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RESUMO 

 

FERREIRA, L. L. Aplicação de amidetos metálicos na preparação de 

nitrilas funcionalizadas de interesse sintético e medicinal. 2018. 204f. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

A funcionalização régiosseletiva e quimiosseletiva de arenos utilizando reagentes 

organometálicos têm sido uma ferramenta importante na síntese de novas moléculas 

de interesse científico e tecnológico, principalmente para a Química Medicinal. Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho foi investigar a reatividade de amidetos metálicos 

na funcionalização de benzonitrilas, uma vez que o grupo ciano é um importante 

intermediário sintético e pode ser transformado em diversos grupos funcionais.  Para 

tanto, inicialmente, cianofenóis foram convertidos aos respectivos pivalatos, 

carboxilatos e fosforodiamidetos, sendo estes grupos estudados como grupos orto-

dirigentes de metalação. Com o objetivo de desenvolver metodologias para 

funcionalização dos substratos, diferentes amidetos de lítio e mistos de magnésio e 

lítio foram estudados sob diferentes condições reacionais, sendo iodo o eletrófilo 

padrão para monitoramento das reações. De maneira geral, observou-se pouca 

reatividade das bases mistas TMPMgCl∙LiCl e TMP2MgCl∙2LiCl frente aos substratos 

estudados. Por outro lado, a base TMPLi se mostrou efetiva na funcionalização dos 

substratos, sendo que os produtos de rearranjo de Fries foram sempre majoritários 

em detrimento aos produtos de iodólise. Com isso, diferentes benzonitrilas 

funcionalizadas de estrutura inédita na literatura puderam ser sintetizadas de maneira 

regiosseletiva, sendo os produtos caracterizados por meio de análises de RMN 

bidimensionais. Similarmente, na etapa final do projeto, a reatividade das mesmas 

bases foi investigada em reações com metóxi-benzonitrilas, sendo que neste caso os 

iodetos esperados foram obtidos em bons rendimentos pelo uso das bases mistas de 

magnésio e litio. Adicionalmente, os intermediários organometálicos demostraram boa 

reatividade frente a diversos eletrófilos, proporcionando o isolamento de benzonitrilas 

substituídas com diferentes grupos funcionais, sendo estas de grande interesse 

sintético e medicinal. 

 

Palavras-chave: 1. Metalação. 2. Nitrilas. 3. Funcionalização. 4. Reagentes 

Organometálicos. 5. Magnesiação 
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ABSTRACT 

 

FERREIRA, L. L. Application of metallic amides for the preparation of 

functionalized nitriles of synthetic and medicinal interest. 2018. 204f. Dissertation 

(Masters). Faculty of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto – University of São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

The regioselective and chemoselective functionalization of arenes using 

organometallic reagents has been an important tool for the synthesis of new molecules 

of scientific and technologic interest, especially for the Medicinal Chemistry. In this 

context, the objective of this work was to investigate the reactivity of metallic amides 

in the functionalization of benzonitriles once the cyano group is an important synthetic 

intermediate and can be transformed in several different functional groups. Thus, 

initially, cyanophenols were converted to the respective pivalates, carboxylates and 

phosphodiamides which were studied as ortho directing metalation groups. With the 

goal of developing methodologies for the functionalization of the cited substrates, 

different lithium amides and mixed lithium-magnesium amides were studied under 

different reaction conditions being iodide the standard electrophile for reaction 

monitoring. In general, it was observed little reactivity of the mixed bases    

TMPMgCl∙LiCl and TMP2MgCl∙2LiCl against the studied substrates. On the other 

hand, the TMPLi base has proved to be effective in the functionalization of the 

substrates though the Fries’ rearrangement products were always observed in majority 

compared to the iodolysis products. By using this strategy, several novel functionalized 

benzonitriles could be synthetized in a regioselective way with the products being 

characterized by bidimensional NMR techniques. Similarly, in the final stage of the 

project the reactivity of the same bases was investigated in reactions employing 

methoxi-benzonitriles where the mixed lithium-magnesium afforded the expected 

iodides in good yields. Additionally, the organometallic intermediates demonstrated 

good reactivity against several electrophiles providing the isolation of substituted 

benzonitriles of great synthetic and medicinal interest.   

 

Keywords: 1. Metalation. 2. Nitriles. 3. Functionalization. 4. Organometallic Reagents. 
5. Magnesiation  
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1. Introdução 

 

Historicamente, a síntese orgânica teve início a partir de meados do século XX, 

destacando-se a síntese da uréia a partir do cianeto de amônio por Frederich Wohler 

em 1828, e a síntese do corante mauveína por Willian Perkin em 1856. Tal avanço 

deve-se em grande parte a melhorias nas técnicas de isolamento, purificação e 

elucidação estrutural de novas moléculas simples ou complexas provenientes de 

produtos naturais. Desta forma, as primeiras sínteses totais foram baseadas em 

estruturas de produtos naturais e levaram a um avanço na compreensão da 

reatividade química e mecanismo reacional de tais substâncias. 

Ao longo dos anos, a síntese orgânica tem se dedicado à busca por novas 

estratégias sintéticas que permitam a obtenção de moléculas visando as mais 

variadas aplicações, tais como compostos de interesse farmacêutico, agroquímico, 

alimentício ou na pesquisa de novos materiais e reagentes químicos.1,2 

Atualmente os pesquisadores que se dedicam a esta área de atuação contam 

com uma grande variedade de “ferramentas sintéticas”. Dentre inúmeros métodos 

sintéticos disponíveis, a utilização de compostos organometálicos tem se destacado 

principalmente em reações que envolvem formação de ligação carbono-carbono3 e 

também na funcionalização quimiosseletiva e regiosseletiva de compostos orgânicos. 

Compostos organometálicos possuem um íon de caráter metálico como por 

exemplo, Li, Mg, Zn, Al, dentre outros, diretamente ligado ao átomo de carbono de 

uma molécula orgânica, desta forma o comportamento químico desses reagentes 

depende da natureza do íon metálico e da hibridização do átomo e carbono ligado a 

ele.4 

 Uma ligação carbono-metal, pode ser representada como Mδ+-Cδ- pois 

geralmente apresenta caráter intermediário entre uma ligação iônica e uma ligação 

covalente. Assim, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre o metal e 

o carbono da ligação maior é o caráter iônico da mesma, e portanto maior é sua 

reatividade (Figura 1).5,6 Em contrapartida, Benjamin Haag e colaboradores relataram 

em 2011 a compatibilidade de compostos organometálicos com diferentes grupos 

funcionais e concluiu-se que compatibilidade é inversa a reatividade, desta forma 

quanto maior for o caráter iônico da ligação carbono-metal, maior é a nucleofilicidade 

e menor a compatibilidade com grupos funcionais.3,7 
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Figura 1: Diferença de eletronegatividade de alguns metais em relação ao carbono. 

 

Todavia, outro fator que influencia diretamente a reatividade de compostos 

organometálicos é hibridização do átomo de carbono, apesar do carbono possuir um 

único valor numérico na escala de eletronegatividade de Linus Pauling (2,5), sua 

eletronegatividade aumenta com a extensão do caráter “s” da ligação, sp3 < sp2 < sp.6 

Desta forma é possível controlar a reatividade destas espécies através da variação do 

metal e dos substituintes ligados a ele.4 

Dentre os compostos organometálicos, os mais utilizados na síntese orgânica 

são os organolítios e os organomagnésios. Os organolítios foram descobertos por 

Schlenk e Holtz em 1917,8,9 entretanto, somente em meados de 1930 estes 

compostos passaram a ser largamente estudados, dando então origem a uma classe 

de organolítios hoje denominada de alquil-lítios.5  

Os compostos organomagnésio foram descritos em 1900 pelo químico francês 

Auguste Victor Grignard. Inspirado pela reação de Barbier, Grignard descobriu que 

haletos de magnésio são produzidos a partir da inserção oxidativa de magnésio 

metálico a um haleto orgânico em solvente aprótico polar como dietiléter e THF.10 Em 

1912, Grignard foi laureado com o Premio Nobel por seu trabalho pioneiro com 

reagentes organomagnésio. Desde então, esses reagentes tem ocupado uma posição 

privilegiada na síntese orgânica.4,11 A fácil preparação, boa estabilidade e alta 

reatividade fazem destes uma das ferramentas mais poderosas na formação de 

ligações carbono-carbono. 

A estrutura geral dos reagentes de Grignard pode ser representada por R-Mg-

X em que R pode ser um grupamento alquila, alquenila ou arila e X um halogênio 

“cloro, bromo ou iodo”. Entretanto, em solução o reagente de Grignard entra em 

equilíbrio químico denominado “Schlenk” que pode ser influenciado pela natureza do 

grupamento orgânico, pelo halogênio, temperatura e concentração.5,8 Este equilíbrio 
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pode ser deslocado para formação da espécie (R2Mg) ou para formação do haleto de 

magnésio (MgX2) (Esquema 1). 

 

 

 

Esquema 1: Síntese do reagente de Grignard por adição oxidativa e equilíbrio Schlenk. 

 

1.1. Reatividade dos reagentes organometálicos 

 

Compostos organometálicos podem realizar diferentes tipos de reações 

dependendo a reatividade do metal, do eletrófilo utilizado e da natureza do reagente 

utilizado. Estas reações podem ser classificadas de acordo com a transformação 

executada.12,13,14 Desta forma, o metal de um reagente organometálico pode ser 

substituído por um átomo de hidrogênio (desprotonação direta/metalacão dirigida), 

haleto (troca-halogênio-metal) outro metal (transmetalação), heteroátomo ou grupo 

heterofuncional (adição e/ou substituição nucleofílica) ou ainda sofrer (eliminações 

beta) ou ser adicionado a um alceno ou alcino por adição nucleofílica 

(carbometalação) (Figura 2).12,13,14 
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Figura 2: Reações organometálicas. 

 

Reagentes organometálicos também realizam reações de adição oxidativa que 

se referem à inserção de um metal a uma ligação covalente e de eliminação redutiva, 

que diz respeito a eliminação de uma molécula a partir de complexo metálico de 

transição, podem sofrer eliminação beta de hidreto, processo que envolve a formação 

de uma dupla ligação e uma ligação M-H e ainda sofrer inserção migratória, quando 

há combinação de dois ligantes do complexo metálico. Todavia, algumas 

metodologias sintéticas utilizam diversas reações de organometálicas em seu curso 

reacional, como exemplo as reações de acoplamento cruzado. 12,13,14 

Dentre as reações descritas acima a metalação dirigida e a troca halogênio-

metal foram as transformações predominantemente utilizadas neste estudo de 
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funcionalização de nitrilas aromáticas. Com o intuito de melhor compreender o tema 

alguns conceitos relevantes serão abordados a seguir. 

  

1.1.1. Reações de troca halogênio-metal 

 

Como próprio nome relata, esse tipo de reação consiste na substituição de um 

halogênio “X” (cloro, bromo ou iodo) de um haleto orgânico pelo metal “M” de um 

reagente organometálico (Esquema 2).8 

 

 

 

Esquema 2: Reação de troca halogênio-metal. 

 

As reações de troca halogênio-metal foram descritas pela primeira vez por 

Prévost em 1931 com a reação do brometo de cinamila na presença de EtMgBr 

produzindo o brometo de cinamila em baixo rendimento.15 De maneira semelhante, 

em 1934 Urion relatou a preparação do brometo de ciclohexil magnésio obtido por 

meio de reações de troca bromo-magnésio (Esquema 3.)16 Posteriormente, em 1938, 

Gilman descreveu reações de troca bromo-líto.17,18 

 

Esquema 3: Primeiros exemplos de reação de troca halogênio-magnésio. 

 

A capacidade do grupamento R em estabilizar a carga negativa é que desloca 

o equilíbrio desta reação para a formação do organometálico mais estável. Este 

equilíbrio é deslocado para que haja a formação da ligação carbono-metal no carbono 

que contém o hidrogênio mais ácido (sp > sp2 > sp3), ou seja, a reação ocorre da 
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esquerda para direita se a acidez de R’H for maior que RH (Esquema 4).8 Atualmente, 

dois mecanismos são utilizados para explicar esta reação: (1) transferência radicalar 

de elétrons e (2) ataque nucleofílico ao halogênio.19 

 

 

Esquema 4: Mecanismo (1) e (2) da reação troca halogênio-metal. 

 

Sabe-se que esta reação é favorecida cineticamente, contudo, inconvenientes 

como subprodutos reacionais derivados de reações que alquilação (Acoplamento de 

Wurtz) e reações de metalação do R’X, podem ser evitadas ou reduzidas quando 

baixas temperaturas e curtos tempos reacionais são empregados.19 

Estudos de Tamborkie e Moore realizados em 1971, demonstraram um papel 

fundamental das propriedades eletrônicas dos átomos de halogênios e a velocidade 

de formação de novos compostos organometálicos. A ordem de reatividade é 

influenciada pela força da ligação halogênio-carbono, eletronegatividade e polaridade 

do haleto, podendo ser expressa como I > Br > Cl > F.20 A velocidade da troca 

halogênio-magnésio também foi estudada, demonstrando que substituintes 

eletronegativos contribuem para o seu aumento. Um exemplo é a reação do 1,4 

dibromo-2,3,4,6-tetrafluorobenzeno com EtMgBr dando origem rapidamente a espécie 

1,4-di-substituída com magnésio em 93% de rendimento (Esquema 5).20 

 

 

Esquema 5: Reação de troca bromo-magnésio em compostos poli-halogenados. 

 

Reações de troca iodo-magnésio também vem sendo aplicadas com sucesso. 

Em 1998, Knochel relatou a possibilidade de realizar este tipo de troca halogênio-

metal a baixas temperaturas com compostos aromáticos e heteroaromáticos contendo 
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grupos funcionais sensíveis. Alguns exemplos importantes estão demonstrados no 

Esquema 6.21,22,23,24,25,26 

 

Esquema 6: Reação de troca iodo-magnésio em compostos aromáticos e heteroaromáticos 

contendo grupos funcionais sensíveis. 

 

Apesar das vantagens e da ampla aplicação dos reagentes de Grignard 

descritas acima, alguns inconvenientes dificultam sua utilização em reações de troca 

halogênio-magnésio. A troca Br-Mg ocorre de forma lenta e só se concretiza de fato 

quando o substrato possui grupamentos orto ao haleto que coordenam a reação de 

troca, outro inconveniente é a possível formação de subprodutos de eliminação HX 

(alceno) em haletos de alquila.26,27 

Com objetivo de gerar reagentes mais solúveis e reativos, em 2004, Knochel e 

colaboradores desenvolveram um novo reagente organometálico a partir da reação 

clássica de Grignard. Foi observada a inserção de sais como LiBF4, LiClO4, LiBr e LiCl 

como aditivo entre a ligação carbono-halogênio na presença de THF, resultando em 

espécies organometálicas com maior capacidade de troca halogênio-metal.28 Por 

meio destes estudos a presença de LiCl mostrou-se ser a mais eficiente quando 

utilizado em proporções estequiométricas, desenvolvendo o papel de ativar o i-PrMgCl 
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e aumentar o caráter nucleofílico do grupo iso-propila, pois a formação do 

intermediário i-PrMgCl2- Li+, confere um caráter “ato” ao reagente formado. Desta 

forma, possíveis agregados poliméricos do i-PrMgCl são quebrados pelo LiCl, 

aumentando a solubilidade e a reatividade das espécies organomagnésio. Este 

reagente foi denominado como turbo-Grignard (Esquema 7). 

 

 

Esquema 7: Preparação do turbo-Grignard i-PrMgCl·LiCl. 

 

Os exemplos descritos adiante (Esquema 8) demonstram claramente a 

diferença entre o reagente i-PrMgCl complexado com cloreto de lítio e o 

organomagnésio i-PrMgCl clássico. No caso, quando a 2,6-dibromopiridina foi 

submetida a reação de troca halogênio-metal com o i-PrMgCl, foi necessário 2 

equivalentes do reagente para formação do intermediário organometálico. Mesmo 

assim, após a reação do intermediário com benzaldeído, o produto foi obtido com 

rendimento de 42%. Por outro lado, o uso de 1,05 equivalentes do turbo-Grignard i-

PrMgCl∙LiCl sob as mesmas condições reacionais, levou ao produto esperado com 

rendimento de 89%.29 

 

 

Esquema 8: Reação de troca Br/Mg utilizando i-PrMgCl∙LiCl. 

 

Devido a sua especial reatividade, o turbo-Grignard vem sendo utilizado como 

etapa chave em diversas rotas sintéticas de fármacos e moléculas com potencial 
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bioativo. Um exemplo é a síntese total do oxipurinol,30 composto que contem em seu 

esqueleto base unidades de uracila (Esquema 9). As uracilas estão presentes na 

composição do DNA e vem sendo utilizadas no tratamento de câncer.31 

 

 

Esquema 9: Síntese total do oxipurinol. 

 

1.1.2. Reações de metalação dirigida 

 

A reação de metalação de um substrato consiste na substituição de um átomo 

de hidrogênio deste substrato por um metal do reagente organometálico. Quando se 

trata de substratos contendo anéis aromáticos, reagentes como alquil-potássio e 

alquil-sódio são fortes o suficiente para desprotonar o benzeno. Entretanto, compostos 

como os organolítios necessitam de uma ativação adicional no anel aromático para 

que a reação aconteça, desta forma compostos aromáticos que contem grupos 

funcionais sofrem reação de metalação com maior facilidade.32,33 Estes grupos 

funcionais contem em si heteroátomos que se complexam com o metal e então podem 

ser chamados de grupos orto-dirigentes (DMG – Direct Metalation Group), e 

consequentemente a reação é denominada metalação dirigida (DoM – Direct ortho-

Metalation). A espécie orto metalada por sua vez reage com um eletrófilo (E+) para a 

formação de produtos substituídos (Esquema 10).  
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Esquema 10: Reação de metalação orto dirigida. 

 

A reação de metalação orto-dirigida foi descrita pela primeira vez em meados 

de 1940 por Gilman e colaboradores, sendo diversos os grupos funcionais que podem 

direcionar a reação, entre eles carbamatos, metoxilas, aminas, triflatos, halogênios 

entre outros.34, 35, 36 De maneira geral estes grupos podem influenciar a metalação por 

meio de efeito de proximidade com o complexo metálico (CIPE – Complex-Induced 

Proximity Effect).  Esta influência pode se dar de duas maneiras: (1) quelação e (2) 

efeito indutivo (Figura 3).37 

 

 

Figura 3: Efeito do grupo orto-dirigente. 

 

As bases de lítio como alquil-lítio (RLi) são tradicionalmente utilizadas para 

desprotonação de anéis aromáticos. Em meados de 1930, quando estes compostos 

passaram a ser largamente estudados, alguns organolítios foram sintetizados e 

disponibilizados comercialmente, entre eles, os alquil-lítios como o MeLi, terc-BuLi, 

sec-BuLi e n-Buli sendo estes os primeiros reagentes organometálicos a se 

destacarem em reações de formação carbono-carbono e na funcionalização de anéis 

aromáticos (Figura 4). 8, 33, 38, 39, 40, 41, 42 

 

Figura 4: Primeiros reagentes organolítio que foram desenvolvidos. 
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A aplicabilidade de tais reagentes pode ser observada com frequência na 

síntese de moléculas bioativas. Um exemplo interessante é a síntese do efavirenz,43 

um antiviral que associação com indinavir outro antiviral apresenta excelentes 

resultados no tratamento da Aids (Esquema 11).43 

 

 

Esquema 11: Síntese do efavirenz.  

