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OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho era o de ob-

ter o cloridrato de petidina em escala industrial levando

em conta os seguintes fatores.

1. Usar tecnologia compatível com as disponibilidades mate-

riais de urna fábrica brasileira de porte médio, dotada de

equipamentos multipropósito destinados à síntese de ou-

tros fármacos.

2. Usar o maior número possível de componentes nacionais,

levando em conta os aspectos segurança e economia

3. Que a tecnologia desenvolvida tivesse todas as suas eta-

pas reprodutíveis dando um produto final a um custo sa-

Itisfatório para a empresa,e que atendesse a todas as es-

pecificações da Farmacopéia.

Para elucidar os itens acima faz-se necessá-

rio fazer um breve comentário a respeito deles. Este traba

lho faz parte de um projeto conveniado com urna Indústria

Farmacêutica Nacional que dispunha de instalações para sín-

tese de fármacos e seus precursores, já em produção, com di

ferentes graus de verticalização.

Os fatores acima eram os requisitos
/

~ .m~n~mos

que deveriam ser atendidos para a viabilidade econômica do



projeto. Eles foram elaborados a partir da experiência

2 .

da

empresa com outros fármacos por ela sintetizados, e urna lon

ga prática comercial neste ramo. Portanto, todos os indica

dores de natureza econômica e técnica foram apurados pela

empresa e a nós repassados corno subsídios, que serviram para

o balisamento de nossos trabalhos.
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CAPiTULO 1

I N T R O D U ç Ã O

o cloridrato de petidina, também conhecido

corno cloridrato de meperidina é fármaco incluído na catego-

ria dos Hipnoanalgésicos, corno primeiro sucedâneo da morfi-

21,45na .

A morfina é um dos 23 alcalóides do

foi isolado em 180645.

ópio e

Vem sendo usada de longa data corno

1 ~, h , ~ t ' 32,45
ana geslco e lpno lCO . A morfina proporciona também

urna sensação de bem estar e euforia. Devido a suas propri~

dades entorpecentes começaram a preparar-se derivados com a

finalidade de se obter compostos com boa capacidade de ate-

nuar a dor e com menor número de efeitos colaterias do que

a morfina. Estas tentativas tiveram início em 1808.

Entre 1929 e 1939 foram ensaiados 125 destes

compostos mas nenhum deles se mostrou utilizável. Foi no

ano de 1939 que surgiu o primeiro sucedâneo sintético da

morfina. Tratava-se da petidina, pertencente ao grupo dos

fenilpiperidínicos e não derivada da morfina. A petidina

apresenta propriedades analgésicas, hipnóticas e antiespas-

módicas e corno tal foi inicialmente ensaiada19. Embora se-

ja narcótica, é bem menos tóxica do que a morfina, sendo usa

da inclusive durante o trabalho de parte42.

o produto foi patenteado em 1939 deste mesmo

ano e durante a década de 40 o produto passou a ser estuda-



1<-

4 .

do e utilizad021. Ainda hoje, apesar de muitas outras dro-

gas derivadas da fenilpiperidina terem sido sintetizadas

com propriedades hipnoanalgésicas, a petidina é a represen-

tante do grupo mais utilizada21. A petidina consta atual-

mente das farmacopéias de 25 países incluindo a Brasileira

t ' ~ . 42 t ' d ' t ~,

e uma ve erlnarla . A pe l lna em varlOS nomes comer-

ciais. ~ utilizada na forma de xarope, comprimidos e inje-

táve142. Esta última forma é a usada no Brasil, tendo sido

lançada recentemente em cápsulas. o seu uso e hospitalar

restrito, sendo utilizada para aliviar dores cirúrgicas, de
I

exames, parto, feridas e doenças terminais. Seu emprego e

controlado por induzir dependência.

As suas propriedades analgésicas e antiespa~

módicas foram ensaiadas pelo próprio autor da síntese, ten-

do sido o primeiro artigo publicado ainda em 1939 menciona-

do os nomes de Dolantina e Demerol19. No Brasil ela é co-

mercializada por três nomes: Demerol (Winthrop), Dolantina

(Hoechst), Meperidina e Dolocsal (Cristália).

A petidina consta da RENAME (Relação Nacio-

nal de Medicamentos Essenciais da CEME). Embora petidina,

meperidina, Dolantina, Demerol e isonipecaína sejam

. d " t" t t f " " 1
-

t'd ' 42
ln lS ln amen e, o nome o lCla e pe l lna .

usados
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CAPITULO 2

HISTÓRICO DA S1NTESE DA PETIDINA

Por ser produto promissor, várias rotas al-

ternativas foram criadas para contornar a patente
. . . 117ill.1.C.:la .

Outras foram surgindo no decorrer do tempo. Estas patentes

sao na sua maioria americanas, inglesas, alemãs, suiças, j~

ponesas e coreanas. Existem também artigos variados de to-

dos esses países bem como da Itália e Espanhã. Não regis-

tramos nenhum trabalho de síntese brasileiro, a nao ser in-

formações verbais de sua tentativa. Algumas das sínteses

propostas apresentam viabilidade industrial enquanto outras

são de caráter eminentemente acadêmico, principalmente para

estudos farmacológicos, usando radioisótopos ou outros deri

vados. Todas porém fornecem algum tipo de subsídio quanto

ao tempo de reação, temperatura, solventes, estequiometria

e toxicidade dos reagentes, que são dados muito valiosos pa

ra quem está trabalhando com o produto. As rotas da sínte-

se da petidina serão apresentadas pela ordem cronológica de

sua comunicação quer via patente quer artigos em que está

mencionada.

Para facilitar a análise vamos apresentar a

estrutura da petidina com a respectiva numeração dos subs-

tituintes:

~ORq N
R'

Onde: R' - metil

RI! - etil
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6.

o nome químico inicialmente empregado considerava-se um de-

rivado ácido isonipecótico dai o nome éster etílico do áci-

do 4 fenil isonipecótico. Mais tarde, adotou-se o nome de

éster etílico do ácido 4 fenil piperidinico.
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ROTA 1:

ROTA 2:

29.

Esta rota é a primeira. Foi descrita e patenteada

13
no ano de 1939 . Consiste na reação do precursor

1 com o precursor 2 em tolueno, tendo corno agente

condensante o amideto de sódio, e isolado por des-

tilação a pressão reduzida. Em seguida, o compos-

to 3 é tratado com hidróxido de potássio alcoólico

sob pressão; por acidificação e extração em éter

dá o ácido correspondente 4. Este, esterificado

com etanol em meio ácido, dá a petidina base, que

é precipitada na forma de cloridrato.

Esta rota foi publicada em 194114,15 e consiste na

condensação do precursor 1 com o precursor 2 em to

lueno usando corno agente condensante o amideto de

sódio. Após a filtração o precursor 3 isolado
~e

por destilação a pressão reduzida. hidrólisePor

ácida e esterificação simultânea com etanol obtém-

se a petidina 4 que é destilação aisolada por

pressao reduzida. Tratando-se esta com ácido clo-

rídrico anidro em éter obtém-se o cloridrato de p~

tidina.
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15 - -
Esta rota foi descrita em 1941 porem o autor nao

dá os dados experimentais. Consiste na hidrólise

alcalina com hidróxido de potássio do precursor 1

que dá origem ao ácido correspondente 2. Este tra

tado com ácido HX; X = Br ou X = Cl dá o composto

3 . Este ao ser condensado com metilamina alcoóli-

ca dá o ácido petidínico 4, que ao ser esterifica-

do com etanol dá diretamente a petidina base.

Esta rota é objeto de urna patente japonesa do ano

de 194248. Consiste na condensação de precursor 1

com o precursor 2 na presença de etóxido de sódio

corno agente condensante. Os autores sugerem vários

solventes corno tolueno, benzeno, xilol e diexano.

Porém não mencionam rendimentos. Após efiltrar

concentrar o solvente, a petidina 4 ,
..

e extraída

em éter por alcalinização. isoladaEm seguida e

por destilação a pressão reduzida.

Em fevereiro de 1943 foi registrada uma patente5,6

que descreve o seguinte método para a obtenção da

petidina. Consiste na reação de 1 moI de precur-

sor 1 com 2 moles do precursor 2 usando como agen-

te condensante o amideto de sódio e tolueno ou ben

zeno como solvente. Por destilação a pressão redu

zida obtém-se o precursor 3 que por hidrólise áci-

da dá origem ao composto 4 que é um sólido. Este

tratado com cloreto de tionila dá o composto 5 que

é isolado como um sólido de baixo ponto de fusão.

o composto 5 tratado com metilamina alcoólica sob
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pressão, dá o composto 6 que é isolado por destila

ção à pressão reduzida, sendo em seguida hidroliz~

do com ácido sulfúrico, água e cloreto de amônio.

Após alcalinização é extraído e esterificado com

etanol dando diretamente a petidina.

Em janeiro de 19446,8 foi descrita urna rota em que

o precursor 1 é condensado com 2 moles de precur-

sor 2 usando corno agente condensante o amideto de

sódio e como solvente o benzeno. O produto da rea

ção 3 é isolado por destilação a pressão reduzida

e apos hidrólise ácida dá o produto 4 que é um só-

lido. Este é tratado com cloreto de tionila dando

o dihaleto 5. Este por sua vez, é condensado com

metil amina e metanol sob pressão dando o produto

6, que é isolado por destilação à pressão reduzida,

sendo ele intermediário chave para a síntese da p~

tidina.

Esta rota é de janeiro de 19447. Trata-se da hi-

drólise do precursor 1 sob pressão com ácido bromf

drico aquoso gerando o composto 2 que é isolado co

mo um sólido. O composto 2 tratado com metilamina

e metanol sob pressão dá o ácido 3 que é

diário chave para a obtenção da petidina.

interme-

Esta rota foi descrita em janeiro de 19447. Por hi

drólise do precursor 1 com o ácido bromídrico aqu~

50 sob pressão obtém-se o precursor 2 que é isola-

do na forma de um sólido. O precursor 2 tratado
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com metilamina e etanol sob pressão resulta no áci

do 3 que é intermediário chave para a síntese de

petidina.

ROTA 9: Esta rota corresponde a uma patente de dezembro de

194458 Consiste em tratar o precursor 1 com áci-

do clorídrico ou bromídrico aquoso sob pressao pa-

ra obter o composto 2 que é um sólido. Este trata

do com metilamina e metanol sob pressão dá o com-

posto 3, que após esterificação é extraído em éter

e tratado com ácido clorídrico gasoso, dando dire-

tamente o cloridrato de petidina.

ROTA 10: Esta rota faz parte de uma patente de setembro de

194761. Consiste na reação do precursor 1 oomiod~

to de metila em uma solução aquosa de hidróxido de

sódio e alcoól a refluxo por 10 minutos. Desta ma

neira obtém-se diretamente a petidina base 2, que

é extraída em éter e precipitada como cloridrato.

ROTA 11: Esta rota faz parte de uma patente de setembro de

194761. Consiste em reagir o carbonato correspon-

dente ao precursor 1 com urna mistura de ácido fór-

mico e formaldeido aquoso, obtendo-se diretamente

a petidina 2. Por alcalinização, e extração em

éter, o cloridrato de petidina é precipitado pela

passagem de ácido clorídrico gasoso, na solução eté

rea da base.
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ROTA 12: Esta rota faz parte de um artigo de 194855. Nesta

rota o precursor 1 é hidrolizado com uma solução

aquosa de ácido sulfúrico dando o ácido correspon-

dente 2 que é isolado como um sólido. Em seguida

o precursor 2 é esterificado com etanol em meio

ácido dando a norpetidina 3, que é isolada como car

bonato passando-se dióxido de carbono na solução

etérea. Em seguida o precursor 3 é tratado com ia

deto de metila em solução aquosa de hidróxido de

sódio dando diretamente a petidina 4 que é extraí-

da em éter e precipitada como cloridrato.

ROTA 13: Esta rota faz parte de um artigo de 194855. O pr~

cedimento é exatamente o mesmo da rota 11 até a ob

tenção do precursor 3. O precursor 5 na forma de

carbonato é tratado com uma mistura de ácido fórmi

co e formaldeído aquoso a refluxo dando a petidina

base 4. Esta é extraída com éter por alcaliniza-

ção e precipitada na forma de cloridrato com ácido

clorídrico gasoso.

ROTA 14: Esta rota foi descrita em um artigo de 194927. Con

siste em tratar o precursor 1 com solução aquosa

de hidróxido de sódio dando o precursor 2 que é

isolado como um sólido e identificado como uma be-

Este é aquecido a vácuo dando origem ao pr~

cursor 3, que tratado com paládio carvão dá o áci-

taína.
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do petidínico 4, que pode ser esterificado com eta

nol dando a petidina.

