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Resumo 

Nishimura, R. H. V. Funcionalização de compostos N-heterocíclicos visando a 

síntese de substâncias bioativas. 2019. 234f. Tese (Doutorado). Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2019. 

Compostos N-heterocíclicos tais como quinolinas, isoquinolinas, quinoxalinas, 

quinazolinas e quinazolinonas estão presentes em muitos fármacos, produtos 

naturais, polímeros e corantes. Nesse contexto, o presente trabalho teve como 

principal objetivo o desenvolvimento de metodologias de metalação, troca halogênio-

metal e reações de N-arilação que pudessem ser aplicados na funcionalização de 

compostos N-heterocíclicos visando a preparação de substâncias bioativas. 

Inicialmente, investigamos a metalação de algumas quinazolinonas N-protegidas e de 

duas quinazolinas halogenadas, bem como reações de troca halogênio-metal dos 

substratos halogenados. Apesar das 4-cloro-2-fenil-6-haloquinazolinas terem 

possibilitado a eficiente formação dos respectivos derivados organometálicos usando 

ambas as estratégias, a baixa reatividade demonstrada pelos intermediários frente 

diversos eletrófilos inviabilizou o uso destas estratégias em outras etapas do trabalho. 

Como opção, investigamos a aplicação de TMPLi na presença de ZnCl2, uma 

metodologia recentemente desenvolvida, na funcionalização de quinolinas, 

isoquinolinas, quinoxalinas e quinazolinas. Esta metodologia foi eficiente na 

metalação de todos os substratos investigados e proporcionou a formação de 15 

produtos isolados em rendimentos de 45-90%. Posteriormente, por meio da N-arilação 

de 4-cloroquinazolinas, sintetizamos 20 compostos do tipo 4-anilinoquinazolina em 

rendimentos isolados de 56-90%, as quais foram planejadas por docagem molecular 

visando a atividade antiproliferativa relacionada à possível interação com a tubulina 

(sítio da colchicina). Por fim, estudamos a troca halogênio-metal de brometos ou 

iodetos de heteroarila usando n-BuLi na presença de MgCl2∙LiCl em um microrreator 

de fluxo contínuo. Tais reações demonstraram-se mais rápidas (0,1 - 2,5 s), puderam 

ser realizadas na maioria das vezes com temperaturas mais amenas (-20 ou 0 °C) e 

foram mais seletivas quando comparadas as reações em batelada, resultando na 

formação de 20 produtos em rendimentos variando de 56-95%. 

Palavras-chave: Compostos N-heterocíclicos, quinazolinas, quinazolinonas, 

metalação, N-arilação, troca halogênio-metal, fluxo-contínuo. 
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Abstract 

Nishimura, R. H. V. Functionalization of N-heterocyclic compounds aiming the 

synthesis of bioactive substances. 2019. 234f. Tese (Doutorado). Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2019. 

N-heterocyclic compounds such as quinolines, isoquinolines, quinoxalines, 

quinazolines and quinazolinones are present in many drugs, natural products, 

polymers and dyes. In this context, the main objective of this work was the 

development of methodologies of metalation, halogen-metal exchange and N-arylation 

reactions that could be used to the functionalization of N-heterocyclic compounds 

aiming the preparation of bioactive substances. Initially, we investigated the metalation 

of some N-protected quinazolinones and two halogenated quinazolines as well as the 

halogen-metal exchange of the halogenated substrates. Albeit the 4-chloro-6-halo-2-

phenylquinazolines provided the efficient formation of the corresponding 

organometallic species through the use of both methodologies, the low reactivity of 

these intermediates against several electrophiles has precluded further applications of 

these strategies in our work. Consequently, we investigated the application of TMPLi 

in the presence of ZnCl2, a recently developed methodology, in the functionalization of 

quinolines, isoquinolines, quinoxalines and quinazolines. This strategy was efficient in 

the metalation of all investigated substrates and allowed the isolation of 15 

functionalized products in 45-90% yields. Posteriorly, by means of N-arylation of 4-

chloroquinazolines, we synthesized 20 compounds of 4-anilinoquinazoline type in 

yields ranging from 56-90%, which were planned by molecular docking aiming the 

antiproliferative activity related to the possible interaction with tubulin colchicine site. 

Finally, we studied the halogen-metal exchange of heteroaryl bromides or iodides 

using n-BuLi in the presence of MgCl2∙LiCl in a flow continuous micro-reactor. These 

reactions were shown to be faster (0.1 - 2.5 s), most of them could be performed with 

milder temperatures (-20 or 0°C) and were more selective when compared to batch 

reactions, resulting in formation of 20 products in yields ranging from 56-95%.  

Keywords: N-heterocyclic compounds, quinazolines, quinazolinones, metalation, N-

arylation, halogen-metal exchange, continuous flow. 
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1 1 Introdução 

1 Introdução 

1.1 Compostos N-heterocíclicos: aplicação, preparação e funcionalização 

Os compostos N-heterocíclicos estão frequentemente presentes em produtos 

naturais, corantes, pesticidas e polímeros (BRAHMACHARI, 2018), além disso, 

ocupam uma posição proeminente na descoberta de novos fármacos, visto que 

apresentam um amplo espectro de atividades biológicas tais como anti-inflamatória, 

antioxidante, antimicrobiana, antitumoral, antipsicótica, anti-hipertensiva, antifúngica, 

antidepressiva, dentre outras (LIU; ZHAO; WANG, 2019). Recentemente, Vitaku, 

Smith e Njardarson (2014) realizaram um levantamento na base de dados da FDA (do 

inglês, Food and Drug Administration), focando apenas na denominação comum 

internacional (DCI), e observaram que 59% dos fármacos aprovados por esta 

organização continha pelo menos um heterociclo nitrogenado.  

