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RESUMO

Nesta dissertação de mestrado foi investigada a aplicação de um método

eletrocatalítico para a síntese da 2,2’:6’,2”-terpiridina, na presença de um catalisador

de níquel [Ni(bpy)]Br2. Utilizou-se Zn ou Fe como ânodo de sacrifício, uma rede

porosa de Ni como cátodo, solução de iodeto de sódio 0,2 M como eletrólito de

suporte, em célula não-dividida (compartimento único) e a temperatura ambiente.

Foram investigados diversos parâmetros reacionais como: tipo de ânodo de

sacrifício, concentração do catalisador de níquel, tipo de halogênio substituinte (2,6-

dibromopiridina e 2,6-dicloropiridina), e tipo de reação inicial (homo-acoplamento ou

hetero-acoplamento). Nas reações de hetero-acoplamento foram escolhidos os

seguintes substratos: 2-bromopiridina ou 2-cloropiridina e 2,6-dibromopiridina ou 2,6-

dicloropiridina.

As reações de homo-acoplamento com NiBr2 não apresentaram bons resultados,

não havendo a formação de terpirdina e obtendo-se 14% de bipiridina. Já nas reações

de hetero-acoplamento foam obtidos bons rendimentos de bipiridina (56 à 99%), mas

não gerou o produto desejado, a 2,2’6:6’’-terpiridina.

Nas reações em que se utilizou anodo de zinco, foi observado uma etapa de

transmetalação que leva à formação de intermediário organozinco em grandes

quantidades, apresentando bons rendimentos de terpiridina (10 à 57%) na presença

da 2,6-dicloropiridina e [Ni(bpy)]Br2. Nas reações com ânodo de ferro não foi

observada a formação de intermediários a partir da reação com Iodo, porém obteve-

se bons resultados na formação de 2,2'-bipiridina (88%).

Palavras -chaves: Terpiridina, Acoplamento
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.

ABSTRACT

In this work, has been investigated the application of the electrocatalytic method

for the synthesis of 2,2’:6’,2”-terpyridine in the presence of the a nickel catalyst,

[Ni(bpy)]Br2. For conducting the reaction, zinc or iron electrode was used as the

sacrificial anode and Nickel porous trap was employed as the cathode using an 0.2M

aqueous solution of sodium iodide in an undivided cell.

Several reaction parameters were investigated: sacrificial anode, concentration

of the catalyst, halogenated reagent (2,6-dibromopyridine e 2,6-dicloropyridine) and

type of initial reaction (homo-coupling or hetero-coupling). In the hetero-coupling

reactions, the following substrates were chosen: 2-bromopyridine/2-dichlororpyridine

and 2,6-dibromopyridine/2,6-dichloropyridine.

The reactions of homo-coupling with NiBr2 were not successful, 2,2’:6’,2”-

terpyridine was not observed, giving only 2,2'-bipyridine (14%) as product. Hetero-

coupling reactions also gave only 2,2'-bipyridine (56 - 99%).

A transmetallation step has been observed in reactions using zinc anode,

producing organozinc intermediate in large amounts, showing good results to

2,2’:6’,2”-terpyridine (10 - 57%) in presence of 2,6-dicloropyridine and [Ni(bpy)]Br2.

This behavior was not observed in reactions carried out with iron anode, however 2,2'-

bipyridine was obtained in good yields (88%).

keywords : Terpyridine, Coupling
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. 2,2':6',2''-Terpiridinas 

 

As terpiridinas são moléculas aromáticas constituídas por três anéis 

piridínicos, utilizadas largamente em química inorgânica de coordenação como 

ligante monodentado, bidentado e tridendado, as quais são coordenadas com metais 

de transição1. Isso se deve à presença de átomos de nitrogênio situados nos três 

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

o metal ou cátion metálico, formando complexos estáveis ou instáveis2. Em adição, 

servem como material de partida para a preparação de uma certa variedade de 

terpiridinas substituídas de interesse3. São diversas as propriedades e aplicações 

dos compostos derivados das terpiridinas, dentre as quais destacam-se as 

propriedades catalíticas, eletroquímicas, fotoquímicas e fotofísicas, sendo usada 

também como reagente para determinação de metais.4 

NN N

2,2':6’,2''-terpiridina (I) 

 

1.2. Métodos de Obtenção de 2,2':6',2''-Terpiridinas 

Muitos grupos de pesquisa vêm investindo em novas rotas sintéticas para se 

obter terpiridinas, devido à sua grande aplicabilidade, e por servirem como 

precursores de outros compostos de interesse, na química inorgânica e na química 

                                                 
1.  Constable, E. C.; Adv. Inorg. Chem. Radiochem. 1986, 30, 69. 
2.  Uenishi, J.; Takana, T.; Nishiwaki, K.; Wakabayashi. S.; Oae Shigeru.; Tsukube. H.; J. Org. Chem. 1993, 58, 4382. 
3.  Dietrich-Buchecker, C. O. Marnot, P. A.; Suavage, J. P.; Tetrahedron Lett. 1982, 5291. 
4.  Constable, E. C.;  Ward,  M. D.; Corr, S.;  Inorg. Chim. Acta  1988, 141, 201. 
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de coordenação. Existem dois métodos de síntese comuns para a obtenção de 

terpiridinas:  

i) Reações de acoplamento de três unidades de piridina (por acoplamento oxidativo 

de piridina 5,6 ou por acoplamento de bromopiridinas7 segundo Ullman8), entretanto 

essa estratégia apresenta baixos rendimentos e envolvem a separação de misturas 

de diferentes oligômeros e regioisômeros, freqüentemente causa dificuldade na 

separação.                                                                                                     

ii) Sínteses nas quais o anel piridínico central é construído9. Mesmo sendo a 

estratégia mais racional, é bastante extensa e as etapas de reação são 

inconvenientes.  

Embora a terpiridina seja comercialmente disponível, as rotas sintéticas 

atuais apresentam um custo elevado. Por isso, existe a necessidade e importância 

de buscar novas rotas sintéticas, envolvendo bons rendimentos e simplicidade 

metodológica que possa diminuir os custos e também abrir fronteiras para obtenção 

de terpiridinas substituídas. 

 

1.2.1. Reações de Acoplamento Envolvendo Halo-piridinas 

 

Denominam-se reações de acoplamento aquelas em que novas ligações são 

formadas, unindo duas moléculas iguais ou diferentes. No caso específico de halo-

piridinas, ligações C-C são formadas por meio de uma reação química. 

As reações de acoplamento, ocorrendo entre átomos situados em moléculas 

distintas, ou seja, intermoleculares, podem ser divididas em dois tipos: 

                                                 
5.  Morgan, G.; Burstall, F.H.; J. Chem. Soc. 1937, 1649. 
6 . Badger, G. M; Sasse, W. H.F.;  J. Chem. Soc. 1956,  616. 
7.  Burstall, F; H.; J. Chem. Soc. 1938, 1662. 
8.  Ullman F. Ber.1903, 36, 2389 
9.  Potts, K. T.; Cipullo, M. J.; Ralli, P.; Thodoridis, G.; Winslow, P.;   Org. Synth. 1985,  64, 189. 
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i) Homo-acoplamento: são aquelas em que ligações C-C são formadas a partir de 

átomos de carbono presentes na mesma molécula, originando um dímero. 

N NNR X R R

R = H, CH3

X = Cl, Br, I  

Esquema 1: Reação de Homo-acoplamento. 

 

ii) Hetero-acoplamento ou acoplamento cruzado10: são aquelas em que a formação 

de ligações C-C ocorre a partir de moléculas diferentes. 

N NXN

R1 +

N X

R2 R2R1

X = Cl, Br, I

R1 = H, CH3

R2 = H, CH3

 

Esquema 2: Reação de Hetero-acoplamento. 

 

 As bipiridinas e terpiridinas podem ser obtidas por reações de acoplamento de 

compostos piridínicos correspondentes. O método clássico para obtenção de 

bipiridinas e terpiridinas por acoplamento é a reação de Ullmann7, neste tipo de 

reação ocorre o acoplamento de derivados halo-piridina, catalisado por cobre à alta 

temperatura. Este mesmo método também pode ser utilizado para síntese de 

terpiridinas e tetrapiridinas, como descrito por Burstall6 (esquema 3). 

 

 

 

                                                 
10.  Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; Troupel, M.; Top. Curr. Chem. 1997, 141-173. 
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N NBr

+

+

+

NN Br NN

N N

N N N N

Cu
Difenil,

 

Esquema 3. Síntese de I pelo método de Burstall6 (rendimento global 10%). 

 

Outros métodos de obtenção de bipiridinas substituídas por acoplamento, são 

relatados na literatura, como aqueles que envolvem compostos organometálicos, 

tais como piridil-lítio11,12,13 e compostos organometálicos de estanho14. Nessas 

reações é grande o uso de catalisadores a base de metais de transição, tais como 

de Ni0. 15 (esquema 4) e paládio16, 17, 18 . 

N NNR X R R
Ni(CO)

2
(PPh3)2

R= H, py, ph

X = Cl, Br, I

 

            Esquema 4. Acoplamento de halopiridinas, catalisada por um complexo de Ni0.         

 

 

 

                                                 
11. Parks, J. E.; J. Organometal. Chem. 1973, 56, 53. 
12. Kawai, T.; Furukawa, N.; Oae, S.; Tetrahedron Lett. 1984, 25, 2549. 
13. Oae, S.; Inubushi, Y.; Yoshihara, M.; Phosphorus, Sulfur, and Silicon 1995, 103, 101. 
14. Yamamoto, Y.; Tanaka, T.; Yagi, M.; Inamoto, M.; Heterocycles 1996, 42, 189. 
15.  Leadbeater, N, E.; Resouly, S, M. Tetrahedron Lett.; 1999, 40, 4243. 
16.  Hassan, J.; Penalva, V.; Lavenot, L.; Gozzi, C.; Lamaire, M.; Tetrahedron 1998, 54,13793. 
17.  Fernando, S. R. L.; Maharoof, U. S. M.; Deshayes, K. D.; Kinstle, T. H.; Ogawa, M.Y.; J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 5785. 
18.  Newkome, G. R.; Gross, J.; Patri, A. K..; J. Org. Chem. 1997, 62, 3013. 
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1.2.2. Síntese de terpiridinas a partir do método de ciclização 

 

A literatura relata métodos de obtenção de terpiridinas que envolvem etapas 

de reação relativamente complexas e difíceis de serem obtidas. Algumas delas 

podem ser produzidas pelo método de Potts e et al.9 (anel central piridínico é 

construído) aqui já mencionado, porém esta síntese apresenta várias etapas 

(esquema 5).  

N

O

CH3

1)

N

O

SCH3
N NN

SCH3

N NN

t-BuOK/THF

2)

3)
2)

N1)
t-BuOK

CH3

CS2

SCH3

AcOH

NH4OAc

NiCl2
NaBH4

COOCH3

I

27,5%

 

Esquema 5. Síntese de I pelo método de Potts et al.9  

 

Uma outra possibilidade de síntese da terpiridina em que o anel piridínico 

central é construído, pode ser feita através do método de Constable et al.8 (esquema 

6). 