ROTA 15: Foi descrita pela primeira vez em um artigo de

194927. O precursor 1 é tratado com solução de hi

dróxido de sódio a refluxo e o produto 2, obtido

urna betaína é isolado na forma de sólido. Este e

aquecido a vácuo dando o precursor 3 que é o éster

metílico do áCido petidínico, que pode ser trans-

esterificado dando a petidina.

ROTA 16: Esta rota faz parte de urna patente de novembro de
44 -

1949 . Consiste na condensaçao do precursor 100m

pressão reduzida. Em seguida, o precursor 3 é rea

gido com 4 em éter na presença de amideto de sódio

dando o precursor 5 que é um sólido. O precursor

5 tratado com hidrogênio e mistura de paládio car-

vão dão o precursor 6, que por hidrólise em meio

alcalino, e posterior esterificação dão a petidina

base.

ROTA 17: Esta rota faz parte de urna patente de novembro de
44 -

1949 . Os reagentes e os procedimentos sao exata

mente os mesmos da rota 15 até a obtenção do pre-

cursor 5. Em seguida o precursor 5 é tratado com

ácido sulfúrico a 80% e isolado na forma de um só-

lido 6, que é esterificado dando o precursor 7. Es

o precursor 2 usando cornoagente condensante o am!

deto de sódio e éter corno solvente. Obtém-se as-

sim o precursor 3 que é isolado por destilação à
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te tratado com hidrogênio na presença de urnamistu

ra paládio carvão dá diretamente a petidina base

8.

ROTA 18: Esta rota faz parte de urna patente japonesa de

abril de 19483 e o processo consiste no seguinte:

o precursor 1 na proporção de 2 moles é reagido com

1 moI de metilamina na presença de cloreto de pra-

ta dando origem ao precursor 2 que é isolado por

destilação à pressão reduzida. Em seguida, o pre-

cursor 2 é reagido com o precursor 3 em tolueno ten

do corno agente condensante o amideto de sódio, da~

do o precursor 4. Após a eliminação do sol vente, o

precursor 4 é tratado com ácido clorídrico aquoso

dando o precursor 5 que é isolado por alcaliniza-

ção, extração em éter, e destilação à pressão red~

zida. Este precursor é intermediário chave para a

síntese da petidina.

ROTA 19: Esta rota foi mencionada em 1952 fazendo parte de

um trabalho acadêmicolO. Consiste na reação de 1

moI do precursor I com 2 moles de precursor 2,usa~

do corno solvente o tolueno e agente condensante o

amideto de sódio, obtendo-se desta maneira, o pre-

cursor 3 que é isolado por destilação à pressão re

duzida. O cloridrato do precursor 3 aquecido à aI

ta temperatura forma o precursor 4, com liberação

de trimetilamina. O precursor 4 e intermediário

chave na síntese da petidina.
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ROTA 20: Esta síntese tem origem em um

publicado em março de 195955.

trabalho acadêmico

Sua preparaçao con-

siste no tratamento do precursor 1 com iodeto de

metila em solução de hidróxido de sódio, dando o

precursor 2 que é purificado em coluna de troca

iônica. O precursor 2 .é hidrogenado na presença

de urna mistura paládio carvão dando o precursor 3.

Este precursor 3 é transformado no cloreto de áci-

do correspondente, via cloreto de tionila e em se-

guida reagido com benzeno na presença de cloreto

de alumínio anidro, dando o precursor 4 que é um

sólido de baixo ponto de fusão. Tratando-se 4 com

cloro gasoso obtém-se o precursor 5. O precursor

5 é refluxado em xilol contendo hidróxido de sódio

"
dando um rearranjodenominadode "QuasiFavorsku",

dando diretamente o ácido petidinico 6, que é iso-

lado e esterificado com etanol em meio ácido dando

diretamente a petidina.

ROTA 21: Esta rota foi descrita em um periódico espanhol em

196141. Consiste em condensar o precursor 1 com o

precursor 2 usando corno solvente benzeno e agente

condensante o amideto de sódio, obtendo-se o pre-

cursor 3 que é isolado por destilação à pressão r~

duzida. Em seguida, o precursor 3 é tratado com

ácido sulfúrico e água, dando o ácido corresponde~

te 4. O precursor 4 é tratado com cloreto de tio-

nila dando o precursor 5 que é um sólido instável,

e que é imediatamente esterificado com etanol dan-

do diretamentea petidina 6.



37.

ROTA 22: Esta rota é do ano de 1962 e tem origem em um tra-

balho acadêmico coreano28. Esta rota consiste no

seguinte: o precursor 1 na proporção de 1 moI e

reagido com 2 moles do precursor 2 na presença do

amideto de sódio e tolueno, dando o precursor 3 .

Este é isolado por destilação à pressão reduzida.

Em seguida o precursor 3 é tratado com cloreto de

tilação à pressão reduzida. O precursor 5 é hidr~

lisado com hidróxido de potássio aquoso e metanol,

dando o ácido correspondente 6, que é isolado por

filtração e esterificado com etanol ácido, dando di

retamente a petidina.

ROTA 23: Esta rota foi publicada no

. t d- . 29V1S a aca emlca coreana .

rota 21 até a obtenção do precursor 6.

sua vez, é tratado com cloreto de tionila, dando o

correspondentecloreto de ácido 7, que é esterifi-

cado com etanol dando diretamente a petidina base.

ROTA 24: Esta rota foi descrita no ano de 196550 como sendo

industrial. Consiste em tratar o precursor 1 com

o precursor 2 dando o precursor 3, que e tratado

com c 10 reto de tionila dando o precursor 4. O pre

cursor 4 é reagido com o precursor 5, na presença

de amideto de sódio como agente condensante e to-

lueno como solvente dando o precursor 6. O precur

tionila dando o precursor 4 que é um dihaleto. O

precursor 4 é reagido com etanol e metilamina sob

pressão dando o precursor 5 que é isolado por des-

ano de 1963 em uma re-

E exaramente igual a

Este por
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sor 6 é isolado por destilação à pressao reduzida

e tratado com água e ácido sulfúrico e seguidamen-

te com etanol dando o precursor 7 e isoladoque

por destilação à pressão reduzida. o precursor 7

é tratado então com paládio e hidrogênio e em se-

guida com formaldeído dando 8, que é a petidina ba

se.

ROTA 25: Esta rota foi descrita em um trabalho acadêmico de

196935. Consiste em reagir 1 moI do precursor 1

com 2 moles do precursor 2 usando o amideto de lí-

tio como agente condensante e tolueno como solven

te, dando o precursor 3 que é isolado por destila-

ção à pressão reduzida. Em seguida o precursor 3

é tratado com brometo de cianogênio em clorofórmio,

dando o precursor 4 que é isolado por filtração.Em

seguida o precursor 4 é aquecido à vácuo dando 5

que é tratado com éter e ácido clorídrico, dando

origem ao precursor 6, que é intermediário chave

na síntese da petidina.

ROTA 26: Esta rota foi descrita no ano de 1972 como

de um trabalho acadêmico4.

parte

O processo consiste no

seguinte: o precursor 1 é reagido com o precursor

2 em cloreto de metileno à baixa temperatura dando

o precursor 3 que é isolado por destilaçãoà pres-

são reduzida. Em seguida o precursor 3 é reagido

com o precursor 4 na presença de amideto de sódio

usando o dimetilsulfóxido como solvente, dando o

precursor 5 que é isolado por destilaçãoà pressão
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reduzida. o precursor 5 é tratado com ácido sulf~

rico e água e posteriormente etanol dando o precuE

sor 6 que é intermediário chave na síntese da pet!

dina.

ROTA 27: Esta rota foi publicada em um periódico do ano de

197349, corno alternativa para se obter petidina com

hidrogênios deuterados. Esta rota consiste no se-

guinte: o precursor 1 é tratado com nitrito de só-

dio em tampão de acetato dando o precursor 2 que é

extraído com clorofórmio. O precursor 2 é tratado

com hidróxido de potássio alcoólico dando o precuE

sor 3 que precipita por acidificação e e isola-

do por filtração. O precursor 3 é tratado com hi-

dróxido de potássio e monóxido de sódio, liofiliz~

do e em seguida tratado com cloreto de tionila e

álcool, dando o precursor 4. O precursor 4 é ex-

traído em clorofórmio e isolado por eliminação do

solvente, tratado com uma mistura de ácido fórmico,

formaldeído dando a petidina base.

ROTA 28: Esta rota faz parte de uma patente americana de

197451 Consiste em reagir o precursor 1 com o pr~

cursor 2 na presença de butillítio para obter opr~

cursor 3. O precursor 3 é tratado com uma mistura

de paládio/carvão dá a petidina, que em solução et~

rea tratada com ácido clorídrico gasoso dá o clori

drato de petidina.
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ROTA 29: Esta rota foi publicada em um periódico suisso

ano de 197437 e trata da síntese da petidina

do

com

hidrogênios deuterados na estrutura. Esta rota con

siste no seguinte: o precursor 1 é tratado com eta

nol em meio ácido e após a alcalinização é extraí-

do com éter dando o precursor 2 após a eliminação

do solvente. O precursor 2 é tratado com hidreto

de lítio e alumínio em tetrahidrofurano dando o

precursor 3 que é um sólido e é isolado por filtr~
-

çao. O precursor 3 é tratado com cloreto de tioni

la em clorofórmio dando o precursor 4. O precur-

sor 4 é reagido com o precursor 5 em tolueno usan-

do como agente condensante o amideto de sódio dan-

do o precursor 6, após a eliminação do solvente. O

precursor 6 após hidrólise com ácido sulfúrico e

água é tratado com etanol dando a petidina base que

é extraída em éter e purificada em coluna.

ROTA 30: Esta rota faz parte de um trabalho acadêmico publ!

cado em um periódico italiano do ano de 197725. Es

ta rota consiste no seguinte: o precursor 1 é rea-

gido com o precursor 2 em dimetilformamida na pre-

sença de hidreto de sódio dispersado em óleo mine-

ral, como agente condensante, dando diretamente a

petidina. Esta após filtração e concentração do

solvente é extraida em clorofórmio após alcaliniz~

ção do meio. Após a eliminação do solvente a pet!

dina base é isolada por destilação à pressão redu-

zida.
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CAPITULO 3

:

DEFINIÇÃO DOS CRIT~RIOS PARA AVALIAR AS ROTAS SOB

TECNOL6GICOS, MATERIAIS E SEGURANÇA

ASPECTOS

Baseados nas informações repassadas pela em-

presa passou-se a avaliar as rotas propostas para a síntese

da petidina de maneira a selecionar aquelas que atendessem

os requisitos básicos que resumidamente eram os seguintes:

a) Usar processos compatíveis com reatores multipropósito,

padrão internacional. O mesmo critério se aplicou à ce~

trífugas, filtros, estufas, coluna lavadora de gases, re

frigeração, vácuo, tratamento de efluentes, exaustão e

demais utilidades. Ou seja, o processo deveria ser re-

produtível em qualquer instalação multipropósito com o

menor número de adaptações e dentro das faixas de desem-

penho dos equipamentos que já eram utilizados na produ-

ção de outros fármacos. Todos estes dados foram forneci

dos pela engenharia da fábrica, durante o desenvolvimen-

to do processo em escala piloto e industrial.

b) Ao usar o maior número de componentes nacionais com a

consequente verticalização do proces~o, criar-se-ia uma

situação de menor dependência em relação aos fornecedo-

res além da diminuição da remessa de divisas para o exte

rior com a petidina até então importada. A escolha de

reagentes que não envolvam necessidades adicionais de se
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gurança no seu manuseio, além daqueles de rotina, deve-

riam ser considerados em conjunto com o tratamento de

efluentes.

c) Desenvolver o processo de maneira que todas as etapas s~

jam reprodutiveis dentro de determinados parâmetros, ta~

to no que diz respeito às especificações dos intermediá

rios e o produto final, quanto aos rendimentos, uma vez

que a partir deles se estabelece o custo do produto, e

as especificações definem a viabilidade comercial.

.'
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CAPíTULO 4

AVALIAÇÃO DAS ROTAS

Sob o ponto de vista tecnológico as rotas

20, 27 e 29 foram descartadas por se destinarem exclusiva-

mente para a introdução de átomos de deutério em sua estru-

tura para posteriores estudos de farmacocinética da petidi-

na assim obtida, mas não apresentam valor prático para a

sua reprodução em maior escala. A rota 20 por sua vez, des

tinou-se para estudar o mecanismo de um rearranjo conhecido

. . -. 54
em qUlmlca organlca

As rotas 1, 2, 4 e 30 foram excluídas p~

Ia necessidade de emprego do 66 (dicloroetil) metilamina co

nhecida também por mostarda nitrogenada45: este produto e

perigoso. Além de sua toxidade aguda45reconhecidamente

~ . -. 32
e carclnogenlco volátil e de difícil manejo. Teve seu

uso descartado para a produção da petidina em escala indus-

t .
145,59rla .