Em meio à grande diversidade de compostos dessa classe, podemos destacar 

os aza- e diazanaftalenos tais como quinolinas, isoquinolinas e quinoxalinas, os quais 

figuram entre as estruturas mais recorrentes em fármacos e produtos naturais 

contendo atividade biológica (HAIDER; CHITTIBOYINA; KHAN, 2018; KERI et al., 

2018; PRAJAPATI et al., 2014). A título de ilustração, podemos observar na figura 1 

dois fármacos antimaláricos contendo o anel quinolínico, a cloroquina e a primaquina 

(KALARIA; KARAD; RAVAL, 2018). Já o anel isoquinolínico é representado pelos 

produtos naturais papaverina (PRESLEY; LINDSLEY, 2018) e berberina (KUMAR et 

al., 2015), o primeiro é usado como relaxante muscular e vasodilatador e o segundo 

possui um amplo espectro de atividades biológicas. Por fim, temos a brimonidina e 

vareniclina (FERREIRA et al., 2015), as quais possuem o anel quinoxalínico e são 

usadas para o tratamento do glaucoma e para controlar as crises de abstinência de 

nicotina, respectivamente (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 1 Introdução 

Figura 1. Fármacos ou produtos naturais contendo os anéis quinolínicos, isoquinolínicos ou 
quinoxalínicos em sua estrutura 

 

Adaptado de: FERREIRA et al., 2015; KALARIA; KARAD; RAVAL, 2018; KUMAR et al., 2015; 
PRESLEY; LINDSLEY, 2018 

Além desses compostos, as quinazolinas e quinazolin-4(3H)-onas ocupam uma 

posição de destaque na busca por novos fármacos, uma vez que apresentam uma 

gama de atividades biológicas, como por exemplo, fazem parte da estrutura de anti-

hipertensivos, hipoglicemiantes, antimaláricos, anti-inflamatórios, antioxidantes, 

antimicrobianos, antipsicóticos, antidepressivos, dentre outros (AJANI et al., 2017; 

GUPTA et al., 2018; HAMEED et al., 2018; KHAN et al., 2015). Dentre a diversidade 

estrutural que pode ser obtida a partir destes compostos, a unidade 4-

anilinoquinazolina é observada em diversas moléculas com atividade antitumoral, tais 

como Verubulin, Lapatinibe, Gefitinibe, Erlotinibe e Vandetanibe (Figura 2). 

 



 

 

3 1 Introdução 

Figura 2. Fármacos contendo quinazolinas ou quinazolin-4(3H)-onas em sua estrutura 

 

Adaptado de: AJANI et al., 2017; GUPTA et al., 2018; HAMEED et al., 2018; KHAN et al., 2015 

Dada a importância das quinazolinas, que também são conhecidas como 

benzo-1,3-diazina ou 1,3-diazanaftaleno, e das quinazolin-4(3H)-onas, diversas 

metodologias visando a preparação desses compostos vêm sendo constantemente 

desenvolvidas (MATHEW et al., 2017). Dentre os principais métodos, podemos 

destacar: (1) a formação da ligação C-N catalisadas por cobre usando compostos do 

tipo 2-halo-arilcarbonílicos 2 e amidinas 3; (2) e as condensações oxidativas entre 

derivados da antranilamida 5 e aldeídos 6 (Esquema 1).  

 



 

 

4 1 Introdução 

Esquema 1. Métodos de preparação de quinazolinas e quinazolinonas 

 
Adaptado de: MATHEW et al., 2017 

Em 2008, Huang e colaboradores desenvolveram uma metodologia, na qual 

utilizaram compostos do tipo 2-halo-benzaldeído ou 2-halo-fenilcetona 2a e amidinas 

3a em um meio reacional contendo base (Cs2CO3), ligante (L-prolina) e um catalisador 

de cobre (CuI) para levar a formação de dez quinazolinas do tipo 1a em rendimentos 

de moderados a ótimos (55-95%), por meio da reação de Ullmann (Esquema 2). 

Esquema 2. Preparação de quinazolinas pela reação de Ulmann a partir de compostos do 
tipo 2-bromo-arilcarbonílicos 2a e amidinas 3a 

 
Fonte: HUANG et al., 2008 

Adiante Truong e Morrow (2010) empregaram 2-iodo-benzaldeídos do tipo 2b 

ao invés dos respectivos brometos com diversas amidinas 3b, sendo capazes de obter 

as quinazolinas do tipo 1b em bons rendimentos sem o uso de ligante na reação 

(Esquema 3).  

Esquema 3. Preparação de quinazolinas do tipo 1b pela reação de Ulmann a partir de 2-
iodo-benzaldeídos 2b e amidinas 3b 

 
Fonte: TRUONG; MORROW, 2010 



 

 

5 1 Introdução 

Por outro lado, as quinazolinonas podem ser obtidas a partir da reação da 2-

aminobenzamida (5a) com aldeídos do tipo 6a usando oxidantes. Recentemente, Ge, 

Zhu e Wei (2013) demonstraram a preparação de quinazolinonas a partir de uma 

metodologia one-pot de duas etapas, usando 2-aminobenzamida (5a) e álcoois 

primários 7. Nessa estratégia, a primeira etapa consistiu na oxidação do álcool do tipo 

7 por iodo molecular, que foi seguida pela adição da 2-aminobenzamida (5a). Em 

sequência, um ataque nucleofílico do grupo amino levou à formação de uma imina 8 

que, em seguida, sofreu uma ciclização intramolecular levando ao intermediário N-

iodado 9, o qual após eliminação de HI fornece a quinazolin-4(3H)-ona desejada do 

tipo 4a (Esquema 4). Vale a pena ressaltar que o DMSO tem a função de oxidar o 

iodeto de hidrogênio gerado na reação, recuperando assim o I2, sendo este usado em 

quantidade catalítica na reação. 

Esquema 4. Preparação de quinazolinonas do tipo 4a por meio da reação de 
ciclocondensação seguida por desidrogenação empregando antranilamida (5a) e álcoois 

primários 7 

 

Fonte: GE; ZHU; WEI, 2013 

No mesmo ano, uma outra metodologia one-pot foi desenvolvida pensando no 

mesmo tipo de reação entre 2-aminobenzamida e aldeídos (ROMERO; SALAZAR; 

LÓPEZ, 2013). Nesta estratégia, os autores partiram da 2-nitrobenzamida (10), a qual 

foi inicialmente reduzida para 2-aminobenzamida usando ditionito de sódio. Após a 

reação de ciclocondensação, um intermediário similar àquele formado com iodo é 

obtido com SO2, o qual é produzido in situ pela decomposição de Na2S2O4 por H2O. 
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Assim, após eliminação de H2SO2 diversas quinazolinonas do tipo 4b puderam ser 

obtidas em bons rendimentos (Esquema 5). 

Esquema 5. Preparação de quinazolinonas do tipo 4b por meio da reação de 
ciclocondensação seguida por desidrogenação empregando 2-nitrobenzaldeído (10) e 

aldeídos 6b 

 

Fonte: ROMERO; SALAZAR; LÓPEZ, 2013 

Estas são apenas algumas das muitas estratégias de preparação de 

quinazolinas e quinazolinonas usando reações de ciclização, no entanto, muitas 

variantes da reação de ciclocondensação oxidativa e reações catalisadas não apenas 

por cobre, mas também por paládio têm sido continuamente desenvolvidas (MATHEW 

et al., 2017; PENG et al., 2018; VAVSARI; ZIARANI, 2018). Além dessas reações, a 

funcionalização desses anéis usando reações de acoplamento cruzado e ativações 

C-H são ferramentas valiosas, visto que permite explorar diferentes posições do anel. 