Py
+

N

O

N

I
-

[NH4] [OAc]

NN

O

N N

+

31,2%

+ -

 

Esquema 6. Síntese de I pelo método de Constable et al.8  

 



Introdução 6 
 

1.3. Eletrossíntese Orgânica 

 

A eletroquímica orgânica foi utilizada pela primeira vez com sucesso por 

Kolbe em 1849 19. Entretanto, o seu uso não teve muito sucesso durante muito 

tempo, devido à ausência de técnicas instrumentais sofisticadas que fossem 

capazes de estudar a transferência de elétrons, assim como as reações acopladas 

em solventes não aquosos com condições estritamente anidras20. Somente após um 

século é que a eletrossíntese orgânica passou a ter um papel importante na química 

orgânica, apresentando viabilidade econômica no campo industrial21. 

Atualmente a área de eletrossíntese orgânica tem mostrado ser 

potencialmente interessante e tem sido largamente estudada pela comunidade 

científica com importante destaque22, onde foram implementados os primeiros 

processos eletroquímicos na produção de diversos compostos de interesse como 

por exemplo: cloro, soda cáustica, magnésio, alumínio, adiponitrila (precursor do 

Nylon), etc.23,24,25  

Sua eficiência do ponto de vista sintético, deve-se ao fato da via 

eletroquímica tornar possível a síntese de produtos dificilmente obtidos pelos 

métodos convencionais, devido às condições experimentais serem flexíveis, 

podendo-se trabalhar em baixos ou elevados potenciais. As vantagens da 

eletrossíntese orgânica26,27,28 são as seguintes: 

 

 
                                                 
19.  Kolbe, H.; Ann. 1849,  69, 257. 
20. Speiser, B., current Organic Chemistry, 1999, 3, 171. 
21. Haupin, W. E.; J. Chem. Ed., 1983, 60, 279. 
22. Alkire, R. C.; J. Chem. Ed., 1983, 60, 274. 
23.  Wagenknecht, J. H.; J. Chem. Ed. 1983, 60, 271. 
24.  Danly, D.; Hydrocarbon Process. 1981, 161. 
25.  Danly, D.; Chem. and Ind. 1979, 439. 
26.  Rifi, M.R., Covitz, F. H., Introduction to organic eletrochemistry, 1974 
27.  Weinberg, N. L.; J. Chem. Ed., 1983, 60, 268. 
28.  Simonet, J.; Baoux,P.; L’Actualité Chimique , 1998, 24-32. 
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 Possibilidade de especificidade e seletividade. 

 Aplicáveis para compostos termicamente sensíveis. 

 Favorece a formação de produtos de interesse, evitando produtos 

secundários durante a reação. 

 Viável economicamente, pois o elétron pode ser considerado como um 

reagente barato. 

 Não são necessárias quantidades estequiométricas de agentes oxidantes 

e redutores, sendo menos agressiva ao meio ambiente. 

 Estuda o comportamento de reagentes e eletrodos em meio líquido. 

 Obtenção das constantes cinéticas e termodinâmicas dos sistemas. 

 As reações exigem condições energéticas mais brandas. 

 As reações podem ser feitas à pressão e temperatura ambiente. 

 Não exigem atmosfera inerte ou seca e podem usar H2O como solvente. 

 Apresenta simplicidade na purificação e isolamento dos produtos. 

Para os processos eletroquímicos ocorrerem é necessário que os reagentes 

estejam em solução e apresentem grupos doadores de elétrons e receptores de 

elétrons na molécula orgânica, onde há troca de elétrons com o eletrodo durante a 

reação. Caso se deseje realizar uma reação entre espécies de mesma polaridade, a 

eletroquímica orgânica também mostra-se adequada e viável para este fim, pois esta 

inversão de polaridade, conhecido como Umpolung29, se dá pela própria 

transferência de elétrons, sendo de difícil realização por meio dos métodos 

convencionais. 

Unindo todas as vantagens que a eletrossíntese apresenta, pode-se dizer 

que esta é uma ferramenta poderosa e eficaz para síntese de compostos orgânicos 

difíceis de serem obtidos pelo método convencional, que teria um alto custo. Além 
                                                 
29 . Schmittel, M.; Top. Curr. Chem. 1994, 169, 183. 
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da possibilidade de surgir uma maior variedade de processos de oxidação, ou de 

redução com o uso de técnicas eletroquímicas. 

 

1.3.1. Eletrólise 

 

A eletrólise baseia-se em reações com transferência de elétrons e associada 

a diversos fenômenos químicos que ocorrem nos eletrodos, imersos em uma 

solução condutora e provocados pela passagem de uma corrente elétrica30. 

Atualmente vários compostos orgânicos podem ser sintetizados por 

eletrólise, que é uma técnica útil para auxiliar nas definições mecanísticas. Pode ser 

classificada de acordo com o parâmetro controlado (corrente ou potencial). O 

potencial é aplicado entre dois eletrodos, o cátodo e ânodo, que estão em contato 

com um meio condutor (solvente/eletrólito de suporte) onde a reação principal se 

processa no eletrodo de trabalho. O sentido e a velocidade de uma transferência 

eletrônica entre o eletrodo e a solução podem ser controlados por meio de um 

potencial aplicado entre os dois eletrodos (trabalho e auxiliar). 

O eletrodo pode atuar como um agente redutor ou como um agente 

oxidante, transferindo elétrons para ou das espécies em solução31. Para que 

aconteça uma redução é necessário um conteúdo energético mínimo dos elétrons a 

serem transferidos, antes que a transferência ocorra. Para isso é de fundamental 

importância existir similaridade energética e simetria dos orbitais envolvidos na 

transferência de eletrônica.  

 Parâmetros como, solvente, eletrólito de suporte, concentração das 

espécies eletroativas, agitação da solução, forma e material dos eletrodos, tipo da 

                                                 
30.  Denaro, A. R. Fundamentos da Eletroquímica; Edgar Blücher: São Paulo, 1974; p 121. 
31.  Brett,  A. M. O.; Brett C. M. Eletroquímica: Principios, Métodos e Aplicações; Oxford University Press; Oxford, 1996. 
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célula eletroquímica e a corrente aplicada devem ser controlados, pois afetam a 

cinética e o mecanismo do processo de eletrodo. Dentre esses fatores, dois são de 

grande importância: o solvente (atividade protônica, janela de potencial, viscosidade, 

acidez/basicidade e dissolução de eletrólitos, substratos e reagentes) e o eletrólito 

de suporte (janela de potencial e dissolução).  

O contato entre o eletrodo e o eletrólito de suporte deve ser maximizado 

(aumento da superfície do eletrodo, concentração do eletrólito) para obter um bom 

rendimento, sendo necessário, algumas vezes, a aplicação de sobrepotenciais 

bastante elevados para ultrapassar a resistência da solução. 

 

1.3.2. Tipos de Eletrossíntese 

 

 As reações eletroquímicas podem ser classificadas como: direta e indireta 

32,33A diferença entre elas está na maneira como a transferência eletrônica ocorre 

em relação ao substrato.  

Na reação eletro-orgânica direta, a transferência de elétrons ocorre 

diretamente entre o substrato (substância orgânica) e o eletrodo de trabalho, mas 

complicações podem ocorrer devido à alta tensão e ausência de seletividade34. 

Em uma reação eletro-orgânica indireta, o substrato não troca elétrons 

diretamente com o eletrodo de trabalho, mas sim através da ação mediadora de 

alguma substância eletroativa, que pode ser um catalisador homogêneo ou um 

catalisador heterogêneo (imobilizado na superfície do eletrodo, enquanto o substrato 

está em solução35, sendo chamado por isso de eletrodo modificado).  

                                                 
32. Torii, S. Electroorganic synthesis Methods and Applications. Part 1: Oxidations; Kodansha: Tokyo, 1985, p 5. 
33. Eberson, L. Modern Synthetic Methods; John Wiley & Sons: Chichester, 1980, p 23. 
34. Shono, T.; Tetrahedron, 1984, 40, 811. 
35. Dalrymple, I. M.; Jones, A. R.; Millington, J. P.; 149th Meet. Electrochem. Soc., Abstr. No. 275 Washington 1976. 
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Assim o eletrodo funciona como uma fonte redox equivalentes, quando 

aplicado 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 potencial36,37,38,39. 

A reação eletro-orgânica indireta apresenta maior complexidade 

mecanística, além da possibilidade de apresentar duas etapas consecutivas 

(heterogênea e em seguida a homogênea) cada uma com características 

específicas e bem distintas: 

- Etapa heterogênea: Ocorre a transferência de elétrons entre o eletrodo de trabalho 

e o mediador, também chamada de ativação.  

- Etapa homogênea: Ocorre a reação redox entre o mediador ativo e o substrato, de 

acordo com o esquema 7. 

 

 Me

 

 

 

 
Medox

dred SX ox

SXred Produtosk

k

Heterogênea Homogênea

Catodo

e-

1

2

 

                                     Medox,red = mediador oxidado, reduzido; SX = substrato 

Esquema 7. Transferência eletrônica entre o eletrodo de trabalho e o mediador (etapa heterogênea) 

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

 

O mediador, que pode se utilizado em quantidades catalíticas (eletrocatálise), 

reagirá com o substrato (transferência indireta de elétrons no seio da solução, ou 

                                                 
36. Becker, J. Y.; Kerr, J. B.; Pletcher, D.; Rosas, R.; J. Electroanal. Chem..; 1981, 117, 87. 
37. Pletcher; D.; J. Electroanal. Chem.; 1984, 179, 263. 
38. Esteves, A. P.;Freitas, A. M.; Medeiros, M. J.; Pletcher,  D.; J. Electroanal. Chem., 2001, 499, 95. 
39.  Handique, J. G.;Purkayashtha, A.; Baruah; J. B.; J. Organomet. Chem. 2001, 620, 90. 
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próximo à interface do eletrodo), sendo continuamente regenerado no eletrodo. O 

mecanismo envolvido ocorre em três etapas: 

 

 

 

 

 Essa etapa d
 envolve difus

Medred +

    Essa etapa é 

velocidade d

 

 

 

 

  

  

Nessa última etap
equivale

Este método pod

modificado), que atua co

superfície do eletrodo, 

substrato. Neste caso nã

redox e produtos. 

A eletrossíntese

elétrons, entre o mediad

de duas maneiras: ''out c

Numa reação ''o

obtenção do oxidante sã

                                            
40. Torii, S. Electroorganic synthesis 
41. Eberson, L. Modern Synthetic Me
MedredMedox
e

    (1) 

epende da transferência eletrônica para o mediador e 

ão, migração, convecção e dimensões do eletrodo. 
SXox SXred
k1
k2

Medox +
  (2) 

quase sempre a etapa determinante da reação e a sua 

epende do substrato e do meio reacional do Sxred. 

 

   

 

ProdutosSXred
k

   (3) 

a, o SXred pode reagir com uma base, solvente ou reagente

nte e o controle do meio reacional é fundamental. 
e ser usado com catalisadores heterogêneos (eletrodo 

mo agente redox, onde são ativados eletroquimicamente na 

sendo regenerado continuamente após a reação com o 

o é necessário haver uma etapa de separação do agente 

 indireta é denominada homogênea quando a troca de 

or e substrato, se dá no seio da solução podendo ser feita 

ell'' ou ''in cell''40,41 

ut cell'' (esquema 8) as condições do meio reacional para 

o agressivas ao substrato, portanto a reação redox entre o  

     
Methods and Applications. Part 1: Oxidations; Kodansha: Tokyo, 1985, p 279. 
thods; John Wiley & Sons: Chichester, 1980, p 69. 
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mediador e o substrato deve ser realizada em um compartimento (reator) diferente 

daquele que é obtido o produto (célula eletrolítica). No final do processo, o mediador 

(inativo) é regenerado na célula eletrolítica, sendo novamente adicionado ao reator.  