Por toxidade de reagentes as rotas 22 e 23

também foram descartadas por usarem a cloridrina etilênica

e que é reconhecidamente um produto de alta periculosidade,

principalmente em clima quente como o nosso, uma vez

produto é um líquido,e sua concentração letal no ar

que o

e por

volta de 18 ppm. Além disso, o produto não é comercial no

Brasil.
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Uma vez descartadas algumas rotas por probl~

mas de toxidade dos materiais envolvidos, é necessário ana-

lisar os aspectos operacionais das rotas restantes que se-

rão comentadas obedecendo a numeração adotada.

ROTA 3: Está descrita somente em parte sem maiores deta-

lhes quanto aos rendimentos e procedimentos opera-

. . 15
ClonalS Sabemos apenas que a partir do precur-

sor 3 a obtenção do ácido petidínico se dá por con

densação com metilamina alcoólica sob pressão.

ROTA 5: Esta rota está descrita em detalhes5,6 porém exige

duas destilações à pressão reduzida, a do precur-

sor 3 o
(0,2mm, 135-140 C) e a do precursor 6 (0,2mro

1600C), e uma condensação sob pressão elevada do

precursor 6. Estas situações dificultam muito o

emprego desta rota nos equipamentos disponíveis.

ROTA 6: Nesta rota o precursor 1 é isolado por destilação

à pressão reduzida (O,lmm, 147-1550C) e depois tr~

tado com ácido bromídrico sob pressão para obter o

precursor 2 que é um sólido. O precursor 2 por

sua vez é tratado com metilamina alcoólica sobpre~

são para dar o ácido petidínico 3. As condições

de obtenção do precursor 1 principalmente, dificul

tam o emprego desta rota.
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Esta rota exige a destilação do precursor 1 a (0,2

mm e 135-140oC) uma hidrólise sob pressão do pre-

cursor 1 para obter o precursor 2, seguidos de uma

condensação sob pressão com metilamina e metanol 2

horas a 1100C para a obtenção do ácido petidínico

3. A primeira etapa do processo o inviabiliza de-

vido a condições de temperatura e pressão necessá-

rias.

O procedimento é essencialmente semelhante ao da

rota 7, sendo que neste caso o precursor 1 é dest!
o

lado a (O,lmm e 147-155 C). Para obter o precursor

2 que é um sólido o precursor 1 é tratado com áci

do bromídrico aquoso sob pressão. O precursor 2

por sua vez e tratado com metilamina e metanol sob

- o -
pressao 2 horas a 110 C, para a obtençao do ácido

petidínico. A primeira etapa do processo dificul-

ta a sua execução devido às condições de pressão e

temperatura exigidas.

Nesta rota o precursor 1 é tratado com ácido clorf

drico ou bromídrico sob pressão dando o precursor

2, que é um sólido. O precursor 2 tratado com me-

tilamina sob pressão dá o ácido petidínico 3, que

esterificado com etanol dá a petidina 4. Além de

duas etapas realizadas sob pressão, o maior probl~

ma desta rota consiste na obtenção do precursor 1

- -. - ... .
que nao e comerc1al, e que apos a sua s1ntese eX1-

ge o isolamento por destilação à pressão reduzida
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(3mm, 132-140oC). Estas exigências dificultam o

emprego do processo.

ROTA 10: Nesta rota o precursor 1 é utilizado como um carbo

nato na forma sólida, que tratado com iodeto de me

tila em meio alcalino dá diretamente a petidina ba

se que é extraída em éter. O problema desta rota

é a obtenção do precursor 1 que não é comercial.

ROTA 11: O precursor 1 é exatamente o mesm~.precursor 1 da

rota 10, que tratado com uma mistura de ácido fór-

mico formaldeído dá diretamente a petidina que e

extraída em éter por alcalinização do meio. Esta

rota é interessante operacionalmente mas o proble-

ma é a obtenção do precursor 1.

ROTA 12: Nesta rota o autor não descreve a preparaçao

precursor 1 que é um sólido, que tratado com

do

ácido

sulfúrico e água dá o precursor 2 que tratado com

etanol em meio ácido dá o precursor 3,que é a nor-

petidina, isolada da forma de carbonato. o

precursor 3 que é um sólido após tratamento com io

deto de metila em meio aquoso alcalino dá direta-

mente a petidina que é extraída em éter e precipi-

tada na forma de c1oridrato. Esta rota é interes-

sante sob o ponto de vista operaciona1 restando ava

1iar a obtenção do precursor 1.
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ROTA 13: Esta rota é dos mesmos autores da rota 12 e é es-

sencialmente igual até a obtenção do precursor 3.

Apartir dai a metilação da norpetidina 3 é feita

com uma mistura de ácido fórmico formaldeído dando

diretamente a petidina base que é extraída em éter

mediante a alcalinização do meio. Em seguida e

precipitada como cloridrato. Esta rota também e

operacionalmente interessante, e segundo os auto-

res com rendimentos maiores que a rota 12.

ROTA 14: Nesta rota o precursor 1 que é um sal, e tratado

com hidróxido de sódio aquoso liberando a betaína

correspondente ao precursor 2. O precursor 2 aqu~

cido a vácuo dá o precursor 3 que tratado com urna

mistura de paládio carvão na presença de

nio sob pressão, dá ácido petidínico 4.

hidrogê-

Esta rota

é problemática em vários pontos. Sob o ponto de

vista material, a obtenção do precursor 1 é difí-

cil. O aquecimento em alto vácuo é feita a tempe-

ratura não citada, seguido de urna reação sob pres-

são para obtenção do precursor 4. E para a obten-

ção do cloridrato de petidina seriam necessárias

mais duas etapas, o que dificulta ainda mais o uso

desta rota.

ROTA 15: Nesta rota parte-se do precursor 1 que é um sal,

que ao ser tratado com hidróxido de sódio aquoso

libera a betaína correspondente 2. A betaína 2

após ser aquecida em vácuo origina o precursor 3
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que ~ isolado como um 61eo. o precursor 3 ap6s h~

dr61ise transforma-se no ácido petidínico. As li-

mitaçoes desta rota são a obtenção do precursor 1

seguidos de um aquecimento em vacuo para a obten-

ção do precursor 2.

ROTA 16: Esta rota ~ uma das mais longas. Partindo da rea-

ção do precursor 1 com o precursor 2 usando como

agente condensante o amideto de sódio na presen-

ça de ~ter, obt~m-se o precursor 3 que e isolado

- - - o
por destilaçao a pressao reduzida (O,lmm, 153-155 C),

O precursor 3 é reagido com o precursor 4 usando

como agente condensante o amideto de s6dio e éter

como solvente para obter o precursor 5 que é um só

lido isolado por filtração. A base correspondente

ao precursor 5 é hidrogenada sob pressão na prese~

ça de uma mistura de paládio carvão dando o precu~

sor 6 que ~ um s6lido de baixo ponto de fusão. O

precursor 6 é hidrolizado a ácido em meio alcalino

sob pressão, isolado, e em seguida esterificado

com etanol em meio ácido dando a petidina. Os pr~

blemas desta rota são a obtenção do precursor 2 que

não é comercial, a destilação à pressão reduzida

do precursor 3 e por fim a hidrogenação catalítica

sob pressão do precursor 5, são os fatores que to~

nam esta rota pouco interessante industrialmente.

ROTA 17: Esta rota é exatamente igual a rota 16 até a obte~

ção do precursor 5 e a partir daí difere totalmen-

te. Neste caso o precursor 5 é tratado com ácido
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sulfúrico a 80% dando o ácido correspondente 6,que

é isolado por filtração. o precursor 6 é esterifi

cado com etanol dando o precursor 7 que é então hi

drogenado sob pressão com uma mistura de paládio

carvao dando a petidina. Esta rota apresenta os

mesmos incovenientes da anterior até a obtenção do

precursor 5 aos quais se somam as dificuldades da

hidrogenação sob pressão para a obtenção da petid!

na.

ROTA 18: Esta rota consiste na reação do precursor 1 com m~

tilamina na proporção 2:1 respectivamente, dando o

precursor 2. O precursor 2 é isolado por destila-

ção à pressão reduzida (02mm, 62-630C). Em segui-

da o precursor 2 é reagido com o precursor 3 em to

lueno, tendo como agente condensante o amideto de

sódio dando o precursor 4. O precursor 4 tratado

com ácido clorídrico dá o precursor 5 que é isola-

- - - o
do por destilaçao a pressao reduzida (4,5mm,148 C~

O precursor 5 é importante intermediário chave pa-

ra a síntese da petidina. o incoveniente desta ro

ta é a difícil obtenção do precursor 1, além das

duas destilações à presão reduzida, especialmente,

no caso do isolamento do precursor 5.

ROTA 19: Nesta rota 1 mo1 do precursor 1 é reagido com

dois moles do precursor 2 em benzeno, usando como

agente condensante o amideto de sódio. No término

desta reação obtém-se o precursor 3 que é isolado

- - - o
por desti1açao a pressao reduzida (1,2mm, 130-135q.
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o passo seguinte é aquecer o cloridrato do precur-

sor 3 a 2800C até cessar a eliminação do trimetil-

amina dando o precursor 4. o precursor 4 é extraí

do em éter, e purificado por destilação à pressao

reduzida (1,2rnrn,l19-l22oC). o precursor 4 assim,

obtido é intermediário chave na síntese da petidi-

na. Tecnicamente esta rota é pouco viável devido

às condições operacionais que são as duas destila-

-, - , o
çoes a pressao reduzida, e o aquecimento a 290 c.

ROTA 24: Esta rota está descrita corno um dos processos in-

dustriais da síntese da petidina. Nesta rota o

precursor 1 reage com o precursor 2 dando o precu~

sor 3 que é isolado corno um sólido. O precursor 3

é tratado com cloreto de tionila dando o precursor

4 que é isolado na forma de um sólido de baixo po~

to de fusão. A fase seguinte consiste em reagir o

precursor 4 com o precursor 5 em tolueno na prese~

ça de amideto de sódio dando o precursor 6 que apos

hidrólise e esterificação sucessivas dão o precur-

sor 7. O precursor 7 é tratado com hidrogênio, p~

ládio e formaldeido sob pressão, dando a petidina

base. Esta rota parece ser interessante sob o po~

to de vista operacional com exceção da hidrogena-

ção na última etapa. Os rendimentos do processo

não são mencionados, mas as matérias primas empre-

gadas são acessíveis, embora importadas.
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ROTA 25: Nesta rota I moI do precursor I é reagido com 2 mo

les do precursor 2 na presença de amideto de litio

dando o precursor 3 que é isolado por destilação à
- o

pressao reduzida (O,15mm, 97 C). O precursor 3 e

tratado com brometo de cianogênio em clorofórmio

dando o precursor 4 que é isolado como um sólido. O

precursor 4 é aquecido a vácuo dando o precursor 5.

O precursor 5 é dissolvido em éter e tratado com

ácido clorídrico gasoso dando o precursor 6 que e

intermediário chave da petidina. Esta rota apre-

senta dois problemas importantes que são: destila-

ção à pressão reduzida do precursor 3, e a reaçao

com brometo de cianogênio, um gás extremamente tó-

xico, de difícil obtenção e manejo em larga esca-

Ia.

ROTA 26: Nesta rota o precursor I e o precursor 2 sao reag~

dos em diclorometano a -30oC. Após a reação e eli

minação do solvente o precursor 3 é isolado median

te destilação à pressão atmosférica. Na etapa se-

guinte o precursor 3 e o precursor 4 são reagidos

em dimetilsulfóxido tendo o amideto de sódio corno

agente condensante dando o precursor 5. O precur-

sor 5 é isolado mediante destilação à pressão red~

zida (O,25rnm, 14SoC). O precursor 5 é hidrolizado

com ácido sulfúrico aquoso e posteriormente ester~

ficado com etanol dando o precursor 6, que é inter

mediário chave da petidina. O precursor 6 conver-

te-se em petidina por tratamento com hidrogênio

platina e formaldeído32. Os problemas desta rota
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são a natureza tóxica do precursor 2, a baixa tem-

peratura na preparação do precursor 3, a destila-

ção à pressão reduzida do precursor 5, e a metila-

ção sob pressão na presença de hidrogênio do pre-

cursor 6.

ROTA 28: Esta rota é descrita sem os dados experimentais e

consiste na reação do precursor 1 com o precursor

2 na presença de butil-lítio dando o precursor 3.