Nesse contexto, Paumo e colaboradores (2016) demonstraram a polifuncionalização 

de algumas quinazolinas 4,6,8-halogenadas 11 usando reações de acoplamento 

cruzado. Na primeira etapa, empregou-se a reação de Sonogashira com alguns 

arilacetilenos na presença de uma mistura de catalisadores PdCl2(PPh3)4/CuI, 

resultando em quinazolinas do tipo 12 substituídas na posição 8. Por fim, realizou-se 

a reação de Suzuki one-pot, sendo que primeiramente adicionou-se um equivalente 

do ácido arilborônico (Ar’B(OH)2) e Pd(PPh3)4 como catalisador, levando 

preferencialmente à funcionalização da posição 4. Subsequentemente, adicionou-se 

um segundo ácido arilborônico (Ar’’B(OH)2) nas mesmas condições reacionais, 

proporcionando as quinazolinas polifuncionalizadas do tipo 13 (Esquema 6). 
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Esquema 6. Funcionalização de quinazolinas do tipo 11 empregando reações de 
acoplamento cruzado  

 

Fonte: PAUMO et al., 2016 

Dentre as diversas metodologias de ativação C-H, a metalação usando 

reagentes organometálicos principalmente aqueles de lítio, magnésio ou zinco, surge 

como uma importante ferramenta sintética para a funcionalização de compostos 

aromáticos e heteroaromáticos (HAAG et al., 2011; MULVEY, 2009; NISHIMURA et 

al., 2019). Nesse cenário, embora quinazolinas e quinazolinonas já tenham sido 

investigadas empregando tal estratégia, ainda existe a necessidade de melhor 

explorar estas reações (EL-HITI et al., 2012). 

1.2 Compostos organometálicos e suas aplicações 

Durante a execução da síntese de uma molécula orgânica, a formação de 

novas ligações C-C pode ser bastante desafiadora, assim inúmeras metodologias são 

continuamente desenvolvidas e na grande maioria das vezes apontam para o uso de 

reagentes organometálicos. Nesse contexto, dentre os principais grupos dessa classe 

de reagentes estão os organometálicos de lítio, magnésio e zinco, os quais vêm 

desempenhando um papel fundamental desde os primórdios da química orgânica 

sintética (BENISCHKE et al., 2016; MULVEY, 2009; SEYFERTH, 2001). Como 

exemplo, em 1900 o químico francês Victor Grignard desenvolveu os reagentes 

organomagnésio do tipo 15, os quais levam o seu nome e são até hoje amplamente 

utilizados, pela reação de inserção oxidativa entre um haleto orgânico 14 e magnésio 

metálico (Esquema 7). Além disso, desse ano até o ano em que ele foi laureado com 
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o Prêmio Nobel (1912), ou seja, em um período de 12 anos, estima-se que mais de 

700 artigos empregando tais reagentes foram publicados (KAGAN, 2012). 

Esquema 7. Preparação de reagentes de Grignard 15 pela reação de inserção oxidativa 
entre um haleto orgânico 14 e Mg0 

 

Fonte: KAGAN, 2012 

Além da inserção oxidativa, mais duas importantes metodologias foram 

desenvolvidas nos anos 1930 (SEYFERTH, 2006), a troca halogênio-metal e a 

metalação. A troca halogênio-metal foi estudada pelos grupos de Wittig (1938) e 

Gilman (1939) em trabalhos independentes e consiste na reação entre um haleto 

orgânico 16 e um reagente organometálico 17 para formar um novo reagente 

organometálico 18 (Esquema 8). Vale ressaltar que esta reação trata-se de um 

processo reversível que favorece a espécie organometálica (R-M ou R’-M) mais 

estável, que no caso da ligação C-M vai depender da hibridização do carbono, posto 

que quanto maior o caráter s (sp > sp2 > sp3) do orbital híbrido mais estável será o 

carbânion formado, ou seja, o par de elétrons será mais estável por estar em um orbital 

de menor energia (CAREY; SUNDBERG, 2007, p. 4–14). 

Esquema 8. Preparação de reagentes organometálicos 18 pela reação de troca halogênio-
metal entre um haleto orgânico 16 e um reagente organometálico 17 

 

Fonte: SEYFERTH, 2006 

Além disso, quando pensamos em reagentes organometálicos devemos levar 

em consideração a natureza do metal, visto que quanto maior for a diferença de 

eletronegatividade entre o metal e o carbono, maior será o caráter iônico da ligação 

C-M (Figura 3), consequentemente, maior será a reatividade deste reagente e menor 

será a tolerância a grupos funcionais. Como exemplo, reagentes organolítio são 

compatíveis com grupos nitro ou nitrila somente a temperaturas muito baixas, 

próximas a -100 °C (HAAG et al., 2011). 
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Figura 3. Eletronegatividade de Pauling do lítio, magnésio e zinco 

 

Adaptado: CAREY; SUNDBERG, 2007, p. 8–11 

Um último fator que deve ser levado em consideração nas reações de troca 

halogênio-metal, está relacionado com a força da ligação do haleto orgânico 

(KNOCHEL, 2005, p. 113–115), sendo que quanto mais fraca a ligação C-X maior é a 

probabilidade da reação acontecer (ordem de reatividade é I > Br > Cl >>> F). Tendo 

em mente a reatividade dos haletos orgânicos, as reações de troca I/Li e Br/Li são 

rápidas e ocorrem a baixa temperatura. Por outro lado, embora as reações de troca 

I/Mg sejam rápidas, as trocas Br/Mg são lentas e levam à formação de subprodutos 

devido a necessidade de utilização de condições reacionais mais drásticas como altas 

temperaturas. Nesse contexto, Krasovskiy e Knochel (2004) estudaram a troca Br/Mg 

entre cloreto de isopropil magnésio (i-PrMgCl) e 4-bromoanisol (20) a 25 °C por 68 h 

e obtiveram uma baixa conversão de 18%, após a adição de benzaldeído como 

eletrófilo. Dessa maneira, os autores decidiram investigar o efeito de sais na reação e 

desenvolveram um novo reagente de Grignard complexado com cloreto de lítio, i-

PrMgCl∙LiCl, o qual quando empregado na mesma reação levou ao produto 22 em 

uma ótima conversão de 84% (Esquema 9). Segundo os autores, o LiCl é responsável 

por quebrar os agregados diméricos dos reagentes de Grignard, levando à formação 

de uma espécie mais reativa e solúvel em solventes etéreos, que ficou conhecida 

como turbo Grignard. 

