura de 10°C/min. entre 60°C e 80°C, e 

20°C/min. entre 80°C e 200°C. 

Os espectros de massa foram obtidos em um cromatografo gasoso 

acoplado a um espectrômetro de massas: GC/MS Finnigan GCQ, íon trap 70 eV, 

coluna capilar de 30 m DB-5 (HP). 

 

3.2 - Reagentes, Solventes e Substratos. 

 

Em todos os experimentos foram utilizados reagentes grau P.A. (Aldrich 

ou Merck) e solventes com grau de pureza HPLC (Aldrich, Merck ou Mallinkrodt). 
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3.3 – Condições Experimentais 

3.3.1 – Eletrólise 

 

As reações eletroquímicas indiretas podem ser realizadas de duas 

maneiras: “in cell” ou “out cell”, como já mencionado na introdução. Nos nossos 

experimentos utilizamos o procedimento “in cell”, visto que as condições 

eletroquímicas para estas reações são brandas. 

 

Cátodo de 
Níquel 

Ânodo de 
Ferro 

Fluxo de 
N2 

 

Meio reacional (DMF / 0,1M NaI). 

Figura 6. Célula eletrolítica contendo três entradas utilizadas para reações ‘in-cell’ 

 

Foi utilizada uma cela eletroquímica de compartimento único com 

capacidade para 20 mL contendo três entradas (Figura 6): uma para o ânodo 

(contra-eletrodo curto-circuitado com o eletrodo de referência), outra para o cátodo 

(eletrodo de trabalho) e a terceira entrada para o gás inerte, N2(g), necessário para 

expulsar o oxigênio presente no sistema, o qual poderia ser reduzido 

eletroquimicamente, interferindo no processo. 
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Foi utilizado como ânodo de sacrifício um bastão metálico (Fe ou Zn) de 

0,8 cm de diâmetro, o qual deve ser, antes das eletrólises, polido e lavado com 

solução de HCl 6 M, para retirar todas as impurezas que estejam incrustadas sobre 

ele; como cátodo (eletrodo de trabalho) foi utilizada uma rede de níquel com 

dimensões de 10 cm x 4 cm. Ambos eletrodos, após a eletrólise, foram lavados com 

solução de HCl 6 M, para serem reutilizados posteriormente. 

O procedimento geral utilizado nas eletrólises foi precedido pela realização 

de uma pré-eletrólise que consistiu na adição de uma solução contendo 10 mL do 

solvente, eletrólito de suporte, 04 gotas (aprox. 1,4 mmol) de 1,2-dibromoetano, 

cátodo de níquel, ânodo de sacrifício numa corrente negativa de 150 mA durante um 

período de 1800 s, tempo no qual passa de 270 C de carga que é necessária para o 

redução total do 1,2-dibromoetano, o sistema respondia com um potencial médio de 

–5,0 V. Com a realização da pré-eletrólise temos, no cátodo, a produção do íon 

brometo, e no ânodo a produção do íon metalico M2+, gerando assim o sal MBr2: 

 

 

cátodo:     CH2Br−CH2Br + 2e-   →   CH2=CH2 + 2 Br- 

ânodo:     M   →   M2+  +  2e- 

em solução:  M2+ +  2Br-   →   MBr2 

 

Este procedimento amplamente utilizado por Nédélec et al 37 é muito 

importante neste tipo de eletrossíntese pois gera MBr2 sem água de hidratação e os 

íons metálicos formados durante a pré-eletrólise são necessários para auxiliar o 
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controle do potencial de cela, visto que os íons introduzidos em solução diminuem a 

resistência do meio, sendo constantemente produzidos durante o processo.58,59,60 

Nos homo-acoplamentos da 2-bromopiridina e das 2-bromometilpiridinas, 

2,5 mmol de substrato foram adicionados à célula eletroquímica, após o término da 

pré-eletrólise, juntamente com 10 mL do solvente e uma quantidade catalítica do 

brometo de níquel. Foi aplicada uma corrente constante negativa de 100 mA, o 

potencial da célula foi monitorado para não ultrapassar o valor máximo de 2,15 V, 

para evitar a redução do substrato diretamente no cátodo . Todo o processo foi 

realizado sob fluxo constante de N2 e agitação magnética. Nas reações em que foi 

efetuado o acompanhamento da concentração de reagentes, intermediários e 

produtos, foi retirada uma alíquota de 0,5 mL a cada 20 minutos, que foi adicionada 

a um tubo de ensaio contendo um cristal de iodo. Em seguida foi adicionado ao tubo 