O precursor 3 tratado com paládio, carvão e hidro-

gênio dá diretamente a petidina base que é isolada

na forma de cloridrato. Devido a falta de dados

experimentais é difícil avaliar bem esta rota, no

entanto, a obtenção do precursor 1 é bem difícil,

o butil-litio é um catalizador caro para esta fina

lidade, e a hidrogenação sob pressão do precursor

3 dificulta mais ainda o emprego desta rota.
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CAPITULO 5

..
DEFINIÇÃO DAS POSSIBILIDADES

A avaliação realizada nas rotas sintéticas

nos levou a duas interessantes alternativas que sao as ro-

tas 12 e 13 seguindo-se a rota 24 como alternativa imediata

mente posterior às duas primeiras. Tais conclusões foram ob

tidas após um estudo bibliográfico minucioso da obtenção de

precursores indispensáveis para a síntese. Verificou-se que

as rotas 10 e 11 são resumos da patente que tem por base as

rotas 12 e 13. E a fase inicial dos trabalhos foi começada

pela rota 13 pelos motivos descritos abaixo:

1) A obtenção do precursor 1 comum as rotas 12 e 13 está

descrita em detalhes19 sendo obtido a partir de matérias

primas nacionais uma delas já fabricada na indústria co-

mo precursor de outros fármacos.

2) A única matéria prima importada necessária seria o clor~

to de tionila, mas este era disponível na própria indús-

tria que o comprava em grandes quantidades para outros

usos, não tendo quaisquer problemas de fornecimento.

3) Operacionalmente todas as separaçoes de intermediários

se davam por filtração em vez de destilação que é
55 -

cara, em outros casos recorreu-sea extraçaopor

mais

s61-

ventes.
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4) As únicas destilações eventualmente necessárias poderiam

se dar facilmente na fábrica, uma vez que, eram simples

eliminações de solvente para concentração do resíduo. pa

ra isso dispunha-se de temperaturas até 1800C e 30mm de

pressão, condições mais do que satisfatórias para a exe-

cução do processo.

5) A possibilidade de se trocar a técnica do uso do amide-

to de sódio por catálise de transferência de fase era um

dos pontos chave para o sucesso do projeto. Baseados em

uma série de trabalhos acadêmicos que em~ãsavam esta téc

, 12,39,51,52,53 f ' b t 'b ' l'd dnlca lCOU a er a a pOSSl 1 1 a e de se

trabalhar com segurança, baixo custo, facilidades opera-

cionais, baixas temperaturas e rendimentos até 90% supe-

riores em relação aos obtidos, até então, com o uso de

amideto de sódio para este caso. Uma vez que tal técn!

ca surgiu em trabalhos acadêmicos em 1966, não foi dis-

ponível nos- primórdios do desenvolvimento da síntese da

petidina.
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CAPíTULO 6

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

ETAPA 1

OBTENÇÃO DA NN Di (2-0XIETANO)p-TOLUENOSSULFONAMIDA

Embora este produto tenha sido preparado em

192824 só foi descrito em 193446. As duas rotas estudadas

para sua obtenção são as seguintes:

1 ~O~ > SQNH1 + ~/OH
:I. CL

NaOEl
---7

-@SO~N~

OH
r

,OH

2
--<Q) SO~CL +

/
N
\

/OH

.,

-<O)SO~N~

o.:
IOH-

'OH
, OH

A rota número 1 foi descartada por causa do

uso da c10ridrina etilênica sob pressão.

A rota numero 2 parte de matérias-primas na-

cionais e é a que tem maior respaldo na.literatura para a

obtenção da NN Di (2-oxietano)p-toluenossu1fonamida1,2, 11,

19,30,33,34,51
Estes processos consistem basicamente na



56.

reação do cloreto de tosila com dietanolamina em meio alca-

lino nas seguintes condições:

1) c10reto de tosila com excesso de dietanolaminal

2) cloreto de tosila com quantidade estequiométrica de die-

tanolamina em tolueno com hidróxido de SÓdi033,34

3) cloreto de tosila com quantidade estequiométrica de die-

t 1 , ~ h 'd ~ ' d d ~

d ' 16
ano amlna em agua com l rOXl o e so lO

4) cloreto de tosila com quantidade estequiométrica de die-

1 , ~ b d ~ d ' 11,19,30,51
tano amlna em agua e car onato e so lO .

optou-se pela alternativa 4, por serrnais sim

pIes operacionalmente do que as alternativas 1 e 2 que
-

nao

usam água como solvente. No caso das alternativas 3 e 4 o

produto desejado precipita na água e é isolado por filtra-

çao. A rota 4 apresenta maior respaldo na bib1iografia,com

rendimentos que variam de 69 a 90%. No caso das alternati-

vas 1 e 3 não há informes quanto aos rendimentos.

Após a filtração e secagem a NN Di (2-oxieta-

no) p-to1ueno su1fonamida se apresenta na forma de um pó

branco, amorfo solúvel em álcool, benzeno e
~ - O o 11,19,51agua, com ponto de fusao 1 0-101 C .

insolúvel em
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ETAPA 2

OBTENÇÃO DA NN Di (2-CLOROETANO) p-TOLUENOSSULFONAMIDA

Existem na literatura dois métodos para a o~

tenção deste composto, e se encontram esquematizados abai-

xo:

O método 1 foi descrito apenas duas vezes38,

46 tendo sido a reação feita em solvente orgânico. No caso

de amino haleto clorado, o rendimento foi muito baixo38 e

- - 46
com o amino haleto bromado reaçao nao evolui bem.

Em vista destes fatos foi escolhida a alter-

nativa 2, é a que apresenta bons rendimentos da ordem de 85%

11,19,31,33,51 ~ 1 d 'f' 1 d, porem com a gumas 1 1CU da es a serem con-

tornadas na ampliação de escala. A NN Di (cloroetano) p-to-

luenosulfonamida e um sólido cristalino, insolúvel em âgua cem

- o 11 19 51
ponto de fusao 48, 49 C ' , .

-{!5> 5o,F L

IX IXI
) -fO') 50 t/1 + N, ,-- . 2.,'--- 'x \x

OH
SOC12 I Cl.I

-@- 501N:2 -<Q>SON:
')

'Cl, OH
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ETAPA 3

OBTENÇÃO DO l-p-TOLUENOSSULFONIL-4-CIANO-4-FENIL-

PIPERIDINA

Todas as referências encontradas tratando da

obtenção da 1-p-to1uenossu1foni1 -4-ciano-4-feni1 -piperidina

d
.
d

~ . . 112 , 19, 38 , 3 9 ,

po em ser reunl as em um unlCO esquema reac~ona

51,52,53
As variações estão quanto ao agente condensante,

solvente, tempo de reação e temperatura. Estes são os pri~

cipais fatores que afetam esta reação com rendimentos desde

15%53 até 72%12. O esquema reaciona1 é o seguinte:

+

C1 fLZ
S°2.

c9J

"-
"7

~NN
~

r--'\

;' ." .
\ ( ,\\J/~N

OH-
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Alternativas para a condensação:

Foi mencionado no Capítulo que a catálise

de transferência de fase foi introduzida recentemente, mui-

to após a síntese original da petidina. No trabalho origi-

119 t .
t

38 -
f

.
f

.
tna , e mesmo em ou ro ma1S recen e , a reaçao 01 e1 a

na presença de amideto de sódio em tolueno. Em trabalhos

acadêmicos mais recentes a mesma reação foi feita por catá-

lise de transferência de fase12,5l,53, e nenhum deles tinha

por objetivo a obtenção da petidina. Todos estes trabalhos

tinham o embasamento teórico a partir de um artigo que tra-

tava genericamente do assunto, e sugeria que a técnica pro-

posta poderia ser adequada com bons resultados para a obte~

ção de l-p-toluenossulfonil-4-ciano-4-fenil piperidina 39.

Tais previsões foram confirmadas na prática. Vamos pois

apresentar de maneira resumida uma comparaçao entre os dois

métodos. Para facilitar vamos substituir a expressão "cat~

lise de transferência de fase11 pela sigla P. T. C. (Phase trans

fer Catalysis) muito comum entre os autores.

Agente condensante Solvente Rend. Ref.

1. carbonato de sódio tolueno 15% 53

2. amideto de sódio tolueno 37% 19

3. amideto de sódio tolueno 56% 38

4. trietil benzil amônio Cl/OH --- 68% 53

5. trietil benzil amônio Cl/OH
-

--- 68% 51

6. trietil benzil amônio Br/OH
-

72% 12---



segurança

obtenção

custo

solvente

reagentes

temperatura

isolamento

do produto

tempo, rea-

cional

equipamento

rendimento

Técnica de condensação por:

Amideto de sódio

explosivo

difícil em grandes

quantidades

caro pois vai em qua~

tidade estequiométri-

ca

orgânico anidro

bem secos

refluxo do solvente

separação do inorgân!

co, concentração do

sol vente, e depois fil

tração

em média 1 hora,

'contar a lavagem

sem

do

60.

P.T.C.

não explosivo

fácil

baixo, usado em

inorgânico e concen-

quantidade catalí-

ca

não usa solvente

podem estar úmidos

temperatura ambien

te

adição de água e

simples filtração

1 hora

simples vaso res-

friado, não neces-

sita de condensa -

dor

72%

Após esta comparaçao entre as duas técnicas

fazem-se necessária as seguintes observações:

tração do solvente

reator multiproposto

com condensador de re

fluxo

max 56%
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1) o catalizador PTC apresentado na tabela, é T.E.B.A. cl~

reto de trietilbenzil amônio (Trietil Benzil Amonium

.Shloride) e todos as comparações entre as duas técnicas

são referentes a obtenção da l-p-toluenossulfonil-4-ci~

no-4-fenilpiperidina e não podem ser generalizadas.

2) Obtenção dos catalizadores: o catalizador para P.T.C.p~

de ser facilmente preparado em qualquer quantidade14,51,

ou adquirido no comércio, ao passo que o amideto de só-

dio não é oferecido em maiores quantidades, sendo prov~

ve1mente preparado pelos próprios usuários, já que seu

transporte e estocagem são problemáticos.

3 ) Custo: o preço do catalizador para P.T.C. é relativame~

te baixo pois parte de matérias-primas disponí-

veis no mercado. Já o amideto de sódio obtido a

partir da amônia gasosa e sódio metálico por vá-

rias técnicas não teve preço estabelecidoseu

uma vez que não é disponível. Já em pequena

quantidade o preço do amideto ultrapassa o do

TEBA.

4) Rendimento: o rendimento máximo obtido para esta reaçao

com o uso do amideto de sódio 56% deve ser visto com

restrição pois o autor comenta que o produto não foi pu

rificado, e tratava-se de uma síntese em microescala38.

Em maior escala o produto foi obtido obedecendo a espe-

cificação analítica com rendimento de 37%19. No empre-

go da catálise de P.T.C. para esta mesma reação os re-

sultados foram constantes para diferentes autores na m~

dia de 70%12,51,53 . A alternativa 1 devido ao seu bai-

xo rendimento não foi considerada.
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A partir destas avaliações optou-se pelo uso

da catálise de transferência de fase para a obtenção da 1-

p-toluenossulfonil-4-ciano-4-fenilpiperidina.

.'
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ETAPA 4

PREPARAÇÃO DO l-p-TOLUENOSSULFONIL-4-CARBOXI-4-FENIL-

PIPERIDINA

Existe apenas urna referência que trata da pr~

paração e isolamento da l-p-toluenossulfonil-4-carboxi-4-fe-

nilpiperidina58 os outros tratam da esterificação e detosi-
- .

1 - 19,38 - - . d 'f~ .

laçao s~mu taneos , porem sao descr~tos corno ~ ~ce~s e

com rendimento pouco produtiveis58. O esquema da prepara-

ção da l-p-toluenosulfonil-4-carboxi-4-fenilpiperidina é o

seguinte:

~

o

<~OH

~

~N
~

'.' ~.,.,

T:'. '-~

~':.~o

Esta reaçao é relativamentesimples, em ter-

mos operacionais e apresenta bons rendimentos, na faixa dos

90%58 . o produto é isolado na forma de um sólido cristali-



no, por simples filtração.

~

~ solúvel em água quente,

- o ~ -
cool com ponto de fusao 228-231 C apos recristalizaçao

~ 58
agua

,

64.

ál-

em
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ETAPA 5

PREPARAÇÃO DO tSTER-4-ETIL -CARBOXILATO -4 -FENILPIPERIDINA

(NORPETIDINA)

A partir da l-p-toluenossulfonil -4-carboxi-4-

fenilpiperidina obtém-se o 4-etil-carboxilato-4-fenilpiper!

dina, por meio de duas reações simultâneas; a detosilação e

esterificação em meio de ácido sulfúrico alcoólico. Opera-

cionalmente a reação é simples e apresenta
58

tos.

bons rendimen-

O esquema reacional é o seguinte:

~

~ O

~OH N

~

~

0-/H2SC",

ElOH
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Após refluxar na mistura ácido sulfúrico eta

nol a massa reacional é resfriada. ApÔS alcalinização o é~

ter etílico do ácido-4-carboxi-4-fenilpiperidinico extraí-

do em éter, e isolado por filtração corno carbonato. Este

apresenta-se corno um sólido branco volumoso sem ponto de fu

- . d f ' .d . 1~

1 ~ ~ 58
sao ln e lnl o, lnso uve em agua e eter .