Esquema 9. Troca Br/Mg usando i-PrMgCl∙LiCl (turbo Grignard) 

 

Fonte: KRASOVSKIY; KNOCHEL, 2004 
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Outra ferramenta muito importante na funcionalização de compostos 

aromáticos e heteroaromáticos é a metalação, uma vez que é capaz de transformar 

uma ligação C-H relativamente inerte em uma ligação C-M mais reativa (MULVEY, 

2009). Inicialmente, os principais reagentes utilizados nesta metodologia eram os 

alquil-lítios, como MeLi, n-BuLi ou t-BuLi, bem como os amidetos de lítio tais como 

LDA e TMPLi. Ainda nas primeiras investigações, os grupos de Wittig (1940) e Gilman 

(1939) observaram que a reação de compostos aromáticos contendo um grupo 

metoxila com PhLi ou BuLi, respectivamente, levavam à metalação da posição orto a 

este grupo. Atualmente, tal metodologia é conhecida como metalação orto-dirigida 

(DoM, do inglês directed ortho-metalation) e muitos grupos funcionais são conhecidos 

por induzir este efeito, que pode ser racionalizado ou pelo efeito retirador de elétrons, 

tanto indutivo quanto mesomérico (MONGIN; QUÉGUINER, 2001), ou por um efeito 

de proximidade induzido por complexo (CIPE, do inglês Complex-induced proximity 

effect) (WHISLER et al., 2004). 

Apesar de até hoje os reagentes de lítio serem extremamente importantes, sua 

alta reatividade pode limitar a presença de grupos funcionais sensíveis, como por 

exemplo, ésteres que podem sofrer um ataque nucleofílico, levando à formação de 

um produto de substituição. Como alternativa aos amidetos de lítio, Hauser e Walker 

(1947) desenvolveram dialquil- e bisdialquilamidetos de magnésio, os quais 

difundiram-se e passaram a ser empregados em reações de metalação. Em 1989, 

Eaton, Lee e Xiong (1989) utilizaram excesso de TMP2Mg para realizar a orto-

magnesiação do benzoato de metila (23) e gerar um intermediário do tipo 24, o qual 

foi submetido a reação com dióxido de carbono, seguido por diazometano e 

proporcionou a formação do o-ftalato de dimetila (25) em 81% de rendimento isolado 

(Esquema 10).  

Esquema 10. Magnesiação do benzoato de metila (23) usando TMP2Mg 

  

Fonte: EATON; LEE; XIONG, 1989 

Subsequentemente, o escopo desta metodologia foi expandido empregando-

se os amidetos de magnésio com alguns compostos heterocíclicos tais como piridinas, 
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indóis e tiazóis (KONDO; YOSHIDA; SAKAMOTO, 1996; SCHLECKER et al., 1995a, 

b, c; SHILAI; KONDO; SAKAMOTO, 2001). Contudo, os amidetos de magnésio 

possuem uma forte tendência em formar agregados, diminuindo assim a sua 

solubilidade e, consequentemente, exigindo um grande excesso de base para realizar 

a desprotonação. 

Nesse cenário, seguindo a mesma linha de raciocínio para o desenvolvimento 

do turbo Grignard, o grupo do professor Knochel (CLOSOSKI; ROHBOGNER; 

KNOCHEL, 2007; KRASOVSKIY; KRASOVSKAYA; KNOCHEL, 2006; MOSRIN; 

KNOCHEL, 2009; WUNDERLICH; KNOCHEL, 2007) desenvolveu um novo conjunto 

de amidetos mistos de Mg/Li, Zn/Li e Zn/Mg/Li (Figura 4). Estas novas bases não 

apresentaram somente uma melhor solubilidade e reatividade, mas também uma 

melhor quimio- e regiosseletividade, sendo aplicadas na metalação de diversos 

compostos aromáticos e heteroaromáticos e até mesmo na síntese de diversos blocos 

de construção de produtos naturais e fármacos (NISHIMURA et al., 2019). 

Figura 4. Amidetos mistos de Mg/Li, Zn/Li ou Zn/Mg/Li 

 

Fonte: CLOSOSKI; ROHBOGNER; KNOCHEL, 2007; KRASOVSKIY; KRASOVSKAYA; KNOCHEL, 
2006; MOSRIN; KNOCHEL, 2009; WUNDERLICH; KNOCHEL, 2007 

Apenas um ano mais tarde, a importância de tais reagentes foi demonstrada na 

síntese do Talnetant (BOUDET; LACHS; KNOCHEL, 2007), o qual é um antagonista 

seletivo do receptor NK-3 desenvolvido pela GlaxoSmithKline. Nesta síntese, utilizou-

se o turbo Grignard para realizar uma troca Br/Mg regiosseletiva, visto que a reação 

ocorreu seletivamente na posição 4 e, após a adição de cianoformato de etila, o éster 

do tipo 27 foi obtido com 92% de rendimento. Em seguida, a quinolina 27 foi 
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seletivamente desprotonada usando apenas 1,1 equiv. de TMPMgCl∙LiCl, resultando 

na formação do éster borônico do tipo 28 em 71% de rendimento isolado, após a 

reação com borato de etila (Esquema 11). Posteriormente, uma sequência de reação 

de Negishi, oxidação básica e amidação levou à formação do Talnetant (29). 

Esquema 11. Síntese total do Talnetant (29) 

 

Fonte: BOUDET; LACHS; KNOCHEL, 2007 

Em 2012, Klier e colaboradores usaram TMPZnCl∙LiCl e TMP2Zn∙2MgCl2∙2LiCl 

para metalar a cromona 30 na posição 3 e 2, respectivamente (Esquema 12). Após a 

formação dos intermediários de zinco de ambas as reações, realizou-se o 

acoplamento cruzado de Negishi usando 1-iodo-4-metoxibenzeno e iodobenzeno, 

para fornecer os produtos 31 e 33 em ótimos rendimentos. Estes foram submetidos a 

hidrogenólise, levando à formação dos produtos naturais biocanina A (32) e crisina 

(34) em 88 e 83% de rendimento, respectivamente. A diferença de regiosseletividade 

observada quando TMP2Zn∙2MgCl2∙2LiCl foi utilizada, se deve à presença do MgCl2 

na composição desta base, que pode agir como ácido de Lewis complexando na 

carbonila e dirigindo a reação para a posição 2. 
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Esquema 12. Preparação da biocanina A (32) e crisina (34) usando amidetos de zinco    

 

Fonte: KLIER et al., 2012 

Embora reagentes de Grignard também possam ser usados em reações de 

acoplamento cruzado (Reação de Kumada), a reação de Negishi demonstrada 

anteriormente, possui algumas vantagens relacionadas a seletividade (regio- e 

estereoseletividade) e ao maior escopo dos reagentes organozinco frente a diversos 

eletrófilos (HAAS et al., 2016; KÜRTI; CZAKÓ, 2005, p. 258–311). Tal reação envolve 

um haleto orgânico 35, um organozinco 36 e catalisadores de Pd ou Ni (Esquema 13). 