   Esquema 8. Processo eletroquímico em ''Out  cell” 40 

CÉLULA
ELETROLÍTICA

SUBSTRATO

REATOR

MEDIADOR ATIVO

MEDIADOR  INATIVO

PRODUTO

SEPARADOR

CÉLULA
ELETROLÍTICA

SUBSTRATO

REATOR

MEDIADOR ATIVO

MEDIADOR  INATIVO

PRODUTO

SEPARADOR

 

As vantagens das reações em ''out cell'' estão na inexistência de 

interferências do substrato ou produtos na reação que ocorre no eletrodo e o fato 

das reações eletroquímicas poderem ser otimizadas de forma independente. 

 O processo ''in cell'' é mais recente e tem sido bastante empregado nas 

reações redox (esquema 9). Neste processo o mediador pode ser gerado no próprio 

compartimento em que a reação redox ocorre. Logo o mediador pode ser usado em 

quantidades catalíticas, que incluem uma variedade muito grande de não-metais e 

sistemas orgânicos redox.  
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          Esquema 9. Processo eletroquímico ''in cell''.41 

CÉLULA
ELETROLÍTICA

SUBSTRATO

CÉLULA
ELETROLÍTICA

MEDIADOR 
PRODUTOS

SEPARADOR
CÉLULA

ELETROLÍTICA

SUBSTRATO

CÉLULA
ELETROLÍTICA

MEDIADOR 
PRODUTOS

SEPARADOR

 

As vantagens dos processos que ocorrem ''in cell'' são: menor custo, maior 

facilidade na separação dos produtos, substrato e mediador, além de apresentar um 

sistema simples com aplicação catalítica. No entanto as reações ''in cell'' ocorrem 

por meio da eletrossíntese orgânica indireta, já que o substrato orgânico, 

intermediários reativos e produtos, não sofrem reações diretamente no eletrodo e 

não interferem na regeneração do mediador. 

 

1.3.3. O Uso de Complexos de Metais de transição em Eletrossíntese Orgânica 

 

Os compostos de coordenação são formados a partir de ligações entre 

ligantes e um íon metálico central e são freqüentemente usados em química 

orgânica sintética para várias aplicações. 

Os metais são formados por átomos densamente compactos, com alta 

superposição entre eles, logo não detêm níveis eletrônicos de energia bem 

definidos, e sim constituem um contínuum de níveis ocupados pelos elétrons 

disponíveis. Metais de transição com um alto estado de oxidação atuam como fortes 
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oxidantes, já os metais com baixos estados de oxidação (redutores) são 

caracterizados por um excesso de densidade eletrônica do metal, que obtém 

estabilização na presença de ligantes capazes de reduzir essa densidade eletrônica. 

O comportamento dos elétrons em um metal pode ser compreendido, em 

parte, pela análise do nível energético de Fermi (EF), que corresponde à energia dos 

orbitais ocupados de maior energia (HOMO). Esse nível não é fixo, podendo ser 

modificado pela tensão. Dependendo da posição do nível de Fermi e da composição 

da solução, o processo de transferência de elétrons pode ser termodinamicamente 

favorecido. 

Os ligantes possuem um orbital ocupado de maior energia (HOMO) e um 

orbital anti-ligante desocupado de menor energia (LUMO) de simetrias e energias 

apropriadas de sobreposição (overlap) com orbitais d do metal.  Os ligantes 

presentes nos compostos de coordenação podem apresentar algumas posições de 

coordenação42, sendo considerados como: 

 Ligantes monodentados: Ocupa apenas uma posição na esfera interna de 

coordenação com o átomo central (metal)  

 Ligantes bidentados: Ocupa duas posições de coordenação do metal. 

 Ligantes polidentados:Ocupa mais de duas posições de coordenação. 

 Ligantes quelatos: Quando uma estrutura cíclica se forma (garra). 

Em geral os ligantes quelatos proporcionam uma alta estabilidade ao 

complexo com relação à perda destes ligantes, pois a dissociação requer a quebra 

de duas ou mais ligações. Quanto maior for o número de anéis formados mais 

estável será o complexo.43  

                                                 
42.  Mahan, B.M.; Myers, R. J. Química um curso universitário, 4° ed.; Edgard Blücher: São Paulo, SP, 1995; p 428. 
43.  Lee, J. D. Química Inorgânica, 3ª ed; Edgar Blücher: São Paulo, SP, 1980, p 420. 
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Os complexos com metais de transição podem ser usados como 

catalisadores redox (regenerados continuamente durante o processo), nesse caso a 

transferência de elétrons ocorre em duas etapas: Uma etapa heterogênea (entre 

eletrodo e complexo) e outra etapa homogênea (entre espécie eletrogerada e  

substrato) com formação de ligações e de vários compostos de coordenação ao 

longo da reação. A vantagem é que esses complexos podem ser usados em 

quantidades catalíticas.  

Caso ocorra em uma única etapa dizemos que se procede via esfera externa 

(outer sphere), sem a formação de ligação. No caso de várias etapas e formação de 

intermediários temos um mecanismo de esfera interna (inner sphere). 

Muitos complexos com metais de transição, com alto estado de oxidação 

são fortes oxidantes, e são freqüentemente usados na química orgânica sintética. 

Os mais comuns regenerados são: Cr6+, Ce4+, Mn3+, Fe3+, Hg2+, Pd2+, complexos de 

Ru4+, etc. 

 Os agentes redutores mais investigados são aqueles com baixos estados de 

oxidação: Fe2+, Ti2+, Sn2+, V3+, Cr2+, e os complexos de Pd0, Sn0, Ni0, Co+, Rh+ e 

Fe0.44 Em reduções de haletos tem destaque os complexos com Ni, Pd e Co. 

Podemos classificar os complexos de níquel em duas classes, a primeira 

envolvendo os complexos de Ni2+ cuja redução ocorre em -1,2 V vs ECS (eletrodo 

de calomelano saturado), levando às espécies muito reativas correspondentes a Ni0. 

Destacando-se os complexos de Ni2+ ligados a 2,2’-bipiridina (II), e o brometo de 

níquel, que serão utilizados neste trabalho. 

Também podemos citar complexos de Ni2+ cuja redução ocorre em -1,6 V vs 

ECS levando a intermediários de Ni+, que sofrem redução em potenciais mais 

                                                 
44 Gutzwiller, J.; Pizzolato,G.; Uskovic, M.; J. Am.  Chem. Soc. 1971, 93, 22. 
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negativos. Esta classe apresenta complexos de Ni2+ ligados a ligantes 

tetradendatados.45 

 A catálise com complexos metálicos apresentam várias vantagens46, como: 

 Baixa sensibilbidade a impurezas. 

 Possibilidade de seletividade através da mudança do ligante. 

 Condições reacionais mais brandas. 

 Alta disponibilidade do centro ativo para interagir com o substrato. 

 Aplicação de potenciais fixos. 

 

1.3.4. Reações de Acoplamento Eletrorredutivo Catalisadas por Metais de 

Transição 

 

Em 1976 Jennings47 iniciou estudos com reações de eletrodimerização de brometos 

de alquila em DMF, o qual tratava de processos de eletrorredução e catálise com 

complexos de metal de transição, através da eletrólise entre dois metais (eletrodos 

de Ni, Al, ou Cu), o que levou a vários trabalhos publicados 48,49,50,51,52, 

demonstrando que esta técnica eletroquímica é de grande interesse na síntese 

orgânica. 

Na década de 80, foram desenvolvidos trabalhos na síntese de biarílas, 

utilizando haletos de arila como reagentes e o complexo [Ni(PPh3)]Cl253
 como 

precursor catalítico.  

 

                                                 
45. Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; Troupel, M.; Top. Curr. Chem. 1997, 145. 
46. Meyer, T. J., J. Electrochem.  Soc., 1984, 131, 221 
47. Jennings, P.W.; Pillsbury D.G.; Hall, J.L.; Brice, V.T; J. Org. Chem 1976, 41, 719 
48. Lu, Y. H.; Su, Y. O.; J. Electroanal. Chem. 1998, 446, 25. 
49. Barnett, C. J.;. Burstein, G. T.; Kucernak, A. R. J.; Williams, K. R.; Electrochimica Acta 1997, 42, 2381. 
50.  Winkler, K.; Krogulec, T.; J. Electroanal. Chem. 1995, 386, 127. 
51. Durandetti, M.; Meignein, C.; Périchon, J.; J. Org. Chem. 2003, 68, 3121. 
52. Kuzmann, E.; Varsanyi, M. L.; Nomura, K.; Ujihira, Y.; Masumoto, T.;Principi, G.,  Electrochem. Commun. 2000, 2, 130. 
53. Troupel, M.; Rolin, Y.; Sibille, S.; Fauvarque, J. F.; Périchon, J.; J. Organomet Chem. 1980, 202, 435. 
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Figura 1: Estrutura do complexo [Ni (bpy)]Br2. 

Outros pesquisadores empregaram níquel complexado com II (figura 1) em 

combin

 

Em seguida surgiram novas rotas sintéticas na eletrossíntese de biarílas 

como, 

            

                                                

Br-

Br-

II

N
N Ni

 

 

ação com ânodo de sacrifício, o que facilitou a implementação de células 

com apenas um compartimento, além da obtenção de bons rendimentos na síntese 

de biarilas partindo de haleto de arila (esquema 10) 54. 

Esquema 10. Síntese  de biarilas a partir de haletos de arila.

(70 - 90%)
  

2ArX + 2e 
DMF , Ânodo de Mg

Ar-Ar + 2X
X = I, Br, Cl  

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

 

por exemplo, o uso de brometo ou iodeto de arila55 como reagente e o 

complexo [Pd(PPh3)2]Cl2 como precursor catalítico (esquema 11). 

Esquema 11. Síntese de biarilas usando [Pd(PPh3])]Cl2 e haleto de arila. 
 

2ArX + 2e 
DMF , Alta 
temperaturaX = I, Br  (50 - 98%)

  

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

- 

 

 
54.  Meyer, G.; Rollin, Y.; Périchon, J.; J. Organomet. Chem. 1987, 333, 263. 
55.  Tori, S.; Tanaka, H, Morisaki, K.; Tetrahedron Lett. 1985, 26, 1655. 
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Também existe a possibilidade de utilizar como reagente o ariltriflato56 

(triflato s= CF3SO3
-) e como catalisador a base de paládio em altas temperatura  

(esquema 12). 

e
-[Pd(PPh3)]Cl2 

DMF

(10%)

90°C
OTf

-
ArOTf2 + 2 Ar-Ar+

(50-70%)

2

 

Esquema 12. Síntese de biarilas usando [Pd(PPh3)]Cl2 e  ariltriflato. 

Devido ao grande interesse na busca de explicações para essas reações, 

estudos

 étodo de acoplamento eletroquímico catalisado pelo complexo 

[Ni(dppe

desse esquema, se verifica que inicialmente tem-se a redução do  

Ni2+ dire

ocorre adição oxidativa ao 

haleto a

                                                

 

 foram realizados a fim de compreender o mecanismode formação de 

produtos57. 