..

.'

~

.-. -.---



ETAPA

J.

67.

6

PREPARAÇÃO DO CLORIDRATO DA l-METIL-4-FENIL-4-CARBOXIETIL-

4-FENILPIPERIDINA (CLORIDRATO DE PETIDINA)

Estão descritos na literatura duas maneiras

de obtenção da petidina a partir do éster etílico do

4 b . 4 f '1 ' 'd'" 57,58,59
-car OX1- - en1 -p1per1 1n1CO- .

ácido

O esquema reacional é o seguinte:

1
o

~ O---/ .

< CH3I ,
. NaOH
N

'\

o

2 <O"~o /

~ l.JN .

H2CO
::>

HCOOH -

o
0.-/

~O~ N

I

Foi escolhida para a obtenção da petidina o

esquema 2 em relação ao esquema 1, pelos motivos especific~

dos a seguir:
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a) o iodeto de metila é um reagente bem mais caro do que

mistura ácido fórmico formaldeído, necessários

a

para a

reação do esquema 2;

b) o rendimento da reaçao no caso do esquema 2

d
' d

-
d 58

ao ren lmento a reaçao o esquema 1 .

e superior

Ficou pois resolvida a adoção do esquema 2

corno a etapa final da síntese da petidina, e seu correspon-

dente cloridrato.

~
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CAPiTULO 7

'.

MATERIAL E M~TODOS

O projeto foi desenvolvido em três etapas na

seguinte ordem:

19) Desenvolvimento em bancada

29) Desenvolvimento piloto

39) produção industrial

- DESENVOLVIMENTO EM BANCADA

Nesta fase foi feita avaliação preliminar de

cada uma das etapas, bem como, modificações dos processos

originais, caso estes não fossem considerados satisfató-

rios. Usou-se vidraria convencional de laboratório com

capacidade entre 250 e 3000ml. Foram usados também agi

tadores de rotação variável, adaptações para refluxo, des

tilação à pressão atmosférica e a vácuo
~ -2

ate 6,6.10 bar.O

aquecimento foi feito em mantas elétricas e banho de óleo.

As filtrações nesta fase foram feitas em conjuntos Buchner

com capacidades variadas de acordo com as necessidades.

- DESENVOLVIMENTO EM PILOTO

Esta etapa do projeto foi desenvolvida com o

uso de reatores de vidro borosilicato com 20 litros de ca
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pacidade, equipados com motor de rotação variável ligado

à haste de agitação equipada com pá 'de teflon com área m~

dia de 300cm2. Estes reatores estavam instalados em es-

trutura fixa, e equipados com vaso de adição, coluna, con

densador, válvula de refluxo, e vaso coletor. A descarga

era feita por meio de válvula de fundo.

o aquecimento era feito por meio de manta

elétrica ligada a termostato, e a medida interna da temp~

ratura feita através de termopar revestido de teflon.
..

As outras operaçoes necessárias eram feitas

em vasos de aço inóx ou polipropileno, funis de separação

de vidro graduados com capacidade de até 20 litros.

As operações de filtração eram realizadas em

filtros Buchner de várias capacidades, construidos com

porcelana ou aço inóx, e conforme o caso passou-se a uti-

/lizar a cent~ifuga. As - operações de secagem eram feitas

em estufas a vácuo, com corrente de ar, ou aquecimento sim

ples dependendo da necessidade.

- PRODUÇÃO INDUSTRIAL

A produção industrial foi feita com

dos equipamentos já descritos no piloto além dos

auxilio

equipa-

mentos e utilidades que serao descritos abaixo:

Reatores multipropósito de aço inóx 316 com capacidade de

100, 200 e 1000 litros,.'equipados'com-agitação. variável,

colunas, condensadores, vasos coletores, e vasos de adi-

ção, mais instrumentos de monitoração convencionais para - .
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verificação de temperatura, pH e pressão. Pressão de tra

balho 6,9 bar (100 psi).

Reator com capacidade de 1000 litros de ácido vitrificado

marca Pfaudler, equipado com vaso coletor, coluna, conden

sador tipo dedal térmico, sistema de agitação, monitora-

ção e coluna lavadora de gases. Pressão de trabalho 6,9

bar (100 psi).

Filtros lenticulares com camisa de vapor, diâmetro 1 me-

tro;

- Filtros de cesto em inóx capacidade
3

de 1m ;

- Centrífuga, com cesto e revestimento em aço inóx 316 e

0,7m de diâmetro.

Secagem:

Estufa a vácuo com 1,7m3 de capacidade

Estufas com ventilação forçada com 0,6m3 de capacidade

cada

Estufas simples com 0,6m3 de capacidade cada.

Balanças:

1) Granatária com sensibilidade de 5g

2) Eletrônica com sensibilidade de 200g

Utilidades:

vácuo: bombas de anel líquido: vazão 4,7 x lO2m3/s

- - 3
/bombas a oleo com palhetas: vazao O,2m s
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Torre de refrigeração - Marca Alpina: capacidade 70 kW

(20 T.R.)

Sistema de refrigeração, a freon: capacidade 7 kW (2 T.

R.). Líquido refrigerante álcool - temperatura mínima

-lOoC.

Caldeira - Heat Master

Produção de vapor - 0,15 Kg/s

- 2
pressao de trabalho - 8 bar (8 Kgf/cm )

Combustível - lenha

Tratamento de efluentes: feito de acordo com a orienta-

ção da Cetesb da Região.

Parte analítica: toda a parte analítica de necessidade

mais imediata, para acompanhar a evolução das diversas

etapas das reações, foi feita com o auxílio de aparelho

de ponto de fusão, cromatografia em camada delgada e

espectroscopia ultravioleta. Eventuais testes de espe~

troscopia no infra-vermelho foram realizadas fora.
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MATERIAIS

As matérias primas empregadas durante a fase

de desenvolvimento foram as mesmas que mais tarde passaram

a ser utilizadas para a produção industrial. Todos os rea-

gentes são de grau técnico. As matérias primas empregadas

foram as seguintes:

PROCED~NCIA TEOR APROXIMADO

Dietanolamina Nacional 98%

Cloreto de tosila Nacional 92 a 95%

Carbonato de sódio Nacional 99%

Cloreto de tionila Importado 96 a 98%

Álcool Nacional 96%

Cianeto de benzila Nacional 97%

Hidróxido de sódio Nacional 98%

Ácido sulfúrico Nacional 98%

Tolueno Nacional 99%

Acetona Nacional 99%

TEBA Nacional 98%

~ter etílico Nacional 95%

Ácido clorídrico Nacional 37%

Ácido fórrnico Nacional 80%

Forrnaldeído Nacional 40%
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REATOR PFAUDLER E-300
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Reator - volume 1.000 litros

3. Condensador:

2. Vaso do coletar volume 1.200 litros

2,7m3 de área de troca

74.
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1. Reator aço inox 316 - volume 100 litros

2. pá do agitador

3. Motor
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CAPíTULO 8

PARTE EXPERIMENTAL E RESULTADOS

8.1. PREPARAÇÃO DA NN Di (2-0XIETANO)-p-TOLUENOSSULFONAMI-

DA, EM BANCADA

Os resultados em bancada foram feitos adotan

do o procedimento adotado na literatura19, que se encontra

descrito abaixo:

Equipamento: reator de vidro com dois litros de capacidade,

equipado com agitador de rotação variável, coluna de reflu-

xo e manta de aquecimento com termostato.

Procedimento: a solução de 0,095Kg de carbonato de sódio em

0,5Kg de água mais 0,105Kg de dietanolamina (lmol) foram aqu~

cidos até 70oC. A seguir 0,190g de cloreto de p-toluenos-

sulfonamida (lmol) foram adicionados em porções, observando -

se cuidadosamente a dissolução da porção anterior. Em se-

guida aqueceu-se por uma hora a 100oC. Após o aquecimento

a massa reacional foi esfriada sob agitação com adição de

mais 500ml de água e filtrada. O residuo após lavado com

agua foi colocado em estufa a vácuo para secagem até peso

constante.

Como o material obtido demorava muito para

secar, e nao atingia o ponto de fusão previsto 100 - 101oC,

passou-se a lavar o filtrado com uma solução aquosa de áci-

do cloridrico, o que deu origem após a secagem a um pó bran
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- o
co amorfo com ponto de fusao de 100-101 C.

o rendimento médio obtido nestes ensaios foi

o de 67% com um máximo de 72% e um mínimo de 61%.

Desenvolvimento em piloto: nesta etapa usou-se os reatores

com 20 litros de capacidade.

19 Procedimento: após a preparação da solução de 1,lKg de

carbonato de sódio em água adicionou-se 1,2Kg de dietanola-

. ~ 700mlna e aqueceu-se ate C. Em seguida adicionou-se 2,0 Kg

de cloreto de p- toluenossulfonarnida em porçoes. Após o térmi

. - ~ o
no da adlçao aqueceu-se ate 100 C por urna hora. Urna vez ter

minado o aquecimento procedeu-se o resfriamento sob agita-

mo de 69% e mínimo de 61%. o ponto de fusão do produto ob-

tido foi de 100-1010C.

Devido a problemas durante a adição do clor~

to de p-toluenossulfonarnidasobre a solução aquecida, optou-se

pelo seguinte procedimento:

29 Procedimento: Preparou-se urna solução de 1,2Kg de dieta-

nolamina em 5,OKg de água. A seguir adicionou-se 2,OKg de

cloreto de p-toluenossulfonarnida. Sobre esta suspensão foi sen

do adicionada urna solução contendo 1,lKg de carbonato de só

dio em 5,OKg de água. Ao término da adição aqueceu - se a
o

100 C durante urna hora. Esfriou-se a massa reacional sob

çao com a adição de mais 5,OKg de áqua. Após a filtração

e lavagem com ácido clorídrico aquoso a 10%, o produto foi

secado na estufa dando rendimento médio de 65% com um máxi-
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agitação e filtrou-se o sólido. o filtrado foi lavado com

urna solução e filtrou-se o sólido. o filtrado foi lavado

com ~olução de ácido clorídrico a 10% e secado na estufa a

o
60 C por 24 horas. o rendimento médio de 28 cargas iguais

a esta foi de 64% com um máximo de 68% e um mínimo de 60%.

o ponto de fusão foi de 100-101oC.

PRODUÇÃO EM ESCALA INDUSTRIAL

Equipamento: reator pfaudler com capacidade de 1000 litros.

Foram processados as seguintes cargas:

O procedimento foi o mesmo que foi adotado

para a segunda série do piloto. O peso obtido a partir das

cinco cargas foi de 458,2Kg com rendimento médio de 69%. O

ponto de fusão obtido em todas as cargas foi de lOO-lOloC.

MASSA EM Kg

1 2 3 4 5

Cloreto de p-toluenos-
sulfonamida 80 100 106 106 94

Dietanolamina 8 60 63,5 63,5 56

Carbonato de sódio 44 55 58 58 50

Âgua 410 480 508 508 451

Rendimento 76,6 94,2 97,4 99,2 90,8

porcentagem % 70 69 67 67 70
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8.2. PREPARAÇÃO DA NN Di (2-CLOROETANO)-p-TOLUENOSSULFONA-

MIDA

A preparação do NN-Di-(cloroetano)-p-tolueno~

sulfonamida a partir da NN-Di-(2-oxietano)-p-toluenossulfo-

namida foi feita por método descrito nas várias referênciaJl,

19,31,33,51

preparação em bancada

Equipamento: reator de vidro com capacidade de SOOcm3 equi-

pado com agitador de rotação variável, coluna de refluxo,

destilação, termometro, e aquecimento por manta elétrica com

termostato.

19 Procedimento: dentro do reator foram adicionados 1969 de

cloreto de tionila (1,66 moles). Mantendo a agitação cons-

tante foram adicionados em porções l30g (0,5 moles) de NN-

Di-(2-oxietano)-p-toluenossulfonamida. o sistema foi sendo

aquecido cuidadosamente, enquanto havia forte evolução de

ácido clorídrico e dióxido de enxofre que durou aproximada-

mente urna hora com a temperatura atingindo 9SoC. Ao fim des

ta etapa o sistema foi aquecido a l300C durante urna hora.

Após esfriar o sistema foram adicionados 100g de etanol e

após refrigerar por 10 horas filtrou-se o produto. Este

apos a secagem deu um sólido cinza claro com ponto de fusão

48-49OC e identificado como a NN-Di-(2-cloroetano)-p-tolue-
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nossulfonamida. o rendimento médio de vários ensaios foi

de 83% com um máximo de 89% e um mínimo de 76%.