 

Entretanto, a alta reatividade destes reagentes leva a formação de espécies 

instáveis, por possuírem alto caráter nucleofílico são pouco tolerantes frente a alguns 

grupos funcionais importantes tais como nitrila, éster e grupo nitro, mesmo em 

temperaturas bastante baixas (-78°C a -100°C).  Outra desvantagem surge quando 

são utilizados substratos halogenados, podendo ocorrer uma competição entre a 

reação de desprotonação e a troca halogênio-lítio.33, 44, 45, 46, 47 

 Diante deste contexto, amidetos de lítio, que são reconhecidamente bases 

fortes, começaram a ser estudadas. Apesar da ligação N-Li ter propriedades análogas 

as da ligação C-Li, uma vez que ambas possuem forte caráter iônico e comprimentos 

similares, os di-alquilamidetos de lítio são mais volumosos e com isso estericamente 

mais impedidos, portanto menos nucleofílicos, permitindo que reações de metalação 

dirigida ocorram sem afetar muitos grupos funcionais reativos presentes na estrutura 

do substrato (Figura 5).33, 48, 49, 50, 51, 52 
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Figura 5: Amidetos de lítio populares na síntese orgânica. 

 

Estas bases tornaram-se desde então bastante promissoras em reações de 

metalação dirigida.52 A fim de exemplificar suas vantagens frente os alquil-lítio 

convencionais,  Queguiner e colaboradores demostraram que, quando 2-fluoropiridina 

é usada como substrato, a reação com n-BuLi/TMEDA a -40 °C seguida de hidrólise 

leva preferencialmente a formação do produto de adição nucleofílica do n-Butil com 

65% de rendimento. Por outro lado, quando LDA é usado como base, a -70 °C, 

seguida de adição de TMSCl como eletrófilo, somente o produto sililado, oriundo da 

reação do organolítio intermediário é observado, sendo este isolado com 82% de 

rendimento (Esquema 12).53, 54 

 

 

 

Esquema 12: Reação utilizando amidetos metálicos estericamente impedidos.  

 

Todas as bases de lítio descritas aqui até o momento apresentam como 

inconveniente a necessidade de baixas temperaturas para que a reação de metalação 

seja seletiva, dificultando assim possíveis aplicação em maior escala e em processos 

industriais.54 

Como opção, os amidetos de magnésio merecem destaque, pois os reagentes 

organomagnésio normalmente apresentam boa reatividade e ao mesmo tempo 

possuem maior estabilidade que os reagentes de lítio correspondentes. Os pioneiros 

as estudar esta classe de bases foram Meunier,55 Hauser,56, 57 Eaton58, 59 e Mulzer,60 

que demonstraram que a reação de aminas estericamente impedidas com reagentes 
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alquilmagnésio em THF levam a formação de amidetos de magnésio do tipo R2NMgX 

e (R2N2)2Mg, que são conhecidos como bases de Hauser (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6: Amidetos de Magnésio (Bases de Hauser). 

 

 Os amidetos de magnésio permitem que reações de metalação dirigida em 

substratos contendo grupos funcionais sensíveis ocorram de maneira mais seletiva, 

evitando assim produtos oriundos de reações secundarias indesejadas. Contudo, a 

baixa solubilidade destas bases em solventes orgânicos tradicionais, além da 

necessidade de excesso (2-12 equiv.) para que a reação de metalação seja 

completada, são importantes desvantagens. Além disso, a necessidade de uso de 

quantidade excessiva de base também pode demandar uma quantidade maior de 

eletrófilo, uma vez que parte deste pode ser consumido em reações paralelas com o 

excesso de base.60 

Frente a este cenário, de maneira complementar ao desenvolvimento do 

reagente turbo-Grignard (i-PrMgCl∙LiCl),28 em 2006 Paul Knochel e colaboradores 

desenvolveram uma nova classe de amidetos de magnésio complexadas com LiCl.61, 

62 Esta nova classe de reagentes combinou amidetos metálicos estericamente 

impedidos (bases pouco nucleofílicas) com LiCl, sendo estes significativamente mais 

solúveis em solventes orgânicos, uma vez que o sal utilizado diminui a formação de 

agregados (Figura 7).63, 64 

 

 

Figura 7: Bases mistas de lítio e magnésio. 
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 A primeira base mista de lítio e magnésio desenvolvida pelo grupo do Prof. 

Knochel foi a TMPMgCl∙LiCl, produzida por meio da reação do turbo-Grignard com 

TMPH em THF a 25 °C por 48-72 horas, que permite o preparo do reagente em 

rendimentos quantitativos (até 1,2 mol/L em THF, Esquema 13).62 

 

 

 

Esquema 13: Síntese do TMPMgCl·LiCl. 

 

Posteriormente, em 2008, a teoria em que os amidetos mistos de lítio e 

magnésio possuem uma estrutura monomérica, pode ser em parte confirmada devido 

ao trabalho de Mulvey e colaboradores, que evidenciaram através da avaliação da 

estrutura cristalina do reagente TMPMgCl∙LiCl, a presença de dois átomos de cloro 

em ponte com dois metais (Figura 8).65 

 

 

 

Figura 8: Forma monomérica do TMPMgCl·LiCl. 

 

Logo após a primeira publicação sobre o TMPMgCl∙LiCl, em 2007, Boudet e 

colaboradores utilizaram esse reagente em uma das etapas reacionais na síntese total 

do talnetant, um antagonista do receptor NK3, demonstrando sua aplicabilidade na 

síntese de agentes terapêuticos (Esquema 14).66 
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Esquema 14: Síntese total do talnetant. 

 

Porém, em alguns casos específicos, como por exemplo substratos aromáticos 

contendo substituintes doadores de elétrons, o TMPMgCl∙LiCl não se mostrou reativo 

o suficiente para garantir uma rápida formação do intermediário organomagnésio. 

Com o objetivo de produzir uma base ainda mais reativa, a TMP2MgCl∙2LiCl, foi 

desenvolvida a partir da reação de TMPMgCl∙LiCl com o amideto de lítio TMPLi em 

THF a 0 °C por 1 h.61  

Esta nova base mostrou-se ser ainda mais poderosa e seletiva permitindo 

então a reação com substratos aromáticos contendo substituintes doadores de 

elétrons em um curto período de tempo.61, 67, 68, 69, 70 A título de comparação, a reação 

do terc-butilbenzoato com TMPMgCl∙LiCl a 25 °C seguida da adição de iodo molecular 

como eletrófilo levou a formação do produto correspondente com 7% de rendimento. 

Por sua vez, quando utilizado a base TMP2MgCl∙2LiCl nas mesmas condições 

reacionais, após a iodólise obteve-se o produto com 80% de rendimento (Esquema 

15). 
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Esquema 15: Reação do benzoato de terc-butila com TMPMgCl·LiCl e TMP2MgCl·2LiCl. 

 

Como observado, a base TMP2MgCl∙2LiCl revela uma capacidade ainda maior 

de metalação permitindo a funcionalização de vários compostos aromáticos e 

heteroaromáticos. A eficiência e aplicabilidade deste reagente foi demostrado na 

síntese de um produto natural encontrado no óleo essencial da Pelatgonium sidoides 

DC. Neste caso, após a orto-metalação da 1,3-dimetilbenzodioxi-4-nona com 

TMP2MgCl∙2LiCl, o reagente organomagnésio correspondente pode ser 

transmetalado com ZnCl2, sendo este em seguida submetido a uma reação de 

acoplamento cruzado de Negishi catalisado por paládio. Finalmente, após etapa de 

hidrogenação e hidrólise da dioxinona, o ácido 6-hexilsalicílico desejado foi isolado 

em bom rendimento (Esquema 16).61 

Esquema 16: Preparação do ácido 6-hexilsalicílico via desprotonação orto-desprotonação 

utilizando TMP2Mg·2LiCl. 
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Em virtude da eficiência das bases do tipo R2NMgCl∙LiCl e (R2N)2MgCl∙2LiCl 

frente a vários substratos, estas foram objeto de uma patente internacional, cujo 

registro foi licenciado para empresa multinacional Chmetall.71 Atualmente, a base 

TMPMgCl∙LiCl é comercializada pela empresa Sigma-Aldrich. 

 

1.2. Estrutura e reatividade das nitrilas 

 

O grupo funcional nitrila é composto por uma ligação sp entre um carbono e um 

átomo de nitrogênio. O comprimento desta ligação é de 1 “A” e a energia desta ligação 

é 891 (kJ mol-1) (Figura 9).72 

 

Figura 9: Estrutura do grupo funcional nitrila. 

 

Uma característica importante deste grupo funcional é a estabilização de 

carbânions, devido a efeitos de ressonância (grupos que retiram elétrons estabilizam 

carbânions) e polaridade da ligação C-N uma vez que a estabilidade destes 

compostos aumenta com o caráter s da ligação (Esquema 17).72 

 

 

 

Esquema 17: Estabilização de carbânios consedida por nitrila. 

 

Nitrilas podem sofrer diversas reações e ser convertidas em diferentes grupos 

funcionais como aminas, cetonas, ácidos carboxílicos e amidas. Entretanto como o 

enfoque deste trabalho foi no estudo de benzonitrilas, a diante será apresentado 

algumas informações importantes a respeito destes compostos. 
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1.2.1. Importância sintética e biologica das benzonitrilas 

 

As benzonitrilas pertencem a uma classe de compostos de grande importância 

na química atual, pois além da aplicação como intermediarios sintéticos de fármacos 

e moléculas contendo propriedades bioativas, fazem parte da estrutura química de 

corantes e de agroquímicos.73, 74, 75, 76 Este grupo também serve como intermediário 

para uma infinidade de transformações importantes, algumas reações representativas 

são mostradas a seguir (Esquema 18). 77 

 

Esquema 18: Aplicações sintéticas das benzonitrilas. 

 

Na figura 9, são apresentados alguns exemplos de benzonitrilas que 

apresentam propriedades medicinais, como o letrozol,78 um farmaco antineoplasico, o 

ecitalopran79 (antidepressivo), etravitina80 (antiviral utilizado no pratamento de HIV), 

lodoxamida81 (anti-inflamatorio) e a bicamutamida82 (antineoplásico). 
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Figura 10: Fármacos comerciais que contem benzonitrilas em sua estrutura. 

 

1.2.2. Síntese das benzonitrilas 

 

Devido a sua importância química e medicinal, existem várias opções sintéticas 

de preparação de benzonitrilas. Neste contexto, quando se diz respeito a escalas 

industriais, o método de escolha é a amoniação, que consiste na reação entre 

derivados de tolueno, amônia e oxigênio à (300-550 °C) na presença de catalisadores 

(Esquema 19).83, 84 

 

 

 

Esquema 19: Síntese de benzonitrilas utilizando a reação de amoniação. 

 

Todavia, as amoniações de toluenos são restritas principalmente a substratos 

não funcionalizados devido à alta temperatura, alta pressão e o grande excesso de 

amônia usado nas reações. Por outro lado, apenas um número limitado de substratos 
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contendo a unidade metilbenzeno é disponível comercialmente. Por isso, este 

procedimento é mais comumente aplicado apenas para produção da benzonitrila e 

clorobenzonitrilas.85, 86 

Outro método comumente utilizado na preparação de benzonitrilas são as 

reações de Rosenmund-von Braun e Sandmeyer, (Esquema 20).87 

 

 

 

Esquema 20: Síntese de benzonitrilas utilizando a reação de Rosenmund-von Braun e 

Sandmeyer.  

 

No entanto estas metodologias também apresentam alguns inconvenientes, 

sendo o principal delas a necessidade de uso de quantidades estequiométricas de 

cianeto de cobre, o que leva a quantidades equimolares de resíduos de metais 

pesados. No caso da reação de Rosenmund-von Braun, uma importante desvantagem 

é a necessidade de temperatura relativamente elevada (150-250 °C). Ainda como 

limitante, devido a baixa reatividade dos cloretos e brometos de arila, em geral se faz 

necessário a utilização de iodetos de arila (reagentes relativamente mais caros).  

Uma alternativa útil para a preparação de benzonitrilas substituídas, constitui 

na cianação de compostos aril-X (X = Cl, Br, I, OTf e H) catalisada por um metal de 

transição. Esta reação utiliza agentes de cianação baratos e facilmente disponíveis 

como por exemplo o cianeto de sódio ou de potássio (Esquema 21).88, 89, 90, 91  

 

 

Esquema 21: Preparação de benzonitrilas usando metais de transição como catalisadores. 
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A ordem de reatividade dos derivados de aril-X é oposta à energia de 

dissociação de ligação das ligações C-X, ou seja, quanto maior for a energia 

necessária para a quebra da ligação, menor é a reatividade dos compostos. Em geral, 

os substituintes retiradores de elétrons do anel aromático aumentam a reatividade, 

enquanto os substituintes dadores de elétrons diminuem a reatividade. Os 

catalisadores utilizados para o acoplamento são complexos de metais de transição, 

especialmente complexos de paládio ou níquel. Particularmente, os catalisadores de 

paládio toleram uma variedade de grupos funcionais, mas são menos sensíveis ao ar 

e à umidade em comparação com os catalisadores de níquel. 

A primeira cianação catalisada por paládio de derivados aril-X foi reportada em 

1973 por Takagi e colaboradores.92 O grupo reagiu brometos e iodetos de arila com 

cianeto de potássio utilizando paládio como catalisador em DMF como solvente a 140-

150 °C por 2-12 h (Esquema 22).  

 

 

 

Esquema 22: Primeira cianação de iodetos e brometos de arila catalisada por paládio. 

 

Os primeiros estudos mecanísticos também foram realizados por Takagi e 

colaboradores, levando à proposta mostrada no Esquema 23. 94, 95, 96 O mecanismo 

consiste em dois ciclos, um representando o ciclo típico para uma reação de 

acoplamento cruzado catalisada por paládio com adição oxidativa e eliminação 

redutiva e um segundo ciclo prévio, onde as espécies de paládio atuam como 

portadores de cianeto.  
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Esquema 23: Proposta do mecanismo reacional de cianações catalisadas por paládio. 

 

Dentre as conhecidas técnicas de preparação de benzonitrilas, nao há dúvida 

de que as cianações catalisadas por paládio são as opções mais práticas e que 

oferecem os melhores resultados em laboratório.77 

 

1.3. Reatividade de benzonitrilas em reações com reagentes organometálicos  e 

amidetos metálicos 

 

O grupo funcional nitrila reage com vários reagentes organometálicos levando 

a intermediários e produtos de grande utilidade sintética. Por exemplo, reagentes 

alquil-lítio e alquil-magnésio (reagentes clássicos de Grignard), reagem com o grupo 

nitrila levando a produtos de adição nucleofílica. A importância deste tipo de reação é 

ilustrada no esquema abaixo, onde a valerofenona foi formada a partir de dois 

protocolos distintos, usando n-BuLi (baixa temperatura) ou n-BuMgBr (refluxo), 

(Esquema 24).97, 98 

 

 

 

Esquema 24: Formação da valerofenona utilizando alquil-lítio e alquil-magnésio. 
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Recentemente, a funcionalização de ligações C-H do anel aromático por meio 

de complexos metálicos pouco nucleofílicos e estericamente impedidos (amidetos de 

magnêsio) vem permitindo a preparação de benzonitrilas contendo funcionalizações 

em diversas posições no anel aromático. Por exemplo, Eaton e Martin descreveram a 

reação de orto-funcionalização da benzonitrila utilizando o amideto metálico de lítio 

TMPLi em excesso (6,5 equiv.) na presença de HgCl2. A reação foi realizada a 0 °C, 

por 2 horas, contudo, após a adição de bromo como eletrófilo, o produto halogenado 

foi obtido em apenas 16% de rendimento (Esquema 25).99 

 

 

Esquema 25: Funcionalização de benzonitrila utilizando TMPLi. 

 

Posteriormente Clososki e colaboradores estuaram a metalação deste mesmo 

substrato utilizando o diamideto misto de lítio e magnésio TMP2MgCl∙2LiCl. Após a 

etapa de metalação realizada a 0 °C por 3 horas, o substrato foi submetido a uma 

reação de transmetalação com ZnCl2. Por sua vez, o intermediário organozinco 

formado foi submetido a uma reação de acoplamento cruzado de Negishi, onde o 

composto biarilado (98) foi obtido com 70% de rendimento (Esquema 26).61 

 

 

Esquema 26: Funcionalização da benzonitrila utilizando TMP2MgCl∙2LiCl. 

 

Estudos com compostos dicianobenzeno também são reportados na literatura, 

por exemplo, Krizan e colaboradores descreveram a funcionalização do composto 1,3 

dicianobenzeno empregando LDA a -96 °C, seguida da reação com iodo molecular 
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como eletrófilo. Esta reação levou a formação do produto 2-iodo-1,3-dicianobenzeno 

com 79% de rendimento (Esquema 27).74 

 

 

 

Esquema 27: Funcionalização do 1,3-dicianobenzeno utilizando LDA. 

 

Dicianobenzenos substituídos em posições diferentes, como o 1,2-

dicianobenzeno e o 1,4-dicianobenzeno, também já foram submetidos a reações de 

metalação. No caso, a metalação do 1,2-dicianobenzeno utilizando TMPLi a -78 C por 

2h, seguida da reação com iodo como eletrófilo, resultou na formação do produto 2,3-

diciano-1,4-diiodobenzeno com 74% de rendimento. Por outro lado, quando o 

composto 1,4-dicianobenzeno quando utilizado as mesmas condições reacionais, 

resultou na formação do produto mono-iodado (104) com 72% de rendimento 

(Esquema 28).100 

 

 

 

Esquema 28: Funcionalização do dicianobenzenos usando TMPLi. 

 

Benzonitrilas substituídas com halogênios (ativadores do anel) também já 

foram objetos de estudo em reações de metalação dirigida. Em 2015, Knockel e 

colaboradores demonstraram a reatividade dos compostos 2-fluorobenzonitrila e 3-

fluorobenzonitrila utilizando 0,6 equivalentes do amideto de zinco 
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TMP2Zn·2MgCl2·2LiCl, a 25 °C por 12 horas, proporcionando produtos alquilados 

foram isolados em 51-88% de rendimento (Esquema 29).101 

 

 

Esquema 29: Funcionalização de 2-fluorobenzonitrila e 3-fluorobenzonitrila mediado por 

TMP2Zn·2MgCl2·2LiCl. 

 

Um fato interessante sobre estas reações é que após a etapa de metalação, os 

intermediários organozinco foram submetidos a reações de acoplamento cruzado de 

Neghisi utilizando cobalto como catalisador. Uma vez em que reações de acoplamento 

cruzado catalisadas por Pd ou Ni dominam esse campo, embora apresentam 

desvantagens, por exemplo, a toxicidade e o alto preço do metal, bem como a 

exigência de ligantes sofisticados.101 

Recentemente, estudos sobre benzonitrilas substituídas com grupos orto-

dirigentes, como por exemplo os cianobenzenoatos de etila, foram realizados. 

Frishmuth e colaboradores relataram a funcionalização regiosseletiva do 3-

cianobenzoato de etila em um estudo utilizando diferentes bases, dentre as quais 

TMPZnCl∙LiCl e TMPLi na presença de cloreto de zinco complexado com cloreto de 

lítio (ZnCl2∙2LiCl). A reação com o amideto de zinco permaneceu por 1 hora a 25 °C, 

sendo que o subsequente “quench” com iodo resultou no composto 112 com 46% de 

rendimento. Por outro lado, quando o amideto de lítio na presença do mesmo sal 

metálico foi usado a -78 °C por 5 min, seguida da reação de iodolise a 

regiosseletividade da reação foi alterada. De fato, a metalação na posição orto ao 

grupo ester forneceu o produto 113 em 54% de rendimento (Esquema 30).102 
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Esquema 30: Funcionalização do 3-dicianobenzoato de etila usando intermediários organozinco. 

 

Outro ponto a ser destacado nessas reações utilizando bases mistas, são que 

essas metodologias tem sido um sucesso mediante sucessivas reações de metalação, 

permitindo acesso a novos reagentes aromáticos contendo grupos funcionais 

sensíveis. Um exemplo, desta aplicação pode ser vista no esquema abaixo (Esquema 

31), onde um composto benzênico hexasubstituido foi obtido a partir de quatro 

metalações consecutivas.103  

 

 

Esquema 31: Preparação de benzonitrila penta-substituída mediada por quatro magnesiações 

consecutivas.  