Dessa maneira, estratégias como a metalação realizada anteriormente são 

necessárias para gerar o organometálico, que também pode ser obtido por inserção 

oxidativa usando zinco metálico ou por transmetalação de reagentes organolítio ou 

Grignard com haletos de zinco (ZnX2). 

Esquema 13. Reação de acoplamento cruzado de Negishi 

 

Fonte: KÜRTI; CZAKÓ, 2005, p. 310–311 

Nesse contexto, Mosrin, Bresser e Knochel (2009) empregaram TMPMgCl∙LiCl 

para metalar a pirazina 38 e, em seguida, o intermediário organomagnésio 39 foi 

transmetalado com ZnCl2, permitindo a obtenção do organozinco 40, o qual foi 

submetido a reação com cloreto de benzoíla na presença de Pd(PPh3)4 para levar ao 

produto de acilação 41 (Esquema 14), que após mais algumas etapas levou à 

formação da coelenterazina (42), um produto natural marinho isolado de uma água 

viva bioluminescente da espécie Aequorea victoria (JIANG; DU; LI, 2016). 
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Esquema 14. Transmetalação de um reagente organomagnésio usando ZnCl2, seguido por 
reação de Negishi 

 

Fonte: MOSRIN; BRESSER; KNOCHEL, 2009 

Compostos N-heterocíclicos possuem tendência de sofrer adições nucleofílicas 

(CHEVALLIER; MONGIN, 2008), dessa maneira, alguns intermediários organolítio ou 

organomagnésio gerados a partir desses compostos podem atacar outra molécula 

ainda não metalada e formar dímeros. Em 2009, Dong e colaboradores, na tentativa 

de preparar a quinoxalina 46 a partir de 43 usando TMP2Mg∙2LiCl como base e iodo 

molecular como eletrófilo, observaram apenas traços do produto desejado juntamente 

com a presença de um produto de dimerização, o qual foi isolado em 34% de 

rendimento. Para solucionar o problema, os autores usaram 0,5 equiv. de ZnCl2 como 

aditivo, o qual foi usado para promover a formação do intermediário 44. Assim, após 

a adição do amideto de magnésio, a magnesiação seguida por uma rápida etapa de 

transmetalação in situ forneceu o composto diorganozinco 45 como intermediário mais 

estável, que ao reagir com iodo molecular levou a 2-iodoquinoxalina (46) em 94% de 

rendimento isolado (Esquema 15).  
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Esquema 15. Metalação usando TMP2Mg∙2LiCl na presença de ZnCl2 

 

Fonte: DONG et al., 2009 

Interessantemente, tal estratégia mostrou-se versátil e permitiu o uso de TMPLi 

na metalação de compostos aromáticos e heteroaromáticos contendo grupos 

funcionais sensíveis tais como nitrilas, ésteres e nitro (Esquema 16). Vale ressaltar 

que a metalação usando esta estratégia é realizada por TMPLi, uma vez que quando 

TMPZnCl∙LiCl foi utilizada o mesmo produto não foi observado e o tempo de reação 

foi bem maior (FRISCHMUTH et al., 2014). 

Esquema 16. Metalação usando TMPLi na presença de ZnCl2 

 

 

Fonte: FRISCHMUTH et al., 2014 

Com todas essas estratégias em mente, nos últimos anos nosso grupo de 

pesquisa desenvolveu um novo carbenoide de magnésio, usando a reação de troca 

halogênio-metal com turbo Grignard, o qual mostrou-se muito quimiosseletivo, 

reagindo com aldeídos aromáticos ou alifáticos na presença de grupos funcionais 

como cetonas, amidas e ésteres, resultando em diversas cloridrinas funcionalizadas 

(NISHIMURA et al., 2015; NISHIMURA et al., 2013). Além disso, nosso grupo tem 



 

 

16 1 Introdução 

explorado principalmente a metalação de compostos heterocíclicos tais como 

indolizinas, aril-oxazolinas, tiofenos e quinolinas (Figura 5), visando a obtenção de 

compostos de interesse, com potencial atividade biológica ou com propriedades 

fotofísicas, e estudar a influência de grupos dirigentes na regiosseletividade da reação 

(AMARAL et al., 2014, 2015; BATISTA et al., 2015; BOZZINI et al., 2017; DOS 

SANTOS et al., 2015; MURIE et al., 2018). Nesse contexto, com intuito de prever e 

racionalizar as reações de metalação, os cálculos computacionais baseados na teoria 

do funcional de densidade (DFT, do inglês Density Functional Theory) têm 

desempenhado um importante papel, uma vez que estes possibilitam o cálculo do pKa 

de hidrogênios presentes nos substratos (BISBALLE et al., 2018; KADIYALA et al., 

2013; SNÉGAROFF et al., 2011). Ademais, tal técnica demonstrou-se capaz de 

predizer a influência de espécies envolvidas, como por exemplo, a influência da 

coordenação de LiCl com grupos dirigentes no pKa (AKIMOTO et al., 2018; HEDIDI et 

al., 2016). 

Figura 5. Metalações regiosseletivas investigadas por nosso grupo de pesquisa 

   

Adaptado de: (AMARAL et al., 2015; BATISTA et al., 2015; BOZZINI et al., 2017; DOS SANTOS et 
al., 2015; MURIE et al., 2018) 

Em resumo, aqui demonstramos a importância de estratégias como a troca 

halogênio-metal e a metalação na funcionalização de compostos aromáticos e 

heteroaromáticos, apresentando limitações e vantagens entre os diferentes reagentes 
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organometálicos. Contudo, outra importante estratégia visando a síntese de 

compostos biologicamente ativos é a reação de N-arilação, que será explorada 

adiante. 