Apesar dos rendimentos obtidos estarem de

acordo com a literatura, tal procedimento operacional de-

monstrou-se inviável em maior escala uma vez que a cada adi

ção da NN-Di-(2-oxietano)-p-toluenossulfonamida era necessa

rio abrir o reator, o que permitia a saída de gases despre~

didos da massa reacional. Tais gases eram o ácido clorídri

co e o dióxido de enxofre ambos muito tóxicos. Para contor

nar este problema foi adotado novo procedimento.

29 Procedimento: preparou-se dentro do reator urna suspensao

contendo 130g de NN-Di-(2-oxietano)-p-toluenossulfonamida e

60g de cloreto de metileno. Sobre esta suspensão foram ad~

cionados 1969 de c 10 reto de tionila durante 1 hora conservan

do a temperatura ambiente. Ao término da adição o sistema

foi aquecido até l300C e assim mantido por 1 hora. Após e~

friar foram adicionados 100g de etanol e após refrigerar por

10 horas o produto foi filtrado. Após a secagem obteve -se

um sólido cinza claro com ponto de fusão 48-490C. o rendi-

mento médio de vários ensaios foi de 85% com um máximo de

87% e um mínimo de 78%, em doze ensaios.

Desensolvimento piloto

Equipamento: reator de vidro com 20 litros de capacidade

equipado com agitaç~o variável, coluna, condensador, válvu-

la de refluxo, vaso coletor e válvula de fundo. o aqueci-

mento foi feito por manta elétrica regulada por termostato



81.

e a medida da temperatura interna do reator foi feita por

termopar revestido de teflon.

19 Procedimento: sobre uma suspensão composta por 6,OKg de

NN-Di-(2-cloroetano)-p-toluenossulfonamida e 6,OKg de clore

to de metileno, foram adicionados por gotejamento contínuo

3,35Kg de cloreto de tionila durante um prazo de 3 horas. A

agitação foi mantida constante durante a adição enquanto

ocorria forte evolução de gases, e a temperatura em torno

o
dos 40 C. Ao término da adição a temperatura foi sendo au-

mentada até atingir 1300C, levando um tempo médio de 2 ho-

raso Em seguida manteve-se a 1300C durante 1 hora. Após

esfriar a massa reacional, esta foi dissolvida em 4,OKg de

etanol e refrigerada por cerca de 12 horas. Após a filtra-

ção e secagem da estufa obteve-se a NN-Di-(2-cloroetano)-p-

toluenossulfonamida com ponto de fusão entre 47 e 490C. Fo

ram realizados vinte ensaios com rendimento médio de 84% com

um máximo de 87% e um mínimo de 79%.

Devido aos bons resultados obtidos com o 19

procedimento na escala piloto, resolveu-se diminuir o exces

so de cloreto de tionila empregado na reaçao de 66% para

10%. o que se pretendia com isso era diminuir o custo, au-

mentar a capacidade útil do reator e diminuir o volume de destilação.

Observou-se que praticamente tcx:loexcesso de cloreto de tionila era re

cuperado intacto no vaso coletor IPisturado com cloreto de metileno.

29 Procedimento: sobre urna suspensao composta por 6,OKg de

NN-Di-(2-cloroetano)-p-toluenossulfonamida e 6,OKg de clor~

to de metileno foram adicionados 2,2Kg de cloreto de tioni-
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la durante um prazo de 3 horas. A agitação foi mantida cons

tante durante a adição, e a temperatura foi conservada em

otorno de 40 c. Ao término da adição a temperatura foi sen-

do aumentada até atingir 130oC, levando um tempo médio de 2

horas. Em seguida manteve-se a 1300C por 1 hora. Após res

friar a massa reacional esta foi dissolvida em 4,OKg de eta

nol e refrigerada por cerca de 12 horas. Após a filtração

e secagem na estufa a temperatura ambiente por 24 horas ob-

teve-se a NN-Di-(2-cloroetano)-p-toluenossu1fonamida com

- o
ponto de fusao entre 47 e 49 C. Foram realizados trinta en

saios com rendimento médio de 85%, com um máximo de 87% e

um mínimo de 80%.

produção Industrial

Equipamento: reator Pfaud1er mu1tipropósito de aço vitrifi-

cado com volume de 1000 litros.

Procedimento: foi adotado o 29 procedimento da escala pi1o-

to. As cargas foram as seguintes:

Massa em Kg

1 2 3

NN-Di-(2-oxietano)-

p-to1uenossu1fonamida 175,6 180,0 180,4

C1oreto de meti1eno 175,8 180,0 180,0

C1oreto de tioni1a 98,0 100,6 100,6

A1coo1 117,0 120,0 120,0

Rendimento 170,2 176,2 172,0

Porcentagem 85% 86% 84%
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Durante a produção industrial o cloreto de

tionila foi colocado no vaso coletor e injetado sob pressão

dentro do reator em tempo médio de 5 horas.

Total produzido: 5l8,4Kg

Rendimento médio: aproximadamente 85%.
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8.3. PREPARAÇÃO DA l-p-TOLUENOSSULFONIL-4-CIANO-4-

FENILPIPERIDINA

A preparação da l-p-toluenossulfonil-4-cian~

-4-fenilpiperidina foi feita de acordo com as referências12,

52,53 d -o d
_
1' d f - . d, usan o-se a tecnlca e cata lse e trans erenCla e

fases (P.T.C.).

Logo nos primeiros ensaios ficou claro que

esta reação não poderia ser feita com agitação convencional,

e não havia na literatura qualquer referência a respeito do

sistema de agitação empregado pelos diversos autores. A for

mação de grande quantidade de material viscoso dificultava

a agitação e homogeneização da massa reacional,condições i~

dispensáveis para a evolução da reação e sua reprodutibili-

dade. As reações de catálise de transferência de fase sao

, - 14 36 43
extremamente dependentes de uma boa agltaçao ' , .

necessário implantar um sistema eficiente de agitação,

Foi

que

fosse ao mesmo tempo simples e permitisse a ampliação de es

cala sem grandes transtornos.

Preparaçao da l-para-toluenossulfonil-4-ciano-4-fenilpiperi

dina em bancada

Equipamento: foi montado um conjunto dotado dos seguintes

equipamentos; um vaso cilíndrico de vidro com lO,5cm de diâ

metro por l5cm de altura equipado com banho de água, e um
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agitador com pá em forma de disco com diâmetro de 4,Scm co-

locado na horizontal providos de dentes na sua periferia com

área. de aproximadamente O,5cm cada uma. Esta pá tinha seu

centro ligado a haste do agitador e ficava colocada 2,S cm

do fundo do vaso. o equipamento era dotado de tampa de ny-

lon com uma furação central para a haste do agitador e ou-

tra furação periférica para o termostato a 2cm da parede do

vaso. o motor trabalhava com 60 rotações por segundo, med~

das periodicamente com um tacômetro adaptado ao eixo da has

te.

19 Procedimento: a técnica empregada nesta fase é a mesma

- d . b lh 12,52,S3 - .
que esta escrlta nos tra a os e e a segulnte; de~

tro do reator foi preparada uma solução contendo 200g de h~

dróxido de sódio em 200g de agua. A seguir foram adiciona-

dos 117g de cianeto de benzila (1 mol) e 296g de NN-Di (2 -

cloroetano)-para toluenossulfonamida (1 mol),e sob agitação

foram introduzidos llg de T.E.B.A. (O,OS moles) dissolvidos

em igual massa de água. Imediatamente, após a adição sur-

giu uma cor castanho avermelhada ao mesmo tempo que se ele-

vava a temperatura atingindo rapidamente a faixa de 900C..Es

sa temperatura foi mantida pelo maior tempo possível com a

adição de água quente ao banho sendo, a reaçao interrompida

após 2 horas. Após a adição de SOOg de água e resfriamento,

o produto era filtrado e lavado com 3 porções de SOg de água

e em seguida com SOg de álcool gelado. Após secagem na es-

~ - o
tufa obteve-se UJT\ po branco com ponto de fusao de 200 a 201 C

caracterizado como l-para-toluenossulfonil-4-ciano-4-fenil-

piperidina. Os rendimentos foram em média 48% com um máxi-
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mo de 42% em uma média de 10 ensaios.

Além dos baixos rendimentos obtidos em rela-

ção'àqueles da literatura, a falta de reprodutbilidade obri

gou a introduzir modificações no procedimento.

29 Procedimento: para esta série de ensaios, foi adotada a

técnica de diluir a solução de soda para 30%, uma vez que

uma das dificuldades da reaçao era a viscosidade do meio, e

a técnica empregada foi a seguinte; dentro do reator foi

preparada urna solução contendo 120g de hidróxido de sódio

e 280g de agua. Em seguida foram adicionados 117g de ciane

to de benzila (1 mol) e 296g de NN-Di-(2-cloroetano)-para -
toluenossulfonamida e, sob agitação foram colocados de urna

vez llg de T.E.B.A. (O,OS moles) em llg de água. Neste ca-

so a temperatura subiu um pouco, cerca de 4SoC, e em segui-

da apareceu urna cor avermelhada. Aqueceu-se a reação com

banho de água quente até 900C e interrompeu-se a reação após

2 horas. Após adicionar SOOg de água e esfriar a mistura

esta foi filtrada, e lavada com água e álcool corno no 19 pr~

cedimento e obteve-se o produto em quantidades insignifican

teso Corno o produto é solúvel em cianeto de benzila e pos-

sível que parte dele tenha ficado na água mãe.

39 Procedimento: a técnica empregada foi a mesma do 19 pro-

cedimento, com urna única alteração que foi a de aumentar o

volume da solução de hidróxido de sódio a SO% ou seja, fo-

raro empregados 300g de hidróxido de sódio e 300g de água.I~

to melhorou as condições de agitação mais os rendimentos man'

tiveram-se baixos e poucos reprodutíveis. A média foi de
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50% com um máximo de 56% e um mínimo de 42% em uma média de

6 ensaios.

49 Procedimento: a partir de uma referência bibliográfica

. 54 f . d t d t' .malS recente Ol a o a a uma nova ecnlca. Foi preparada

dentro do reator uma solução contendo 200g de hidróxido de

sódio e 150g de água. Em seguida foram adicionados 116g de

cianeto de benzila (1 mol) e 296g de NN-Di-(2-cloroetano)p-

toluenossulfonamida. Em seguida sob agitação foram adicio-

nados 5,75g de T.E.B.A. (0,025 moles). A massa reacional ad-

quiriu cor castanho avermelhada ao mesmo tempo em que ocor-

ria uma rápida elevação de temperatura, aproximadamente 1100C

em 5 minutos. Não houve qualquer resfriamento e ao término

de 2 horas a reação foi interrompida com a adição de 500 g

de água. o produto foi isolado de acordo com o 19 procedi-

mento. o rendimento médio foi de 61% com um máximo de 64%

e um mínimo de 58% em uma série de 20 ensaios. Os resulta-

dos deste procedimento foram considerados satisfatórios pe-

10 fato de terem sido conseguidos resultados próximos aos

descritos na literatura, ao mesmo tempo que se conseguia uma

melhor reprodutibilidade.

59 Procedimento: para fins comparativos ensaiou-se o outro

catalizador o brometo de hexadeciltrimetilamônio em lugar

do T.E.B.A. nas mesmas condições e proporções molares do 49

procedimento e observou-se as seguintes alterações:

a) a subida de temperatura foi bem mais lenta, e só atingiu

o seu pico (80oC) após 50 minutos de reação;
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b) rendimento mais baixo em torno de 40% em vez de 61% obti

dos com a técnica anterior.

Gráficos da evolução da temperatura com os

dois catalisadores com a mesma proporção molar.
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Em vista dos resultados obtidos, mais o fato

de que o catalisador ensaiado, o brometo de hexadeciltrime-

tilamônio era importado e de custo mais elevado, não se in-

sistiu em mais experiências.

69 Procedimento: a partir de informações da literatura veri

ficou-se que o T.E.B.A., catalisador por nós empregado é d~

gradado a temperaturas acima de 80oc14 e corno temperaturas

baixas dificultavam a homogeneização do sistema, decidiu-se

trabalhar em temperaturas intermediárias para a ajuda do

controle da temperatura do reator. A técnica empregada foi
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a seguinte: preparou-se uma solução contendo 200g de hidró-

xido de sódio em l50g de água. Em seguida foram adicionados

117g.de cianeto de benzila (1 mol) e 296g de NN-Di-(2-clor~

etano)p-toluenossulfonamida (1 mol). o sistema foi refrig~

rado através de um banho de água gelada a l50C e em seguida

foram adicionados 5,75g de T.E.B.A. (0,025 moles) em 5,75 g

de água. A temperatura subiu mais lentamente que o normal

com o surgimento da cor castanho avermelhada. Passado al-

gum tempo começou a cair e a partir desse momento foi-seman

o
tendo a temperatura a 60 C, regulando o volume de agua até

que ao fim de 1 hora colocou-se água aquecida no banho man-

tendo-se a temperatura de 600C até completar-se 2 horas de

-
reaçao. Dai para diante o produto foi isolado como no 49

procedimento. o rendimento médio foi de 65% com um máximo

de 74% e um mínimo de 63% com uma média de 65% em um total

de 10 ensaios. Esses resultados foram considerados satisfa

tórios para ampliação de escala.