1,0 mL de uma solução aquosa 10% de tiosulfato de sódio (Na2S2O3), 1,0 mL de 

uma solução aquosa 2:1 de hidróxido de amônio e 2,0 mL de éter etílico, separadas 

as fases (orgânica e aquosa), extraímos a fase orgânica a qual foi levada para 

análise em cromatografia gasosa. Como o composto organozinco é muito reativo, 

sua análise é feita de forma indireta, através da formação do iodopiridina, obtida da 

reação do organozinco com o iodo. Esta  análise indireta do organozinco é um 

método bastente utilizado e validado pelo grupo do  Nédélec. 

Os hetero-acoplamentos entre 2-halometilpiridinas procederam-se de 

forma análoga ao descrito acima, porém, após o término da pré-eletrólise, foram 

adcionados 10 mL do solvente e 2,5 mmol de cada um dos substratos. Nos casos 

em que foi realizado a adição lenta de um dos substratos, a reação partiu de 2,5 

mmol do substrato 1 e 1,25 mmol de do substrato 2, após passagem de 480 C de 

                                                      
58 Alkire, R. C.; J. Chem. Ed., 1983, 60, 274 
59 Navarro, M.; Navarro, D. M. A. F.; Química Nova, 2004, 27, 301. 
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carga foram adicionados 0,625 mmol do substrato 2, passados mais 240 C 

adiciomou-se mais 0,312 mmol, após 120 C foram acrescentados mais 0,156 mmol, 

transcorridos mais 60 C foram adicionados mais 0,156 mmol do substrato 2, a 

eletrólise prosseguiu até o consumo total dos substratos. Após a eletrólise, o produto 

foi extraído com solvente orgânico (éter etílico ou diclorometano), sendo realizadas 3 

lavagens com uma solução aquosa 2:1 de hidróxido de amônio, seguindo os 

seguintes passos: 

1. Adicionar a solução reacional no funil de separação; 

2. Adicionar 20 mL da solução de hidróxido de amônio; 

3. Extrair com 10 mL do solvente de extração; 

4. Separar as duas fases (orgânica e aquosa); 

5. Tratar a fase aquosa, repetindo as etapas 3 e 4 por mais duas vezes. 

Em seguida foi feita a lavagem dos 30 mL da fase orgânica com 3 x 10 mL 

de água destilada. Em alguns casos foram efetuadas extrações de alíquotas de 1,0 

mL para observar o andamento da reação. Separadas as fases (orgânica e aquosa), 

extraímos a fase orgânica a qual foi levada para análise. 

Foram efetuadas análises por cromatografia gasosa e os produtos 

determinados por comparação com amostra autêntica nos seguintes casos: 2,2’-

bipiridina, 3,3’-dimetil-2,2’-bipiridina, 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina, 5,5’-dimetil-2,2’-

bipiridina e 6,6’-dimetil-2,2’-bipiridina. Os demais produtos de reação foram 

determinados por espectroscopia de massa acoplada em cromatógrafo gasoso - 

GC/MS

                                                                                                                                                                      
60 Navarro, M.; Navarro, D. M. A. F.;  J. Chem. Ed.,  2004, no prelo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Efeito do Eletrólito de Suporte e do Ânodo de Sacrifício nas Reações de 

Homo-Acoplamento de 2-Bromopiridinas, usando Níquel como Catalisador 

Foram realizadas reações de homo-acoplamento eletrorredutivo de 2-

bromopiridinas, usando brometo de níquel (7%) como catalisador,57 com o objetivo 

de determinar a presença de efeito sinergético no sistema reacional devido ao uso 

do ânodo de sacrifício e do eletrólito de suporte.  
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Esquema 18. Dimerização de Haletos de Piridina Catalisados por complexos de Ni. 