 

Diversos compostos heterocíclicos aromáticos, como por exemplo as piridinas, 

são susceptíveis as reações de metalação dirigida. Estas reações são favorecidas 

principalmente pelo efeito indutivo retirador de elétrons do heteroátomo, que toram 

seu hidrogênio vizinho razoavelmente mais ácido. Em muitos casos mesmo com a 
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presença de um grupo que dirige a metalação (DMG – Direct Metalation Group) a 

reação se procede adjacente ao heteroátomo. 

Caily e colaboradores demonstraram esta competitividade entre o heteroátomo 

e o grupo ciano investigando a reatividade de piridinas substituídas nas posições orto, 

meta e para frente a um excesso da base TMPLi.104 Quando estes utilizaram 2,0 

equivalentes de TMPLi a -80 °C como base e iodo molecular como eletrófilo, produtos 

mono-substituídos e di-substítuidos foram obtidos (Esquema 32). 

 

 

 

Esquema 32: Funcionalização de cianopiridinas mediada por TMPLi.  

 

Seguindo o interesse em estudar a reatividade de compostos heterocíclicos 

substituídos com nitrila, realizou-se recentemente em nosso grupo um estudo sobre a 

funcionalização de furanos e tiofenos contendo o grupo nitrila nas posições 2 e 3, 

respectivamente.105 Assim, após uma triagem envolvendo diversas condições 

reacionais, as reações de metalação com a base TMPMgCl·LiCl seguida pela 

subsequente adição de eletrófilos, levou aos produtos esperados com boa 

seletividade. Além disso, protocolos alternativos visando a melhoria dos rendimentos 

isolados foram também estudados, dentre os quais o uso da base TMPMgCl·LiCl na 

presença de ZnCl2 e reações em micro-ondas, o qual permitiu a funcionalização do 

composto 3-tiofenocarbonitrila com alta seletividade (Esquema 33). 
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Esquema 33: Funcionalização de tiofenilcarbonitrilas e furanocarbonitrilas.  

 

Embora o potencial da aplicação destes reagentes na frente a benzonitrilas já 

tenha sido demonstrado na literatura, os estudos realizados até o momento ainda são 

limitados. Deste modo, o alvo deste trabalho foi o estudar da reatividade de 

benzonitrilas substituídas com diferentes grupos orto-dirigentes e grupos desativantes 

do anel aromático frente a diferentes bases organometálicas. 
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2. Objetivo  

 

O objetivo deste estudo foi investigar a preparação de benzonitrilas 

funcionalizadas a partir de reações de metalação dirigida usando amidetos de lítio ou 

mistos de lítio-magnésio. Para tanto, a etapa inicial do trabalho objetivou a síntese de 

benzonitrilas substituídas nas posições orto, meta e para com grupos dirigentes de 

metalação, as quais foram usadas como substratos.  O uso de diferentes eletrófilos 

foi planejado para o caso das metoxi-benzonitrilas, com o objetivo de construir uma 

biblioteca de derivados tri-funcionalizadas.  
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3. Apresentação e discussão dos resultados  

 

3.1. Preparação dos reagentes organometálicos / amidetos metálicos  

3.1.1. Preparação do reagente “turbo Grignard”  

 

Como passo inicial para síntese dos reagentes organometálicos a serem 

utilizados neste trabalho, os estudos iniciaram-se pela preparação do reagente i-

PrMgCl·LiCl (57) também conhecido como “turbo Grignard”. Este reagente foi 

preparado pela adição do cloreto de isopropila i-PrCl (134) ao magnésio metálico e 

LiCl (i-PrCl/Mg/LiCl = 1:1.1) em THF (Esquema 34).28  

 

 

Esquema 34: Preparação do turbo-Grignard. 

 

A escolha deste haleto de alquila em detrimento a outros haletos, baseia-se no 

impedimento estérico que o grupo isopropila confere ao reagente organometálico 

tornando-o mais seletivo. Antes que o cloreto de isopropila fosse adicionado ao 

sistema, uma pequena quantidade de dicloroetano seco foi adicionada, o qual atua 

removendo a superfície oxidada do metal, tornando o magnésio ativo para a reação 

com o haleto de alquila. O sistema permaneceu sob agitação por 12 horas à 

temperatura ambiente e, posteriormente, foi titulado utilizando uma solução de 

iodo/THF para obtenção da concentração do reagente. Desta forma, foi possível obter 

o reagente em concentrações que variaram de 0,8 a 1,2 mol/L.  

 

3.1.2. Preparação de base TMPMgCl·LiCl 

 

A base organometálica mista de lítio e magnésio TMPMgCl∙LiCl foi preparada 

a partir da reação de 2,2,6,6-tetrametilpiperidina com 1 equivalente do turbo- Grignard 

(i-PrMgCl·LiCl) em THF a 25°C por 48 horas (Esquema 35).   
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Esquema 35: Preparação da base mista de magnésio e lítio.  

 

De acordo com a literatura, este método permite a preparação da 

TMPMgCl∙LiCl em rendimentos quantitativos.61 A reação foi monitorada reagindo 

alíquotas da mesma com benzaldeído, a fim de verificar o comsumo de todo o i-

PrMgCl∙LiCl. Este teste faz-se necessário, uma vez que, sobras de turbo Grignard na 

base TMPMgCl∙LiCl dificulta a determinação da concentração real desta e 

compromete sua eficácia diante a diversos substratos. Após o término da reação, a 

base foi titulada com uma solução de ácido benzóico em THF, utilizando como 

indicador o composto 4-(fenilazo) difenilamina. A titulação colorimétrica, realizada a 

0°C, possui ponto de viragem laranja-vermelho, e indicou que as concentrações da 

TMPMgCl∙LiCl variaram entre 0,8 e 1,0 mol/L em THF, cujos valores estão de acordo 

com o observado na literatura.61 

 

3.1.3. Preparação da base LDA  

 

A base di-isopropilamideto de lítio (LDA) foi preparada por meio da reação da 

diisopropilamina (DIPA) com n-BuLi, a -78°C por 15 minutos e posteriormente a 

mistura reacional foi agitada a 0°C por 30 minutos (Esquema 36).34  

 

 

Esquema 36: Preparação da base LDA. 

 

3.1.4. Preparação da base TMPLi  

 

De maneira semelhante a preparação da base LDA o tetrametilpiperidineto de 

lítio (TMPLi) foi preparado por meio da reação da 2,2,6,6- tetrametilpiperidina (135) 
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com n-BuLi, a -78 °C também por 15 minutos e posteriormente a mistura reacional foi 

agitada a 0°C por 30 minutos (Esquema 37).34 

 

 

Esquema 37: Preparação da base TMPLi. 

 

3.1.5. Preparação da base mista de lítio e magnésio TMP2Mg∙2LiCl 

 

Nossos esforços seguintes foram concentrados na preparação da base 

TMP2Mg∙2LiCl.  Inicialmente, o tetrametilpiperidineto de lítio (TMPLi) foi gerado, em 

seguida foi adicionado o amideto misto de lítio e magnésio (TMPMgCl∙LiCl) para a 

obtenção in situ da TMP2Mg∙2LiCl, que foi obtido em concentrações próximas a 0,6 

mol/L (Esquema 38).62 

 

 

Esquema 38: Preparação da base TMP2Mg∙2LiCl. 

 

3.2. Estudos da reatividade de bases organometálicas e amidetos metálicos 

frente as benzonitrilas funcionalizadas 

 

3.2.1. Síntese, caracterização e metalação de pivalatos de cianofenila 

 

Com objetivos de estudar as reações de metalação dirigida em benzonitrilas 

substituídas com grupos orto-dirigentes, diversos materiais de partida foram 

sintetizados. 
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Inicialmente foi planejada a síntese de pivalatos de cianofenila, visando a 

obtenção de substratos reativos frente às bases a serem estudadas. A metodologia 

escolhida consiste em 3 etapas reacionais,106 primeiramente o DMAP age como 

catalisador promovendo uma ativação no reagente cloreto do pivaloila, sendo o 

mesmo substituído pelo respectivo cloro do reagente, em seguida ocorre um ataque 

nucleofílico do cianofenol a carbonila do intermediário formado e pôr fim a Et3N retira 

um próton do composto formado dando origem ao produto desejado (Esquema 39). 

 

Esquema 39: Mecanismo reacional para formação de pivalatos de cianofenila. 

 

  Esta metodologia foi empregada com sucesso nos três isômeros 

constitucionais de cianofenóis, originando os ésteres 143a, 143b e 143c que foram 

obtidos em 94%, 96% e 91% de rendimento, respectivamente (Esquema 40). 

 

 

Esquema 40: Preparação dos pivalatos de cianofenila 143a, 143b e 143c. 

 

Os pivalatos de cianofenila, foram principalmente caracterizados através de 

análises de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H) e de carbono 

(RMN de 13C). A título de exemplo, utilizaremos o pivalato de 2-cianofenila (143a) para 

ilustrar a caracterização realizada. 
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Por meio do espectro de RMN de 1H do pivalato de 2-cianofenila pode se 

observar um sinpleto com deslocamento químico em δ 1,39 integrado para 9 

hidrogênios, indicando a presença de um grupo terc-butila. Foi possível observar 

também a presença de 4 sinais com deslocamento químico característico de 

composto aromáticos, sendo eles um dupleto com J = 8,5 Hz com o deslocamento 

químico em δ 7,25, um triplo dupleto com J = 7,6 e 0,9 Hz em δ 7,32, outro triplo 

dupleto com J = 8,0 e 1,7 Hz em δ 7,62 e, por fim, um duplo dupleto com J = 7,7 e 1,6 

Hz em δ 7,27, caracterizando um anel aromático 1,2-di-substituído (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Espectro de RMN de 1H do pivalato de 2-cianofenila (143a).  

 

3.2.1.1. Metalação do pivalato de 2-cianofenila 

 

Com o intuito da utilização de bases organometálicas na desprotonação de 

anéis aromáticos, iniciaram-se os estudos de funcionalização da pivalato de 2-

cianofenila. Embora a grande importância de estudar este tipo de substrato em 
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reações de metalação, não há relatos na literatura sobre a utilização de reagentes do 

tipo turbo-Grignard e das bases mistas de lítio e magnésio em sua metalação.  

Neste sentido, buscou-se condições reacionais ideais para a metalação deste 

substrato inicialmente utilizando amidetos mistos de lítio e magnésio. A base 

TMPMgCl·LiCl (preparada previamente) e a TMP2Mg·2LiCl (gerada in situ) foram 

empregadas em reações com o pivalato de 2-cianofenila (143a) em diferentes 

condições, seguida por tratamento com I2. As reações foram monitoradas através de 

retirada de alíquotas, que foram rapidamente reagidas com iodo molecular em THF 

anidro e então analisadas por meio de cromatografia gasosa (CG) e cromatografia 

gasosa acoplada a espectroscopia de massas (CG-EM). Os resultados encontram-se 

descritos na tabela abaixo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Levantamento das condições reacionais para metalação regiosseletiva da 

pivalato de 2-cianofenila, utilizando amidetos misto de lítio e magnésio 

 

Entrada Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional(h) 

 

Conversão 
via CG 
P-145 

1 TMPMgCl·LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 0,5 - 

2 TMPMgCl·LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 - 

3 TMPMgCl·LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 2 - 

4 TMPMgCl·LiCl (1,3 equiv.) 25 °C 0,5 - 

5 TMPMgCl·LiCl (1,3 equiv.) 25 °C 1 - 

6 TMPMgCl·LiCl (1,3 equiv.) 25 °C 2 - 

7 TMPMgCl·LiCl (1,5 equiv.) 25 °C 0,5 - 

8 TMPMgCl·LiCl (1,5 equiv.) 25 °C 1 4 % 

9 TMPMgCl·LiCl (1,5 equiv.) 25 °C 2 2 % 

10 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 0,5 - 

11 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 1 5 % 
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12 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 2 4 % 

13 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 0 °C 0,5 - 

14 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 0 °C 1 - 

15 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 0 °C 2 - 

16 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 0,5 - 

17 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 4 % 

18 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 2 2 % 

 

Como demonstrada na tabela acima, na triagem inicial de condições de 

metalação foi usada a base TMPMgCl·LiCl a 25 °C em THF, alterando o equivalente 

de base e o tempo reacional (Entradas de 1 a 12). No entanto, todos os testes 

demonstraram uma baixa reatividade do TMPMgCl·LiCl frente ao pivalato de 2-

cianofenila, sendo a melhor condição encontrada, quando se empregou 1,8 

equivalentes desta base por 1 hora, levando a formação do produto 145, oriundo de 

um rearranjo do tipo Fries, em apenas 5 % de conversão (Entrada 11). Por outro lado, 

o iodeto 147 não foi observado em nenhum experimetno.  

Um estudo semelhante, variando-se o tempo, a temperatura e o equivalente de 

base, foi realizado usando a base TMP2MgCl·2LiCl (Entradas de 13 a 18). Novamente, 

os resultados obtidos não se mostraram promissores, sendo a melhor condição 

observada quando 1,1 equivalentes de base foram utilizados a 25 °C em THF por 1 

hora. Mesmo assim, análises de cromatografia gasosa indicaram que apenas 4% do 

material de partida foram convertidos no produto 145, sendo o produto 147 novamente 

ausente no material bruto da reação. 

 Uma explicação para esse resultado negativo talvez provenha do alto caráter 

covalente da ligação (N-Mg) tendendo ter menor basicidade que os amidetos de lítio, 

por exemplo. Para avaliar essa hipótese um estudo usando a base TMPLi foi em 

seguida realizado, conforme apresentado na tabela abaixo (Tabela 2).  
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Tabela 2. Levantamento das condições reacionais para metalação regiosseletiva do 

pivalato de 2-cianofenila utilizando TMPLi 

Entrada Equivalentes 
de base 

Tempo 
Reacional (h) 

Conversão 
via CG  
P-145 

Conversão 
via CG 
P-147 

1 (1,1 equiv.) 0,5 13 % - 

2 (1,1 equiv.) 1 45 % 8 % 

3 (1,1 equiv.) 2 68 % 11 % 

4 (1,3 equiv.) 0,5 21% - 

5 (1,3 equiv.) 1 78 % 15 % 

6 (1,3 equiv.) 2 84 % 16 % 

 

Após uma série de testes condicionais realizados frente ao amideto de lítio 

(TMPLi), foi evidenciado que quando 1,3 equivalentes desta base foram empregados, 

em THF a -78 °C, ouve consumo total do material de partida (Entrada 6). Como 

esperado, já que os intermediários de lítio são normalmente menos estáveis do que 

os correspondentes organomagnésio, o produto de rearranjo (145) apresentou-se 

como majoritário, conforme evidenciado por análises de espectrometria de massas e 

de RMN.  

Embora no início deste trabalho tivessemos a expectavia de evitar o rearranjo 

de Fries e assim construir uma biblioteca de benzonitrilas funcionalizadas, por meio 

da reação dos intermediários organometálicos com diferente eletrófilos, não podemos 

deixar de considerar a importânica do rearranjo de Fries na química orgânica, sendo 

de grande aplicação para síntese de produtos aromáticos funcionalizados.  Embora 

normalmente esta reação seja mediada por ácidos de Lewis,107 espécies aniônicas 

geradas a partir de reações de orto-metalação também podem levar a conversão de 

ésteres aromáticos às cetonas correspondentes.108 

Desta forma com o intuito de aumentar a formação do produto de rearranjo 

(145), realizou-se novamente a reação utilizando 1,3 equivalente de (TMPLi) por 2 

horas, porém a temperatura foi mantida a -40 °C e empregado H2O subsequente a 
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reação de metalação, obtendo somente o produto 145 em rendimento de 89% 

(Esquema 41). 

 

Esquema 41: Preparação do produto 145 a partir de pivalato de 2-cianofenila. 

 

Um último teste reacional foi realizado a fim de favorecer a formação do produto 

de iodólise em detrimento ao de rearranjo. O teste realizado constituiu na adição de 

1,0 equivalente do aditivo cloreto de zinco (ZnCl2) ao substrato antes da adição da 

base sob as condições reacionais da (Entrada 6 – Tabela 2). Por ser mais estável que 

o respectivo organolítio, esperava-se que o intermediário organozinco formado fosse 

mais tolerante a presença da carboxila do grupo pivalato. Porém, o resultado obtido 

demostrou ser pouco promissor gerando os mesmos produtos 145 e 147 em 90% de 

rendimento com uma razão de 8:2 (Esquema 42). 

 

 

Esquema 42: Metalação da pivalato de 2-cianofenila com TMPLi e ZnCl2. 

 

Embora o favorecimento do produto de rearranjo, as reações de TMPLi com 

pivalato de 2-cianofenila mostram-se altamente regiosseletivas para ambos os 

produtos formados. Um fato interessante sobre os protocolos de reações de rearranjo 

de Fries mediadas por ácidos de Lewis, é que normalmente esta reação não ocorre 

em graus elevados de regiosseletividade, ocorrendo a formações de cetonas 

provenientes dos respectivos ésteres em posições distintas do anel aromático. 
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Em nosso caso, a princípio suspeitou-se que a reação poderia ocorrer orto ao 

grupo CN uma vez que grupamento terc-butila do éster 143a, por ser extremamente 

volumoso, poderia diminuir o ataque na posição orto a ele. Todavia, analisando a 

estrutura do substrato, foi possível sugerir que o grupamento terc-butila, exatamente 

por ser volumoso, deve permanecer em uma forma mais estabilizada, conforme 

demonstrado na estrutura A da Figura 12. Já a conformação da estrutura B leva a 

uma forma muito instável pela interação dos hidrogênios do grupamento terc-butila 

com hidrogênios do anel aromático, e provavelmente deve existir em uma 

porcentagem pequena. Desta forma o equilíbrio favorece o rotâmero A, e o ataque da 

base na posição orto ao ester é favorecida. No trabalho de revisão de Whisler, M. C.109 

podemos visualizar essa influência da conformação de substratos em reações de 

metalação dirigida. 

 

 

 

Figura 12: Estrutura dos confôrmeros da benzonitrila-2-pivalato de terc-butila. 

 

A título de exemplo, na Figura 13 esta apresentado o espectro de ressonância 

magnética nuclear de hidrogênio para o composto 145. No espectro de RMN de 1H 

com ampliação da área do anel aromático, foram observados nas faixas de 6,86 à 

8,26 ppm três sinais de hidrogênios, sendo dois deles duplos dupletos, com integração 

para 1 hidrogênio, e constantes de acoplamento J = 8,8 e 7,2 Hz para o primeiro e J 

= 7,2 e 1,2 Hz para o segundo, o terceiro sinal se trata de um tripleto também integrado 

para 1 hidrogênio com constantes de acoplamento de J = 3,0 Hz. Em seguida 

visualiza-se em 1,46 ppm um simpleto com integração para 9 hidrogênios referente 

ao grupamento terc-butila. 
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Figura 13: Espectro de RMN de 1H do composto 145.  