Desenvolvimento piloto

Equipamento: reator de aço inox 316 com 100 litros de capa-

cidade, diâmetro interno 0,5 m e altura 0,80 m com válvu-

la de fundo, camisa e tampa com furação para haste e termô-

metro.

Agitador: motor de 2HP (1.49l,4W) 29 rotações por segundo.

pá do agitador: aço inox 316 diâmetro 9,2cm, espessura

- 2
cm e area dos dentes lcm cada.

0,2
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Distância da pá ao fundo do reator: 0,15 m

Tomada de temperatura: termopar revestido de teflon

Velocidade da pá: aproximadamente 8,48 m/s.

19 Procedimento: dentro do reator foi preparada uma solução

contendo 14,lKg de soda e 10,5Kg de agua. Estando a agit~

ção ligada foram adicionados 5,85Kg de cianeto de benzila e

15,00Kg de NN-Di-(2-cloroetano)-p-toluenossulfonamida. Após

iniciar a circulação de água pela camisa do ~eator adicio-

nou-se a solução de 0,430Kg de T.E.B.A. em 0,430Kg de água.

A massa reacional logo adquiriu cor castanho avermelhada e

a temperatura subiu até 900C caindo lentamente ao mesmo tem

po em que se depositava grande quantidade de material nas

paredes do vaso. Após duas horas a reação foi interrompida

com a adição de cerca de 27,OKg de água. Após resfriar até

a temperatura ambiente o produto foi centrifugado, lavado

com 3 porções de 5Kg de água e uma porção de 5Kg de álcool

gelado. o rendimento do produto seco com o ponto de fusão

200-201oC foi de 52% em média, com um máximo de 56% e um mi

nimo de 48% em 6 ensaios.

o baixo rendimento destes ensaios foi atri-

buido a grande quantidade de material depositado na parede

do reator, devido a agitação ineficiente. Para corrigir e~

ta situação foi feita uma nova pá, pois apesar da pá antiga

ter a mesma velocidade daquela da bancada (8,50 m/s) naocon

servava a mesma proporção de diâmetro em relação ao vaso.

Foi confeccionada uma nova pa com a mesma espessura e mate-

rial da anterior porém com diâmetro de 20,3cm. Com isto au
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to aumentou-se a velocidade da pá para 18,62 m/s ao mesmo

tempo que se obtinha melhor relação entre os diâmetros da

pá e do reator.

29 Procedimento: foi exatamente igual ao primeiro no que diz

respeito a carga e a parte operacional. A diferença foi ve

rificada na ausência de qualquer resíduo na parede do vaso

devido a melhor agitação do sistema. o rendimento médio de

6 cargas foi de 63% com um máximo de 66% e um mínimo de

61%.

Produção industrial: para a produção industrial resolveu-se

utilizar o mesmo equipamento, aumentando-se a carga a ser

processada.

19 Procedimento: foi preparada dentro do reator uma solução

contendo 23,5Kg de soda e l7,5Kg de água. Após iniciar o

resfriamento do reator foram adicionados sob agitação 9,75

Kg de cianeto de benzila e 25,OKg de NN-Di-(2-cloroetano)p-

toluenossulfonamida. Em seguida foram adicionados 0,73Kg de

T.E.B.A. dissolvidos em 0,73Kg de água. Imediatamente após

a adição a temperatura subiu até 970C resfriando lentamente

logo após. Após 2 horas o reator foi descarregado em 50 Kg

de água fria sob agitação. Após centrifugar, o produto foi

lavado com 3 porções de 10Kg de água e uma de 10Kg de álco-

01 gelado. Após secar a estufa, obteve-se o produto com o

ponto
- o

de fusao de 200-201 C. Foram preparados 10 cargas

dando um total de l59,OKgde l-p-toluenossulfonil-4-ciano-4

-fenilpiperidina com um rendimento médio de 65%, sendo um

máximo de 67% e um mínimo de 62%.
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8.4. PREPARAÇÃO DO ÂCIDO l-p-TOLUENOSSULFONIL-4-

CARBOXI-4-FENILPIPERID1NICO

Este produto foi preparado a partir da l-p-

toluenossulfonil-4-ciano-4-fenilpiperidina de acordo com a

técnica descrita na literatura, que indica a sua preparaçao

via hidrólise com ácido sulfúrico aquoso 58.

Desenvolvimento em bancada

Equipamento: reator de vidro com 1000ml de capacidade prov!

do de agitação variável, funil de adição, coluna de refluxo

e termômetro. O aquecimento foi feito por meio de manta elé

trica equipada de termos tato.

19 Procedimento: dentro do reator foram colocados 100g(0,294

moles) de l-p-toluenossulfonil-4-ciano-4-fenilpiperidina se

guidos de uma solução contendo llO,4g de ácido sulfúrico 30

g de água. Em seguida a massa reacional foi aquecida até

entrar em refluxo e dissolver completamente a nitrila de

partida. Em seguida foram adicionados 40g de água e logo

depois mais 400g de água foram gotejados durante um período

de 3 horas. Depois de resfriar, o produto foi isolado por

filtração e após recristalização em água quente obteve-se o

ponto de fusão 227-230oC correspondentes ao ácido l-p-tolu~

nossulfonil-4-carboxi-4-fenilpiperidínico58. Os rendimen-
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tos de um total de 10 ensaios oscilaram entre 81 e 95%.

A reaçao feita da maneira como foi descrita

apresentou algumas dificuldades, além da baixa reprodutibi-

lidade de rendimentos. Uma delas era a quantidade de agua

adicionada na fase inicial do processo que em alguns casos

conservava uma quantidade elevada da nitrila de partida

até o fim da reação. Outro problema era o volume total de

líquido da solução aquosa de ácido sulfúrico utilizada no

início da reação, que era muito reduzido e só possibilitava

a agitação da massa reacional quando a temperatura atingia

1400C. Para contornar estes problemas foi alterado o pro-

cesso.

29 Procedimento: dentro do reator foram colocados 100g(0,294

moles) de l-p-toluenossulfonil-4-ciano-4-fenilpiperidina

em seguida uma solução contendo 161g de ácido sulfúrico

e

e

27g de água. Após a adição a temperatura foi elevada lenta

mente até 1700C e assim conservada por 15 minutos até a com

pleta dissolução de todos os sólidos existentes. Em segui-

da foram adicionados durante um prazo de 3 horas 170g de

~

agua. Ao término da reaçao a massa reacional foi resfriada

até 50C e o produto foi isolado por filtração, e lavado com

duas porções de 20g de água gelada. Após secar na estufa
o -

24 horas a 60 C, obteve-se o produto com ponto de fusao en-

o
tre 198 e 200 C. O rendimento médio foi de 90% e a concen-

tração da água mãe até a metade do volume originou mais 5%

de produto com ponto de fusão ligeiramente inferior a (195-

1980C), satisfatório para uso na reaçao seguinte. Após 20

ensaios o rendimento médio total foi de 95% com um

de 97% e um mínimo de 91%.

máximo
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Desenvolvimento em piloto

Eq~ipamento: reator de vidro com capacidade de 20 litros

equipado com agitação variável, válvula de fundo, vaso de

adição, coluna, condensador e válvula de refluxo. A tempe-

ratura era medida através de termopar revestido de teflon e

o aquecimento por meio de manta elétrica com termostato.

19 Procedimento: dentro do reator foram colocados 3,SKg de

l-p-toluenossulfonil-4-ciano-4-fenilpiperid~na juntamente

com uma solução contendo S,6Kg de ácido sulfúrico e 0,1 Kg

de água. Com a agitação ligada, a massa reacional foi aqu~

cida até 170°C e mantida nesta temperatura durante lS minu-

tos até a dissolução total dos sólidos. Em seguida foram

adicionados 6,OKg de água durante o prazo de 3 horas. Logo

apos o reator foi descarregado e a massa reacional foi res

friada até SoC. Depois da filtração o produto foi secado na es

o
tufa a 60 C por 24 horas. Após a realização de lS ensaios

obteve-se um rendimento médio de 90% e mais 5% obtidos a par

tir da concentração da água mãe pela metade.

produção industrial

Devido ao fato da caldeira ter a sua tempera

tura máxima de trabalho muito próximo dos 1700C exigidos p~

10 processo, em caráter provisório a produção foi feita em

vários reatores de 20 litros de maneira igual ao 19 procedi

mento do piloto. Reatores com capacidade de SO litros fo-

ram utilizados,com o dobro da carga utilizada nos de 20 li
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tros. A evolução da reação e os rendimentos foram os mes-

mos, ou seja, em torno dos 95%. o reator pfaudler foi uti-

lizado para concentrar a água mãe após várias reações, em

lotes de 600,OKg, dos quais cerca de 250,OKg eram destila-

dos à vacuo.
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8.5. PREPARAÇÃO DA NORPETIDINA-(4-ETILCARBOXILATO-4-

FENILPIPERIDINA

Este produto foi preparado a partir do ácido

l-p-toluenossulfonil-4-carboxi-4-fenilpiperidinico por mét~

do já descrito em literatura58, porém com algumas modifica-

ções como concentrar o etanol após a esterificação e subst~

tuir o éter etílico por tolueno como solvente de extração.

Desenvolvimento em bancada

Equipamento: reator de vidro com 1000ml de capacidade com

agitação variável, termômetro, coluna de refluxo e destila

ção, aquecimento por manta térmica com termostato.

19 Procedimento: foram colocados dentro do reator 100g (0,278

moles) de ácido-l-p-toluenossulfonil-4-carboxi-4-fenilpipe-

ridinco juntamente com 300g de álcool e llg de ácido sulfú-

rico. Após 3 horas de refluxo o excesso de álcool foi eli-

minado até a temperatura da massa reacional atingir 90oC.

Após resfriar o produto colocado em 1.300ml de agua gelada

e após alcalinizar a mistura esta foi extraída com 1000 ml

de tolueno. Após secar o tolueno em sulfato de sódio ani-

dro e filtrar, procedeu-se a carbonatação, obtendo-seurnpr~

cipitado volumoso que foi filtrado. Repetiu-se 5 vezes es-

ta operação por ser o precipitado muito volumoso. Após a
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secagem obteve-se o carbonato de norpetidina com rendimento

médio de 80%. ° carbonato norpetidina cuja fórmula mínima

é C14H1902N.l/2H2co3 e um sólido branco volumoso insolúvel

em água sem ponto de fusão definido. ° sistema de carbona-

tação consistia de um vaso fechado contendo solução a 30%

de carbonato de sódio sobre a qual ia sendo gotejado ácido

sulfúrico. ° gás saia por urna mangueira mergulhada na solu

ção a ser carbonatada.

Para precipitar toda a norpetidina de urna vez

era necessário um grande volume de tolueno, e corno o produ-

to apresentou-se insolúvel em água optou-se por tentar iso-

lá-lo em meio aquoso diretamente, ao invés de prévia extra-

ção com tolueno.

29 Procedimento: foi exatamente igual ao 19 procedimento até

a fase de concentração do álcool e o resfriamento. A se-

guir a massa reacional foi jogada em 1.300ml de água gelada

e alcalinizada com urna solução de 161g de carbonato de so-

dio em 320g de agua. Por volta do pH 11 formou-se um prec!

pitado volumoso que foi filtrado rapidamente e lavado com

duas porções de 50g de água gelada. o produto foi secado

em estufa de circulação forçada a temperatura ambiente por

12 horas. Foram feitos 10 ensaios com um rendimento médio

de 78% com um máximo de 86 e um mínimo de 72%. o cálculo

foi feito quando o material secado atingiu peso constante.
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Desenvolvimento piloto

Equipamento: reator de vidro com 20 litros de capacidade

equipado com agitação variável, válvula de fundo, vaso de

adição, coluna, condensador e válvula de refluxo e vaso co-

letor. A medida de temperatura era feita através de termo-

par revestido de teflon e o aquecimento por meio de manta

elétrica com termostato.

Procedimento: o procedimento adotado foi o mesmo do 29

procedimento da bancada com variação proporcional da massa

dos reagentes empregados: foram colocados no reator 4,0 Kg

de ácido l-p-toluenossulfonil-4-carboxi-4-fenilpiperidínico

juntamente com l3,OKg de etanol com 440g de ácido sulfúrico.

Após 3 horas de refluxo o etanol foi eliminado por destila-

ção até a massa reacional atingir a temperatura de 90oC.