O m

)]Cl2, (dppe= difenilfosfinoetano) mostrou ser bastante eficiente e foi uma 

das primeiras reações deste tipo a ter o seu mecanismo de reação elucidado 

(esquema 13).  

Através 

tamente no cátodo, formando o complexo de Ni0. Em seguida a espécie Ni0 é 

oxidada pelo haleto aromático, formando-se um novo intermediário Ni2+, sendo 

depois reduzido a Ni+ com posterior perda do halogênio.  

Com a continuação do mecanismo, novamente 

romático, formando o intermediário Ni3+, que em seguida libera o dímero 

aromático através de uma eliminação redutiva, formando o Ni+, por fim o Ni0 é 

regenerado no processo pela eletrorredução do Ni+ e há continuidade do ciclo 

catalítico. 

 
56. Jutand, A.; Négri,S.; Mosleh, A.; J. Chem. Soc. 1992, 1729. 
57. 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 13. Mecanismo do acoplamento eletroquímico de haletos de arila com  [Ni(dppe)]Cl2.57 

 

O mecanismo reacional é semelhante quando o complexo de níquel é coordenado 

com II, só que podem existir outros mecanismos alternativos, em que o 

desproporcionamento de Ni+X regenera o Ni2+.(esquema 14) 45. 

 

[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 14. Mecanismo do acoplamento eletroquímico de haletos de arila com [Ni(bpy)]X2. 
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1.3.5 Hetero-acoplamento de Haletos de Arila 

 
Na tentativa de se obter biarilas assimétricas foram realizadas reações de 

heteroacoplamento com dois heletos de arila diferentes, combinando a 

eletrorredução e catálise com complexos de níquel ou paládio. Porém, devido a 

competição dos processos de hetero e homo-acoplamento, a seletividade era 

afetada.  

Caso a reatividade dos haletos sejam semelhantes na etapa de adição 

oxidativa, faz-se uma distribuição estatística de 2:1:1 dos três possíveis compostos, 

o assimétrico e os dois simétricos, respectivamente45. Mas se a reatividade dos dois 

compostos diferem bastante, os resultados obtidos poderão ser significativos quando 

ocorrer um ajuste na concentração dos reagentes através da adição lenta do haleto 

mais reativo, durante a eletrólise. Este procedimento serve tanto para o acoplamento 

de haletos de arila tendo grupos doadores como para grupos retiradores de elétrons, 

Esquema 15. Acoplamento de haletos de arilas tendo g

na presença do complexo [Ni(bpy)] (esquema 15).58  

s doadores e grupos retiradores de 

elétrons na presença de [Ni(bpy)]Br2 com adição  lenta do haleto mais reativo durante a eletrólise. 

ico 

e/ou pir

                                                

rupo

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

 

A síntese de compostos 2-arilpiridinas com substituições no anel benzên

idínico59 pode ser realizada utilizando o método de eletrorredução, onde os 

 
58. Meyer, G.; Troupel, M.; Périchon, J.; J. Organomet. Chem. 1990, 393, 137. 
59. Gosnini, C.; Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; Tetrahedron Lett. 2000, 41, 201.  
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reagentes em quantidades equimolares são haletos de arila e piridina, e o 

catalisador é [Ni(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-cloropiridina ou 2-

bromopiridina, não modifica muito suas reatividades,59 podendo ser usado qualquer 

grupo substituinte no anel benzênico na reação de heteroacoplamento. 

Já a presença de grupos substituintes retiradores de elétrons provoca um 

aumento na reatividade da 2-cloropiridina e dos haletos de arila, o que facilita o 

acoplamento entre eles. O mecanismo proposto para a reação de acoplamento entre 

a halopiridina e o haleto iodeto de arila, descreve que este deve reagir mais 

rapidamente que a halopiridina a fim de obter uma seletividade do produto 

assimétrico, mas se a ordem de reatividade for invertida, a reação levará 

prioritariamente à formação de bipiridina.60 

O método para a síntese de biarílas assimétricas consiste na reação entre  

dois haletos de arila diferentes, onde ocorrem duas etapas, inicialmente a formação 

eletroquímica de um intermediário arilzinco61 catalisada por níquel, seguido por uma 

etapa química de acoplameto catalisada por Pd, com o outro reagente haleto de 

arila62 . A vantagem deste método está na grande tolerância funcional (esquema 16).  

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

                                                 
60. Gosnini, C.; Lasry, S.; Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; Tetrahedron 1998, 54, 1289. 
61. Sibille, S.; Ratovelonomanana, V.; Périchon, J.; J. Synlett. 1993, 425. 
62.  Sibille, S.; Ratovelonomanana, V.; Nédélec, J. Y.; Périchon, J.; J. Chem. Soc. 1992, 283. 
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1  

Complexo de Níquel 

 
Recentemente foi desenvolvida uma nova metodologia para a síntese de II e 

dimetil-2,2’-bipiridinas simétricas, através de reações de eletrorredução no homo-

acoplamento de 2-bromo-piridinas substituída nas posições 4,5 e 6 com o grupo 

metil, utilizando como catalisador [Ni(bpy)]. Essa metodologia demonstrou ser 

eficiente e muito promissora, formando II e bipiridinas substituídas com rendimentos 

mostrados no esquema 17 63. 

Esquema 17.  

Em reações de homo-acoplamento para síntese da 6,6’-dimetilbipiridina, 

verifica-se um bom rendimento (75%) devido os grupos metila nas posições 6 e 6’ 

não formarem um complexo estável com o Ni, por terem baixo poder quelante. Já as 

reações para síntese da 4,4’- e 5,5’-dimetil-2,2’-bipiridinas apresentam rendimentos 

moderados, isso ocorre por que formam complexos estáveis com o Ni. 

                                                

.3.6. Homo-acoplamento Eletroquímico de Halometilpiridinas Catalisado por

Dimerização eletrorredutiva da 2-bromopiridina e de 2-bromometilpiridinas.

N N

N N

2 

R 

Br 

Ni bpy

DMF, Zn ânodoN N N

N N

N N

R = H, CH 3 

32% 

45% 

44% 

35% 

75% 

 

 

 
63.  De França, K. W. R.; Navarro, M.; Leonel, E.; Durandetti, M.; Nédeléc, J-Y.; J. Org. Chem., 2002, 67, 1838. 
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Pôde-se constatar que o mecanismo envolvido neste tipo de reação é 

semelhante ao da dimerização de haletos de arila (esquema 18).  

                                       Ni2+(bpy) + 2e- → Ni0(bpy)     (1) 

Ni0(bpy) + 2-BrPy → PyNi2+(bpy)Br      (2) 

PyNi2+(bpy)Br + e- → [PyNi (bpy)]+ Br-      (3) 

PyNi+(bpy) + 2-BrPy → Py2Ni3+(bpy)       (4) 

Py2Ni3+(bpy)Br → Py-Py + Ni+(bpy)     (5) 

Ni+(bpy) + e- → Ni0(bpy)      (6) 

Esquema 18. Mecanismo da dimerização eletroquímica de halopiridinas catalisada por [Ni(bpy)]. 

  

Estudos ciclovoltamétricos comprovaram a redução de [Ni(bpy)]Br2 no 

potencial de -1,10 V/(ECS) (figura 2a) e quando colocado na presença de 1 

equivalente da 2-bromopiridina, apresentou um novo potencial de redução de -1,3 

V/(ECS), referente à redução de uma espécie intermediária, PyNiII(bpy)Br, (figura 2b) 

já que a 2-bromopiridina tem um potencial de redução de -2,3 V/(ECS) (figura 3).  

 

 

Figura 2. Voltamograma cíclico em DMF + 0,1M de N+bu4BF4
-
,  v = 0,2 V.s-1  (a) 10-2 M de 

[NiII(bpy)]Br2; (b) 10-2 M de [NiII(bpy)]Br2 na presença de 10-2 M de 2-bromopiridina63. 
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Figura 4. Voltamograma cíclico em DMF + 0,1M de NBu4BF4, v = 0,2 V.s-1, 10-2 M de 2-

bromopiridina63. 

Na reação de acoplamento, o complexo de níquel quando coordenado com duas 

moléculas do ligante (bpy) apresenta baixa reatividade à adição oxidativa das 

bromopiridinas. Uma possível explicação para isso deve-se a estabilização do níquel 

com 18 elétrons de valência, obtendo-se assim baixos rendimentos. 

A formação do complexo [Ni(bpy)]Br2 é comprovada no voltamograma da 

figura 4, onde aparece um novo pico de redução e de oxidação após a adição de II 

na solução com brometo de níquel (figura 4b) com ∆Epc = -0,2 V/(ECS). Já o brometo 

de níquel puro apresentou um pico de redução em -1,3 V/(ECS) (figura 4a). 

 

Figura 4. Voltamograma cíclico, em DMF + 0,1M de Nbu4BF4, v = 0,2 V.s-1: (a) 10-2 M de NiBr2; (b) na 

presença de 10-2 M de 2,2’-bipiridina63. 
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Com esses estudos pode-se concluir que nessas reações existem a 

possibilidade do substrato coordenar com o níquel durante a reação (in situ), 

dispensando assim o uso inicial da bipiridina, além inicialmente o reagente, 

halopiridina ser capaz de se coordenar com o Ni, permitindo que o processo 

catalítico se inicie.  

Com o propósito de melhorar os rendimentos das reações, o ferro foi 

utilizado como ânodo de sacrifício, pois os íons de ferro possuem maior afinidade 

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

hexadentados, que fazem com que diminua atividade catalítica do Ni63 (tabela 1).  

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

como ânodo de sacrifício, 10 mmol de substrato, 7% de NiBr2 , TBABF4 (0,1 M), corrente de 200 mA, 

passagem de 1500 Cb de carga e temperatura ambiente63. 

reação reagente II (%) 
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 1500 C de carga. 

 

1.3.7. Efeito do Eletrólito de Suporte e do Ânodo de Sacrifício no Homo-

acoplamento Eletroquímico de Halopiridinas 

 

 O uso de ânodos de sacrifício envolve a produção de sais em quantidades 

estequiométricas, que podem atuar como agente principal de todo processo e, em 

alguns casos, ter um efeito sinergético durante a catálise64,65. Porém esse parâmetro 

                                                 
64. Connan, A, Sibille, S., Périchon, J., J. Org. Chem., 1991, 56, 2018 
65. Gosmini, C.; Rollin, Y., Nédeléc, J-Y.; J. Org. Chem., 2000, 65, 6024 
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é freqüentemente ocultado (ex: a natureza do eletrólito de suporte). Logo reações 

com zinco podem não ser eficientes, dependendo do eletrólito de suporte.  

Essa metodologia fornece diferentes rendimentos quando aplicada na 

síntese de II a partir de halopiridinas e mostra três estágios durante a reação66: 

      1) O consumo do reagente halopiridina. 

2) Formação do intermediário. Identificado pela reação com I2, formando 

idodopiridina (esquema 19). 

3) Formação de II com rendimento próximo a 40%, que apresenta estabilidade 

semelhante a halopiridina-zinco. 

Esquema 19: Metodologia para formação de iodopiridina. 