1.3 Reação de N-arilação 

A reação de N-arilação, ou seja, a formação da ligação C(sp2)-N é um processo 

fundamental na química orgânica sintética, visto que muitos produtos naturais, 

fármacos e compostos com propriedades físico-química interessantes apresentam 

esse tipo de ligação (EVANO; BLANCHARD; TOUMI, 2008; RUIZ-CASTILLO; 

BUCHWALD, 2016). Dada tal importância, Ullmann (1903) relatou que usando uma 

quantidade estequiométrica de sais de cobre, alguns haletos de arila 50 poderiam 

reagir com anilinas 51 sob condições de refluxo para fornecer diarilaminas 52 

(Esquema 17). Apenas três anos mais tarde, Goldberg (1906) demonstrou que os sais 

de cobre poderiam ser usados em quantidades catalíticas. Embora esse tipo de 

reação continue sendo aplicado até os dias de hoje, algumas desvantagens como 

condições reacionais drásticas (necessidade de uso de bases fortes e de altas 

temperaturas) e restrito escopo de substratos podem limitar o uso dessa estratégia. 

Esquema 17. N-arilação catalisada por cobre (Reação de Ullmann) 

  

Fonte: EVANO; BLANCHARD; TOUMI, 2008 

Em trabalhos independentes, os grupos de Buchwald (1995) e Hartwig (1995) 

desenvolveram uma das mais eficientes reações de N-arilação, posto que esta 

metodologia possui um amplo escopo de substratos e uma melhor tolerância a grupos 

funcionais. Nesta estratégia, também conhecida como acoplamento cruzado de 

Buchwald-Hartwig (Esquema 18), a formação da ligação C-N se dá pela reação entre 

uma amina 53 e um haleto de arila 54 catalisada por paládio, em um meio contendo 

uma base forte (por exemplo, LiHMDS ou NaOtBu) e os catalisadores de Pd0 estão 

geralmente complexados com fosfinas tais como BINAP, Xantphos, dppf, entre outros 

(HERAVI et al., 2018; KÜRTI; CZAKÓ, 2005, p. 70–71). 

 

 



 

 

18 1 Introdução 

Esquema 18. Acoplamento cruzado de Buchwald-Hartwig 

 

Fonte: KÜRTI; CZAKÓ, 2005, p. 70–71 

Embora o acoplamento cruzado de Buchwald-Hartwig seja uma das 

metodologias de N-arilação mais versáteis, a utilização desta metodologia deve ser 

avaliada quando metodologias mais simples como a substituição nucleofílica 

aromática (SNAr) levarem aos produtos desejados em rendimentos semelhantes, uma 

vez que os catalisadores e alguns ligantes possuem um custo elevado (WALSH; 

SNEDDON; MOODY, 2013). Um dos principais motivos para que o uso da SNAr seja 

limitada, se deve ao fato de que o haleto de arila 56 deve ser deficiente em elétrons, 

ou seja, tal composto deve conter grupos fortemente retiradores de elétrons (como 

por exemplo, o NO2) nas posições orto e para, uma vez que a etapa determinante da 

reação é a adição nucleofílica e a estabilização do intermediário formado favorece a 

reação (Esquema 19). Além disso, ao contrário das reações SN1 e SN2 em que o papel 

do grupo abandonador está geralmente relacionado com a força da ligação e, 

portanto, a ordem de reatividade é I > Br > Cl > F. Como já mencionado, na SNAr a 

etapa determinante é a formação do intermediário de adição, assim quanto mais 

polarizada for a ligação Cδ+-Xδ- maior será a reatividade do haleto de arila e, 

consequentemente, a ordem de reatividade é F > Cl > Br > I (CAREY; SUNDBERG, 

2007, p. 816–824). 

Esquema 19. Mecanismo da substituição nucleofílica aromática (SNAr) 

 

Fonte: CAREY; SUNDBERG, 2007, p. 817–818 

Nesse contexto, alguns compostos N-heterocíclicos π-deficientes contendo o 

grupo abandonador no carbono adjacente ao nitrogênio (como exemplo, 2-halo-
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piridinas), podem sofrer reação de substituição nucleofílica aromática. Além disso, 

todas as halo-diazinas, com exceção das 5-halo-pirimidinas, são mais reativas que as 

correspondentes halo-piridinas e apresentam uma boa reatividade com nucleófilos tais 

como aminas, tiolatos e malonatos (JOULE; MILLS, 2010, p. 255–259). 

Embora essa reatividade seja conhecida, Walsh, Sneddon e Moody (2013) 

observaram que muitos grupos de pesquisa ainda utilizavam Pd para realizar a N-

arilação de compostos como a 2-cloropirimidina e 2-cloropirazina. Como opção, 

desenvolveram uma metodologia empregando KF como base e água como solvente 

para realizar a SNAr entre aminas e haletos de pirimidinas, pirazinas, piridinas e até 

mesmo quinazolinas. Em resumo, a 2-cloropirimidina e a 4-cloroquinazolina 

demonstram-se altamente reativas com todas as aminas investigadas e levaram a 

formação dos produtos em ótimos rendimentos. Por outro lado, a 2-cloropirazina 

reagiu apenas com as aminas primárias e secundárias ricas em elétrons, 

proporcionando os produtos em rendimentos de moderados a bons. Com relação às 

piridinas, produtos só foram observados em rendimentos apreciáveis quando grupos 

retiradores de elétrons (CF3 ou NO2) estavam presentes em sua estrutura (Esquema 

20). 

Esquema 20. SNAr em compostos N-heterocíclicos em meio básico (KF) 

 

Fonte: WALSH; SNEDDON; MOODY, 2013 

Atualmente, muitas metodologias visando a preparação de 4-

aminoquinazolinas têm sido desenvolvidas, posto que estas estruturas apresentam 

um amplo espectro de atividades biológicas (ISMAIL et al., 2016), principalmente 

como inibidores do receptor do fator de crescimento epidermal (EGFR, do inglês 

Epidermal growth factor receptor). No esquema 21, podemos observar um resumo 

geral de algumas metodologias presentes na literatura, na qual 4-aminoquinazolinas 

do tipo 64 são formadas pela reação de 4-cloroquinazolinas 62 e aminas primárias e 

secundárias do tipo 63. Dentre as condições frequentemente empregadas, pode-se 

observar variações: 1) no meio reacional que pode ser ácido, básico ou mesmo neutro; 

2) no solvente que pode ser isopropanol, THF, DMF ou CH3CN; 3) e na temperatura 
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que varia desde 0 °C até temperaturas de refluxo, as quais podem ser por 

aquecimento convencional ou por irradiação de micro-ondas (FAN et al., 2018; HAO 

et al., 2018; KRAPF et al., 2019; KRAPF; GALLUS; WIESE, 2017; MPHAHLELE et al., 

2018; SHEN et al., 2016; VAN HORN et al., 2014). 