 

Com espectro de RMN de 13C em mãos, juntamente com dados de RMN em 

duas dimensões, o HMQC, um experimento heteronuclear, no qual são observados 

acoplamentos C-H à distância de uma ligação, pode-se atribuir o deslocamento 

químico de cada carbono do composto 145 (Figura 14).  
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Figura 14. Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 145 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Por último, através da análise do mapa de confronto HMBC, que permite a 

observação de acoplamentos C-H a distância de três ligações, pode-se realizar as 

atribuições que confirmaram a estrutura do produto de rearranjo 145 (Figura 15).  
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Figura 15. Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 145 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

As atribuições referentes a análise bidimensional HMBC do composto 145 

encontram-se apresentadas na figura abaixo (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Atribuições referentes à análise bidimensional HMBC do composto 145. 
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3.2.1.2. Metalação do pivalato de 3-cianofenila 

 

Afim de determinar experimentalmente a regiosseletividade de metalação do 

substrato pivalato de 3-cianofenila (143b), o mesmo também foi submetido a reações 

com diferentes bases, variando o equivalente de base, temperatura e tempo reacional 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Levantamento das condições reacionais para metalação do pivalato de 3-

cianofenila utilizando diferentes tipos de bases metálicas 

 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional 

(h) 

E+ Conver. 
via CG  
P-150 

Conver.  
via CG 
P-151 

1 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 1 I2 5 % - 

2 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 2 I2 3 % - 

3 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 0 °C 1 I2 - - 

4 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 I2 3 % - 

5 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2 50 % 10 % 

6 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 2 I2 73 % 12 % 

7 TMPLi (1,3 equiv.) -78 °C 2 I2 85 % 15 % 

8 TMPLi  (1,3 equiv.) -40 °C 2 H2O 96 % - 

9 TMPLi + ZnCl2 (1,3 equiv.) -78 °C 1 I2 81 % 13 % 

 

Como observado na tabela acima, as reações levaram a resultados que 

praticamente reproduziram o estudo feito previamente com seu isômero constitucional 

pivalato de 2-cianofenila (143a). O teste com 1,0 equivalentes do aditivo ZnCl2 

utilizando a melhor entrada para a base TMPLi (Entrada 9) e a reação de modo a 

favorecer o produto de rearranjo (150), 1,3 equivalente de TMPLi a -40 °C por 2 horas 

seguida da adição de H2O também foram realizados (Entrada 8). Como apresentado, 
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os resultados não demostraram mudanças significativas ao empregar-se o aditivo 

ZnCl2 e após o “quench” com H20 o produto 150 pode ser isolado e 90% de 

rendimento. 

É nítida a superioridade da metalacão quando empregado o amideto de lítio 

TMPLi em comparação as bases mistas de lítio e magnésio. Quando isolados os 

produtos da melhor condição reacional frente esta base (Entrada 7), o produto de 

rearranjo (150) foi obtido em 79% de rendimento, e o produto idodado (151) em 9%. 

A regiosseletividade pode ser comprovada por meio de análises de RMN de 1H 

e 13C sem a necessidade de técnicas bidimensionais complementares, uma vez em 

que o espectro de RNH de 1H, evidenciou três sinais de hidrogênios com integral para 

um hidrogênio na região aromática, sendo dois destes sinais duplos dupletos em 7,21 

e 7,08 ppm com J = 7,7 e 1,0 Hz e J = 8,2 e 1,0 Hz respectivamente, e o terceiro sinal 

tripleto em 7.28ppm, com J = 8,5 Hz (Figura 17).  

 

 

Figura 17: Espectro de RMN de 1H do composto 150.  
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3.2.1.3. Metalação do pivalato de 4-cianofenila 

 

Por fim deu-se início aos estudos de metalação ao último substrato da classe 

dos pivalatos de cianofenila. Após o estudo condicional utilizando as mesmas bases 

para os substratos acima, notou-se que para o pivalato de 4-cianofelina (143c) foi 

necessário uma quantidade maior de TMPLi (1,5 equivalentes) para o consumo total 

do material de partida (Entrada 8). Entretanto, de maneira geral, os resultados 

novamente se reproduziram dando origem principalmente ao produto de rearranjo, 

como apresentado na tabela abaixo (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Levantamento das condições reacionais para metalação da pivalato de 4-

cianofenila utilizando diferentes tipos de bases metálicas 

 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional 

(h) 

E+ Conver. 
via CG  
P-153 

Conver. 
via CG 
P-154 

1 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 1 I2 5 % - 

2 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 2 I2 4 % - 

3 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 I2 4 % - 

4 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 2 I2 4 % - 

5 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2 28 % 4 % 

6 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 2 I2 51 % 6 % 

7 TMPLi (1,3 equiv.) -78 °C 2 I2 62% 8 % 

8 TMPLi (1,5 equiv.) -78 °C 2 I2 86 % 14 % 

9 TMPLi (1,5 equiv.) -40 °C 2 H2O 93 % - 

10 TMPLi + ZnCl2 (1,5 equiv.) -78 °C 2 I2 74 % 21 % 

 

Para este substrato, o teste com o aditivo ZnCl2 (Entrada 10), e a reação de 

modo a favorecer o produto de rearranjo (153, Entrada 9), também foram realizados. 
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Todavia, a melhor condição (Entrada 8) foi submetida a processos de purificação, a 

qual o produto de rearranjo (153) foi isolado em 76 % de rendimento. 

Por sua vez, a caracterização se deu por análises de RMN, como podemos 

observar na Figura 18 o espectro de RMN de 1H do composto 153, apresenta três 

sinais de hidrogênios na região do anel aromáticos, sendo eles um dupleto em 7,10 

ppm com constantes de acoplamento com hidrogênio orto, o outro um duplo dupleto 

em 7,66 com constantes de acoplamento com hidrogênios orto e meta e por fim um 

dupleto em 8,35 ppm com constante de acoplamento com hidrogênio em meta. 

Também pode-se observar a presença do hidrogênio do fenol, um sinpleto em 13,15 

ppm. 

 

 

Figura 18: Espectro de RMN de 1H do composto 153.  

 

3.2.2. Síntese, caracterização e metalação de carboxilatos de cianofenila 

 

Uma segunda classe de compostos com as características semelhantes foram 

preparadas a partir da reação dos cianofenóis com dicarbonato de di-terc-butila 
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(Boc2O). No entando, vale a pena ressaltar que a presença de um oxigênio a mais na 

estrutura química destes novos compostos proporciona maior flexibilidade a molécula, 

fornecendo então uma grande variedade de confôrmeros, além de ser um sítio a mais 

para a complexação de reagentes organometálicos. A reação segue protocolo e 

mecanismo semelhando ao anteriormente discutido para preparação dos pivalatos, 

no entanto foi utilizado DMAP como catalisador e ativador do Boc2O e DIPEA para 

remoção do próton na terceira etapa reacional (Esquema 43).110 

 

Esquema 43: Mecanismo reacional para formação dos carboxilatos de cianofenila. 

 

Como demonstra o esquema abaixo, esta metodologia também foi aplicada em 

diferentes cianofenóis levando a obtenção dos carboxilatos 160a, 160b e 160c em 

excelentes rendimentos, 90%, 94% e 92% respectivamente (Esquema 44). 

 

 

Esquema 44: Síntese dos carboxilatos de cianofenila 160a, 160b e 160c. 

 

Os produtos obtidos também foram principalmente caracterizados através de 

análises de ressonância magnética nuclear (RMN de 1H) e (RMN de 13C). Por 

exemplo, no espectro de RMN de 1H do produto 160c (Figura 19) pode-se notar um 

simpleto em δ 1,57 integrados para 9 hidrogênios, referente ao grupo terc-butila 
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inserido na molécula. Observa-se, também, a presença de 2 sinais com integral para 

2 hidrogênios com perfil e deslocamento químico característico de composto 

aromáticos para-di-substituídos. 

 

Figura 19: Espectro de RMN de 1H do carboxilato de 4-cianofenila (160c).  

 

3.2.2.1. Metalação do carboxilato de 2-cianofenila  

 

De maneira complementar aos estudos realizados com os pivalatos, deu-se o 

início aos estudos de metalação das benzonitrilas substituídas com carbonato de terc-

butila (Boc). O primeiro substrato investigado foi o substrato 160a, com substituição 

na posição orto da benzonitrila.  

O estudo reacional se deu de maneira semelhante a primeira classe de 

compostos estudado acima, empregando amidetos mistos de lítio e magnésio e 

amidetos de lítio com e sem a presença do aditivo ZnCl2 (Tabela 5). 
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Tabela 5. Levantamento das condições reacionais para metalação do carboxilato de 

2-cianofenila utilizando diferentes tipos de bases metálicas 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional 

(h) 

E+ Conver. 
via CG  
P-162 

Conver. 
via CG 
P-163 

1 TMPMgCl·LiCl (1,5 equiv.) 25 °C 1 I2 3 % - 

2 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 1 I2 3 % - 

3 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 I2 4 % - 

4 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 2 I2 3 % - 

5 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2 42 % 10 % 

6 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 2 I2 60 % 9 % 

7 TMPLi (1,3 equiv.) -78 °C 2 I2 83% 14 % 

8 TMPLi + ZnCl2 (1,3 equiv.) -78 °C 2 I2 68 % 11 % 

9 TMPLi  (1,3 equiv.) -40 °C 2 H2O >99 % - 

 

Novamente, os amidetos mistos de lítio e magnésio demonstraram-se 

ineficientes nas reações de metalação para este substrato, sendo o mesmo facilmente 

metalado com o amideto de lítio TMPLi. Todavia, quando se empregou TMPLi 

novamente produtos rearranjo de Fries foram formados de maneira majoritária. Tendo 

como a melhor condição de metalação a Entrada 7 da tabela acima, onde utilizando 

1,3 equivalentes desta base em suas condições usuais (-78 C por 2 horas), obtivemos 

os produtos 162 e 163 com 83% e 14% de conversão, que posteriormente foram 

isolados em 78% e 5% de rendimento respectivamente. 

 

3.2.2.2. Metalação do carboxilato de 3-cianofenila  

 

Da mesma forma que o caso anterior, o estudo de metalação com o composto 

160b deu-se início utilizando amidetos mistos de lítio e magnésio TMPMgCl·LiCl e 

TMP2MgCl·2LiCl. Porém com o insucesso nas reações de metalação utilizando esta 
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classe de base bases, amidetos de lítio foram rapidamente empregados conforme 

representado na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Levantamento das condições reacionais para metalação do carboxilato de 

3-cianofenila utilizando diferentes tipos de bases metálicas 

 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional 

(h) 

E+ Conver. 
via CG  
P-165 

Conver. 
via CG 
P-166 

1 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 1 I2 5 % - 

2 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 I2 3 % - 

3 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2 58 % 8 % 

4 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 2 I2 74 % 11 % 

5 TMPLi (1,3 equiv.) -78 °C 2 I2 88 % 12 % 

6 TMPLi + ZnCl2 (1,3 equiv.) -78 °C 2 I2 72 % 16 % 

7 TMPLi (1,3 equiv.) -40 °C 2 H2O 94 % - 

 

Os experimentos representados na tabela acima e que levaram aos melhores 

resultados foram submetidos a processos de purificação. Por exemplo, no caso da 

Entrada 5, os produtos 165 e 166 foram obtidos com rendimentos isolados de 80% e 

6% respectivamente. Por sua vez a caracterização do produto formado em maior 

proporção (165), se deu predominantemente por técnicas de RMN de 1H e 13C. 

A título de exemplo a Figura 20 ilustra o espectro de RMN de 1H do composto 

165 com ampliação na região aromática onde é possível observar três sinais de 

hidrogênios aromáticos, sendo dois deles duplos dupletos com constantes de 

acoplamento orto e meta e o terceiro sinal um tripleto com as duas constantes de 

acoplamento com hidrogênios posicionados em orto, nota-se também apresenta de 

um sinpleto em 11,58 ppm referente ao hidrogênio da hidroxila do fenol. Desta forma, 

sem demais análises pode-se constatar que a metalação ocorreu de forma 

regiosseletiva no anel aromático entre os dois grupos presente no substrato. 
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Figura 20: Espectro de RMN de 1H do composto 165.  

 

3.3.2.3. Metalação do carboxilato de 4-cianofenila  

 

Por fim, benzonitrilas contendo o grupamento éster como orto-dirigente em 

reações de metalação foram investigadas. Da mesma forma que em que foi relatado 

para todos os substratos até o momento, os amidetos mistos de lítio e magnésio foram 

ineficientes na reação de metalação do carboxilato de 4-cianofenila, enquanto o 

amideto de lítio TMPLi levou principalmente a formação de produtos de rearranjo do 

tipo Fries (Tabela 7). 
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Tabela 7. Levantamento das condições reacionais para metalação do substrato 

(168c) frente a diferentes amidetos metálicos  

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional 

(h) 

E+ Conver. 
via CG  
P-168 

Conver. 
via CG 
P-169 

1 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 1 I2 2 % - 

2 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 I2 - - 

3 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2 58 % 10 % 

4 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 2 I2 74 % 13 % 

5 TMPLi (1,3 equiv.) -78 °C 2 I2 85 % 14 % 

6 TMPLi + ZnCl2 (1,3 equiv.) -78 °C 2 I2 72 % 18 % 

7 TMPLi (1,3 equiv.) -40 °C 2 H2O 88 % - 

 

Por sua vez, a metalação ocorreu orto ao grupamento ester (grupo dirigente), 

fato que já era esperado, quando se compara a estrutura da primeira classe de 

substratos estudados (pivalatos) a esta classe de substratos (carboxilatos). 

 

3.2.3. Síntese, caracterização e metalação de fosforodiamidetos de cianofenila  

 

Como descrito anteriormente, é conhecido na literatura que grupos funcionais 

contendo heteroátomos como nitrogênio e oxigênio podem se complexar com bases 

organometálicas (CIPE – Complex-Induced Proximity Effect)37 e então agir fortemente 

como um grupo orto-dirigente em reações de metalação dirigida. Frente a este fato, 

além dos ésteres, foi proposta a preparação de fosforodiamidetos ClP(O)(NMe2)2  

derivados dos cianofenóis, como apresentado no (Esquema 45). 
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Esquema 45: Proteção dos cianofenóis 138a, 138b e 138c na forma de fosforodiamidetos. 

 

A reação dos cianofenóis com 170 na presença de DMAP e trietilamina levou a 

formação dos produtos 171a, 171b e 171c em 91%, 84% e 90% de rendimento, 

respectivamente. 

O mecanismo desta reação consiste em 3 etapas reacionais, sendo a primeira 

delas a ativação do ClP(O)(NMe2)2 utilizando DMAP como catalisador, a segunda 

etapa reacional provem do ataque nucleofílico do cianofenol ao intermediário formado 

e, como etapa final, a retirada do próton por ação da Et3N (Esquema 46).111 

 

Esquema 46: Mecanismo reacional para formação dos compostos 171a, 171b e 171c. 

 

A caracterização dos compostos 171a-c se deu por análises de ressonância 

magnética nuclear (RMN de 1H e 13C). Como exemplificado no espectro de RMN de 

1H do composto 171c, o espectro apresenta dois simpletos com deslocamento 

químico em δ 2,27 e 2,75, ambos integrados para 6 hidrogênios, indicando a presença 

dos quatro grupos metila presente a estrutura química do produto formado. Foi 

possível observar, também, a presença de 2 sinais com deslocamentos químicos 

característicos de compostos aromáticos para-di-substituídos (Figura 21). 
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Figura 21: Espectro de RMN de 1H do composto 171c.  

 

3.2.3.1. Metalação do fosforodiamideto de 2-cianofenila 

 

 Assim como nos casos anteriores, o fosforodiamideto de 2-cianofenila foi 

inicialmente submetido a um estudo de condições reacionais envolvendo bases mistas 

de lítio e magnésio como apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 8. Levantamento das condições reacionais para metalação regiosseletiva de 

fosforodiamideto de 2-cianofenila utilizando amidetos mistos de lítio e magnésio 

 

 

 

 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional 

(h) 

E+ Conver. 
via CG 
P-176 

1 TMPMgCl·LiCl (1,5 equiv.) 25 °C 1 I2 3 % 

2 TMPMgCl·LiCl (1,5 equiv.) 25 °C 2 I2 2 % 

3 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 1 I2 4 % 

4 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 I2 3 % 

5 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 2 I2 3 % 

 

Novamente, ficou clara a falta de reatividade das bases mistas de lítio e 

magnésio TMPMgCl·LiCl e TMP2MgCl·2LiCl frente ao substrato, tendo em vista que 

a melhor condição reacional usando a base TMPMgCl·LiCl levou ao produto 176 com 

apenas 4% de conversão (Entrada 3). Adicionalmente, o uso de 1,1 equivalentes da 

base TMP2MgCl·2LiCl levou ao mesmo produto com 3% de conversão.  

 Consequentemente, foi realizado um estudo condicional empregando o 

amideto de lítio TMPLi (Tabela 9) que em sua melhor condição (Entrada 2) pode-se 

observar a formação de dois produtos, sendo um deles o correspondendo ao iodeto 

178 (E=I) juntamente com o produto do rearranjo de Fries 176. Neste caso, a reação 

favoreceu prioritariamente a formação do iodeto, fato que em parte pode ser explicado 

pela forte complexação do amideto de lítio com o grupo orto-dirigente 

(fosforodiamideto). Após processos de purificação o produto (178) obtido em 59% de 

rendimento, e o subproduto (176) foi isolado em 23% de rendimento.  
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Tabela 9. Levantamento das condições reacionais para metalação regiosseletiva do 

fosforodiamideto de 2-cianofenila utilizando TMPLi 

 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional 

(h) 

E+ Conver. 
via CG 
P-178 

Conver. 
via CG 
P-176 

1 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2 52 % 25 % 

 2 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 2 I2 66% 33 % 

3 TMPLi + ZnCl2 (1,1 equiv.) -78 °C 2 I2 56 % 28 % 

4 TMPLi (1,1 equiv.) -40 °C 2 H2O - >99 % 

 

Com o objetivo de confirmar a posição do iodo no anel aromático do composto 

178, este foi caracterizado por análises de RMN de 1H, 13C e seus respectivos mapas 

de confronto HMQC e HMBC. A Figura 22 representa o espectro de 1H, onde podemos 

observar a presença das metilas em δ  2,76 e  δ 2,79 ppm, ambas com integral para 

seis hidrogênios, já na região aromática conforme demostra a ampliação, podemos 

observar três sinais de hidrogênios aromáticos, sendo dois deles duplos dupletos um 

em 7,55 ppm e outro e 7,98 ppm, ambos apresentam constantes de acoplamento com 

hidrogênios do anel aromático localizados nas posições orto e meta (J = 7,7 e 1,5 Hz) 

e (J = 7 ,9 e 1,1 Hz) respectivamente, o terceiro sinal de trata de um triplo dupleto em 

δ 6,89 ppm com  J = 7,9 e 1,1 Hz, 1H. 
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 Figura 22: Espectro de RMN de 1H do composto 178.  

 

A Figura 23 representa as atribuições realizadas com o espectro de RMN de 

13C juntamente com o mapa de confronto HMQC, que possibilitou a atribuição do 

deslocamento químico de cada carbono ligado a hidrogênios à distância de uma 

ligação.  
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Figura 23: Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 178 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Por fim, através da análise do mapa de confronto HMBC (Figura 24), pode-se 

confirmar a real estrutura do produto do iodado (178).  
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Figura 24: Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 178 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Para fácil compreensão do leitor, as atribuições referentes ao mapa de 

confronto acima, encontram-se representadas na figura abaixo (Figura 25). 

 

 

 

Figura 25: Atribuições do mapa de confronto de HMBC do composto 178. 
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3.2.3.2. Metalação do fosforodiamideto de 3-cianofenila 

 

 Quando os estudos de metalação foram realizados para a benzonitrila 

substituída com o grupo fosforodiamideto na posição meta (substrato 171b), os 

amidetos mistos de lítio e magnésio também não apresentaram resultados 

promissores. Os estudos foram então direcionados para o amideto de lítio TMPLi, que 

havia apresentado maior reatividade até o momento. Novamente, quando as reações 

foram realizadas a a -78 °C por uma hora, observou-se mistura de produtos de iodólise 

e de rearranjo. Por exemplo, quando foram utilizados 1,1 equivalentes de TMPLi a -

78 °C por 1 hora, observou-se a formação do produto iodado (180) em 59% de 

rendimento e o correspondendo ao produto de rearranjo (181) com 30% de 

rendimento isolado (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Levantamento das condições reacionais para metalação regiosseletiva do 

fosforodiamideto de 3-cianofenila utilizando amidetos metálicos 

 

 

 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reac. 
 (h) 

E+ Conver. 
via CG  
P-180 

Conver. 
via CG 
P-181 

1 TMPMgCl·LiCl (1,3 equiv.) 25 °C 1 I2 4 % - 

2 TMPMgCl·LiCl (1,3 equiv.) 25 °C 2 I2 4 % - 

3 TMPMgCl·LiCl (1,5 equiv.) 25 °C 1 I2 4 % - 

4 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 1 I2 5 % - 

5 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 0,5 I2 - - 

6 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 I2 4 % - 

7 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 2 I2 3 % - 

8 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 0,5 I2 13 % 5% 

9 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2 47 % 23 % 

10 TMPLi  (1,1 equiv.) -78 °C 2 I2 5 % 35 % 



61 
 

11 TMPLi (1,1 equiv.) -40 °C 1 H2O - >99% 

12 TMPLi + ZnCl2 (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2 62 % 30 % 

 

Como esperado a metalação ocorreu orto a grupo dirigente, que por vez 

também é hidrogênio mais ácido do anel aromático devido ao efeito retirador de 

elétrons do grupamento nitrila.  