+  ZnBrII2+
N I

R

R = -H, - C H3

R
N ZnIIBr

 

A tabela 2 mostra os rendimentos obtidos na síntese da 5,5’-dimetil-2,2’-

bipiridina, pelo homo-acoplamento do 2-bromo-5-metilpiridina com diferentes 

concentrações de eletólito de suporte, quando a intensidade de corrente e a carga 

são similiares. Podemos observar que o eletrólito de suporte influencia no 

rendimento das reações quando da variação da concentração dos mesmos. Isto 

ocorre devido ao efeito que o eletrólito causa no equilíbrio 

organozinco/organoníquel. 

 

 

                                                 
66. De França, K. W. R.; Oliveira, J. L.; Florêncio, T.;Silva, A. P.; Nédeléc, J-Y.; Navarro, M.; J. Org. Chem., 2005, 70, 10778. 
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Tabela 2. Homo-acoplamento eletrocatalítico de 2-bromo-5-metillpiridina e 2-bromopiridina, usando 

Zn como ânodo de sacrifício, 2,5 mmol de substrato, 7% de NiBr2, corrente de 100 mA, passagem de 

1500 C de carga e temperatura ambiente63. 

Reação Eletrólito 
N I(%) N (%) NN (%) 

1 TBABF4 (0,06) 29 6 65 

2 TBABF4 (0,2) 73 4 23 

3 TBAI (0,2) 78 4 18 

4 TEABr (0,2) 72 5 23 

5 NaI (0,2) 25 21 50 

* rendimento obtido após passagem de 1500 C de carga 

 

O consumo do intermediário organozinco ocorre por causa da reversibilbidade 

do processo de transmetalação (esquema 20) que é termodinamicamente favorecido 

pela regeneração do intermediário organoníquel. Porém o processo é lento, o que 

leva aos baixos rendimentos observados no esquema 17.  

N Br N

R R

R = H, CH3

+ +

Zn

L = py ou bpy

2+
Zn

2+
(L )Ni

(L )Ni Br

 

Esquema 20: Consumo do intermediário organozinco e regeneração do organoníquel. 

 

Os mecanismos da reação de homoacoplamento de haloaromáticos57 e 

halopiridinas63 usando complexo de níquel (esquema 21) mostram que o 

procedimento experimental utilizando Zn como ânodo de sacrifício passa pela 

formação de um intermediário organozinco/níquel estável, sendo consumido em uma 

etapa posterior. 
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                                               Ni2+(L) + 2e- → Ni0(L)     (1) 

Ni0(L) + 2-Br-Py → PyNi2+(L)Br       (2) 

PyNi2+(L)Br + Zn2+ → PyZn2+ Br- +  Ni2+(L)      (3) 

PyZn2+(L)Br + Ni2+(L)  →  PyNi2+(L)Br + Zn2+       (4) 

2PyNi2+(L)Br → Py2Ni2+(L) + Ni2+(L) + 2Br-        (5) 

           Py2Ni2+(L) → (L) + Ni0(L)                (6)  

Esquema 21. Mecanismo de formação da bipiridina a partir da 2-cloro ou 2-bromopiridina catalisada 

por complexo de níquel. 

 

 O mecanismo envolvendo ânodo de ferro não passa por essa etapa de 

formação de intermediário estável, portanto o acoplamento para formação da 

bipiridina praticamente não acontece. Portanto, em adição ao efeito quelante do íons 

Fe adicionados ao meio reacional (complexação com a bipiridina gerada), a não 

geração de intermediário estável leva a melhores rendimentos (tabela 1).   



 Objetivo  29 
 

2 –  OBJETIVO 

 

O presente trabalho visa desenvolver uma rota sintética em uma única 

etapa, para preparação do composto 2,2’:6’,2''-terpiridina, através de reações de 

acoplamento eletrorredutivo de dialopiridinas, utilizando a técnica de eletrólise. 

O trabalho também se propõe investigar a influência de diversos 

parâmetros reacionais (anodo se sacrifício, concentração do catalisador, tipo de 

catalisador, etc..) durante as reações de homo-acoplamento da 2,6-dicloropiridina 

e 2,6-dibromopiridina. Além desses substratos, também serão efetuadas reações 

de hetero-acoplamento com os compostos 2-bromopiridina ou 2-cloropiridina e 

2,6-dicloropiridina ou 2,6-dibromopiridina, a fim de estudar a viabilidade do uso 

desta metodologia na obtenção de terpiridina. 

Além da utilização do complexo [NiII(bpy)]Br2 como catalisador será também 

testada a possibilidade do uso do sal NiBr2, para formação de um complexo similar 

ao [NiII(bpy)]Br2, a partir da complexação com o próprio reagente. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. Reagentes, Solventes e Substratos 

Nos estudos eletroquímicos e nas preparações auxiliares foram utilizados 

reagentes grau P.A. (Aldrich, Merck, Acros ou Vetec) e solventes com padrão de 

pureza HPLC (Aldrich, Merck ou Mallinkrodt). 

 

3.2. Eletrodos e instrumentação 

 Todos os potenciais foram fixados em relação a um eletrodo de referência de 

Ag/AgCl (em solução aquosa saturada de KCl) e os eletrodos auxiliares foram de Pt 

(voltametria cíclica), Fe ou Zn (eletrólises)  com diâmetro de 0,8 cm no caso das 

eletrólises. 

 Os experimentos eletroquímicos foram realizados com um 

Potenciostato/Galvanostato AUTOLAB/PGSTAT 30, acoplado a um computador PC 

através de interface externa USB, utilizando o programa Autolab versão 4,9, para 

medida e análise dos dados subseqüentes. As voltametrias cíclicas foram realizadas 

com uma velocidade de varredura de 100 mV.s-1. 

 Eletrodos de trabalho utilizados nas eletrólises foram confeccionados com 

rede porosa de níquel (10,0 x 4,0 cm, Nitech), fixadas em fio de aço inox.  Após cada 

experimento, os eletrodos foram lavados com HCl (6,0 M) e secos (em estufa a 

100ºC ou a temperatura ambiente). 

 No caso da voltametria cíclica foi utilizado um eletrodo de disco de carbono 

vítreo (d= 5 mm) como eletrodo de trabalho. Após a limpeza com pasta de diamante, 

o eletrodo foi cuidadosamente lavado com acetona e seco. 
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 Os produtos de reação obtidos I, II e reagentes de partida foram identificados 

por comparação com amostra padrão, utilizando um cromatógrafo Varian 3380, com 

coluna capilar de 30 m Chrompack CP-SPL5CB (Varian) com rampa de temperatura 

de 10°C/min entre 60°C e 220°C, temperatura do injetor 270°C, temperatura do 

detector 290°C e fluxo de N2.  

 Os espectros de massas dos produtos I, II e intermediários reacionais foram 

obtidos em um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas de 

baixa resolução: CG/EM Finnigan GCQ, íon trap 70 eV, hélio (pureza 4.5) como gás 

de arraste e uma coluna capilar de 30m x 0,25µm, DB-5 (HP). A caracterização dos 

produtos obtidos foi realizada através de injeções de amostras padrão, comparadas 

em seguida com as amostras reais, de forma que os tempos de retenção foram 

coerentes com as amostras padrão. Foram também analisados em CG/EM e 

verificou-se que os fragmentos e o íon molecular correspondiam aos produtos. Já 

para a identificação dos intermediários, como não havia amostra padrão, os mesmos 

foram caracterizados a partir dos picos relativos aos fragmentos e íon molecular 

obtidos por espectrometria de massa. 

 

3.3 - Células Eletroquímicas 

 

3.3.1 – Voltametria Cíclica 

 Uma célula convencional de três eletrodos foi utilizada nos experimentos 

voltamétricos (figura 6). A solução de trabalho (1,0 x 10-2 M) foi preparada em 

DMF/TBABF4 (0,1 M), imediatamente antes de ser utilizada, sendo previamente 

desaerada com N2. Foi utilizado o eletrodo de Ag/AgCl como referência, carbono 

vítreo (CV) como eletrodo de trabalho e eletrodo de platina como contra-eletrodo. Os 
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voltamogramas cíclicos foram obtidos com velocidade de varredura (ν) = 0,100 V.s-1. 

Todos os experimentos foram realizados sob atmosfera de N2. 

Contra-eletrodo

Eletrodo de 
referência

Eletrodo de 
trabalho

Fluxo 
de N2

Contra-eletrodo

Eletrodo de 
referência

Eletrodo de 
trabalho

Fluxo 
de N2

 

Figura 6. Célula utilizada para voltametria cíclica. 

 

As eletrólises à corrente controlada foram realizadas em célula de vidro de 

compartimento único de 20 mL, com agitação constante e fluxo de N2 ou Ar 

mantidos durante todo experimento (figura 7). 

C átodo de 
N íquel 

Â nodo de 
Ferro  

F luxo de 
N 2 

 

Figura 7. Célula eletroquímica contendo três entradas utilizadas nas reações ‘in-cell’ 
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3.4. Procedimentos 

 

3.4.1. Preparação e Caracterização do Complexo: brometo de níquel 2,2’-

bipiridina - [Ni(bpy)]Br2
67 

 

O catalisador Ni(bpy)Br2 foi sintetizado no laboratório. Para isto, 

concentrações equimoleculares de NiBr2.xH2O (2,19 g) e de II (1,56 g) foram 

dissolvidas em 50 mL de etanol absoluto. Em seguida, a solução foi mantida sob 

constante agitação durante 12 horas a temperatura ambiente. Após este período, a 

solução foi concentrada em um rota-evaporador até a precipitação de um sólido de 

coloração verde. O produto reacional foi mantido no congelador durante 24 horas. O 

resíduo sólido foi filtrado a vácuo e lavado com 3 porções de 10 mL de etanol 

absoluto resfriado à 0oC. Após a filtração, o sólido obtido foi seco sob vácuo a 80°C. 

Foi obtido 2,09 g do complexo Ni((bpy)Br2. 

 A voltametria cíclica do NiII(bpy)Br2 sintetizado, indicou a presença de um 

sistema redox reversível com E1/2= -1,05 V (vs. Ag/AgCl, KCl sat.), característico 

Figura 5. Voltametria 

para este complexo 68  (figura 5). 

lexo de [Ni (bpy)]Br2 em DMF, v =100mVs-1, eletrodo de 

carbono vítreo e eletrodo de referência de Ag/AgCl. 

                                                     

cíclica do comp II
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67.  P. Knochel, P. Jones; Organic Reagents – A Practical Approach, 1999, Oxford University Press Inc., London. 
68.  Budnikova, Y. H.; Perichon, J.; Yakhvarov, D., Kargin,Y. M.; J. Organomet. Chem., 2001, 630, 185. 
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3.4.2. Pré-eletrólise 

Antes de iniciar a eletrólise, é necessário efetuar uma pré-eletrólise, de 

acordo 45 com a técnica desenvolvida por Nédélec et al. . Este procedimento se faz 

necessário para que ocorra uma diminuição na resistência do meio reacional através 

da injeção de sais provenientes da oxidação do ânodo de sacrifício. 

As pré-eletrólises foram realizadas a partir de 13 mL de uma solução 7,0 mM 

de 1,2

ibromoetano (esquema 22) é reduzido, produzindo 

2+ 

69, 70

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

2+ - 

2+ - r2 

bromoetano 

 

.4.3 – Eletrólise 

s, 2-bromopiridina (III), 2-cloropiridina (IV), 2,6-dicloropiridina (V) 

                                                     

-dibromoetano, contendo iodeto de sódio (0,2 M) como eletrólito de suporte, 

em meio de DMF. Foi utilizada uma corrente constante de 150 mA durante 1.800 s, 

correspondendo a uma carga total de 270 C. O potencial do sistema variou entre - 

3,5  e -1,7 V, aproximadamente. 