 

Tanto o ânodo de sacrifício de zinco como de ferro, já foram estudados 

para reações de homo-acoplamento de halopiridinas (esquema 18) em trabalhos 

anteriores,19,57 mostrando que o uso do ferro permite a obtenção de melhores 

rendimentos, devido ao poder quelante do íon Fe2+, que possibilita a complexação 



Resultados e Discussão 34  

 

com o produto de reação formado (bipiridinas), impedindo a formação de complexos 

do tipo [NiII(bpy)2]Br2 ou [NiII(bpy)3]Br2, os quais não são capazes de catalisar a 

reação de homo-acoplamento. Podemos, portanto, classificar o poder catalítico de 

complexos de Ni, frente às 2-bromopiridinas, da seguinte maneira: 

NiBr2 > [NiII(bpy)]Br2 > [NiII(bpy)2]Br2 > [NiII(bpy)3]Br2 

A atividade catalítica do NiBr2 somente ocorre devido à possibilidade de 

formação de complexos com o próprio substrato: [NiII(Br-py)]Br2 ou [NiII(Br-py)2]Br2, 

os quais são complexos lábeis porém, permitem uma certa a atividade catalítica 

inicial ao NiBr2 em DMF.57 

A tabela 2 mostra os resultados obtidos no homo-acoplamento 

eletrocatalítico da 2-bromo-5-metilpiridina usando diferentes tipos de ânodos de 

sacrifício (Zn ou Fe) e vários eletrólitos de suporte.  

Tabela 2. Homo-acoplamento eletroquímico de 2-bromo-5-metillpiridina catalisado por Ni, usando 

NiBr2 (7%), e Zn como ânodo de sacrifício, I = 100 mA, carga = 1500 C. 

 

reação 

 

Eletrólito (M) N I (%) N  (%) N N (%)

1 TBABF4 (0.06) 29 3.0 65 

2 TBABF4 (0.2) 75 0 24 

3 TBAI (0.2) 81 0 19 

4 TBABr (0.2) 74 0 25 

5 NaI (0.2) 25 21 50 

6 TEABF4 (0.2)* 9.0 0 91 

* Fe foi usado como ânodo de sacrifício 
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As reações 1 a 6 confirmam que o ânodo de ferro promove o homo-

acoplamento da 5,5’-dimetil-2,2’-bipridina com melhor rendimento, enquanto que o 

uso do zinco e elevadas concentrações do sal de amônio, causam interferência no 

processo, proporcionando baixos rendimentos, os quais provavelmente são devidos 

à formação de espécies intermediárias que causam os efeitos sinergéticos (que 

pretendemos estudar), os quais podem alterar drasticamente o mecanismo 

reacional. A presença de algumas das espécies intermediárias podem ser facilmente 

determinadas, pela reação com Iodo (I2) (esquema 19).   

+  ZnBrII2+
N I

R

R= -H, - C H3

R
N ZnIIBr

 

+ [Ni II (bpy)]BrII2+
N I

R

R= -H, - C H

R
N NiII(bpy)Br

 

Esquema 19. Reação do Intermediário organozinco e/ou organoníquel com iodo 

 

Uma destas espécies intermediárias é o próprio complexo de pyNiII(bpy)Br 

que faz parte do ciclo catalítico proposto para o mecanismo de homo-acoplamento,57 

(esquema 17). Outro possível intermediário que pode ocorrer na reação é o pyZnIIBr, 

possivelmente obtido a partir da reação de transmetalação (equação 1) descrita 

abaixo:56,61  

pyNiII(bpy)Br   +   ZnII   →   pyZnIIBr   +   NiII(bpy)               equação 1 

 

                                                      
61 Durandetti, S.; Sibille, S.; Perichon.; J.Org. Chem. 1989, 54,2198. 
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Em um estudo recente, Budnikova et al.62 relatam o estudo eletroanalítico 

do sistema catalítico do complexo [NiII(bpy)]Br2 na presença de sal de zinco, em 

DMF. Para alguns haletos de arila foi observado que a reação de transmetalação 

descrita (equação 1) não ocorre. Considerando-se uma escala de potencial redox 

termodinâmico, esta reação realmente não deve ocorrer, uma vez que o íon de um 

metal mais ativo (Zn2+) não pode deslocar o íon de um metal de menor atividade em 

meio aquoso. Como o Ni2+ também é reduzido em potencial menos negativo do que 

o Zn2+, em DMF, pode-se sugerir que a ordem redox permanece a mesma. 