 

3.2.3.3. Metalação do fosforodiamideto de 4-cianofenila  

 

Por fim, após os estudos de metalação dirigida com as benzonitrilas 

substituídas nas posições 2 e 3, o fosforodiamideto de 4-cianofenila (171c) foi 

investigado. De maneira geral, os resultados foram bastante similares aos obtidos nos 

estudos com seus isômeros (171a e 171b), sendo que os melhores resultados foram 

obtidos a partir do uso da base TMPLi. Novamente, os produtos de iodólise foram 

observados juntamente com produtos oriundos de rearranjo (Tabela 11).  Por 

exemplo, no caso da entrada 6, após a etapa de purificação os produtos 183 e 184 

foram obtidos com 56% e 28% de rendimento. 

 

Tabela 11. Levantamento das condições reacionais para metalação regiosseletiva do 

fosforodiamideto de 4-cianofenila utilizando amidetos metálicos 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reac. 

(h) 

E+ Conver. 
via CG  
P-183 

Conver. 
via CG 
P-184 

1 TMPMgCl·LiCl (1,5 equiv.) 25 °C 1 I2 3 % - 

2 TMPMgCl·LiCl (1,8 equiv.) 25 °C 1 I2 3 % - 

3 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 1 I2 3 % - 

4 TMP2MgCl·2LiCl (1,1 equiv.) 25 °C 2 I2 3 % - 

5 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2  51 %  21 % 

6 TMPLi (1,1 equiv.) -78 °C 2 I2  68 %  34 % 
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7 TMPLi (1,1 equiv.) -40 °C 1 H2O  -  96 % 

8 TMPLi + ZnCl2 (1,1 equiv.) -78 °C 1 I2  64 %  32 % 

 

A seletividade da metalação novamente se mostrou extremamente alta, 

ocorrendo somente na posição orto ao grupo fosforodiamideto. O espectro de RMN 

de 1H e 13C juntamente com seus mapas de confronto HMQC e HMBC evidenciam a 

posição exata da metalação seguida da adição de I2 como eletrófilo. O espectro de 1H 

do composto 183 (Figura 26), apresenta três sinais de hidrogênios aromáticos todos 

integrados para um hidrogênio, sendo o primeiro deles um duplo dupleto com 

constantes de acoplamento J = 8,6 e 2,0 Hz em 7,53 ppm, o segundo um dupleto com 

constante de acoplamento J = 8.6 Hz em 7,59 ppm e o terceiro novamente um duplo 

dupleto, porém com constantes de acoplamento J = 1,8 e 1,0 Hz em 8,00 ppm. 

 

 

Figura 26: Espectro de RMN de 1H do composto 183. 
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Por sua vez, com espectro de RMN de 13C juntamente com o mapa de confronto 

HMQC (Figura 27), pode-se atribuir o deslocamento químico de cada carbono ligado 

a hidrogênio da molécula. 

 

 

Figura 27: Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 183 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Foi novamente através da análise do mapa de confronto HMBC, que se pode 

realizar as atribuições que confirmaram a estrutura do produto 183 (Figura 28).  
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Figura 28: Ampliação do mapa de contorno de HMBC do composto (183) (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

As atribuições dos sinais verificados no mapa de contorno de HMBC acima 

estão apresentadas na figura abaixo (Figura 29).  

 

 

Figura 29: Atribuições do mapa de confronto de HMBC do composto 183.  
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3.2.4. Síntese, caracterização e metalação de metóxi-benzonitrilas 

  

Quando comparado com os grupos estudados até o momento, o grupo metóxi 

pode ser considerado um grupo dirigente de metalação moderado. Contudo, sua 

frequente presença em produtos naturais e bioativos aromáticos nos motivou a avaliar 

a metalação de metóxi-benzonitrilas. Além disso, neste caso não haveria a 

possibilidade de formação de produtos de Fries. Os substratos foram preparados de 

acordo com a metodologia apresentada abaixo (Esquema 47).112 

 

 

Esquema 47: Eterificação dos cianofenóis 139a, 139b e 139c para formação das metóxi-

benzonitrilas correspondentes. 

 

Como observado, a aplicação da metodologia permitiu que benzonitrilas 

contendo o grupo metóxi nas posições orto (186a), meta (186b) e para (186c), fossem 

isolados em ótimos rendimentos de 91%, 93% e 89%, respectivamente. O mecanismo 

desta reação ocorre em 2 etapas, inicialmente, ocorre a desprotonação da hidroxila 

do cianofenol pela ação do hidreto de sódio, librando gás de hidrogênio. Em seguida, 

o fenóxido intermediário reage com o iodometano formando a metóxi-benzonitrila 

(Esquema 48).  

 

 

 

Esquema 48: Mecanismo reacional para das metóxi-benzonitrilas 186a, 186b e 186c. 
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A caracterização dos produtos foi realizada principalmente a partir dos dados 

de RMN. Por exemplo, no espectro de RMN de 1H da 4-metóxi-benzonitrila (186c), a 

presença de um singleto com deslocamento químico em δ 3,86 ppm integrando para 

3 hidrogênios indica a presença do grupo metila.  Além disso, a presença dos sinais 

característicos que corroboram com a estrutura do produto (Figura 30). 

 

 

Figura 30: Espectro de RMN de 1H da 4-metóxi-benzonitrila 186c.  

 

3.2.4.1. Metalação de 2-metóxi-benzonitrila  

 

O primeiro substrato investigado foi a 2-metóxi-benzonitrila, em um estudo o 

qual abrangeu uma variedade maior de bases organometálicas e amidetos metálicos. 

A primeira base testada frente a 2-metóxi-benzonitrila foi o tradicional n-BuLi utilizado 

em um excesso de 1,2 equivalentes a -78 °C por 1 hora, e como esperado ocorreu a 

formação do produto 192, produto o qual é resultante de uma reação de adição 

nucleofílica do reagente n-BuLi ao grupo CN do substrato (Esquema 49). 
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Esquema 49: Metalação da 2-metóxi-benzonitrila utilizando n-BuLi. 

 

Frente a este resultado a investigação foi conduzida para a utilização de 

amidetos de lítio estericamente impedidos (bases de Hauser) (Tabela 12). Quando 

empregado LDA ouve pouca conversão do material de partida ao produto desejado 

(194) que pode ser observado por técnicas de cromatografia gasosa acoplado a 

espectrometria de massas (CG-EM). Posteriormente foi realizado um teste com a 

base TMPLi, o qual demonstrou uma conversão do material de partida ao mesmo 

produto (194) de maneira rasurável. 

Prosseguindo com os estudos de metalação, amidetos do tipo misto de lítio e 

magnésio também foram empregados. A base TMP2MgCl·2LiCl mostrou-se ser mais 

eficiente frente a este substrato, havendo conversão total do material de partida para 

o produto quando 0,6 equivalentes da base foram utilizados.  

 

Tabela 12. Levantamento das condições reacionais para metalação da 2-

metoxibenzonitrila 

 

 

 

 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional (h) 

Conver. 
via CG  
P-194 

1 LDA (1,2 equiv.) -78 °C 1 2% 

2 TMPLi (1,2 equiv.) -78 °C 1 36% 

3 TMPMgCl·LiCl (1,3 equiv.) 25 °C 1 - 

4 TMP2MgCl·2LiCl (0,6 equiv.) 0 °C 1 18% 

5 TMP2MgCl·2LiCl (0,6 equiv.) 25 °C 1 >99% 
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A substituição no anel aromático ocorreu na posição orto ao grupo CN, 

obedecendo a regra de desprotonação no hidrogênio mais ácido do anel aromático e 

constatando que o grupo metóxi não foi um bom grupo orto-dirigente para este caso. 

Através do espectro de RMN de 1H do composto 194 pode se observar um 

simpleto com deslocamento químico em δ 3,99 integrados para 3 hidrogênios, 

indicando apresenta de um grupo metóxi. Foi possível, também, observar a presença 

de 3 sinais com deslocamento químico característico de composto aromático, sendo 

dois deles dupletos, o primeiro com J = 8,5 Hz com o deslocamento químico em δ 

6,95, e o segundo com J = 8,5 Hz com o deslocamento químico em δ 7,47. O terceiro 

sinal de hidrogênio aromático se trata de um tripleto, com J = 7,6 Hz em δ 7,22 (Figura 

31). 

 

Figura 31: Espectro de RMN de 1H do composto 194.  

 

Analisado o espectro de RMN de 13C juntamente com a análise do experimento 

bidimensional HMQC (Figura 32) pode-se atribuir o deslocamento químico de todos 

os carbonos aromáticos da molécula. 
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Figura 32: Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 194 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Por fim, através da análise do mapa de confronto HMBC (Figura 33), pode-se 

atribuir os sinais dos carbonos aromáticos do composto 194.  
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Figura 33: Ampliação do mapa de contorno de HMBC do composto 194 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

As atribuições dos dados de HMBC do composto 194 são apresentadas na 

figura abaixo (Figura 34). 

 

 

 

Figura: 34 Atribuições do mapa de contorno de HMBC do composto 194. 
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 Após estabelecer as condições para uma eficiente e seletiva reação de 

metalação dirigida (Condição: TMPMgCl·LiCl em THF a 25 ºC por 1 hora – Entrada 5 

da Tabela 12), examinou-se a funcionalização dos intermediários organometálicos 

empregando-se diferentes eletrófilos (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Metalação 2-metóxi-benzonitrila com TMP2MgCl·2LiCl seguida por 

reações com eletrófilos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Eletrófilo Produto Rendimento 

(%) 

1 

 
 

60 % 

2 

 
 

73 % 

3 

 

 

84 % 

4 

 

 

86 % 
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5 

 

  

58 % 

6 

 

 

63 % 

 

3.2.4.2. Metalação de 3-metóxi-benzonitrila 

 

Assim como para a 2-metóxi-benzonitrila, estudos de metalação utilizando as 

mesmas bases e condições reacionais foram realizados usando a 3-metóxi-

benzonitrila (186b) como substrato (Tabela 14). Este substrato mostrou-se mais 

reativo que o anterior, levando a metalações com todos os amidetos de metálicos, 

incluindo a base TMPMgCl·LiCl. Em contraste, assim como no caso anterior, o uso da 

base n-BuLi levou ao produto de adição nucleofílica com alto rendimento (80%, 

entrada 1, Tabela 14).  

 

Tabela 14. Levantamento das condições reacionais para metalação 3-metóxi-

benzonitrila 

 

Entr. Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional 

(h) 

Conver. 
via CG  
P-209 

Produto de 
adição 

nucleofílica 

1 n-BuLi (1,2 equiv.) -78 °C 1 - 88% 

2 LDA (1,2 equiv.) -78 °C 1 86% - 

3 TMPLi (1,2 equiv.) -78 °C 1 >99% - 

4 TMPMgCl·LiCl (1,3 equiv.) -78 °C 1 >99% - 

5 TMP2MgCl·2LiCl (0,6 equiv.) 25 °C 1 >99% - 
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Desta forma, utilizando o amideto misto de lítio e magnésio TMPMgCl·LiCl, nas 

condições da Entrada 4 (Tabela 14) e três exemplos utilizando eletrófilos diferentes 

foram sintetizados conforme representado na tabela abaixo (Tabela 15). É 

interessante ressaltar que na Entrada 3 da respectiva tabela, após a etapa de 

metalação com a base TMPMgCl·LiCl, o intermediário organomagnésio formado foi 

submetido a uma reação de transmetalação utilizando 1,0 equivalente de ZnCl2 (1,0 

M) seguida de uma reação de acoplamento cruzado de Negishi utilizando 1-idodo-4-

nitrobenzeno como eletrófilo, desta forma o produto funcionalizado (214) pode ser 

obtido em 55% de rendimento. 

 

Tabela 15. Metalação 3-metóxi-benzonitrila com TMPMgCl·LiCl seguida por reações 

com eletrófilos 

 

 

Entrada Eletrófilo Produto Rendimento 
(%) 

1 

 

 

87 % 

2 

 

 

 
 

68 % 

3 

 
 

55 % 

 

 Por sua vez, a caracterização dos compostos da tabela acima se deu por 

técnicas de RMN de 1H e 13C. A título de exemplo, o espectro de RMN de 1H do 
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composto iodado (209) encontra-se representado na Figura 35. Foi possível 

determinar a estrutura deste composto analisando as multiplicidades dos hidrogênios 

na região do anel aromático, onde podemos observar dois duplos dupletos acoplando 

com hidrogênio orto e meta em 7,00 e 7,23 ppm e um tripleto acoplando com 

hidrogênios orto. Desta forma, concluiu-se que a metalação seguida da 

funcionalização com diferentes eletrófilos ocorreu entre os dois grupamentos 

presentes no anel aromático. 

 

 

Figura 35: Espectro de RMN de 1H do composto 209.  

 

3.2.4.3. Metalação de 4-metóxi-benzonitrila 

 

Na triagem de condições de metalação, a 4-metóxi-benzonitrila se comportou 

de maneira semelhante a seu isômero 3-metoxibenzonitrila, sendo observado o 

consumo do material de partida utilizando diversas bases metálicas estericamente 

impedidas, bem como o produto de adição nucleofílica quando n-BuLi foi utilizado 

(Tabela 16).  
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Tabela 16. Levantamento das condições reacionais para metalação 4-metóxi-

benzonitrila 

 

Entrada Base 
Utilizada 

Equivalentes 
de base 

Temp. 
°C 

Tempo 
Reacional 

(h) 

Conversão 
via CG  
P-216 

Produto de 
adição 

nucleofílica 

1 n-BuLi (1,2 equiv.) -78 °C 1 - 77% 

2 LDA (1,2 equiv.) -78 °C 1 - - 

3 TMPLi (1,2 equiv.) -78 °C 1 >99% - 

4 TMPMgCl·LiCl (1,3 equiv.) 25 °C 1 >99% - 

5 TMP2MgCl·2LiCl (0,6 equiv.) 25 °C 1 >99% - 

 

Um fato interessante foi a funcionalização ter ocorrido na posição orto ao 

grupamento metóxi, quando o esperado seria na posição orto ao grupo nitrila, por ter 

os hidrogênios mais ácidos. Uma explicação para esse resultado é pré-complexação 

da base com o grupo metóxi que favorecendo o ataque na posição vizinha de maneira 

seletiva (Esquema 50). 

 

 

 

Esquema 50: Complexação do TMPMgCl·LiCl com a 4-metóxi-benzonitrila. 

 

Aplicando a metodologia em que se emprega a base TMPMgCl·LiCl dois 

exemplos utilizando difenilseleneto e benzaldeído como eletrófilos foram sintetizados 

e obtidos em bons rendimentos 60% e 85%, respectivamente, como demonstrado 

abaixo (Esquema 51).  
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Esquema 51: Metalação 4-metóxi-benzonitrila com TMPMgCl·LiCl seguida por reações com 

eletrófilos. 

Através do espectro de RMN de 1H do seleneto (217) pode-se observar um 

singleto com deslocamento químico em δ 3,97 integrados para 3 hidrogênios, 

indicando a presenta de um grupo metóxi. Foi possível, também, observar a presença 

de sinais referentes aos dois anéis aromáticos presentes na molécula, sendo um deles 

um duplo duplo tripleto integrando quatro hidrogênios em 7,45 ppm e um tripleto 

integrando ara um hidrogênio em 7,64 ppm. O segundo anel aromático apresenta três 

sinais de hidrogênios, sedo dois deles dupletos, o primeiro com J = 8,5 Hz 

(deslocamento químico em δ 6,85), o segundo com J = 8,5 Hz, apresentando 

deslocamento químico em δ 7,00. Por fim, o terceiro sinal de hidrogênio aromático se 

trata de um tripleto com J = 1,9 Hz em δ 7,62 (Figura 36). 
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Figura 36: Espectro de RMN de 1H do composto 217.  

 

Da mesma forma que todas as funcionalizações de substratos orto e para 

dissubstituídos análises de RMN bidimensionais foram necessárias para total 

caracterização dos produtos. Com o espectro de RMN de 13C juntamente com a 

análise do experimento bidimensional HMQC (Figura 37) pode-se atribuir o 

deslocamento químico de cada carbono ligado ao anel aromático.  
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Figura 37: Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 217 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Por fim, através da análise do mapa de contorno HMBC (Figura 38), pode-se 

confirmar o local exato da substituição ocorrida no anel aromático. As atribuições da 

região aromática são apresentadas na (Figura 39).  
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Figura 38: Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 217 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

 

Figura 39: Atribuições do mapa de confronto de HMBC do composto 217. 
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4. Considerações finais e conclusões  

 

Considerando o objetivo do presente trabalho e analisando os resultados 

obtidos, é possível tecer algumas generalizações referentes ao projeto desenvolvido.  

A atuação ao longo do curso de Mestrado deu-se, primordialmente, acerca do 

estudo de reatividade de diversas benzonitrilas funcionalizadas perante diferentes 

amidetos metálicos, por meio de reações de metalação dirigida com finalidade de 

construir benzonitrilas polifuncionalizadas.  

Dessa forma, primeiramente, foi realizado um estudo de funcionalização dos 

pivalatos de cianofenila, carboxilatos de cianofenila e fosforodiamidetos de 

cianofenila, por meio da metalação dirigida usando amidetos metálicos. Para tanto, os 

substratos foram preparados em bons rendimentos  a partir dos orto, meta e para-

cianofenóis e dos correspondentes reagentes comerciais usando protocolos 

disponíveis na literatura.  

Durante os testes reacionais de metalação, em que foram testadas tanto 

amidetos de lítio, quanto mistos de magnésio e lítio, foi constatado que as reações 

tendem a serem regiosseletivas, no entanto, com formação predominante de produtos 

de rearranjo de Fries, que puderam ser caracterizados por técnicas de RMN 

bidimensionais. De maneira geral, o amideto de lítio TMPLi foi a base que se mostrou 

mais eficiente, proporcionando o isolamente de diversas benzonitrilas funcionalizadas 

de estrutura inédita na literatura. 

Mesmo com a presença do competitivo grupo ciano, os grupos dirigentes de 

metalação instalados nas moléculas  demostraram sua maior eficiência, tendo em 

todos os casos dirigido a desprotonação para suas respectivas posições orto.  

Em um segundo estágio do trabalho, foram promovidos os estudos de 

funcionalização das benzonitrilas substituídas com o grupo metóxi nas posições orto, 

meta e para.  Nas reações de metalação, esses substratos mostraram diferente 

reatividade quando comparada com os anteriormente estudados, sendo que, de 

acordo com o substrato, eficientes desprotonações puderam ser realizadas com bases 

de lítio ou com as mistas de lítio magnésio. No caso, a grande diferença residiu na 2-

metoxi-benzonitrila, que foi eficientemente desprotonada apenas com o diamideto 

misto de magnésio e lítio TMP2Mg.2LiCl. 