 Nestas condições, o 1,2-d

íons brometo no cátodo e íons M no ânodo, responsável pela diminuição da 

resistência do meio o que permite o controle e diminuição do potencial inicial da 

eletrólise , além de formar o sal MBr2 em solução.   

    

c

ânodo:              M   →   M   +  2 e

em solução:      M  +  2 Br    →   MB

Esquema 22: Redução do 1,2-di

3

 Os substrato

e 2,6-dibromopiridina (VI) foram utilizados em concentrações que variaram de 2,5 

mmol a 0,63 mmol; os catalisadores, [Ni(bpy)]Br2 e NiBr2, foram utilizados em 

 
69. Alkire, R. C.; J. Chem. Ed., 1983, 60, 274 
70.  Navarro, M.; Navarro, D. M. A. F.; Química Nova, 2004, 27, 301. 
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concentrações que variaram de 0,17 mmol a 0,70 mmol. Substrato e catalisador 

foram solubilizados em 7 mL de DMF em um sonicador, e transferidos para a célula 

eletroquímica após a pré-eletrólise. Em seguida, os eletrodos foram conectados e 

iniciou-se a eletrólise a uma corrente constante de -100 mA, durante 12.000 s, 

correspondendo a uma carga total de 1.200 C. O potencial variou de acordo com o 

sistema reacional. 

 Após cada experimento, os produtos obtidos foram tratados com 20 mL de 

solução básica (pH= 9,0) de ácido etilenodiaminotetraacético dissódico (EDTA) 0,5 

M ou NH4OH concentrado, extraídos com 3 x 15 mL de éter dietílico. 

 

  

3 Id.4.4. entificação de Intermediários 

  Para reações efetuadas com acompanhamento da concentração de 

reagentes, intermediários e produtos, foi retirada uma alíquota de 0,5 mL a cada 20 

min., e transferida para um tubo de ensaio contendo alguns cristais de I2.  Como o 

composto organozinco é muito reativo, sua análise é feita de forma indireta, através 

da formação do iododerivado.  Em seguida foi adicionado ao tubo de ensaio uma 

solução aquosa de 1,0 mL de Na2S2O3 (2,0 mL, 0,63 M) de solução aquosa de EDTA 

0,5 M (pH = 9.0) e 2,0 mL de éter etílico. Também foram utilizados, em alguns 

casos, no lugar da solução aquosa de (EDTA), 1,0 mL de hidróxido de amônio 

concentrado, na tentativa de obter uma extração mais eficaz do produto desejado. 

Separadas as fases orgânica e aquosa, a primeira foi analisada por cromatografia 

gasosa.  
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 Os compostos identificados em CG foram quantificados a partir da integração 

das respectivas áreas dos picos, e os rendimentos obtidos estão descritos nos 

resultados e discussão. 

 

3.4.5. Reações de Homo-acoplamento e Hetero-acoplamento 

 

 Para as reações de homo-acoplamento realizadas, foram adicionados à célula 

eletroquímica 2,5 mmol do composto V ou VI, e uma quantidade catalítica (7 - 30%) 

do complexo Ni(bpy)Br2, em 20 mL de DMF. Nas eletrólises, foi aplicada uma 

corrente constante de -100 mA. O potencial da célula foi monitorado para não 

ultrapassar o valor máximo de 2,0 V, para evitar a redução do substrato diretamente 

na superfície do cátodo.  

 Para as reações de hetero-acoplamento, utilizou-se o mesmo procedimento 

experimental como descrito para a reação de homo-acoplamento, sendo adicionado 

à cela eletroquímica assim que a eletrólise foi iniciada, 2,5 mmol do reagente 

monossubstituído (III ou IV) e somente após 1 h de reação, 1,25 mmol do segundo 

reagente (V ou VI) foi adicionado, de acordo com a tabela 3 abaixo: 

Tabela 3: Programação de adição dos reagentes. 

SubstratoExperimento Início         após 1h 
A III VI 
B III  V 
C IV V 

        (III) 2,5 mmol; (IV) 2,5 mmol; (V) 1,25 mmol; (VI) 1,25 mmol 

 

Nos casos em que foi realizada a adição lenta de um dos substratos, a reação 

se iniciou com 1,25 mmol do substrato V e 0,625 mmol do substrato IV. Após a 
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passagem de uma carga equivalente a 300 C, adicionou-se mais 0,625 mmol do 

substrato IV. Esta operação foi repetida mais duas vezes até atingir o valor total de 

carga igual a 1.200 C e 2,5 mmol do substrato IV. 

O tempo necessário para essa quantidade de carga é de aproximadamente 

3,3 h. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Efeito do catalisador NiBr2 para reações de homo-acoplamento de 2,6-

dicloropiridina e 2,6-dibromopiridina com ânodo de sacrifício de Fe e Zn 

 

 Reações de homo-acoplamento de 2-halopiridinas efetuadas na presença de 

NiBr2 demonstraram que a interação deste sal com o reagente, in situ, leva à 

formação do complexo de níquel, [NiII(X-py)2]Br2, necessário para inicialização do 

processo de homo-acoplamento.62 Portanto, o uso do complexo [Ni(bpy)]Br2 no inicio 

da reação não é necessário, o que permite a obtenção do produto de reação sem a 

necessidade de uma etapa de separação do ligante bpy, proveniente do catalisador. 

Com este mesmo intuito, foram realizadas reações de homo-acoplamento 

eletrorredutivo de V e VI, usando brometo de níquel (7%) como catalisador e ânodo 

de sacrifício de Fe e Zn, com o objetivo de determinar se o mesmo procedimento 

poderia ser aplicado no caso de reagentes V e VI.   

N XX N N
+

N N N

NiBr2
DMF/NaI (0,2 M)

 

          X = Cl, Br                                         II                                        I 

Esquema 23: Reação de homo-acoplamento de V e VI 

 

A tabela 4, abaixo, mostra baixos rendimentos para todas as reações de 

homo-acoplamento, sendo que a maior parte do reagente foi recuperado. Este 

comportamento indica fortemente que o complexo inicial de Ni não está sendo 

formado com estes ligantes (reagentes), ou é ineficiente para efetuar a reação de 

acoplamento e formação da 6,6’-dialo-2,2'-bipiridina, numa primeira etapa e 
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posteriormente, o composto II, levando assim ao produto desejado I. Uma possível 

explicação para esses resultados é de que os halogênios, por serem volumosos, 

ocasionariam um efeito estérico sobre o nitrogênio. No caso do bromo esse efeito é 

maior, mesmo sendo substituintes orto, para dirigentes, interferindo desta forma na 

formação do complexo inicial necessário para a catálise da reação de acoplamento. 

 
Tabela 4. Homo-acoplamento eletrocatalítico de V e VI, usando NaI (0,2 M), 2,5 mmol do reagente, 

DMF (20 mL), corrente constante (100 mA), temperatura ambiente. 

reação reagente ânodo NiBr2 (%) carga (C) py (%) bpy (%) tpy (%) 

1 V Zn 7 1200 0 14 0 

2 V Fe 7 1200 0 0 0 

3 VI Zn 7 1200 10 6 0 

4 VI Fe 7 1200 0 3 0 

 

Estudos anteriores,63 realizados com a 2-bromo-6-metilpiridina, mostram que 

a reação de homo-acoplamento é bastante eficiente tanto na presença de ânodo de 

Zn como de Fe, proporcionando rendimentos bastante elevados, (75 - 98%), 

demonstrando que o efeito estérico não pode ser o único efeito presente no 

processo. Voltando novamente à tabela 4, podemos observar que o rendimento de II 

foi maior para a reação 1, envolvendo o reagente V (14%), o que pode ser explicado 

pelo fato de que o grupo substituinte cloro apresenta efeito doador de elétrons maior 

que o efeito exercido pelo substituinte bromo, além de que o raio atômico dos dois 

substituintes é bastante diferente. 

Para obtermos uma melhor explicação sobre o processo que impede a formação do 

complexo de Ni inicial foram realizados alguns experimentos de voltametria cíclica 

envolvendo NiBr2 e o composto V (figura 8) ou VI (figura 9). 
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Figura 8. Voltamogramas cíclicos em DMF + 0,1M de N+bu4B-F4,  v = 0,1 V.s-1.  (a) NiBr2 10-2 M. 
Adição de V 10 -1M (b) 30 µL; (c) 60 µL; (d) 90 µL. 
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Figura 9. Voltamogramas cíclicos em DMF + 0,1M de N+bu4B-F4,  v = 0,1 V.s-1.  (a) NiBr2 10-2 M. 
Adição de VI 10 -1M (b) 30 µL; (c) 60 µL. 
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Através dos voltamogramas cíclicos apresentados nas figuras 8 e 9, podemos 

observar que o NiBr2 é reduzido em -1,2 V seguido da adsorção no eletrodo de 

trabalho. O fato de Ni0 não ser solúvel em meio de DMF dificulta sua oxidação, que 

ocorre somente em potenciais mais positivos (0,28 V), o que explica a diferença de 

potencial de ~1,4 V entre a oxidação e redução do Ni.  

Quando da adição dos reagentes V ou VI, ocorre o deslocamento dos 

potenciais de redução para valores mais negativos, dificultando ainda mais sua 

redução, este efeito mostra que existe interação entre o reagente e o íon metálico 

Ni2+, formando um complexo de Ni.  Para o reagente V, o deslocamento de potencial 

para valores mais negativos é menor (0,19 V), sendo necessária a adição de uma 

quantidade maior de substrato  (120 µL)  para que o potencial se estabilizasse   em  

-1.39 V. No caso do reagente VI o deslocamento de potencial foi maior (0,38 V), 

sendo necessária uma menor quantidade do ligante para que o potencial se 

estabilizasse em -1,60 V. A partir destes dados podemos retirar duas conclusões: 

1- O complexo de [Ni(Cl2-py)2]Br2 se forma em meio de DMF, sendo que o menor 

deslocamento de potencial de redução se deve ao maior efeito doador de elétrons 

dos substituintes cloro no ligante piridina. 

2-  O complexo de [Ni(Br2-py)2]Br2 também se forma em meio de DMF, 

apresentando um maior deslocamento de potencial de redução devido ao menor 

efeito doador de elétrons dos substituintes bromo do ligante piridina. 

 Com relação aos complexos [Ni(Cl2-py)2]Br2 e [Ni(Br2-py)2]Br2 podemos dizer 

que não existe atividade catalítica e o sistema redox observado não é reversível. Já 

o complexo [Ni(bpy)]Br2 (figura 4), é possível observar a redução e oxidação logo em 

seguida, mostrando que existe atividade catalítica. No caso dos complexos [Ni(Cl2-

py)2]Br2 e [Ni(Br2-py)2]Br2 isto não ocorre devido ao fato de que o ligante é também o 
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reagente, que está presente em excesso na solução, provavelmente porquê o 

complexo na forma reduzida é instável e por isso não é possível observar sua 

oxidação.  