Entretanto, partindo-se desta explicação, a reação inversa pode ocorrer. 

Uma explicação mais plausível para a formação do intermediário 

organozinco, é a reação de transmetalação redutiva (equação 2):62 

 

pyNiII(bpy)Br   +   Zn0   →   pyZnIIBr   +   Ni0(bpy)                       equação 2 

 

A presença de Zn0 ocorre no cátodo, devido à redução do Zn2+ em 

solução, proveniente da oxidação do ânodo de sacrifício. Yoda et al.63 relataram que 

o Zn0 pode ser utilizado como agente redutor do complexo [NiII(fen)]Br2 (fen = 

fenantrolina) para redução de halopiridinas visando a obtenção de 2,2’-bipiridinas 

através do homo-acoplamento, ou seja, o mesmo tipo de reação, em que é utilizado 

um sistema eletroquímico, pode ser executado utilizando o zinco em pó como fonte 

de elétrons (equação 3): 

 

[NiII(fen)]Br2   +   Zn0    →     Ni0 (fen)    +    ZnBr2                  equação 3 

 

                                                      
62 Bidnikova, Y.H.; Tazeev, D.I.; Yakhvarov, D.G.; Russ. Chem. Bull 2002, 5, 269. 
63 Yoda, M.; Otsuka, H.; Sato, K..; Nisato, N.; Oda, M. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1990, 63, 80. 
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logo, quando geramos Zn0, dentro do sistema eletroquímico, significa que o mesmo 

pode também pode agir como um agente redutor do complexo de [NiII(bpy)]Br2. 

É devido à este grande número de possibilidades que resolvemos estudar 

com maiores detalhes o sistema eletroquímico na presença de zinco como ânodo de 

sacrifício.  

Podemos observar na tabela 2, bons rendimentos da espécie 

intermediária (I-py), quando foram usadas elevadas concentrações de sais de tetra-

alquilamônio (reações de 2-4), na presença de ânodo de zinco. Estes resultados 

mostram que a formação dos intermediários organometálicos diminui os rendimentos 

relativos ao produto de acoplamento (bipiridinas), pois essas espécies podem sofrer 

reações secundárias, gerando metilpiridinas ou piridina, dependendo do substrato. 

Na presença de zinco, como ânodo de sacrifício, o melhor rendimento de produto de 

acoplamento foi obtido quando utilizamos o iodeto se sódio como eletrólito de 

suporte, mostrando que o eletrólito interfere no processo reacional. 

A evolução da reação de homo-acoplamento da 2-bromopiridina, é 

mostrada nos diagramas abaixo (figura 7). Através desse acompanhamento foi 

observado que, na presença de ânodo de sacrifício de zinco, a presença de um 

intermediário reacional chega a 60% de rendimento, seguido do seu total consumo. 

Algumas interferências no processo podem ser causadas por traços de água no 

solvente ou no eletrólito de suporte, levando à formação de piridina:  

 

pyMIIBr2 + (água residual, eletrólito de suporte, solvente) →  py-H     +     MIIBr2 
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Figura 7. Homo-acoplamento eletrocatalítico da 2-bromopiridina usando 7% NiBr2 como catalisador e 

ânodo de zinco. a) presença de TBABr (0.06 M); b) (0.1M) NaI 

Resultados interessantes foram observados para a reação na presença 

de uma maior quantidade de sal tetra-alquilamônio (0,2 M), como eletrólito de 

suporte (figura 8a), referente ao homo-acoplamento da 2-bromopiridina, onde o 

intermediário organozinco que é gerado durante a reação, permanece em solução, 

não sendo totalmente consumido; diferentemente dos resultados obtidos com iodeto 

de sódio como eletrólito de suporte, onde a elevada concentração deste sal não 

interrompe a formação do produto de homo-acoplamento (figura 8b), ou seja  o 

TBABr estabiliza o intermediário dificultando a reação de acoplamento. 
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Figura 8. Homo-acoplamento eletrocatalítico da  2-bromopiridina usando 7% NiBr2 como catalisador e 

ânodo de zinco. a) presença de TBABr (0,2 M); b) NaI (0,2M) 
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As reações que ocorreram com ferro como ânodo de sacrifício, mostraram 

comportamento diferente, daquele observado nas reações usando ânodo de zinco. 