No caso das metoxi-benzonitrilas, foi possível investigar a reatividade dos 

intermediários organometálicos com outros eletrófilos. Por meio desta estrátégia, uma 
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biblioteca de benzonitrilas funcionalizadas, algumas também de estratégia inédita na 

literatura, puderam ser isoladas e caracterizadas. 

Como apresentado acima, o presente estudo levou ao desenvolvimento de 

algumas metodologias bastante eficientes para preparação de benzonitrilas 

funcializadas. Quando a importância sintética e medicinal destes compostos é 

considerada, pode-se concluir que os prinicipais objetivos foram atingidos. Além disso, 

há a perspectiva de que estes sejam usados como base para futuros estudos nesta 

área de pesquisa.  
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5. Parte experimental 

 

5.1. Materiais e métodos 

 

5.1.1. Solventes e reagentes 

 

Os solventes foram purificados e secos antes de serem utilizados, conforme 

técnicas usuais113. Os reagentes restantes foram obtidos de fontes comerciais e 

utilizados sem prévia purificação. O THF foi refluxado na presença de sódio metálico, 

utilizando como indicador a benzofenona e destilado imediatamente antes do uso.  

Os reagentes de alquil-lítio foram titulados com isopropanol seco, utilizando 

1,10-fenantrolina como indicador e os reagentes de Grignard foram titulados com 

solução de iodo de concentração conhecida. Demais reagentes foram obtidos 

comercialmente.  

As placas de cromatografia em camada delgada foram obtidas de fontes 

comerciais; Sílica G/UV254 (0,20 mm). Utilizou-se, como método de revelação, cuba 

de iodo, luz ultravioleta e solução ácida de vanilina. Para os produtos purificados 

utilizando cromatografia em coluna, o material usado foi uma coluna de vidro, gel de 

sílica 60 (0,040 e 0,063 nm – MERCK) e, como eluente, um solvente ou mistura de 

solventes adequados.  

Soluções saturadas de cloreto de amônio, bicarbonato de sódio, cloreto de 

sódio e tiossulfato de sódio foram utilizadas para extração dos diversos produtos.  

 

5.1.2. Espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

 

Os espectros de RMN de 1H, RMN de 13C e RMN 2D (1H-1H COSY, 1H-13C 

HMQC, 1H-13C HMBC) foram obtidos a 300, 400 ou 500 MHz para 1H e 75, 100 ou 

125 para 13C, em espectrômetros Bruker DPX 300, Bruker DRX 400 ou Bruker DRX 

500 (Departamento de Química – FFCLRP). 

Os deslocamentos químicos (δ) estão relacionados em partes por milhão (ppm) 

em relação ao tetrametilsilano (0 ppm) e utilizou CDCl3 como solvente. Colocando-se 

entre parênteses a multiplicidade (s = simpleto, sl = simpleto largo, d = dupleto, dd = 

duplo dupleto, ddd = duplo duplo dupleto, t = tripleto, dt = duplo tripleto, td = triplo 

dupleto, tt = triplo tripleto, q = quarteto, quint = quinteto, m = multipleto), o número de 
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hidrogênios deduzidos da integração relativa e a constante de acoplamento (J) 

expressa em Hertz (Hz). 

 

5.1.3. Espectrometria de massas de alta resolução 

 

Os espectros de massas de alta resolução foram obtidos a partir de um 

aparelho micrOTOF QII Bruker-Daltonics equipado com uma fonte de ionização por 

electrospray. Todas as soluções foram inseridas através de bomba de infusão com 

fluxo de 1 μl.min-1. Os espectros EMAR-ESI foram obtidos operando o espectrômetro 

em modo positivo, para obtenção dos íons [M+H]+, [M+Na]+ e [M+K]+.  

 

5.1.4. Espectrometria de massas de baixa resolução 

 

Os espectros de massas foram obtidos por injeção em um cromatógrafo em 

fase gasosa acoplado a um espectrômetro de massas (CG./EM.) marca Shimadzu, 

modelo GC/MS-QP2010 (70 eV), ambos acoplados a um microcomputador. Foi 

utilizada uma coluna DB-5- MS, marca J&W Scientific, empregando hélio como gás 

de arraste, o fluxo na coluna foi de 1,30 mL/min e pressão de 69,3 kPa. 

 

5.1.5. Cromatografia em fase gasosa  

 

A cromatografia em fase gasosa usada no acompanhamento reacional, bem 

como na verificação da pureza dos compostos e razão regioisomérica foi realizada em 

um cromatógrafo gasoso Shimadzu GC-2014 equipado com coluna Rtx-1, utilizando-

se N2 como fase móvel e detectores por ionização de chama. O fluxo na coluna foi de 

1,30 mL/min e pressão de 98,5 kPa.  

 

5.1.6. Ponto de fusão 

 

Os valores de ponto de fusão (p.f.) foram determinados em aparelho marca 

Büchi, modelo B-545.  
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5.2. Procedimentos experimentais 

 

5.2.1. Procedimento geral de preparação das benzonitrilas substituídas com o 

grupo pivalato de terc-butila 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética, uma solução de 

cianofenol (119 mg; 1,0 mmol) e DMAP (0,3 mg; 0,3 mmol 0,3 eq.) em THF (4,0 mL), 

adicionou-se Et3N (0,17 ml; 1,2 mmol; 1,2 eq.)  a 0 oC. Posteriormente foi adicionado 

o cloreto de pivaloila (0,14 ml; 1,2 mmol; 1,2 eq.), a temperatura foi mantida por 30 

minutos, em seguida a mistura reacional foi aquecida a 25 ºC onde permaneceu 

nessas condições por 4 horas. A extração foi realizada com acetato de etila / agua 

destilada, a fase orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente foi evaporado sobre 

pressão reduzida. Posteriormente os produtos foram purificados por cromatografia em 

coluna flash utilizando como fase móvel uma mistura (8:2) de hexanos / acetato de 

arila.  

 

Benzonitrila-2-pivalato de terc-butila (143a) 

O produto foi obtido a partir da 2-cianofenol (119 mg) como um óleo 

incolor em 94% (190 mg) de rendimento. RMN de 1H (400 MHz, 

CDCl3) δ 7,67 (dd, J = 7,7; 1,6 Hz, 1H); 7,62 (td, J = 8,0; 1,7 Hz; 1H); 

7,32 (td, J = 7,6; 0,9 Hz; 1H ) ; 7,25 (d, J = 8,5 Hz; 1H) ; 1,42 (s, 9H). RMN de 13C (101 

MHz, CDCl3) δ 176,06; 152,66; 133,96; 133,22; 126,10; 123,24; 115,12; 107,15; 39,31; 

27,07.  

 

Benzonitrila-3-pivalato de terc-butila (143b) 

O produto foi obtido a partir da 3-cianofenol (119 mg) como um óleo 

incolor em 96% (194 mg) de rendimento. CAS: 180143-66-2 RMN de 

1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,45 (dt, J = 7,7; 1,5 Hz; 1H); 7,41 (t, J = 7,6 

Hz; 1H); 7,32 (dd, J = 2,6; 1,0 Hz; 1H) 7,25 (ddd, J = 7,7; 2,3; 1,6 Hz, 
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1H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 176,41; 151,22; 130,26; 129,30; 126,52; 125,31; 

117,81; 113,39; 39,14; 26,98. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 203 (5); 119 (12); 

102 (5); 85 (25); 57 (100); 41 (25).  

 

Benzonitrila-4-pivalato de terc-butila (143c) 

O produto foi obtido a partir da 4-cianofenol (119 mg) como um 

sólido branco em 91% (184 mg) de rendimento. CAS: 180143-

65-1 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,71 – 7,66 (m, 2H); 7,23 – 

7,18 (m, 2H); 1,36 (s, 9H). RMN de 13C (101 MHz; CDCl3) δ 176,14; 154,42; 133,52; 

122,64; 118,21; 109,46; 39,18; 26,74; CG-EM (m/z, abundância relativa %): 203 (5); 

119 (20); 85 (25); 57 (100); 41 (25).  

 

5.2.2. Procedimento geral de preparação das benzonitrilas substituídas com o 

grupo carboxilato de terc-butila 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética, uma solução de 

cianofenol (119 mg; 1,0 mmol) e DIPEA (0,4 mg; 0,3 mmol 0,3 eq.) em THF (4,0 mL), 

adicionou-se Et3N (0,17 ml; 1,2 mmol; 1,2 eq.)  a 0 oC. Posteriormente foi adicionado 

o dicarbamato de di-terc-butila (Boc) (261 mg; 1,2 mmol; 1,2 eq.), a temperatura foi 

mantida por 30 minutos, em seguida a mistura reacional foi aquecida a 25 ºC onde 

permaneceu nessas condições por 12 horas. A extração foi realizada com acetato de 

etila / agua destilada, a fase orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente foi evaporado 

sobre pressão reduzida. Posteriormente os produtos foram purificados por 

cromatografia em coluna flash utilizando como fase móvel uma mistura (8:2) de 

hexanos / acetato de arila.   

 

Benzonitrila-2-carboxilato de terc-butila (160a) 

O produto foi obtido a partir da 2-cianofenol (119 mg) como um 

sólido branco em 90% (197 mg) de rendimento. CAS: 1389674-10-

5. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,69 – 7,65 (m, 1H), 7,65 – 7,60 
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(m, 1H), 7,34 (tdd, J = 4,2; 3,5; 1,0 Hz; 2H); 1,59 (s, 9H). RMN de 13C (101 MHz; 

CDCl3) δ 152,60; 150,59; 134,09; 133,32; 126,25; 122,88; 114,98; 85,21; 27,60. CG-

EM (m/z, abundância relativa %): 220 (3); 204 (12); 164 (12); 146 (20); 120 (25); 102 

(28); 57 (100).  

 

Benzonitrila-3-carboxilato de terc-butila (160b) 

O produto foi obtido a partir da 3-cianofenol (119 mg) como um 

sólido amarelo em 94% (205 mg) de rendimento. RMN de 1H (300 

MHz, CDCl3) δ 7,51 (dd; J = 2,9; 1,1 Hz; 2H); 7,48 (dd; J = 7,0; 1,0 

Hz; 1H); 7,46 – 7,41 (m; 1H); 1,57 (s; 9H). RMN de 13C (75 MHz; CDCl3) δ 151,23; 

151,00; 148,74; 130,32; 129;35; 126,16; 125,00; 117,77; 113,42; 106,69; 84,57; 39,01; 

27,61; CG-EM (m/z, abundância relativa %): 204 (5); 160 (5); 146 (8); 120 (12); 102 

(14); 57 (100); 41 (54).(p.f.: 78 ºC) EMAR-ESI m/z calculado para C12H13NO3 - H+ - 

C6H12O2 - 118,0293 ; encontrado - 118,0314. 

 

Benzonitrila-4-carboxilato de terc-butila (160c) 

O produto foi obtido a partir da 4-cianofenol (119 mg) como um 

sólido branco em 92% (201 mg) de rendimento. CAS: 

1040380-15-1. RMN de 1H: (400 MHz, CDCl3) δ 7,78 – 7.62 (m, 2H), 7,39 – 7,25 (m, 

2H), 1,57 (s, 9H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 154,42; 150,69; 133,50; 122,27; 

118,22; 109,57; 84,68; 27,63. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 220 (4); 204 (5); 

146 (58; 120 (12); 102 (20); 57 (100); 4 (25).  (p.f.: literatura 79 - 80 ºC).  

 

5.2.3. Procedimento geral de preparação das N,N,N’,N’-

tetrametilfosforodiamideto de benzonitrila 

 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética, uma solução de 

cianofenol (119 mg; 1,0 mmol) e DMAP (0,3 mg; 0,3 mmol 0,3 eq.) em THF (4,0 mL), 

adicionou-se Et3N (0,17 ml; 1,2 mmol; 1,2 eq.)  a 0 oC. Posteriormente foi adicionado 
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o cloreto de N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto (0,17 ml; 1,2 mmol; 1,2 eq.), a 

temperatura foi mantida por 30 minutos, em seguida a mistura reacional foi aquecida 

a 25 ºC onde permaneceu nessas condições por 12 horas. A extração foi realizada 

com acetato de etila / agua destilada, a fase orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente 

foi evaporado sobre pressão reduzida. Posteriormente os produtos foram purificados 

por cromatografia em coluna flash utilizando como fase móvel uma mistura (8:2) de 

hexanos / acetato de arila.   

 

N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 2-benzonitrila (171a) 

O produto foi obtido a partir da 2-cianofenol (119 mg) como um sólido 

branco em 91% (230 mg) de rendimento. CAS: 96714-18-0. RMN de 

1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,63 – 7,59 (m, 1H); 7,57 (dd, J = 4,9; 1,2 Hz, 

2H) ; 7,24 – 7,17 (m, 1H); 2,80 (d, J = 1,0 Hz, 6H); 2,77 (d, J = 1,0 Hz, 6H). RMN de 

13C (75 MHz, CDCl3) δ 153,34; 153,28; 134,23; 133,22; 124,02; 120,56; 120,53; 

115,67; 105,04; 104,94; 36,54; 36,49; CG-EM (m/z, abundância relativa %): 253 (12); 

209 (6); 146 (27); 135 (100); 92 (37); 44 (86).  

 

N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 3-benzonitrila (171b) 

O produto foi obtido a partir da 3-cianofenol (119 mg) como um sólido 

branco em 84% (212 mg) de rendimento. RMN de 1H(400 MHz, 

CDCl3) δ 7,48 (dd, J = 2,2; 1,3 Hz, 1H); 7,43 (dd, J = 4,0; 2,8 Hz, 1H); 

2,75 (s, 3H); 2,72 (s, 3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 151,85; 

130,60; 127,87; 125,11; 123,71; 118,08; 113,50; 36,64. (p.f.: 85 ºC). EMAR-ESI m/z 

calculado para C11H16N3O2P + H+ 254,1058; encontrado 254,10,90. 

 

N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 4-benzonitrila (171c) 

O produto foi obtido a partir da 4-cianofenol (119 mg) como um 

sólido branco em 90% (227 mg) de rendimento. CAS: 92027-09-

3. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,66 – 7,61 (m, 1H); 7,35 – 

7,29 (m, 1H); 2,75 (s, 3H); 2,72 (s, 3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 155,16; 

155,10; 133,96; 120,96; 118,51; 107,77; 36,61. EMAR-ESI m/z calculado para 

C11H16N3O2P + H+ 254,1058; encontrado 254,1101. 
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5.2.4. Procedimento geral de preparação das metóxi-benzonitrilas 

 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética, uma solução de 

cianofenol (119 mg; 1,0 mmol) em THF (4,0 mL), adicionou-se gota a gota uma 

solução de NaH (26 mg; 1,1 mmol; 1,1 eq.)  a 0 oC. Posteriormente foi adicionado o 

iodometano (0,32 ml; 1,2 mmol; 1,2 eq.), a temperatura e a mistura reacional foi 

aquecida a temperatura de refluxo (65 oC) onde permaneceu nessas condições por 

12 horas. A extração foi realizada com acetato de etila / agua destilada, a fase 

orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente foi evaporado sobre pressão reduzida. 

Posteriormente os produtos foram purificados por cromatografia em coluna flash 

utilizando como fase móvel uma mistura (8:2) de hexanos / acetato de arila.  

 

2-Metóxi-benzonitrila (186a) 

O produto foi obtido a partir da 2-cianofenol (119 mg) como um sólido 

branco em 91% (121 mg) de rendimento. CAS: 6609-56-9. RMN de 1H 

(400 MHz, CDCl3) δ 7,58 – 7,52 (m, 2H); 7,03 – 6,97 (m, 2H); 3,93 (s, 3H). 

RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 210,37; 165,86; 136,63; 134,85; 119,95; 117,49; 

116,47; 100,60; 43,90; 27,43. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 133 (100); 104 

(88); 90 (46); 76 (12); 63 (32); 50 (11); 39 (23). (p.f.: literatura 24,5 ºC).  

 

3- Metóxi-benzonitrila (186b) 

O produto foi obtido a partir da 3-cianofenol (119 mg) como um óleo 

amarelo em 93% (123 mg) de rendimento. CAS: 1527-89-5. RMN de 1H 

(400 MHz, CDCl3) δ 7.30 (dd, J = 9,2; 7,7 Hz, 1H); 7,16 (dt, J = 7,6; 1,3 

Hz, 1H); 7,07 – 7,04 (m, 2H); 3,76 (s, 3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 159,44; 

130,26; 124,41; 119,24; 118,65; 116,81; 113,14; 55,57. CG-EM (m/z, abundância 

relativa %): 133 (100); 118 (6); 103 (88); 90 (39); 76 (23); 63 (25); 50 (6).  
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4- Metóxi-benzonitrila (186c) 

O produto foi obtido a partir da 4-cianofenol (119 mg) como um sólido 

branco em 89% (118 mg) de rendimento. CAS: 874-90-8. RMN de 1H 

(400 MHz, CDCl3) δ 7,60 – 7,56 (m, 2H), 6,97 – 6,93 (m, 2H); 3.86 (s, 

3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 162,88; 133,97; 119,21; 114,78; 103,98; 55,55. 

CG-EM (m/z, abundância relativa %): 133 ( 100); 118 (6); 103 (50); 90 (52); 76 (6); 63 

(25); 50 (3). (p.f.: literatura 61,5 ºC).  

 

5.2.5. Preparação do cloreto de isopropilmagnésio complexado com cloreto de 

lítio - i-PrMgCl·LiCl 

 

Em um balão de 3 bocas com capacidade de 250 mL, munido de agitação 

magnética, condensador de refluxo, funil de adição e sob atmosfera de N2, Mg0 (1,1 

eq.; 110 mmol; 2,673 g) e LiCl anidro (100 mmol; 4,230 g) foram adicionados 

juntamente com THF (25 mL). Posteriormente uma solução de i-PrCl (100 mmol; 9,8 

mL) em THF (25 mL) foi lentamente gotejada na reação sob temperatura ambiente. 

Após o término da adição a reação permaneceu sob agitação por 24 h á temperatura 

ambiente. Com o auxílio de uma cânula, a solução recém-preparada foi transferida 

para um frasco vedado sob atmosfera de N2. Para a titulação desta solução utilizou-

se um balão de 10 mL contendo I2 (0,5 mmol; 0,129 g) dissolvido em THF (2 mL) sob 

atmosfera de N2. Adicionou-se gota a gota a solução de i-PrMgCl·LiCl, com o auxílio 

de uma seringa de 1 mL, até que a solução contida no balão muda-se de coloração, 

roxo para amarelo claro. Obtido assim, o volume gasto de i-PrMgCl·LiCl na titulação, 

foram realizados os cálculos da concentração da solução. CAS: 745038-86-2.  

 

5.2.6. Preparação do cloreto de isopropilmagnésio – i-PrMgCl  

 

 

Em um balão de 3 bocas com capacidade de 250 mL, munido de agitação 

magnética, condensador de refluxo, funil de adição e sob atmosfera de N2, Mg0 (1,1 
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eq.; 55 mmol; 1,340 g) foi adicionado juntamente com I2 (0,07 mmol; 0,017 g) em 20 

mL THF. A fim de se iniciar a reação uma quantidade pequena de i-PrCl (0,7 mmol; 

0,06 mL) foi adicionado à mistura e com o auxílio de uma pistola de aquecimento o 

balão reacional foi aquecido a 35 ºC. Em seguida uma solução de i-PrCl (1 eq.; 50 

mmol; 4,9 mL) em 30 mL de THF foi gotejada lentamente na reação com auxílio do 

funil de adição. Após o término da adição a reação permaneceu sob aquecimento 

moderado de 60 ºC por 2 h. Com o auxílio de uma cânula, a solução recém-preparada 

e resfriada à temperatura ambiente, foi transferida para um frasco vedado sob 

atmosfera de N2. Para a titulação desta solução utilizou-se um balão de 10 mL 

contendo I2 (0,5 mmol; 0,129 g) dissolvido em THF (2 mL) sob atmosfera de N2. 