Esquema 21. Resumo de algumas metodologias de preparação de 4-aminoquinazolinas por 
SNAr 

 

Fonte: FAN et al., 2018; HAO et al., 2018; KRAPF et al., 2019; KRAPF; GALLUS; WIESE, 2017; 
MPHAHLELE et al., 2018; SHEN et al., 2016; VAN HORN et al., 2014 

Vale destacar que o grupo R1 presente na posição 2 da quinazolina do tipo 62 

pode interferir na reatividade da posição 4 e, nesse sentido, grupos retiradores de 

elétrons aumentam a reatividade daquela posição por deixa-la mais deficiente em 

elétrons (SINCE et al., 2011). Por outro lado, tais tipos de grupos presentes na amina 

do tipo 63 (R3 e R4) diminuem a nucleofilicidade da mesma, exigindo assim condições 

reacionais mais drásticas, como por exemplo, altas temperaturas (GELLIS et al., 

2014). Nesse sentido, embora existam diversas metodologias de N-arilação de 4-

cloroquinazolinas usando a substituição nucleofílica aromática como estratégia, 

algumas limitações desta reação ainda precisam ser superadas visando expandir seu 

escopo de aplicações sintéticas. 
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2 Objetivo Geral 

O presente trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de 

metodologias de metalação, troca halogênio-metal e reações de N-arilação que 

pudessem ser aplicadas na funcionalização de compostos N-heterocíclicos, 

principalmente, quinazolinas e quinazolinonas visando a preparação de substâncias 

bioativas.



 

3 Capítulo I – Funcionalização de compostos N-heterocíclicos visando a 

síntese de substâncias bioativas 
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3 Capítulo I – Funcionalização de compostos N-heterocíclicos visando a síntese 

de substâncias bioativas 

3.1 Objetivos Específicos 

Nesta etapa do trabalho os objetivos foram: 

• Preparar algumas quinazolinonas N-protegidas e quinazolinas halogenadas 

para o estudo de funcionalização; 

• Investigar a funcionalização de compostos N-heterocíclicos usando compostos 

organometálicos; 

• Estudar a reação de N-arilação de 4-cloroquinazolinas empregando reações de 

substituição nucleofílica aromática; 

3.2 Resultados e Discussão 



 

4 Capítulo II – Funcionalização de compostos heterocíclicos usando a 

troca halogênio-metal em microrreatores de fluxo contínuo 
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4 Capítulo II – Funcionalização de compostos heterocíclicos usando a troca 

halogênio-metal em microrreatores de fluxo contínuo 

Este trabalho foi desenvolvido durante um estágio no exterior, com uma Bolsa 

Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) da FAPESP (Processo: 2018/08856-5), no 

grupo do Prof. Dr. Paul Knochel (Ludwig-Maximilians-Universität) em colaboração com 

o aluno de doutorado Niels Weidmann, no período de 01/09/2018 até 31/01/2019.  

4.1 Introdução 

4.1.1 Microrreatores de fluxo contínuo e sua aplicação na preparação de 

compostos organometálicos 

Desde o surgimento da química orgânica sintética, importantes metodologias e 

reações foram desenvolvidas, no entanto, embora cada tipo de metodologia tenha 

suas peculiaridades, exigindo infraestruturas específicas, o modo em que as reações 

são conduzidas tanto em escala laboratorial quanto em escala industrial permanece o 

mesmo, ou seja, as reações são realizadas em batelada (MACHADO et al., 2014). 

Nesse âmbito, aliado à necessidade de criar metodologias mais eficientes e 

sustentáveis, os microrreatores de fluxo contínuo vêm ganhando força desde os anos 

de 1990. Antes de falarmos sobre as vantagens dessa nova tecnologia quando 

comparada às reações em batelada, vamos demonstrar aqui três importantes 

características derivadas do reduzido diâmetro dos reatores e do fluxo contínuo desse 

equipamento, que são (YOSHIDA; KIM; NAGAKI, 2011): 

1) Mistura rápida: A mistura se deve à difusão molecular e o tempo necessário 

para que esta difusão ocorra é proporcional ao quadrado do comprimento 

do caminho de difusão. Portanto, o encurtamento acentuado do caminho de 

difusão em um microrreator resulta em uma mistura rápida, a qual não pode 

ser obtida em batelada. 

2) Controle de temperatura: Os microrreatores possuem uma maior área 

superficial por unidade de volume do que os macrorreatores, 

consequentemente, a troca de calor ocorre rapidamente, possibilitando 

assim um rápido resfriamento ou aquecimento. 

3) Controle do tempo de residência: O tempo em que a solução permanece 

dentro do reator é denominado tempo de residência. Este tempo aumenta 

com o tamanho do canal e diminui com o aumento da taxa de fluxo. O 
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controle deste tempo pode ser determinante quando intermediários reativos 

instáveis estão envolvidos, visto que conforme estes intermediários são 

gerados, eles podem ser submetidos à reação com o próximo reagente 

antes da decomposição (Figura 10). Vale destacar, que a formação do 

intermediário reativo pode ser monitorada por técnicas analíticas acopladas 

ao microrreator, como por exemplo, espectroscopia de Infravermelho 

(BAUMANN, 2018). 

Figura 6. Controle do tempo de residência para evitar a decomposição do intermediário 
reativo 

 

Adaptado de: YOSHIDA; KIM; NAGAKI, 2011 

Estas três características permitem um controle preciso da estequiometria, da 

temperatura e do tempo de formação do intermediário reativo, resultando assim em 

reações mais seletivas e, consequentemente, com menor geração de subprodutos. 

Além dessa grande vantagem, os microrreatores de fluxo contínuo necessitam de 

pouco espaço físico para a instalação e operação do aparelho, permitem a aplicação 

de condições reacionais extremas (por exemplo, altas temperaturas), possuem alta 

reprodutibilidade e segurança inerente ao processo automatizado dos reatores e não 

requerem novos planejamentos para o escalonamento da reação, tais vantagens 

estão resumidas na figura 11 (FANELLI et al., 2017; GÉRARDY et al., 2018; 

GUTMANN; CANTILLO; KAPPE, 2015; MÁNDITY; ÖTVÖS; FÜLÖP, 2015; WILES; 

WATTS, 2014). 
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Figura 7. Vantagens da utilização de microrreatores de fluxo contínuo 

 

Adaptado de: FANELLI et al., 2017; GÉRARDY et al., 2018; GUTMANN; CANTILLO; KAPPE, 2015; 
MÁNDITY; ÖTVÖS; FÜLÖP, 2015; WILES; WATTS, 2014 

Desse modo, microrreatores de fluxo contínuo têm demonstrado sua 

aplicabilidade em várias áreas da síntese orgânica, tais como fotoquímica 

(POLITANO; OKSDATH-MANSILLA, 2018), eletroquímica (ATOBE; TATENO; 

MATSUMURA, 2018), biocatálise (THOMPSON et al., 2019), organometálicos 

(BENISCHKE et al., 2016; NOËL; BUCHWALD, 2011), dentre outros (LEY et al., 

2015). 