Com Fe a reação se processa com o lento consumo do substrato (2-bromopiridina), 

formação do produto 2,2’-bipiridina e pequenas quantidades de intermediário 

reacional (pyNiII(bpy)Br) e piridina são formados durante toda a reação, como mostra 

a figura 9 abaixo. 
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Figura 9. Homo-acoplamento eletrocatalítico da 2-bromopiridina usando 7% NiBr2 como catalisador, 

ânodo de ferro e na presença de (0.1M) NaI 

 

Os resultados observados nesses dois últimos experimentos 

demonstraram que a reação de homo-acoplamento, catalisada pelo complexo de 

níquel, segue mecanismos diferentes dependendo do metal que é utilizado como 

ânodo de sacrifício. Quando utilizamos o zinco, o mecanismo reacional envolve uma 

etapa de transmetalação redutiva (esquema 20, equação 3) que possibilita a 

formação do organozinco, o que não ocorre na presença do ânodo de ferro. A 

questão agora é elucidar como a reação de homo-acoplamento ocorreu quando o 

reagente (2-bromopiridina ou 2-bromometilpiridina) foi totalmente consumido e cerca 

60% do intermediário organozinco permaneceu em solução.  
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Uma possibilidade para o consumo de organozinco é uma etapa de 

transmetalação onde o complexo NiII(bpy), obtido na oxidação do Ni0(bpy) no ânodo, 

desloca o Zn, para voltar a formar, lentamente, o intermediário pyNiII(bpy)Br 

(esquema 20, equação 4). Como descrito acima (equação 1), o deslocamento do íon 

zinco pelo níquel é possível.  

Em seguida temos uma etapa de disproporcionamento que ocorre entre 

duas moléculas de pyNiII(bpy)Br (esquema 20, equação 5) e uma posterior etapa de 

dimerização da piridina com regeneração do Ni0. Este mecanismo alternativo para o 

homo-acoplamento de haletos de arila já é conhecido,37 com exceção da etapa de 

transmetalação. 

 

NiII(bpy)  +   2 e-   →   Ni0(bpy)                (1) 

Ni0(bpy)  +   2-Br-py   →   pyNiII(bpy)Br                (2) 

pyNiII(bpy)Br   +   Zn0   →   pyZnIIBr   +   Ni0(bpy)                       (3) 

pyZnIIBr   +   NiII(bpy)  →  pyNiII(bpy)Br   +   ZnII                       (4) 

 2 pyNiII(bpy)Br   →   py2NiII(bpy)  +  NiII(bpy) +  2Br-               (5) 

py2NiII(bpy)   →   bpy   +   Ni0(bpy)               (6) 

 

Esquema 20. Mecanismo da reação de homo-acoplamento eletrorredutivo da 2-bromopiridina 

catalisada por complexo de níquel  

 

A principal base para este proposta mecanística foi a realização de um 

experimento em que foi passada corrente elétrica até o consumo total da 2-

bromopiridina, que ocorre após 60 minutos (360 Coulombs) de reação (figura 10). A 

carga teórica para completa redução do substrato é de 482 coulombs, portanto, é 

necessário um número de coulombs inferior ao teórico para que toda a 2-
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bromopiridina seja reduzida. Isto mostra que o mecanismo descrito no esquema 13, 

é totalmente válido pois, foram necessários 75% de carga para a redução do 

substrato, gerando intermediários + produto; os outros 25% não foram necessários 

devido ao processo de disproporcionamento que ocorre em paralelo, gerando 

também a 2,2’-bipiridina (esquema 20, equações 5 e 6). Ou seja em 60 minutos 

temos aproximadamente a mesma quantidade de intermediário reativo (48%) e 

produto (46%), mais uma pequena quantidade de subproduto (4,5% de piridina). 