Adicionou-se gota a gota a solução de i-PrMgCl, com o auxílio de uma seringa de 1 

mL, até que a solução contida no balão muda-se de coloração, roxo para amarelo 

claro. Obtido assim, o volume gasto de i-PrMgCl na titulação, foram realizados os 

cálculos da concentração da solução. CAS: 1068-55-9.  

 

5.2.7. Preparação do cloreto de 2,2,6,6-tetrametilpiperidilamideto de magnésio 

complexado com cloreto de lítio - TMPMgCl·LiCl 

 

 

 

Em um balão de 250 mL, seco, sob atmosfera de nitrogênio e equipado com 

agitação magnética foi adicionado o i-PrMgCl·LiCl (100 mL; 1,2 M em THF; 120 mmol) 

previamente titulado. Sob este, adicionou-se gota a gota a TMPH (19,8 g; 126 mmol; 

1,05 equiv.) a temperatura ambiente, permanecendo assim até o término da liberação 

de gás (24 h). Para a titulação desta solução utilizou-se um balão de 10 mL contendo 

ácido benzoico (0,3 mmol; 0,036 g) e uma alíquota 4-(fenilazo)difenilamina dissolvido 

em THF (2 mL) a 0 ºC, sob atmosfera de N2. Adicionou-se gota a gota a solução de 

TMPMgCl·LiCl, com o auxílio de uma seringa de 1 mL, até que a solução contida no 

balão muda-se de coloração, amarela para vermelha. Obtido assim, o volume gasto 

de TMPMgCl·LiCl na titulação, foram realizados os cálculos da concentração da 

solução. CAS: 215863-85-7.  
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5.2.8. Preparação do bis-2,2,6,6-tetrametilpiperidilamideto de magnésio 

complexado com cloreto de lítio - TMP2Mg·2LiCl 

 

 

Em um balão de 100 mL, seco, sob atmosfera de nitrogênio e equipado com 

agitação magnética, 2,2,6,6-tetrametilpiperidina (1,05 mmol; 0,18 mL) foi dissolvida 

em THF (2 mL). A solução foi resfriada a -78ºC e n-BuLi (2,48 M em hexano; 1 mmol; 

0,40 mL) foi adicionado gota a gota. Após a completa adição, a mistura reacional foi 

aquecida a 0 ºC e permaneceu sob esta temperatura por 30 min. TMPMgCl·LiCl 

previamente titulado (1,0 M em THF; 1 mmol; 1 mL) foi então adicionado gota a gota 

a mistura reacional. Esta permaneceu por 15 min a 0 ºC e 30 minutos a temperatura 

ambiente. Rendimento quantitativo. O produto obtido foi usado imediatamente. CAS: 

960012-04-8.  

 

5.2.9. Preparação do 2,2,6,6-tetrametilpiperidilamideto de lítio - TMPLi 

 

 

 

Em um balão de 100 mL, seco, sob atmosfera de nitrogênio e equipado com 

agitação magnética, 2,2,6,6-tetrametilpiperidina (1,05 mmol; 0,18 mL) foi dissolvida 

em THF (2 mL). A solução foi resfriada a -78 ºC e n-BuLi (2,48 M em hexano; 1 mmol; 

0,40 mL) foi adicionado gota a gota. Após a completa adição, a mistura reacional foi 

aquecida a 0 ºC e permaneceu sob esta temperatura por 30 min. 
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5.2.10. Preparação do di-isopropilamideto de lítio - LDA 

 

 

 

Em um balão de 100 mL, seco, sob atmosfera de nitrogênio e equipado com 

agitação magnética, di-isopropilamina (1,05 mmol; 0,18 mL) foi dissolvida em THF (2 

mL). A solução foi resfriada a -78 ºC e n-BuLi (2,48 M em hexano; 1 mmol; 0,40 mL) 

foi adicionado gota a gota. Após a completa adição, a mistura reacional foi aquecida 

a 0 ºC e permaneceu sob esta temperatura por 30 min. 

 

5.2.11. Preparação do tetrakis(trifenilfosfina) paládio (0) - Pd(PPh3)4 

 

 

 

Em um balão de 200 mL, isento de umidade, munido de agitação magnética e 

banho de óleo de silicone, sob atmosfera de N2, foram adicionados PdCl2 (0,89g; 5 

mmol), trifenilfosfina (6,56 g; 25 mmol) e DMSO anidro (degaseificado por 

borbulhamento de gás nitrogênio por 30 minutos) (60 mL). Em seguida, a mistura foi 

aquecida a 140 ºC até total solubilização dos sólidos. Na ausência de fonte de 

aquecimento, a hidrazina monohidratada (1 g; 20 mmol) foi adicionada lentamente 

através de uma pipeta ao meio reacional sob vigorosa agitação. Após o resfriamento 

da mistura reacional a temperatura ambiente, o solido obtido foi filtrado a vácuo, 

lavado com etanol e então com éter etílico, sendo seco sob vácuo, resultando em um 

solido cristalino amarelo em rendimento de 92% (5,3 g). Como o produto obtido 

decompõe lentamente na presença de ar, o mesmo foi estocado em frasco âmbar, 

sob atmosfera inerte em refrigerador. CAS: 14221-01-3.  
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5.2.12. Procedimento geral para litiação regiosseletiva da benzonitrila-2-pivalato 

de terc-butila, benzonitrila-3-pivalato de terc-butila e benzonitrila-4-pivalato de 

terc-butila. 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética e sob atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de n-butilítio em hexano (2,48 M) foi adicionado gota a gota 

a uma solução da respectiva amina secundária em THF (2,0 mL) a -78 ºC (veja 

quantidades de equivalentes nas Tabelas 2, 3 e 4). Após 10 min, a mistura reacional 

foi aquecida para 0 ºC e passados 20 min, adicionou-se gota a gota uma solução da 

benzonitrila-2-pivalato de terc-butila (143a), benzonitrila-3-pivalato de terc-butila 

(143b) ou benzonitrila-4-pivalato de terc-butila (143c) (203 mg; 1,0 mmol) em THF (2,0 

mL) sob uma temperatura pré-determinada (veja Tabelas 2, 3 e 4). Após um tempo 

apropriado (veja Tabela 2, 3 e 4), uma solução de iodo (354 mg; 1,4 mmol; 1,4 eq.) 

em THF (1,0 mL) foi adicionada e a mistura reacional aquecida à temperatura 

ambiente permaneceu sob esta condição por 2 horas. A mistura reacional foi diluída 

com acetato de etila 100 mL e lavada com uma solução saturada de NaHSO3 (3 x 50 

mL). As fases orgânicas foram reunidas, lavadas com solução saturada de NaCl (50 

mL), secas com MgSO4. O solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi 

purificado por cromatografia em coluna. As porcentagens de formações dos produtos 

foram determinadas por cromatografia em fase gasosa. 

 

2-Hidróxi-3-pivaloilbenzonitrila (145) 

O produto foi obtido a partir da benzonitrila-2-pivalato de terc-butila (203 

mg) como um óleo incolor em 89% (180 mg) de rendimento. RMN de 1H 

(400 MHz, CDCl3) δ 13,44 (s, 1H); 8,26 (dd, J = 8,2; 1,6 Hz, 1H); 7,73 (dd, 

J = 7,6; 1,6 Hz, 1H); 6,99 – 6,94 (m, 1H); 1,46 (s, 9H). RMN de 13C (101 

MHz, CDCl3) δ 211,85; 165,19; 138,90; 135,27; 118,01; 115,40; 103,82; 44,96; 28,57. 

(p.f.: 82 ºC) EMAR-ESI m/z calculado para C12H13NO2 - H+ 202,0868; encontrado 

202,089. 
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3-Hidróxi-2-pivaloilbenzonitrila (150) 

O produto foi obtido a partir da benzonitrila-3-pivalato de terc-butila (203 

mg) como um óleo incolor em 90% (182 mg) de rendimento. RMN de 1H 

(400 MHz, CDCl3) δ 7,30 – 7,26 (m, 1H); 7,21 (dd, J = 7,7 1,0 Hz, 1H); 

7,08 (dd, J = 8,2; 1,0 Hz, 1H); 1,29 (d, J = 2,2 Hz, 9H). RMN de 13C (101 

MHz, CDCl3) δ 213,54; 152,61; 133,41; 130,05; 124,37; 120,78; 117,15; 109,38; 45,75; 

27,16. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 203 (10); 175 (5); 146 (55); 119 (44); 90 

(16); 57 (100); 41 (55). EMAR-ESI m/z calculado para C12H13NO2 - H+ 204,1025; 

encontrado 202,0905. 

 

4-Hidróxi-3-pivaloilbenzonitrila (153) 

O produto foi obtido a partir da benzonitrila-4-pivalato de terc-butila (203 

mg) como um solido branco em 76% (145 mg) de rendimento. CAS: 

1019334-34-9. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 13,15 (s, 1H); 8,35 (d, J 

= 2.0 Hz, 1H); 7,66 (dd, J = 8,8; 2,0 Hz, 1H); 7,10 (d, J = 8,8 Hz, 1H); 

1,47 (s, 9H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 210,37; 165,86; 136,63; 134,85; 119,95; 

117,49; 116,47; 100,60; 43,90; 27,43. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 203 (11); 

175 (6); 146 (65); 119 (45); 90 (12); 57 (100); 41 (45). (p.f.: literatura 78,2 - 80,5 ºC) 

EMAR-ESI m/z calculado para C12H13NO2 - H+ 204,1025; encontrado 202,10222. 

 

Pivalato 3-ciano-2-iodofenila (151) 

O produto foi obtido a partir da benzonitrila-3-pivalato de terc-butila 

(203 mg) como um óleo incolor em 11% (36 mg) de rendimento. RMN 

de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,52 – 7,45 (m, 2H); 7,27 (dd, J = 7,6; 2,1 

Hz; 1H); 1,43 (s, 9H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 175,63; 

152,74; 131,54; 129,73; 126,95; 122,51; 118,81; 95,58; 77,00; 39,39; 27,19.  
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5.2.13. Procedimento geral para litiação regiosseletiva da benzonitrila-2-

carboxilato de terc-butila, benzonitrila-3-carboxilato de terc-butila e benzonitrila-

4-carboxilato de terc-butila. 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética e sob atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de n-butilítio em hexano (2,48 M) foi adicionado gota a gota 

a uma solução da respectiva amina secundária em THF (2,0 mL) a -78 ºC (veja 

quantidades de equivalentes nas Tabelas 5, 6 e 7). Após 10 min, a mistura reacional 

foi aquecida para 0 ºC e passados 20 min, adicionou-se gota a gota uma solução da 

benzonitrila-2-carboxilato de terc-butila (160a), benzonitrila-3- carboxilato de terc-

butila (160b) ou benzonitrila-4- carboxilato de terc-butila (160c) (219 mg; 1,0 mmol) 

em THF (2,0 mL) sob uma temperatura pré-determinada (veja Tabelas 5, 6 e 7). Após 

um tempo apropriado (veja Tabela 5, 6 e 7), uma solução de iodo (354 mg; 1,4 mmol; 

1,4 equiv.) em THF (1,0 mL) foi adicionada e a mistura reacional aquecida à 

temperatura ambiente permaneceu sob esta condição por 2 horas. A mistura reacional 

foi diluída com acetato de etila 100 mL e lavada com uma solução saturada de 

NaHSO3 (3 x 50 mL). As fases orgânicas foram reunidas, lavadas com solução 

saturada de NaCl (50 mL), secas com MgSO4. O solvente foi removido sob pressão 

reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna. As porcentagens de 

formações dos produtos foram determinadas por cromatografia em fase gasosa. 

 

3-Ciano-2-hidroxibenzoato de terc-butila (162) 

O produto foi obtido a partir benzonitrila-2-carboxilato de terc-butila (219 

mg) como um sólido branco em 78% (170 mg) de rendimento. RMN de 

1H (400 MHz, CDCl3) δ 11,83 (s, 1H), 8,00 (dd, J = 8,0; 1,7 Hz, 1H); 7,71 

(dd, J = 7,7; 1,7 Hz, 1H); 6,94 (t, J = 7,8 Hz; 1H); 1,63 (s, 9H). RMN de 

13C (101 MHz, CDCl3) δ 168,63; 163,46; 138,70; 134,85; 119,07; 

115,97; 115,09; 102,00; 84,61; 28,12. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 219 (6); 
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164 (30); 146 (65); 117 (8); 90 (10); 57 (100); 41 (43). EMAR-ESI m/z calculado para 

C12H13NO3 + H+ 220,0974; encontrado 220,1010. 

 

2-Ciano-6-hidroxibenzoato de terc-butila (165) 

O produto foi obtido a partir da benzonitrila-3-carboxilato de terc-butila 

(219 g) como um sólido branco em 80% (175 mg) de rendimento. CAS: 

2091370-99-7 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 11,58 (s, 1H), 7,47 (dd, 

J = 8,4; 7,6 Hz, 1H); 7,29 (dd, J = 7,5; 1,2 Hz, 1H); 7,21 (dd, J = 8,5; 1,2 

Hz, 1H); 1,70 (s, 9H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 167,76; 162,78; 134,17; 126,94; 

123,03; 117,89; 113,67; 113,11; 86,67; 28,09. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 

219 (6); 164 (30); 146 (65); 117 (8); 90 (10); 57 (100); 41 (43). EMAR-ESI m/z 

calculado para C12H13NO3 + H+ 220,0974; encontrado 220,0929. 

 

 3-Ciano-2-iodobenzoato de terc-butil (166) 

O produto foi obtido a partir da benzonitrila-3-carboxilato de terc-

butila (219 mg) como um óleo amarelo em 6% (20 mg) de 

rendimento. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,53 – 7,46 (m, 2H); 

7,38 (dd, J = 7,7; 2,0 Hz, 1H); 1,59 (s, 9H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 152,76; 

150,28; 131,81; 129,97; 126,92; 122,59; 118,74; 96,18; 85,19; 27,68. EMAR-ESI m/z 

calculado para C12H12INO3 + H+ 345,9940; encontrado 346,0043. 

 

5.2.14. Procedimento geral para litiação regiosseletiva da N,N,N’,N’-

tetrametilfosforodiamideto de 2-benzonitrila, N,N,N’,N’ tetrametilfosforodiamideto de 3-

benzonitrila e N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 4-benzonitrila 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética e sob atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de n-butilítio em hexano (2,48 M) foi adicionado gota a gota 

a uma solução da respectiva amina secundária em THF (2,0 mL) a -78 ºC (veja 

quantidades de equivalentes nas Tabelas 5, 6 e 7). Após 10 min, a mistura reacional 
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foi aquecida para 0 ºC e passados 20 min, adicionou-se gota a gota uma solução da 

N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 2-benzonitrila, N,N,N’,N’-

tetrametilfosforodiamideto de 3-benzonitrila ou N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto 

de 4-benzonitrila. (253 mg; 1,0 mmol) em THF (2,0 mL) sob uma temperatura pré-

determinada (veja Tabelas 9, 10 e 11). Após um tempo apropriado (veja Tabela 9, 10 

e 11), uma solução de iodo (354 mg; 1,4 mmol; 1,4 eq.) em THF (1,0 mL) foi adicionada 

e a mistura reacional aquecida à temperatura ambiente permaneceu sob esta 

condição por 2 horas. A mistura reacional foi diluída com acetato de etila 100 mL e 

lavada com uma solução saturada de NaHSO3 (3 x 50 mL). As fases orgânicas foram 

reunidas, lavadas com solução saturada de NaCl (50 mL), secas com MgSO4. O 

solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por 

cromatografia em coluna. A porcentagem de formação dos produtos foi determinado 

por cromatografia em fase gasosa. 

 

N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 6-iodo-2-benzonitrila (178)  

O produto foi obtido a partir da N,N,N’,N’-tetra metilfosforodiamideto 

de 2-benzonitrila (253 mg) como um óleo incolor em 59% (223 mg) 

de rendimento. RMN de1H (400 MHz, CDCl3) δ 8,07 – 8,03 (m, 1H); 

7,62 (dd, J = 7,7; 1,5 Hz, 1H); 6,96 (td, J = 7,9; 1,1 Hz, 1H); 2,86 (s, 6H); 2,83 (s, 6H). 

RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 144,87; 134,26; 126,21; 115,75; 108,27; 91,34; 37,25; 

37,20. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 379 (9); 272 (10); 252 (13); 135 (100); 92 

(14); 44 (65). EMAR-ESI m/z calculado para C11H15IN3O2P + H+ 380,0025; encontrado 

380,0051. 

 

N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 2-iodo-3-benzonitrila (180) 

O produto foi obtido a partir da N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto 

de 3-benzonitrila (253 mg) como um sólido amarelo em 59% (223 mg) 

de rendimento. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,92 (dd, J = 8,1; 0,9 

Hz, 1H); 7,79 – 7,76 (m, 1H); 7,11 (dd, J = 8;1; 1.8 Hz, 1H); 2,79 (s, 

6H); 2,77 (s, 6H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 152,06; 140,57; 130,60; 128,26; 

127,89; 123,72; 122,34; 117,63; 113,44; 95,28; 95,19; 36,86; 36,82; 36,65; 36,61; 

29,69. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 379 (5); 252 (45); 135 (100); 92 (12); 44 

(66). EMAR-ESI m/z calculado para C11H15IN3O2P + H+ 380,0025; encontrado 

380,0049. 
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N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 2-iodo-4-benzonitrila (183) 

O produto foi obtido a partir da N,N,N’,N’-

tetrametilfosforodiamideto de 4-benzonitrila (253 mg) como um 

sólido branco em 56% (212 mg) de rendimento. CAS: 944276-

74-8. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 8,08 (dd, J = 1,8; 1,0 Hz, 1H); 7,66 (d, J = 8,6 

Hz, 1H); 7,61 (dd, J = 8,6; 2,0 Hz, 1H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 155,23; 

143,00; 133,68; 119,79; 116,97; 109,06; 88,57; 88,48; 36,85; 36,81. CG-EM (m/z, 

abundância relativa %): 379 (9); 252 (22); 135 (100); 92 (12); 44 (45). EMAR-ESI m/z 

calculado para C11H15IN3O2P + H+ 380,0025; encontrado 380,0021. 

 

N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 3-ciano-2-hidroxibenzo (176) 

O produto foi obtido a partir da N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 

2-benzonitrila (253 mg) como um óleo amarelo-alaranjado em 23% (58 

mg) de rendimento. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 12,53 (s, 1H); 7,68 

– 7,64 (m, 1H); 7,44 (ddd, J = 12,7; 7,7; 1.6 Hz, 1H); 6,93 (td, J = 7,7; 

2,7 Hz, 1H); 2,69 (s, 6H); 2,67 (s, 6H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 164,00; 163,93; 

136,47; 134,76; 134,70; 117,83; 117,71; 115,05; 112,33; 110,85; 101,36; 101,24; 

35,21; 35,17.  CG-EM (m/z, abundância relativa %): 253 (12); 209 (10); 192 (8); 102 

(5); 92 (14); 44 (100).  

 

N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto de 5-ciano-2-hidroxibenzeno (184) 

O produto foi obtido a partir da N,N,N’,N’-tetrametilfosforodiamideto 

de 4-benzonitrila (253 mg) como um óleo amarelo-alaranjando em 

28% (70 mg) de rendimento. RMN de1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,63 

(ddd, J = 8,7; 2,0; 0,7 Hz, 1H); 7,54 (dd, J = 12,8; 2,1 Hz, 1H); 7,02 (dd, J = 8,7; 5,0 

Hz, 1H); 2,70 (s, 6H); 2,67 (s, 6H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 166,37; 136,94; 

136,02; 119,30; 118,86; 113,23; 111,75; 102,22; 36,21. CG-EM (m/z, abundância 

relativa %): 253 (12); 209 (6); 192 (8); 92 (10); 44 (100). EMAR-ESI m/z calculado para 

C11H16N3O2P + H+ 254,1058; encontrado 254,104. 
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5.2.15. Procedimento geral para reação de adição nucleofílica da 2-metóxi-

benzonitrila, 3-metóxi-benzonitrila e 4- metóxi-benzonitrila 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética e sob atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de n-butilítio em hexano (2,48 M) foi adicionado gota a gota 

a uma solução da 2-metóxi-benzonitrila, 3-metóxi-benzonitrila ou 4-metóxi-benzonitrila 

(133 mg; 1,0 mmol) em THF (2,0 mL) a -78 ºC. Após 1 hora, a solução de iodo (354 

mg; 1,4 mmol; 1,4 eq.) em THF (1,0 mL) foi adicionada e a mistura a mistura reacional 

aquecida à temperatura ambiente onde permaneceu sob esta condição por 2 horas. 