Em 2005, Yoshida introduziu o termo “Flash Chemistry” para designar um 

campo da síntese química, onde reações extremamente rápidas são conduzidas de 

uma maneira altamente controlada para produzir os produtos desejados com um alto 

grau de seletividade. Embora nesse trabalho tenha sido demonstrado inúmeros 

exemplos de síntese eletroquímica, tal designação pode ser expandida para qualquer 

reação que envolva intermediários reativos que possam ser controlados de forma 

precisa por microrreatores (YOSHIDA, 2010; YOSHIDA; NAGAKI; YAMADA, 2008).  

Nesse contexto, Yoshida e colaboradores demonstraram que um reagente 

altamente reativo (NAGAKI; KIM; YOSHIDA, 2008), como s-BuLi (108), reagiu de 

forma quimiosseletiva com 2-bromobenzoato de etila (107) a -48 °C em apenas 0,06 

s, levando à formação de um intermediário organolítio pela reação de troca Br/Li, o 

qual foi submetido à reação com diversos eletrófilos para fornecer os produtos do tipo 

109 em bons rendimentos (Esquema 49). A metodologia de troca Br/Li foi ainda 
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explorada para gerar diferentes intermediários de lítio e também em diferentes 

reações como homoacoplamento e aminação, sendo sempre muito rápida e algumas 

vezes a temperaturas mais amenas como 0 ou 20 °C (KIM; NAGAKI; YOSHIDA, 2011; 

KIM; YONEKURA; YOSHIDA, 2018; NAGAKI et al., 2008, 2011, 2012). 

Esquema 22. Troca Br/Li entre s-BuLi (108) e 2-bromobenzoato de etila (107) 

 

Fonte: NAGAKI; KIM; YOSHIDA, 2008 

Recentemente, o grupo do professor Ley demonstrou a aplicabilidade das 

reações de troca halogênio-metal e metalação em microrreatores de fluxo contínuo, 

além de projetar importantes equipamentos e dispositivos, como por exemplo, 

microrreatores criogênicos que podem alcançar a temperatura de -88 °C sem o uso 

do tradicional banho de acetona com gelo seco (NEWBY; BLAYLOCK; WITT; 

PASTRE; et al., 2014; NEWBY; BLAYLOCK; WITT; TURNER; et al., 2014; NEWBY; 

HUCK; et al., 2014). Dentre suas contribuições para essa área, podemos destacar a 

preparação do (E/Z)-tamoxifen, o qual é um pró-fármaco usado no tratamento do 

câncer de mama, que foi sintetizado por meio de quatro transformações químicas 

sequenciais de forma one-pot, ou seja, usando uma estratégia conhecida como 

telescoped synthesis. A síntese foi iniciada pela troca Br/Li entre um brometo de arila 

e n-BuLi, seguida pela adição a uma cetona para formar um alcóxido que, 

subsequentemente, foi reagido com anidrido trifluoracético e após adição de 

trietilamina uma reação de eliminação levou à formação do (E/Z)-tamoxifen em 84% 

de rendimento isolado, a mistura isomérica foi determinada como sendo (E/Z) = 25:75. 

Vale ressaltar que realizando a reação contínua durante um período de 80 minutos, 

foram obtidos 12,43 g do produto puro (MURRAY et al., 2013). 
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Nos últimos anos, o grupo do professor Knochel tem empregado os amidetos 

mistos de Mg/Li e Zn/Li e também a estratégia usando TMPLi na presença de sais 

metálicos, na metalação de compostos aromáticos e heteroaromáticos em 

microrreatores de fluxo contínuo (BECKER; GANIEK; KNOCHEL, 2015; BECKER; 

KNOCHEL, 2015, 2016; GANIEK et al., 2016; KETELS; KONRAD; et al., 2017; 

KETELS; ZIEGLER; KNOCHEL, 2017; PETERSEN; BECKER; KNOCHEL, 2014). 

Ainda, seu grupo de pesquisa demonstrou a preparação de intermediários do tipo 

carbamoil-lítio 113 nas condições de Barbier usando LDA (112), esta estratégia é uma 

valiosa ferramenta que permite gerar reagentes organometálicos na presença do 

eletrófilo. Interessantemente, essas reações foram realizadas a 25 °C em apenas 1 

minuto, e proporcionaram a formação de diversas α-hidroxi-amidas do tipo 114, 

utilizando diferentes aldeídos e cetonas (Esquema 50), enquanto tentativas de gerar 

tal intermediário a esta temperatura na ausência do eletrófilo, levaram à 

decomposição do mesmo (GANIEK et al., 2017). 

Esquema 23. Preparação de carbamoil-lítio 113 na presença de eletrófilos carbonílicos 111 
para levar a formação de α-hidroxi-amidas 114 

 

Fonte: GANIEK et al., 2017 

Devido ao alto caráter iônico e a baixa solubilidade de amidetos de sódio, sua 

utilização em reações de metalação tem sido pouco explorada. No entanto, 

Weidmann, Ketels e Knochel (2018) demonstraram a aplicação do diisopropilamideto 

de sódio (NaDA - 116) na metalação de diversos compostos aromáticos e 

heteroaromáticos do tipo 115 que, após a adição dos eletrófilos, produziram produtos 

do tipo 118 em bons rendimentos isolados (Esquema 51). Cabe destacar que tais 

intermediários organosódio foram gerados em fluxo contínuo em apenas 0,5 s e as 

temperaturas de metalação variaram de -78 até -20 °C. 
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Esquema 24. Sodiação de (hetero)arenos do tipo 115 usando NaDA (116), seguido por 
reação com diferentes eletrófilos 

 

Fonte: WEIDMANN; KETELS; KNOCHEL, 2018 

4.2 Objetivo Específico 

Nessa etapa do trabalho, objetivou-se estudar o uso de microrreatores de fluxo 

contínuo em reações de troca halogênio-metal envolvendo haletos de heteroarila, com 

o intuito de desenvolver metodologias sintéticas com condições reacionais mais 

amenas e, principalmente, com uma maior seletividade. 

4.3 Resultados e Discussão 
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