Após a interrupção da corrente podemos observar o mesmo 

comportamento descrito no diagrama da figura 8b, ou seja, após 60 minutos de 

reação com corrente controlada de 100 mA, todo o substrato é consumido para a 

formação de 72% 2,2’-bipiridina.  
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Figura 10. Homo-acoplamento eletrocatalítico da 2-bromopiridina usando 7% NiBr2 como catalisador, 

ânodo de ferro e na presença de (0.2M) NaI 

 

Várias reações foram efetuadas com o objetivo de investigar o efeito do 

NaI, como eletrólito de suporte, sobre as reações de homo-acoplamento de 2-

bromopiridina e 2-bromometilpiridinas catalisadas por complexo de níquel (esquema 
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21), usando Zn e Fe como ânodos de sacrifício. Algumas reações foram realizadas 

com maiores quantidades de NiBr2. 

N Br
R2

NiBr2

DMF +  NaI (0,1 M)
R

N N
R

R = H, CH3  

Esquema 21. Uso do NaI como eltrólito de suporte nas reações de homo-acoplamento de 2-

halometilpiridinas eletrocatalisado por complexo Ni 

 

Tabela 3. Homo-acoplamento eletrocatalítico de 2-bromometillpiridinas e 2-bromopiridina, usando NaI 

(0,1 M), 2.5 mmol substratos, DMF (20 mL), densidade de corrente (100 mA), temperatura ambiente 

reação reagente ânodo NiBr2 (%) carga 
(C) 

2,2´-bpy (%) 

1 Zn 7 1699 37 
2 Fe 7 2530 48 
3 Zn 30 1350 72 
4 

2-bromo-3-
metillpiridina 

Fe 30 2850 90 
5 Zn 7 840 63 
6 Fe 7 1190 86 
7 Zn 30 720 98 
8 

2-bromo-4-
metilpiridina 

Fe 30 1250 98 
9 Zn 7 1040 47 

10 Fe 7 1110 81 
11 Zn 30 1290 91 
12 

2-bromo-5- 
metilpiridina 

Fe 30 1502 90 
13 Zn 7 1104 78 
14 Fe 7 1020 83 
15 Zn 30 1020 85 
16 

2-
bromopiridina 

Fe 30 1505 91 
17 Zn 7 1260 97 
18 Fe 7 1530 98 
19 

2-bromo-6-
metillpiridina Zn 15 1500 99 

 

 A tabela 3 mostra resultados interessantes em que o catalisador NiBr2, 

teve sua concentração aumentada de 7% para 30% em relação ao substrato. Os 

experimentos de 1 a 4 mostram os resultados do homo-acoplamento da 2-bromo-3-
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metilpiridina. Como já mencionado, a presença de um grupo substituinte na posição 

orto à ligação C-Br, dificulta a reação de acoplamento devido ao efeito estérico, no 

entanto foi observado um aumento expressivo no rendimento da 3,3’-dimetil-2,2’-

bipiridina com o aumento da concentração de NiBr2, a reação mostrou-se mais 

eficiente com o uso de ânodo de Fe, muito embora, tenha sido grande a carga para 

completar a reação. Este fato foi observado na maioria dos substratos testados, 

mostrando que experimentos efetuados na presença de ânodo de sacrifício de ferro 

apresentam menor eficiência eletroquímica.  

O aumento no rendimento do produto de homo-acoplamento também foi 

observado nas reações envolvendo os seguintes substratos: 2-bromo-4-metilpiridina 

(experimentos de 5 a 8), 2-bromo-5-metilpiridina (experimento 9 a 12) e 2- 

bromopiridina (experimento 13 a 16), nestes casos, mesmo com ânodo de zinco, os 

rendimentos chegaram a  90%, quando a concentração de NiBr2  foi de 30%. No 

caso da 2-bromo-6-metilpiridina (experimeto 17 a 19), a concentração do catalisador 

não teve influência sobre os resultados de homo-acoplamento, sendo obtido 97% de 

rendimento quando foi usado Zn como ânodo de sacrifício e com o catalisador numa 

concentração de 7% em relação ao substrato.  