 No entanto, podemos dizer também que não existe uma atividade catalítica 

dos complexos formados, segundo o mecanismo de reação de acoplamento de 

halopiridinas (esquema 19), quando da reação do complexo reduzido com o 

reagente (esquema 19, etapa 2) se forma um novo complexo intermediário que deve 

ser novamente reduzido em potencial mais elevado (esquema 19, etapa 4): 

 

Ni0(L) + 2-Br-Py → PyNiII(L)Br      (2) 

PyNiII(L)Br + e-  →  PyNiI(L) + Br -       (4) 

 

Este comportamento pode ser observado na figura 2, no voltamograma cíclico do 

complexo [Ni(bpy)] na presença do reagente III. Portanto, o complexo intermediário, 

apesar de se formar, não apresenta atividade catalítica para a reação de 

acoplamento. 

 

4.2. Efeito do Ânodo de Sacrifício nas Reações de Homo-Acoplamento de 2-

halopiridinas, usando [Ni(bpy)]Br2 como Catalisador. 

DMF/NaI (0,2 M)

[Ni(bpy)]Br2

N N N
+

N NN XX  

             X = Cl, Br                                         II                                        I 

 

Esquema 24: Reação de homo-acoplamento de halopiridina com [Ni(bpy)]Br2 
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Conforme relatado no ítem 4.1 acima, o NiBr2 juntamente com os reagentes 

de partida V e VI formam um complexo de Ni, porém o mesmo não serve como 

catalisador para a reação de homo-acoplamento. Sendo assim, foram realizadas 

várias reações de homo-acoplamento eletrorredutivo de V e VI, usando o complexo 

[Ni(bpy)]Br2 como catalisador; variando suas concentrações e o tipo de ânodo de 

sacrifício (Fe ou Zn), com o objetivo de obter o produto desejado I (tabela 5). 

 
Tabela 5. Homo-acoplamento eletrocatalítico V e VI, usando NaI (0,2 M), 2,5 mmol reagente, DMF 

(20 mL), corrente constante (100 mA), temperatura ambiente 

reação reagente ânodo [Ni(bpy)]Br2 (%) carga (C) py (%) bpy (%) tpy (%) 
1 Zn 7 1400 - 57 32 

2 Zn 7 1200 14 76 10 

3 Zn 7 1200 4 57 17 

4 Zn 7 1200 33 42 24 

5 Zn 7 1200 - 36 57 

6 Zn 7 1200 5 51 43 

7 Zn 7 2340 - 81 18 

8 Zn 15 2800 15 75 9 

9 Fe 7 1200 15 40 43 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 Fe 30 2400 - 50 - 

11 Zn 7 1200 13 62 - 

12 Zn 30 1200 3 88 6 

13 Fe 7 1200 9 84 7 

14 Fe 7 1200 5 74 15 

15 Fe 7 1200 4 70 24 

16 

 
 
 
 

VI 

Fe 30 1600 - 88 2 
 

A tabela 5 mostra alguns resultados interessantes para a formação de I, em que o 

catalisador [Ni(bpy)]Br2 teve sua concentração variada entre 7% e 30%, em relação 
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ao reagente. Nas reações de 1 a 8 foram observados 3 produtos reacionais: piridina 

(py), II (bpy) e I (tpy), utilizando o composto V como reagente; podendo-se observar 

que os melhores rendimentos obtidos foram com o ânodo de sacrifício de zinco e 

concentração de 7% do catalisador [Ni(bpy)]Br2. Porém, não houve reprodutibilidade 

desses resultados. Uma possível explicação seria de que a presença dos dois 

grupos substituintes nas posições 2 e 6 do anel piridínico dificulta o acoplamento 

devido ao efeito estérico, mesmo quando foi aplicada uma carga maior que 1.200 C, 

reações 7 e 8, não foi observado um aumento no rendimento de I, pelo contrário 

houve uma  diminuição em seu rendimento. 

A causa mais provável para esta falta de reprodutibilidade foi à dificuldade 

encontrada para extração dos produtos de reação. Devido à presença de Zn ou Fe 

em solução, provenientes da oxidação do ânodo de sacrifício durante a reação, os 

produtos de reação formam complexos solúveis em solvente polar (água/DMF) 

dificultando sua extração. Foram utilizados diversos reagentes para descomplexação 

dos produtos de reação I e II como dimetilglioxima, NH4OH e EDTA, tendo maior 

eficácia nos resultados uma solução de EDTA 0,5 M (pH = 9). 

As reações 9 e 10 mostram que, o substrato V na presença do ânodo de 

sacrifício de ferro, apresentam baixos rendimentos, demonstrando que há 

interferência dos íons Fe durante o homoacoplamento, apresentando assim menor 

eficiência do processo eletrocatalítico. No entanto, no caso de homo-acoplamento de 

halopiridinas o ânodo de ferro apresentou excelentes rendimentos para formação do 

produto II 62. Os motivos para esse resultado, ainda não estão esclarecidos, sendo 

necessário um estudo mais aprofundado para a sua elucidação (a seguir). É 

importante também mencionar que a concentração do catalisador (15%) não afetou 

o rendimento da reação com ânodo de Zn, sendo que os resultados obtidos foram 
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inferiores quando comparados com algumas reações em que foi utilizada a 

concentração de catalisador de 7% (tabela 5, reação 9). No caso do ânodo de Fe, o 

aumento na concentração do catalisador teve efeito apenas sobre o resultado do 

homo-acoplamento, tendo sido obtido 50% de II como produto de reação. 

 As reações de 11 a 16, envolvendo o reagente VI, apresentaram uma maior 

reatividade, proporcionando na maioria dos casos os mesmos produtos (piridina, I e 

II). No entanto, o produto predominante em todos os casos foi o composto II, com 

rendimentos que chegaram a 88%. 

 

4.3. Hetero-Acoplamento de Halopiridinas Eletrocatalisado por Complexo de 

Níquel 

N XX

N N
+

N N N

[Ni(bpy)]Br2

DMF/NaI (0,2 M)NX
+

NiBr2 ou

 

                X = Cl, Br                                          

Esquema 25: Reação de hetero-acoplamento de halopiridina com [Ni(bpy)]Br2 e NiBr2 

 

Com a intenção de melhorar o rendimento do produto I, foram realizadas 

algumas reações com a intenção de favorecer o hetero-acoplamento de 

halopiridinas: (III + V), (IV+ V) e (III + VI), para verificar se existe influência do grupo 

halogênio substituinte no processo. Os catalisadores utilizados foram NiBr2 e 

[NiII(bpy)]Br2, a fim de verificar a viabilidade da eletrocatálise na obtenção de I, de 

acordo com tabela 6 abaixo: 

As reações de 1 e 2 foram efetuadas com os reagentes III e V, ânodos de 
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sacrifício de Fe e Zn, e utilizando NiBr2 como catalisador. Foram obtidos, em ambos 

os casos, uma maior porcentagem de II, sendo observada uma pequena quantidade 

I (5%) na reação 2. O mesmo resultado foi observado com os reagentes III e VI 

(reação 3). As reações 4 e 5, efetuadas na presença dos reagentes IV e V, ânodo de 

sacrifício de Fe, utilizando NiBr2 como catalisador não reagiram, mesmo 

aumentando a quantidade inicial de NiBr2. Mostrando que NiBr2 somente pode ser 

utilizado na presença de bromopiridinas. 

Tabela 6. Hetero-acoplamento eletrocatalítico de III e VI, IV e V, III e VI, usando NaI (0,2 M), 2,5 

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

reação reagente ânodo NiBr2 (%)   Nibpy (%) carga (C) py (%) bpy (%) tpy (%)
1 Fe    7                       - 1200 5 96 - 

2 

III e V 

Zn    7                       - 1200 4 56 5 
3 III e VI Zn    7                       - 1200 3 64 4 
4 Fe    7                       - 1440 Não reage 

5 Fe   30                      - 1440 Não reage 

6 Zn    -                      15 1200 - 90 10 

7 Fe    -                      15 1200 - 99 1 

8† Zn    -                      15 1200 - 89 10 

9† 

 
 
 
 

IV e V 

Fe    -                      15 1200 - 97 2 

 

Nas reações de 6 a 9, na presença do ânodo de Fe e Zn, utilizando uma 

concentração mais elevada em relação ao [Ni(bpy)]Br2, obsservou-se a formação do 

produto I, porém com rendimentos até 10%. Tentou-se obter um melhor rendimento, 

através da adição lenta de um dos substratos, durante a reação (reações 8 e 9), 

porém sem sucesso, quando comparadas com as mesmas reações de hetero-

acoplamento sem adição lenta (reações 6 e 7) que apresentaram os mesmos 

rendimentos.  

A partir destes resultados vemos que o hetero-acoplamento para obtenção de 
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terpiridinas não apresenta resultados satisfatórios podendo ser apontado como um 

fator que dificulta a obtenção deste produto. Porém estas reações foram bastante 

promissoras para obtenção de II, pois mostraram excelentes rendimentos. 

 

4.4. Acompanhamento das reações de acoplamento com anodo de Fe e Zn.  

  A fim de estudar e compreender melhor o mecanismo de homo- e hetero-

acoplamento de dialopiridinas, foram efetuados alguns experimentos com o objetivo 

de investigar como ocorre o consumo do reagente e investigar a presença de 

algumas espécies intermediárias, usando o complexo de [Ni(bpy)]Br2 como 

catalisador e ânodo de sacrifício de Fe ou Zn. Para isso, foram realizados 

experimentos com coleta de alíquotas a cada 20 minutos. As alíquotas de 0,5 mL 

foram adicionadas diretamente a tubos de ensaio contendo cristais de I2, para que 

no caso da presença de intermediários os mesmos possam reagir e formar o produto 

iodado correspondente. 

 

N MBrR
I2+ +

N IR
MBrI

R = Br, Cl, py
M = Zn, Fe, NiII(bpy)  

Esquema 26: Reação de formação de produto iodado para identificação do intermediário. 

 

As reações envolvendo os reagentes V e VI efetuadas na presença de anodo 

de sacrifício de Fe, mostraram comportamento diferente, daquele observado nas 

reações usando ânodo de Zn, tal como havia sido apresentado na tabela 5. Os 

gráficos na figura 10 mostram os resultados obtidos com o ânodo de Fe. 
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Na figura 10a, pode ser observado que a reação com o substrato VI se 

processa com o consumo total do reagente III após 120 minutos, havendo a 

formação do produto II com cerca de 80% de rendimento e uma pequena quantidade 

do sub-produto piridina, proveniente da simples redução das ligações C-Br, causada 

pela presença de umidade no meio.                                     

                              (a)                                                                                              

Figura 10. Homo-acoplamento eletrocatalítico da 

catalisador e ânodo de Fe na presença de uma solução de NaI (0,2 M).

identificado durante o processo reacional

10% em 40 minutos. Outro intermediário

provavelmente formada após redução de 

dibromopiridina, este intermediário c
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  (b)                                                       

VI (a) e V (b), usando [Ni(bpy)]Br2 (7%) como 

 

É interessante notar que o intermediário 6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina foi 

 chegando a uma porcentagem relativa de 

 identificado foi a 2-bromopiridina, 

uma das ligações C-Br da 2,6-

hegou a uma porcentagem relativa de 15% após 

100 minutos. Nesta reação, não foi identificada a presença do produto principal 

terpiridina, ou seja, o hetero-acoplamento não ocorre. 

Com o substrato V (figura 10b) o comportamento da reação muda, o consumo 

do reagente, tendo sido identificado o reagente 6,6’dicloro-2,2’-birididina, chegando 

a uma porcentagem relativa de 22% até o término da reação. Foi obtido somente 
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19% de II, não havendo o consumo do reagente por completo, restando ainda 43% 

na rea

bém com o reagente de partida. 