A mistura reacional foi diluída com acetato de etila 100 mL e lavada com uma solução 

saturada de NH4Cl (3 x 50 mL). As fases orgânicas foram reunidas, lavadas com 

solução saturada de NaCl (50 mL) e secas com MgSO4. O solvente foi removido sob 

pressão reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna. As 

porcentagens de formações dos produtos foram determinadas por cromatografia em 

fase gasosa. 

 

1-(2-Metóxi-fenil)pentano-1-ona (192a) 

O produto foi obtido a partir da 2-metoxibenzonitrila (133 mg) como um 

óleo amarelo em 77% (147 mg) de rendimento. CAS: 20359-54-0. RMN 

de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 3,05 – 2,86 (m, 1H); 1,66 (dt, J = 15,1, 7,5 

Hz, 1H); 1,37 (dq, J = 14,7; 7,4 Hz, 1H); 0,93 (t, J = 7.3 Hz, 2H). RMN 

de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 203,39; 158,31; 133,03; 130,11; 128,94; 120,64; 111,50; 

55,48; 43,48; 26,56; 22,52; 13,96. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 192 (3); 150 

(25); 135 (100); 92 (10); 77 (22); 50 (5).  

 

1-(3-Metóxi-fenil)pentano-1-ona (192b) 

O produto foi obtido a partir da 3-metoxibenzonitrila (133 mg) como um 

sólido amarelo em 79% (151 mg) de rendimento. CAS: 20359-55-1. 

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,54 (d, J = 7,6 Hz, 1H); 7,50 – 7,47 

(m, 1H); 7,36 (t, J = 7.9 Hz, 1H); 7,12 – 7,08 (m, 1H); 3,86 (s, 3H); 2,97 



100 
 

– 2,93 (m, 2H); 1,71 (dd, J = 12,4; 4,9 Hz, 2H); 1,41 (dd, J = 15,0; 7,4 Hz, 2H); 0,95 (t, 

J = 7.3 Hz, 3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 200,41; 159,77; 138,43; 129,49; 

120,68; 119,25; 112,28; 77,00; 55,38; 38,31; 26,51; 22,44; 13,91. (m/z, abundância 

relativa %): 192 (12); 150 (60); 135 (100); 107 (48); 92 (15); 77 (30); 64 (12).   

 

1-(4-Metóxi-fenil)pentano-1-ona (192c) 

O produto foi obtido a partir da 4-metoxibenzonitrila (133 mg) como 

um óleo amarelo em 75% (144 mg) de rendimento. CAS: 1671-76-7. 

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,96; 7,95; 7,93; 7,92; 6,94; 6,93; 

6,92; 6,91; 6,91; 3,86; 2,93; 2,91; 2,89; 1,74; 1,72; 1,70; 1,69; 1.67, 

1,45; 1,43; 1,41; 1,39; 1,37; 1,36; 1,36; 1,34; 1,32; 0,97; 0,95; 0,93. RMN de 13C (101 

MHz, CDCl3) δ 199,26; 163,37; 130,36; 128,39; 113,72; 77,00; 55,47; 38,05; 26,81; 

22,59; 14.00. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 192 (5); 150 (45); 135 (100); 107 

(10); 92 (10); 77 (17). (p.f.: literatura 22 - 23,5 ºC)  

 

5.2.16. Magnesiação seletiva da 3-metóxi-benzonitrila e 4-metóxi-benzonitrila 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética e sob atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de TMPMgCl·LiCl (1 M em THF; 0,9 mL; 0,9 mmol) foi 

adicionada gota a gota a uma solução da 3-metóxi-benzonitrila ou 4-metóxi-

benzonitrila (133 mg; 1,0 mmol) em THF (2,0 mL) sob temperatura ambiente. Após 1 

hora, a solução de iodo (354 mg; 1,4 mmol; 1,4 eq.) em THF (1,0 mL) foi adicionada 

e a mistura reacional que permaneceu sob esta condição por 2 horas. A mistura 

reacional foi diluída com acetato de etila 100 mL e lavada com uma solução saturada 

de NH4Cl (3 x 50 mL). As fases orgânicas foram reunidas, lavadas com solução 

saturada de NaCl (50 mL) e secas com MgSO4. O solvente foi removido sob pressão 

reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna. As porcentagens de 

formações dos produtos foram determinadas por cromatografia em fase gasosa. 
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2-Iodo-3-metóxi-benzonitrila (209) 

O produto foi obtido a partir da 3-metóxi-benzonitrila (133 mg) como um 

sólido marrom em 93% (239 mg) de rendimento. CAS: 490039-70-8.  RMN 

de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,44 – 7,39 (m, 1H); 7,23 (dd, J = 7,7; 1,3 Hz, 

1H); 7,00 (dd, J = 8,4; 1,2 Hz, 1H); 3,93 (s, 3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 

159,24; 129,86; 126,42; 122,10; 119,27; 114,37; 91,07; 56,80. CG-EM (m/z, 

abundância relativa %): 259 (100); 244 (23); 216 (10); 117 (48); 102 (25); 89 (12); 75 

(12); 62 (16). (p.f.: literatura 121-122 ºC).  

 

3-Iodo-4-metóxi-benzonitrila (216) 

O produto foi obtido a partir da 4-metoxibenzonitrila (133 mg) como 

um sólido amarelo em 88% (227 mg) de rendimento. CAS:  82504-06-

1. RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) δ 8,05 (d, J = 2,0 Hz, 1H); 7,64 (dd, J = 8,6; 2,0 Hz, 

1H); 6,86 (d, J = 8,6 Hz, 1H); 3,95 (s, 3H). RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) δ 161,58; 

142,81; 133,94; 117,49; 110,58; 105,99; 86,03; 56,69. CG-EM (m/z, abundância 

relativa %):  259 (100); 244 (35); 216 (12); 177(48); 102 (20); 89 (12); 75 (8); 62 (12).  

 

5.2.17. Magnesiação seletiva da 2-metóxi-benzonitrila. 

 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética e sob atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de n-butilítio em hexano (2,48 M) foi adicionado gota a gota 

a uma solução da respectiva amina secundária em THF (2,0 mL) a -78 ºC (1,0 mmol). 

Após 10 min, a mistura reacional foi aquecida para 0 ºC e passados 20 min, adicionou-

se gota a gota o amideto TMPMgCl.LiCl (1,15 mL, 1,05 mmol) a solução de TMPLi, a 

mistura reacional foi aquecida à temperatura ambiente permaneceu sob esta condição 

por 15 minutos para a formação da TMP2Mg∙2LiCl.  Posteriormente foi adicionada gota 

a gota uma solução da 2-metóxi-benzonitrila (133 mg; 1,0 mmol) em THF (2,0 mL) sob 

temperatura ambiente. Após 1 hora, a solução de iodo (354 mg; 1,4 mmol; 1,4 eq.) em 

THF (1,0 mL) foi adicionada e a mistura reacional que permaneceu sob esta condição 
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por 2 horas. A mistura reacional foi diluída com acetato de etila 100 mL e lavada com 

uma solução saturada de NH4Cl (3 x 50 mL). As fases orgânicas foram reunidas, 

lavadas com solução saturada de NaCl (50 mL) e secas com MgSO4. O solvente foi 

removido sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna. 

As porcentagens de formações dos produtos foram determinadas por cromatografia 

em fase gasosa. 

 

3-Iodo-2-metóxi-benzonitrila (194) 

O produto foi obtido a partir da 2-metoxibenzonitrila (133 mg) como um 

sólido amarelo em 89% (229 mg) de rendimento. CAS: 66195-38-8 RMN 

de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,48; 7,46; 7,24; 7,22; 7,20; 6,96; 6,94; 3,92. 

RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 162,72; 134,62; 131,26; 117,05; 110,61; 110,22; 

99,71; 56,38. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 259 (100); 230 (35); 216 (8); 132 

(35); 117 (62); 102 (25); 89 (38); 77 (25); 62 (47); 50 (14); 38 (22).  

 

5.2.18. Magnesiação seletiva das 3-metóxi-benzonitrila e 4-metóxi-benzonitrila 

subsequente reação com eletrófilos. Procedimento Geral (Tabela 15 e Esquema 

51) 

 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética e sob atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de TMPMgCl·LiCl (1 M em THF; 0,9 mL; 0,9 mmol) foi 

adicionada gota a gota a uma solução da 3-metóxi-benzonitrila ou 4-metóxi-

benzonitrila (133 mg; 1,0 mmol) em THF (2,0 mL) sob temperatura ambiente. Após 1 

hora, a solução do respectivo eletrófilo (1,4 mmol; 1,4 eq.) em THF (1,0 mL) foi 

adicionada e a mistura reacional que permaneceu sob esta condição por 12 horas. A 

mistura reacional foi diluída com acetato de etila 100 mL e lavada com uma solução 

saturada de NH4Cl (3 x 50 mL). As fases orgânicas foram reunidas, lavadas com 

solução saturada de NaCl (50 mL) e secas com MgSO4. O solvente foi removido sob 

pressão reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna. As 
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porcentagens de formações dos produtos foram determinadas por cromatografia em 

fase gasosa. 

 

3-Metóxi-2-(fenilselanil)benzonitrila (211) 

O produto foi obtido a partir da 3-metoxibenzonitrila (133 mg) como 

um sólido laranja em 87% (251 mg) de rendimento. RMN de 1H (400 

MHz, CDCl3) δ 7,45 – 7,39 (m, 3H); 7,31 (d, J = 8,9 Hz, 1H), 7,25 – 

7,20 (m, 3H), 7,11 (dd, J = 8,4; 0,9 Hz, 1H); 3.82 (s, 3H). RMN de 13C 

(101 MHz, CDCl3) δ 160,21; 132,15; 130,87; 130,77; 129,15; 127,33; 126,09; 122,45; 

121,07; 117,89; 115,27; 56,39. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 289 (98); 209 

(100); 194 (39); 166 (12); 91 (15); 77 (87); 51 (84).  

 

2-(Hidroxi(fenil)metil)-3-metóxi-benzonitrila (212) 

O produto foi obtido a partir da 3-metoxibenzonitrila (133 mg) como 

um sólido amarelo em 68% (162 mg) de rendimento. RMN de 1H (400 

MHz, CDCl3) δ 7,52 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7,46 (t, J = 7m8 Hz, 1H); 7,30 

(ddd, J = 25,0; 5,9; 2,4 Hz, 5H); 6,97 (d, J = 7,9 Hz, 1H); 6,39 (s, 1H); 

3,70 (s, 3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 168,06; 154,53; 137,31; 134,85; 131,04; 

128,75; 128,47; 127,35; 115,67; 113,74; 83,93; 55,56. CG-EM (m/z, abundância 

relativa %): 239 (85); 208 (50); 162 (62); 152 (37); 134 (100); 104 (25); 77 (38); 51 

(20).  

 

6-Metoxi-4'-nitro-[1,1'-bifenil]-2-carbonitrila (214) 

O produto foi obtido a partir da 3-metoxibenzonitrila (133 mg) como 

um sólido amarelo em 55% (139 mg) de rendimento. RMN de 1H 

(400 MHz, CDCl3) δ 8,37 – 8,30 (m, 2H); 7,63 – 7,58 (m, 2H); 7,52 

– 7,47 (m, 1H); 7,40 (dd, J = 7,8; 1,0 Hz, 1H), 7,24 (dd, J = 8,4; 0,7 

Hz, 1H); 3,81 (s, 3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 156,69; 147,77; 140,92; 132,07; 

131,23; 130,38; 125,24; 123,44; 115,61; 113,55; 77,00; 56,04. CG-EM (m/z, 

abundância relativa %): 254 (100); 193 (89); 164 (49); 151 (12); 138 (22); 114 (5); 75 

(5).  
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4-Metóxi-3-(fenilselenil)benzonitrila (217) 

 O produto foi obtido a partir da 4-metoxibenzonitrila (133 mg) 

como um sólido branco em 60% (173 mg) de rendimento. RMN 

de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,64 (t, J = 1,4 Hz, 1H); 7,62 (t, J = 1,9 

Hz, 1H); 7,45 (ddt, J = 9,3; 3,7; 2,1 Hz, 4H); 7,00 (d, J = 2.0 Hz, 1H); 6,85 (d, J = 8,5 

Hz, 1H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 159,04; 136,69; 132,23; 131,68; 130,07; 

129,46; 125,66; 125,40; 118,92; 110,02; 105,13; 77,00; 56,22; 29,67. CG-EM (m/z, 

abundância relativa %): 289 (76); 257 (10); 209 (100); 194 (48); 139 (12); 91 (22); 77 

(64); 51 (60).  

 

3-(Hidroxi(fenil)metil)-4-metóxi-benzonitrila (218) 

O produto foi obtido a partir da 4-metoxibenzonitrila (133 mg) 

como um sólido branco em 85% (203 mg) de rendimento. RMN 

de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7.80 – 7.76 (m, 3H), 7,64 (d, J = 2,1 

Hz, 1H); 7,63 – 7,59 (m, 1H); 7,46 (dd, J = 10,80; 4,7 Hz, 2H), 

7,08 (d, J = 8,7 Hz, 1H); 3,81 (s, 3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 160,30; 136,71; 

135,92; 133,69; 133,22; 130,02; 129,73; 128,54; 118,28; 112,06; 104,30; 77,00; 56,03. 

CG-EM (m/z, abundância relativa %): 239 (100); 220 (88); 206 (30); 160 (60); 146 (30); 

132 (42); 105 (65); 91 (22); 77 (88); 63 (15); 51 (35).  

 

5.2.19. Magnesiação seletiva da 2-metóxi-benzonitrila e subsequente reação 

com eletrófilos. Procedimento Geral (Tabela 13) 

 

 

A um balão de 25 mL munido de agitação magnética e sob atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de n-butilítio em hexano (2,48 M) foi adicionado gota a gota 

a uma solução da respectiva amina secundária em THF (2,0 mL) a -78 ºC (1,0 mmol). 

Após 10 min, a mistura reacional foi aquecida para 0 ºC e passados 20 min, adicionou-

se gota a gota o amideto TMPMgCl.LiCl (1,15 mL, 1,05 mmol) a solução de TMPLi, a 

mistura reacional foi aquecida à temperatura ambiente permaneceu sob esta condição 
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por 15 minutos para a formação da TMP2Mg∙2LiCl.  Posteriormente foi adicionada gota 

a gota uma solução da 2-metóxi-benzonitrila (133 mg; 1,0 mmol) em THF (2,0 mL) sob 

temperatura ambiente. Após 1 hora, a solução do respectivo eletrófilo (1,4 mmol; 1,4 

eq.) em THF (1,0 mL) foi adicionada e a mistura reacional que permaneceu sob esta 

condição por 12 horas. A mistura reacional foi diluída com acetato de etila 100 mL e 

lavada com uma solução saturada de NH4Cl (3 x 50 mL). As fases orgânicas foram 

reunidas, lavadas com solução saturada de NaCl (50 mL) e secas com MgSO4. O 

solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por 

cromatografia em coluna. As porcentagens de formações dos produtos foram 

determinadas por cromatografia em fase gasosa. 

 

2-Cloro-6-metóxi-benzonitrila (197) 

O produto foi obtido a partir da 2-metóxi-benzonitrila (133 mg) como um 

sólido branco em 60% (100 mg) de rendimento. CAS: 6575-10-6. RMN 

de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,46 (t, J = 8,4 Hz, 1H); 7,08 (dd, J = 8,2; 0,8 

Hz, 1H); 6,88 (d, J = 8,6 Hz, 1H); 3,95 (s, 3H). RMN de 13C (101 MHz, 

CDCl3) δ 134,25; 121,74; 109,38; 56,50. CG-EM (m/z, abundância relativa %): 169 

(22); 167 (66); 140 (33); 138 (100); 124 (32); 102 (43); 88 (28); 75 (30); 63 (34); 50 

(12); 38 (15).  

 

2-Bromo-6-metóxi-benzonitrila (199) 

O produto foi obtido a partir da 2-metóxi-benzonitrila (133 g) como um 

sólido amarelo em 76% (159 mg) de rendimento. CAS: 1245647-50-0. 

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 7,39 (t, J = 8,3 Hz; 1H); 7,24 (dd, J = 8,1; 

0,7 Hz, 1H); 6,93 (d, J = 8,5 Hz, 1H); 3,94 (s, 3H). RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) δ 

162,87; 134,44; 126,49; 124,86; 114,76; 109,87; 56,48. CG-EM (m/z, abundância 

relativa %): 211 (100); 210 (33); 182 (60); 168 (22); 132 (31); 117 (45); 102 (55); 89 

(40); 75 (25); 63 (55); 50 (20); 38 (22).  
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2-Metoxi-6-(feniltio)benzonitrila (201) 

O produto foi obtido a partir da 2-metóxi-benzonitrila (133 mg) como 

um sólido branco em 84% (202 mg) de rendimento.  RMN de1H (400 

MHz, CDCl3) δ 7,51 – 7,47 (m, 2H); 7,41 – 7,37 (m, 3H); 7,31 (t, J = 

8,2 Hz, 1H); 6,75 (d, J = 8,4 Hz, 1H); 6,61 (d, J = 8,0 Hz, 1H). RMN de 

3C (101 MHz, CDCl3) δ 162,33; 144,47; 133,98; 133,62; 131,61; 

129,71; 129,00; 121,17; 114,37; 108,35; 101,88; 56,26.  CG-EM (m/z, abundância 

relativa %): 241 (100); 225 (12); 210 (16); 171 (18); 109 (10); 77 (14); 65 (12); 51 (20); 

39 (10).  
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 176 (CDCl3, 400 e 100 MHz).
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 180.  



163 
 

 

Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 180. 
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 183.  



165 
 

 

Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 183.
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 183 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 183 (CDCl3, 400 e 100 MHz).
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 184. 
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Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 184.
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 184 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 184 (CDCl3, 400 e 100 MHz).
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 192b. 
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Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 192b.
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 194.  
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Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 194.
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 194 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 194 (CDCl3, 400 e 100 MHz).
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 197. 
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Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 197.
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 197 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 197 (CDCl3, 400 e 100 MHz).
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 199. 



179 
 

 

Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 199.
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 199 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 199 (CDCl3, 400 e 100 MHz).
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 201.  
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Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 201.
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 201 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 201 (CDCl3, 400 e 100 MHz).



184 
 

 

Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 192b.  



185 
 

 

Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 192b. 
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 209.  



187 
 

 

Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 209. 
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 211.  



189 
 

 

Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 211. 
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 212.  



191 
 

 

Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 212. 
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 214.  



193 
 

 

Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 214. 
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 192c 
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Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 192c 
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 216.  



197 
 

 

Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 216.
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 216 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 216 (CDCl3, 400 e 100 MHz).
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 217.  
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Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 217.
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 217 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 217 (CDCl3, 400 e 100 MHz).
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Espectro de RMN de ¹H (400 MHz, CDCl3) do composto 218.  
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Espectro de RMN de ¹³C (100 MHz, CDCl3) do composto 218.
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Ampliação do mapa de confronto de HMQC do composto 218 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 

 

Ampliação do mapa de confronto de HMBC do composto 218 (CDCl3, 400 e 100 MHz). 