 Comparando estes resultados com os resultados descritos na 

literatura19,57, para o mesmo sistema de homo-acoplamento, utilizando TBABF4 

(tetrafluorborato de tetrabutilamônio) como eletrólito de suporte, podemos observar 

que as reações envolvendo ânodo de sacrifício de zinco apresentaram melhores 

rendimentos quando foi utilizado NaI como eletrólito de suporte (esquema 16 vs. 

tabela 3), no entanto, quando utilizamos Fe como ânodo de sacrifício, não são 

observadas diferenças entre os rendimentos da literatura57 (tabela 1) e aqueles 

descritos na tabela 3. Isto mostra que o eletrólito de suporte não interfere no 
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processo de homo-acoplamento eletroquímico na presença de ânodo de sacrifício 

de Fe, uma vez que não há formação do organozinco.  

Rendimentos mais elevados de 2,2’bipiridina, obtidos em maiores 

concentrações de complexo de Ni, também confirmam que o zinco interfere no 

processo reacional através dos efeitos sinergéticos  discutidos acima. 

 

4.2 Hetero-Acoplamento de 2-Halometilpiridinas Eletrocatalisado por Complexo 

de Níquel 

 

Foi realizado um estudo sistemático para verificar a viabilidade da 

eletrocatálise utilizando complexo de níquel, na obtenção de metil-2,2’-bipiridinas e 

dimetil-2,2’-bipiridinas assimétricas por hetero-acoplamento de halo-piridinas 

(esquema 22). A metodogia adotada foi a mesma já mencionada para reações de 

homo-acoplamento eletrocatalisada por complexo de níquel, onde os próprios 

substratos complexam o níquel [NiII(Br-py)2]Br2 dispensando a síntese preliminar do 

complexo [NiII(bpy)]Br2.  

R1= CH3, H  R2 = CH3

+R1

N
X R2

N
X

N
R1

N
R2

    NiBr2

DMF/Fe (ânodo)

/NaI

X= Cl, Br
 

Esquema 22. Hetero-acoplamento de 2-halometilpiridinas eletrocatalisado por Ni 

 

Foram realizados os acoplamentos da 2-cloropiridina com a 2-bromo-5-

metilpiridina e da 2-bromopiridina com a 2-bromo-5-metilpiridina para verificar se 

existe influência do grupo halogênio substituinte no processo (tabela 4).  
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As reações 1 e 2 apresentaram baixo rendimento do produto assimétrico 

(14 e 16%) com baixos rendimentos de produtos de homo-acoplamento, 2,2’-

bipiridina (30%), 5,5’dimetil-2,2’-bipiridina (31% e 48%) e sub-produtos piridina (6% e 

1%) e metilpiridina (19% e 5%). 

 A presença do bromo em ambos os reagentes melhorou o rendimento do 

produto assimétrico de forma considerável, chegando a 41% com elevada 

concentração do mediador (50%), gerando também os respectivos produtos em 

menores quantidades: 2,2’-bipiridina (21%), 5,5’dimetil-2,2’-bipiridina (29%), 

metilpiridina (6%) e piridina (3%). Ao contrário da reação de homo-acoplamento, a 

concentração do catalisador não afetou de forma significativa a reação, melhorando 

os seus redimentos em no máximo 4% (tabela 4, reações 3 e 4) . 

 

Tabela 4. Hetero-acoplamento 2-holopiridina com 2-halometilpiridina, usando NaI (0,1 M), 2.5 mmol 

substratos, DMF (20 mL), densidade de corrente (100 mA), temperatura ambiente.  
 

reação 
N X

substrato 

1 

N X1

substrato 

2 

NiBr2  
N N N N N N  

 

N

 
N

 

1 X = Cl X1 = Br 7 14 30 31 6 19 

2 X = Cl X1 = Br 50 16 30 48 1 5 

3 X = Br X1 = Br 7 37 15 31 6 11 

4 X = Br X1 = Br 50 41 21 29 3 6 

*5 X = Br X1 = Br 7 30 26 38 3 3 

* * 6 X = Br X1 = Br 7 37 19 28 3 13 

* inicio da reação com 2 equivalentes do substrato (1). * * inicio da reação com 2 equivalentes do 
substrato (2) 

Assim como proposto para algumas reações de hetero-acoplamento de 

haletos de arila eletrocatalisadas por complexos de metais transição,37 tentou-se 

obter um melhor rendimeto na síntese do produto assimétrico, através da lenta 

   (%)              (%)                  (%)                  (%)              (%)        (%) 
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adição de um dos substratos, durante a reação (reações 5 e 6), no entanto não se 

obteve sucesso. 