 

(a)                                                                  (b) 
igura 11. Homo-acoplamento eletrocatalítico de VI (a) e V (b), usando 7% [Ni(bpy)]Br2 como 

catalisador e ânodo de zinco na presença de NaI (0,2 M). 

 

Se compararmos os gráficos das figuras 10a e 11a podemos observar uma 

certa semelhança de ção com anodo  

de zinco, cerca de 80 min, fato este já esperado.  O intermediário identificado em 

maior proporção é a iodobipiridina, gerado devido à formação do intermediário 

ção. Também foi identificado um segundo intermediário, cloropiridina, em 

pequenas proporções ao final do experimento. Podemos observar nesta reação que 

a menor reatividade da V, juntamente com o aumento na concentração de íons ferro 

em solução causam um bloqueio da reação, ou seja, o ligante bipiridina forma um 

complexo de Fe, sem atividade catalítica. 

[NiII(bpy)]2+  +    Fe2+               [FeII(bpy)]2+  +  Ni2+ 

Quando analisamos os resultados obtidos nos experimentos com o ânodo de 

zinco (figura 11), comprovamos que o comportamento da reação está relacionado  

não só com o ânodo de sacrifício como tam
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organo

úmero de espécies intermediárias como: 

iodoclo

 máximo da umidade e 

podem

zinco durante a reação. Foi observado também que se forma uma grande 

quantidade de sub-produto piridina tal como observado na reação com anodo de Fe 

(figura 10a). Portanto, a grande diferença observada nos dois experimentos foi o 

número de intermediários que se forma. 

Na reação com o reagente V verifica-se a formação de uma maior quantidade 

do intermediário iodobipirdina chegando a 50% de porcentagem relativa em apenas 

20 minutos de reação. Como a reação se processa mais lentamente podemos 

observar a presença de um maior n

ropiridina (15%) e iodopiridina (18%). É interessante notar que neste 

experimento ocorre a formação de I com 8% de rendimento.  

Um outro fator importante para estas reações de acoplamento eletrorredutivo 

é o controle da umidade do meio reacional, pois a água presente no meio pode 

interferir bastante no processo. As mesmas reações apresentadas na figura 11a e 

11 b foram repetidas em condições experimentais de controle

os observar o resultado na figura 12. 
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(b) 
 

Figura 12. Homo-acoplamento eletrocatalítico de VI (a) e V (b), usando 7% [Ni(bpy)]Br2 como 

catalisador e ânodo de zinco na presença de NaI (0,2 M) com controle de umidade. 
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Foram identificados diversos intermediários de reação, através de 

espectroscopia de massas, onde a partir dos fragmentos obtidos e do íon molecular 

pôde-se chegar à estrutura de cada intermediário. Estes estudos foram realizados 

com anodo de Zn, e os reagentes V e VI. No caso da reação com VI temos os 

intermediários: 2-bromopiridina, 2-iodopiridina, 2-bromo-6-iodopiridina, 6-Iodo-2,2’-

birpiridina, 6,6’-dibromo-2,2’-birpiridina, 6-bromo-2,2’:6’,2”-terpiridina, 6,6’-diiodo-2,2’-

birpiridina e 6,6”-dibromo-2,2’:6’,2”-terpiridina. E os sub-produtos: piridina e II.  

Os produtos após a reação com iodo, correspondem aos respectivos 

intermediários organozinco e organoníquel encontrados no meio reacional no 

momento da coleta da alíquota.  

No acompanhamento dos experimentos descritos acima podemos retirar 

algumas conclusões: 

1- O reagente VI é mais reativo que V. 

2- Nas reações efetuadas com anodo de Zn o consumo do reagente é mais 

rápido, porém a formação de intermediários organozinco, faz com que os 

produtos de acoplamento apresentem rendimento inferior àqueles obtidos 

com ânodo de sacrifício de Fe, devido à formação de uma grande quantidade 

de intermediários organozinco. 

3- Nas reações com ânodo de Fe não ocorre o hetero-acoplamento, sendo 

obtido somente bipiridina como produto de reação, No caso de V, ocorre um 

bloqueio da reação devido à formação do complexo [Fe2+(bpy)], e também 

devido à baixa reatividade deste reagente. 

4- Com a formação de intermediários organozinco, na presença de anodo de Zn, 

podemos observar que a lentidão do processo de acoplamento pode 

favorecer o hetero-acoplamento, mais especificamente; gerando I como 
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produto de reação. 

5- Nas reações com a VI podemos constatar a formação de uma quantidade 

razoável de piridina, proveniente da redução da ligação C-Br, a qual pode 

ocorrer de modo catalítico, devido a umidade do meio, ou devido a redução 

diretamente na superfície do eletrodo. Sendo esta segunda via a mais 

provável, uma vez que nas reações com a V a quantidade de piridina 

detectada foi mínima, além disso, nas reações com controle de umidade foi 

detectada a presença de piridina somente na reação com VI, portanto, para 

esta reação o controle do potencial se faz necessário uma vez que ocorre 

também a redução do reagente na superfície do eletrodo. 

 

4.5. Prováveis Mecanismos em Reações de Acoplamento de 2,6-dialopiridinas 

 

Ânodo de Fe 

 

 Conforme os resultados obtidos no estudo das reações de acoplamento 

eletrorredutivo de V e VI foi possível observar que a reação somente ocorre na 

presença do catalisador [Ni(bpy)]Br2. A 1ª etapa da reação, ou seja, o homo-

acoplamento ocorre sem maiores problemas, tanto com ânodo de sacrifício de Fe 

como com ânodo de Zn. O reagente VI é o mais reativo gerando grandes 

quantidades de II: 
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N BrBr

Ni(bpy)

N NBr Br N NBr N Br

N BrBr

Fe, e-

N N  

Esquema 27: Mecanismo da reação de homo-acoplamento de VI e anodo de Fe. 

 

Como pode ser observado no esquema 27 acima, a reação passa pelo 

intermediário 6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina, através da reação de homo-acoplamento. 

Já a 2° etapa, a reação de hetero-acoplamento posterior, que deveria gerar a 6,6”-

dibromo-2,2’:6’,2”-terpiridina não ocorre, sendo detectada ao final da reação apenas 

o produto II.  

Portanto, a obtenção de II como produto final é um indicativo de que após a 

formação do intermediário, 6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina, a reação de hetero-

acoplamento não ocorre, sendo formados intermediários organoníquel, que por sua 

vez reagem com água residual de acordo o mecanismo mostrado no esquema 28. 

Podendo também ocorrer a sua redução direta na superfície do eletrodo. 

O reagente V é menos reativo, levando à perda de atividade do catalisador 

com o aumento da concentração de íons Fe, por motivos já discutidos. 
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N NBr Br

Ni0(bpy)

N NBr NiI(bpy)Bre-

N BrBr

N NBr N Br

H2O

N NBr

Ni0(bpy), 2e-
H2O

N N

4e-

N N
 

Esquema 28: Mecanismo da redução da 6,6’-dibromo-2,2’-bipiridina com ânodo de Fe. 

 

 Ânodo de Zn 

 

Apesar de o consumo de reagente ser mais rápido nas reações envolvendo o 

ânodo de sacrifício de Zn, ocorre à formação de uma grande quantidade de 

intermediários organozinco, normalmente este intermediário é consumido no 

processo eletrocatalítico devido à reversibilidade entre o intermediário organoníquel 

e organozinco (esquema 29). 

NCl Cl Zn, e-
NCl NiII(bpy)Br NCl ZnBr

Ni0(bpy) Zn2+

 

Esquema 29: Formação do intermediário organozinco. 

 

O acompanhamento das reações de acoplamento permitiu observar que 

existe uma etapa limitante do processo de acoplamento que culmina na formação do 

intermediário organozinco-bipiridina, cujo aumento de temperatura favorece sua 

formação, conforme testes preliminares realizados no laboratório. Quando as 

reações ocorrem em temperatura ambiente é possível também observar a presença 

de vários outros intermediários, como por exemplo: organozincocloropiridina e 

organozincopiridina (esquema 30). 
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Zn2+

N N Cl
Zn, e-

Ni0(bpy)

N NCl Cl

N Cl

H2O

e-,

Ni0(bpy)

NCl Cl

NCl ZnBrNCl NiII(bpy)Br
Zn, e-

NCl Cl

NCl Cl
e-,

N NCl N Cl

Ni0(bpy)
Zn, e-

H2O

NN N

Ni0(bpy)
Zn, e-

N N

H2OH2O

 

Esquema 30: Mecanismo de Acoplamento da 2,6-dicloropiridina. 

 

 A formação de intermediários organozincobipiridina permite o acúmulo dos 

intermediários necessários para obtenção do produto I, porém a etapa final de 

hetero-acoplamento não é muito favorecida nestas condições experimentais, 

levando a baixos rendimentos. O comportamento do reagente V é semelhante. 
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5. Conclusão 

 

 A utilização do método de acoplamento eletrorredutivo, catalisado pelo 

complexo [Ni(bpy)]Br2, na preparação de terpiridinas a partir de 2,6-dialopiridinas é 

viável do ponto de vista sintético, tendo em vista a possibilidade de obtenção do 

produto em uma única etapa.  

Como pôde ser constatado, o reagente dialopiridina não pode ser utilizado 

como ligante na preparação in situ do complexo inicializador do processo 

catalítico. Sendo necessário, portanto, a utilização do complexo [Ni(bpy)]Br2 desde 

o início da reação. 

As reações efetuadas com ânodo de sacrifício de Fe e Zn, apresentam 

mecanismos diferentes. O meio reacional contendo íons Fe2+, provenientes da 

oxidação do ânodo de sacrifício tendem a estabilizar as bipiridinas intermediárias 

formadas através da formação de complexos de Fe estáveis. Não foi observada a 

formação de intermediários a partir da reação com Iodo. A etapa de hetero-

acoplamento não é favorecida nestas condições reacionais, o que favorece a 

obtenção da biripidina como produto principal. 

As reações realizadas na presença de ânodo de sacrifício de Zn levam à 

formação de intermediários organozinco, principalmente organozincobipiridinas, 

determinados em grandes quantidades através da reação com I2. A reversibilidade 

do processo de formação do organozinco permite que os reagentes e 

intermediários sejam consumidos, permitindo que a etapa de hetero-acoplamento, 

necessária para formação da 2,2’:6’,2”-terpiridina. As condições experimentais 

ideais para obtenção da 2,2’:6’,2”-terpiridina ainda devem ser investigadas visando 
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a reprodutibilidade dos experimentos e aumento do rendimento deste produto 

específico. 

 

 Perspectivas Futuras 

 

 As condições experimentais ideais para a formação de 2,2’:6’,2”-terpiridina 

devem ser melhor avaliadas tendo em vista a reprodutibilidade dos experimentos. 

 Outros fatores podem ser avaliados como a temperatura e o uso de Ni, liga 

de Ni/Fe e Mg como ânodos de sacrifício tentando sempre favorecer a etapa de 

heteroacoplamento. Outro parâmetro a ser avaliado é o solvente. O DMF é um 

excelente solvente para este tipo de reação, mas outros também devem ser 

avaliados: acetonitrila, N,N’-dimetilacetamida, DMSO etc. 

 