Após resfriar o produto foi colocado em 52Kg de água gelada

e alcalinizado com 6,45Kg de carbonato de sódio dissolvidos

em l2,8Kg de água. Com o pH da solução ajustado por volta

de 11 formou-se o precipitado que foi rapidamente centrifu-

gado e lavado com duas porções de 2~OKg de água gelada ca-

da. Foram feitos 2 ensaios com rendimento médio de 76% com

um máximo de 82 e um mínimo de 71%.



99.

Produção industrial

Para a produção industrial foram utilizados

os mesmos reatores utilizados no desenvolvimento da piloto

e reatores com capacidade de 50 litros também de vidro e

equipados da mesma maneira que o piloto. No caso dos reato

res de 50 litros a carga empregada foi o dobro da empregada

nos de 20 litros. A carga total produzida foi de 136,0 Kg

com um rendimento médio total de 77% com um máximo de 79 e

um mínimo de 70%
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8.6. PREPARAÇÃO00 CIDRIDRATO DE PETIDINA (1-METIL-4-CARBOXIETIL-

4-FENILPIPERIDINA)

A petidina foi preparada a partir do carbona-

to de norpetidina de acordo com a técnica descrita em al-

guns trabalhos57,58. Esta técnica consiste em reagir o car

bonato de norpetidina com uma mistura de ácido fórmico for-

maldeído. C b d .
d
. -.

t
-

1
58

ornoo car onato e norpetl lna e lns ave a

reação seguinte deve ser feita o mais rápido possível. Por

isto decidiu-se evitar a secagem do carbonato de norpetidi-

na urna vez que teores variados de umidade retidos no filtr~

do não afetariam o rendimento da etapa seguinte uma vez que

a reação era feita em meio aquoso.

Adotou-se para fins de cálculo dos reagentes

empregados na preparação da petidina, o valor de 77% para a

conversão do ácido l-p-toluenossulfonil-4-carboxi-4-fenil -
piperidínico em carbonato de norpetidina. O ácido fórmico

e o formaldeído iam em excesso suficiente para compensar as

variações de rendimento e o teor de umidade da etapa ante-

rior. Substituiu-se o éter por tolueno, como solvente de

extração da petidina devido a segurança operacional em maio

res escalas.
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Desenvolvimento em bancada

Equiramentos: reator de vidro de 1000ml com agitação variá

vel, termômetro, coluna de refluxo. o aquecimento foi fei-

to por meio de manta elétrica equipada com termostato.

19 Procedimento: foram colocados no reator o equivalente a

226,4g (0,857 moles) de carbonato de norpetidina com 200 g

de formaldeído e 77g de ácido fórmico. Com a agitação lig~

da houve forte desprendimento de gás e a massa reacional foi

aquecida até 1000C e assim mantida por 30 minutos. Assim

que esfriar a massa reacional foi colocada em 1500ml de água

gelada alcalinizada até pH 13 primeiro com solução de carb~

nato e depois com solução de hidróxido de sódio a 30%. A

extração foi feita com 1500ml de tolueno. Este após secada

sobre sulfato de sódio anidro foi filtrada e dentro desta

solução foi borbulhado ácido clorídrico gasoso. A precipi-

tação do cloridrato de petidina foi imediato. Após filtrar

o
e lavar com 50ml de acetona gelada e secar na estufa a 60 C

por 24 horas obteve-se o cloridrato de petidina na forma de

um sólido branco cristalino com ponto de fusão de 187 a

1890C19,42,50. Os rendimentos obtidos em 7 ensaios foram

da ordem de 43% com um máximo de 46 e um mínimo de 38%.

Corno os rendimentos foram abaixo, dos descri-

tos na literatura optou-se por alterar o tempo de reação. Cornoo

19 procedimento adotado, a reação foi executada, refluxando

durante 1, 2, 3 e 4 horas respectivamente. Segue-se a se-

guir tabela de rendimentos obtidos.



Os resultados obtidos a partir de cada um dos

procedimentos foram a partir de uma média de 6 ensaios para

cada um. O tempo ideal de refluxo foi o de 3 horas. Este

tempo foi adotado para as operaçoes posteriores tanto para

o desenvolvimento piloto, como para a produção industrial.

Desenvolvimento piloto

Equipamento: reator de vidro de 20 litros, equipado com ag!

tação variável válvula de fundo, coluna, condensador e vál-

vula de refluxo. A medida de temperatura foi feita com ter

mopar revestido de teflon e o aquecimento foi feito pormeio

de manta eléctrica equipada com termostato.

19 Procedimento: é o mesmo do 49 procedimento adotado na

bancada e é o seguinte: dentro do reator foram colocados o

equivalente a 2,26Kg de norpetidina mais 2,OKg de formaldeí

do e 0,7Kg de ácido fórmico. Com a agitação ligada iniciou

-se o aquecimento lentamente de forma a controlar a vigoro-

sa produção de espuma na fase inicial do processo. Uma vez

atingida a temperatura de lOOoC esta foi mantida por 3 ho-

raso Após esfriar a massa reacional foi descarregada em

102.

-
Tempo refluxo Rend.rráx. Rend. rnín. Rend.médio

(h) (%) (%) (%)

29 f'rocedimento 1 49 44 46

39 Procedimento 2 71 58 62

49 Procedimento 3 75 66 71

59 Procedimento 4 72 61 66
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15,OKg de água gelada e 15Kg de tolueno. Esta solução foi

alcalinizada cuidadosamente com uma solução contendo 6,3 Kg

de carbonato de sódio em 25Kg de água. Em seguida adicio-

nou-se mais 1,7Kg de solução de hidróxido de sódio a 20%.

Após separar a camada toluênica esta foi lav~

da com 5Kg de água e secada sobre sulfato de sódio. Após 12

horas foi filtrada e em seguida foi aplicada uma corrente

de ácido clorídrico gasoso até a saturação do sistema. Após

esfriar o produto foi filtrado e lavado com 0,5Kg de aceto-

na gelada. O cloridrato de petidina obtido foi secado

estufa a 700C por 24 horas. O rendimento m~dio de 15

na

en-

saios foi de 69% com um máximo de 74% e um mínimo de 66%.
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Produção industrial

Equipamento: reator de vidro de 50 litros, equipado com ag~

tação regulável, válvula de fundo, coluna, condensador e

válvula de refluxo. A medida da temperatura foi feita atra

vés de termopar revestido de teflon e o aquecimento foi fei

to por meio de manta elétrica com termostato.

Procedimento: foi o mesmo adotado no 19 procedimento da es-

cala piloto porém com a seguinte carga:

Norpetidina - o equivalente a 4,52Kg

Formaldeído 4,00Kg

Âcido fórmico 1,40Kg

Âgua gelada

Tolueno

30,00Kg

30,00Kg

Carbonato de sódio 12,60Kg

50,00KgÂgua

Solução de hidróxido de sódio a 20% 3,5 Kg

Foram feitas 25 cargas dando um total e 89,2

Kg de cloridrato de petidina com um rendimento médio de 73%

sendo um máximo de 77% e um mínimo de 69%.
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CAPíTULO 9

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Por ser um processo verticalizado e com seis

etapas bem definidas, em todos os casos atingiu-se os resul-

tados propostos pela literatura, o que foi uma surpresa

pois todas as matérias primas empregadas eram de grau técni

cO.

No caso da preparação da NN-Di-(2-oxietano)p-

toluenossulfonamida a literatura menciona rendimentos de 85

90 11,19,30 - d d ' 69 52 d '

e % , alem e ren lmentos ao redor de % , ren l

mentos estes exatamente iguais aos nossos. Quando testamos

cloreto de tosila recristalizado para esta etapa obtivemos

rendimentos próximos de 85%, porém este aumento de rendimen

to, não compensava o custo do produto.

A preparação da l-p-toluenossulfonil-4-ciano-

4-fenilpiperidina foi obtida com rendimentos iguais ao

literatural2,5l,53 fato extremamente importante visto

da

ser

um precursor chave.

O desenvolvimento de um reator adequado a paE

tir dos dados obtidos em bancada permitiu reproduzir os re-

sultados durante o desenvolvimento piloto e a produção

dustrial.

in-

O áCido l-p-toluenossulfonil-4-carboxi-4- fe-

nilpiperidínico foi preparado de acordo com a técnica des-

'
t l '

t t 58 1 ' -
d .

crl a na lera ura com a gumas varlaçoes no que lZ res-
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peito a concentraçao dos reagentes. Os rendimentos finais

mesmo em maior escala foram perfeitamente reprodutíveis.

Uma grande melhoria operacional e de custos

materiais foi obtida na preparação do carbonato de norpeti-

dina precipitando-o em meio aquoso ao invés de extraí-lo com

solvente orgânico. A simples centrifugação e a imediata pa~

sagem para a etapa seguinte eliminou o tempo gasto na seca-

gem sem perda de rendimento nesta etapa e na etapa seguinte.

Por fim a preparação do cloridrato de petidi-

na teve suas condições ajustadas de tal maneira que se to-

mou uma etapa reprodutível, e segura com a substituição do

éter etílico por tolueno, que ainda pode ser quase totalmen

te recuperado ao fim do processo o que é bem mais difícil

com éter sulfúrico. Os rendimentos obtidos nesta etapa são
, , . d l 't t 58
~gua~s e as vezes super~ores aos a ~ era ura .
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CONCLUSÃO

O trabalho realizado atendeu a todas as exi-

gências descritas no objetivo, ou seja, produzir cloridrato

de petidina em escala industrial, levando em conta fatores

como segurança, custo e reprodutividade de resultados.

A seguir colocamos uma tabela em que inclui-

o consumo de matérias primas e seu custo em U$ por Kg de

cloridrato de petidina. A tabela número 1 foi elaborada com

resultados prévios de ensaios de bancada, quando se-utiliz~

va excesso de cloreto de tionila na segunda etapa, e a ter-

ceira etapa não tinha atingido os seus melhores rendimen-

tos. A tabela número 2 é com resultados da produção indus-

trial. O preço do cloridrato de petidina importado é em U$

e todos os preços foram apurados na mesma data.
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TABELA 1 TABELA 2

MATf:RrAs PRIMAS Q/Kg P/U$ T/U$ Q/Kg P/U$ T/U$

Cloreto de tosila 5,338 3,31 17,66 4,288 3,31 14,19

Dietanolamina 2,950 3,16 9,32 2,370 3,16 7,49

Cloreto de tionila 7,200 3,00 21,66 3,824 3,00 11,47

Cianeto de benzila 1,799 9,00 16,19 1,383 9,00 12,45

T.E.B.A. 0,312 9,13 2,85 0,239 9,13 2,18

Hidróxido de sooio 5,780 1,04 6,06 3,287 1,04 3,42

Ã.cidosulfÚrico 3,738 0,30 1,12 6,645 0,30 1,99

Carbonato de sooio 9,800 0,40 3,92 9,800 0,40 3,92

Ã.lcool 10,00 0,75 7,50 7,50 0,75 5,62

Tolueno 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Cloreto de sooio 3,182 1,34 4,24 2,80 1,34 3,75

Ácido fónniro 0,764 3,50 2,67 0,740 3,50 2,59

Fomaldeído 1,18 1,00 1,18 1,18 1,00 1,18

Sulfato de sÓdio 0,868 0,40 0,35 0,661 0,40 0,26

Acetona 5,00 1,60 8,00 2,00 1,60 3,20

Ã.cidoclorídrico 0,80 0,50 0,40 0,70 0,50 0,35

TOTAL EM U$ 104,15 75,06
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o preço do cloridrato de petidina nesta mes-

ma epoca (meados de 1988) era de U$ 269,00/Kg e preço FOB

U$ 16l,00/Kg, contra U$ 75,06/Kg custo da petidina obtida

pelo processo aqui apresentado. A previsão de produção fu-

tura é de cerca de 1.000Kg ano. Estima-se a importação de

cloridrato de petidina por diversas empresas em cerca de

1. 500Kg ano que ao preço de U$ 269, OO/Kg perfazem U$ 403.500,00

e em preço FOB U$ 241.500,00.

Com a fabricação deste produto no Brasil a

remessa de divisas ficaria em apenas U$ 22.743,00 correspo~

dentes a importação de cloreto de tionila.

Agrande economia de divisas, diminuição de

dependência externa, abertura de novos mercados para maté-

rias primas nacionais, além de fazer das Universidades um

polo de desenvolvimento de teconologia e aprimoramento de

mão de obra especializada,são a nosso ver o principal moti-

vo para a continuação e aperfeiçoamento deste tipo de traba

lho.
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RESUMO

As rotas sintéticas para obtenção de c1ori-

drato de petidina foram avaliadas sob o ponto de vista tec-

nológico, material e de segurança com o objetivo de adaptar

a produção a reatores multipropósito. O aperfeiçoamento de

técnicas antigas e introdução de técnicas recentes corno a

catálise de transferência de fase viabilizaram o projeto.
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