Verificado a necessidade da presença do bromo em ambos os substratos 

para se obter um melhor resultado do produto assimétrico, foram realizadas outras 

reações de hetero-acoplamento de 2-bromometilpiridinas a fim de observar se a 

presença e posição do grupo metila nas 2-bromopiridinas exercem influência sobre 

esse tipo de reação (tabela 5). Os resultados novamente mostraram que a 

concentração do sal de níquel não afeta os redimentos do produto assimétrico, 

podendo ser usado em quantidades catalíticas (reações de 1 a 4). Quando a reação 

envolve a 2-bromo-6-metilpiridina os resultados são muito próximos do que é 

estatisticamente esperado (50%) para reações de hetero-acoplamento de haletos de 

arila com reatividades semelhantes (reações 1, 2, 6, 7 e 8), inclusive quando o 

acoplamento ocorre entre ela e a 3-metil-2-bromopiridina, mostrando que não é 

presenciado o efeito estérico do grupo metila na posição 3, na formação da 3,6’-

dimetil-2,2’- bipiridina.  

Tabela 5. Hetero-acoplamento entre 2-bromopiridinas, usando NaI (0,1 M), 2,5 mmol substratos, DMF 
(20 mL), NiBr2 (7% ou 50%), densidade de corrente (100 mA), temperatura ambiente. 
 

reação 
R

N Br
 

substrato 1 

R1

N Br
 

substrato 2 

 

NiBr2  N N

R R1

 

N N

R R

 
N N

R1 R1

 

R
N

 

  R1

N

1 R = H R1 = 6-metil 7 52 18 27 1 2 

2 R = H R1 = 6-metil 50 55 12 28 2 3 
3 R = H R1 = 4-metil 7 34 20 23 8 15 
4 R = H R1 = 4-metil 50 35 18 28 13 7 

5 R = 5-metil R1 = 6-metil 7 49 22 23 4 2 
6 R = 4-metil R1 = 6-metil 7 54 21 20 4 1 
7 R = 3-metil R1 = 6-metil 7 45 7 30 12 6 
8 R = 4-metil R1 = 5-metil 7 38 17 23 0 22 

 

   (%)             (%)                    (%)                   (%)              (%)      (%) 
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Experimentos na presença de ânodo de sacrifício de Zn serão efetuados, 

futuramente, com o objetivo de explorar a formação do intermediário organozinco 

para a formação de 2,2’-bipiridinas assimétricas. 
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5- CONCLUSÃO 

 

As reações de homo-acoplamento de 2-bromopiridinas sofrem efeito 

sinergético, na presença de ânodo de sacrifício de zinco e eletrólito de suporte de 

sal de amônio. 

A presença de Zn0 no meio reacional permite a formação de um 

intermediário organozinco, com elevados rendimentos (máximo de 70%), através da 

transmetalação redutiva. 

O organozinco gerado no meio reacional é lentamente consumido através 

da reação de transmetalação com o complexo de níquel, presente na solução, 

permitindo o seu consumo através da reação de disproporcionamento, dando 

continuidade ao processo de homo-acoplamento. O organozinco também pode ser 

consumido através da reação com água residual ou solvente, gerando a respectiva 

piridina. 

O eletrólito de suporte também pode interferir no homo-acoplamento de 

halo-piridinas, dificultando a reação de transmetalação com o complexo de níquel. 

Os rendimentos das reações de homo-acoplamento, na presença de 

ânodo de sacrifício de zinco, podem ser melhorados com o aumento na 

concentração de complexo de níquel, podendo ser equiparados com reações 

usando ânodo de ferro, em que não foi constatado o efeito sinergético. 

Reações de hetero-acoplamento, utilizando ânodo de sacrifício de Fe, 

apresentaram rendimentos próximos dos valores estatísticos. 
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