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RESUMO 
 

Bozzini, L. A. Aplicação de amidetos metálicos na funcionalização de aril-2-
oxazolinas de interesse sintético. 2019. 219f. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2019. 
 

As bases organometálicas mistas de zinco, magnésio e lítio já foram aplicadas 
com sucesso na funcionalização de vários anéis aromáticos e heteroaromáticos. No 
entanto, sua reatividade frente substratos importantes ainda não foi ompletamente 
estudada. Este é o caso das aril-2-oxazolinas, compostos importantes em química 
orgânica, encontrando aplicações como blocos de construção, catalisadores e 
ligantes na síntese assimétrica. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi o 
desenvolvimento de uma metodologia que permitisse a metalação direta de aril-2-
oxazolinas funcionalizadas com amidetos de magnésio, zinco e lítio, que podem 
tolerar a presença de diferentes grupos funcionais nos substratos. Fenil-2-oxazolinas 
que carregam grupos ciano, éster, amidas, pivalatos e carboxilatos podem ser 
funcionalizadas seletivamente na posição orto a oxazolina através da reação de 
TMPMgCl.LiCl ou TMP2Mg.2LiCl com o substrato apropriado. No caso de éster fenil-
2-oxazolinas a base TMP2Mg.2LiCl foi seletiva na metalação na posição orto ao grupo 
éster. A reação subsequente com diferentes eletrófilos forneceu os derivados 
funcionalizados com bons rendimentos. Os cálculos da teoria funcional da densidade 
(DFT) foram realizados para avaliar a influência dos substituintes do anel sobre a 
acidez dos hidrogênios aromáticos. Além disso, com o objetivo de demonstrar a 
importância sintética das metodologias desenvolvidas, estas foram aplicadas com 
sucesso na síntese de substâncias bioativas, como ftalidas e um análago de 
tamibaroteno. 

 
Palavras-chave: Oxazolinas, organometálicos, metalação. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Bozzini, L. A. Application of metal amide in functionalization of aryl-2-oxazolines 
of synthetic interest. 2019. 219f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 

Mixed organometallic bases of zinc, magnesium and lithium have already been 
successfully applied in the functionalization of various aromatic and heterocyclic rings. 
However, its reactivity against important substrates has not yet been fully studied. This 
is the case of aryl-2-oxazolines, compounds important in organic chemistry, finding 
applications as building blocks, catalysts and binders in asymmetric synthesis. Thus, 
the main objective of this work was the development of a methodology that allowed 
the direct metallation of functionalized aryl-2-oxazolines using magnesium, zinc and 
lithium amides, which can tolerate the presence of different functional groups in the 
substrates. Phenyl-2-oxazolines with cyano, ester, amide, pivalate and carboxylate 
groups may be selectively functionalized at the ortho oxazoline position by the reaction 
of TMPMgCl.LiCl or TMP2Mg.2LiCl with the appropriate substrate. In the case of the 
ester phenyl-2-oxazolines the base TMP2Mg.2LiCl was selective in the orto metallation 
in the ester group. Subsequent reaction with different electrophiles furnished the 
functionalized derivatives in good yields. Density functional theory (DFT) calculations 
were performed to evaluate the influence of the ring substituents on the acidity of the 
aromatic hydrogens. In addition, in order to demonstrate the synthetic importance of 
the methodologies developed, they were successfully applied in the synthesis of 
bioactive substances, such as phthalides and an analysis of tamibarotene. 

 
Keywords: Oxazolines, organometallic, metallation. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

4 Å MS                  “4 Ångstrom molecular sieve”  

ATRA                    “all-trans retinoic acid” 

Ar                          Aril 

Boc                        terc- butoxicarbonila 

Bu                         Butil 

CG/EM                  Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 

CG/FID                 Cromatografia gasosa com detector por ionização em chama 

CIPE                     “Complex induced proximity effect”  

CCD                     Cromatografia em camada delgada 

CDI                      Carbonildi-imidazol 

d                           Dupleto 

dd                         Duplo dupleto 

dt                          Duplo tripleto 

dq                         Duplo quarteto  

DMG                    “Direct metalation group” 

DOM                    “Direct ortho metalation”  

DMAP                  4-metilaminopiridina 

DIPA                    Di-isopropilamina  

DMSO                  Dimetilsulfóxido 

DMF                     Dimetilformamida 

Equiv.                  Equivelentes 



 
 

EMAR                  Espectrometria de massas de alta resolução 

HMBC                 Heteronuclear Multiple Bond Correlation 

HMQC                 Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation 

J                         Constante de acoplamento 

KHMDS              Bis(trimetilsilil)amideto de potássio 

LDA                    Di-isopropilamideto de lítio  

m                        Muitipleto 

m/z                     Relação massa carga 

MTBE                Éter metil terc-butílico  

M.O.                   Micro-ondas 

NBS                   N-Bromosuccinamida 

NFSI                  N-fluorobenzenosulfonamida  

ppm                   Partes por milhão 

p.f.                     Ponto de fusão  

Piv                     Pivaloíla 

Ph                      Fenil  

q                        Quarteto 

quint.                 Quinteto  

RMN 1H             Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

RMN 13C            Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 

s                         Simpleto 

t                          Tripleto 

td                        Triplo dupleto  



 
 

T.A.                     Temperatura Ambiente 

THF                     Tetra-hidrofurano 

TMP                     2,2,6,6-tetrametilpiperidina 

TMPLi                  2,2,6,6-tetrametilpiperidilamideto de lítio  

TMS                     Tetrametilsilano 

TMEDA                N,N-Tetrametiletilenodiamina 

δ                           Deslocamento químico 
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1.  Introdução 

 Atualmente, os pesquisadores que se dedicam à síntese e modificação estrutural de 

moléculas bioativas contam com uma quantidade enorme de “ferramentas sintéticas”, as quais 

são as diferentes estratégias e abordagens utilizadas para a preparação do composto desejado. 

Dentre os vários métodos sintéticos disponíveis, a utilização dos compostos organometálicos 

ocupa uma posição central na síntese orgânica, principalmente na formação de ligações 

carbono-carbono (KNOCHEL, 2005). Tratam-se de compostos que possuem, diretamente 

ligado ao átomo de carbono da molécula orgânica, um íon de caráter metálico que pode ser Li, 

Mg, Zn, Cu e Sn, entre outros. Sabe-se que o comportamento químico destes reagentes é 

dependente da natureza do íon metálico e da hibridização do carbono a este ligado, então é 

possível controlar a reatividade destas espécies através da variação dos substituintes ligados ao 

metal (KNOCHEL, 2005; SMITH, 1994). 

Uma ligação metal-carbono, por ser polarizada, geralmente apresenta caráter 

intermediário entre uma ligação iônica e uma ligação covalente. Assim sendo, quanto maior a 

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

mesma. Desta forma, a ligação Li-C é altamente polarizada em comparação à ligação Zn-C e, 

portanto, possui um maior caráter iônico e maior nucleofilicidade (HAIDUC; ZUCKERMAN, 

1985; CAREY; SUNDBERG, 2007). Todavia, apesar do carbono possuir um único valor 

numérico na escala de eletronegatividade de Pauling (2,5), sua eletronegatividade efetiva 

depende do seu estado de hibridização, ou seja, a eletronegatividade do átomo de carbono 

aumenta de acordo com a extensão do caráter s (HAIDUC; ZUCKERMAN, 1985), sendo 

possível controlar sua reatividade através da variação do metal e dos substituintes ligado a ele 

(SMITH, 1994). 

Entre os compostos organometálicos derivados dos Grupos IA e IIA, os mais comuns 

são os organolítio e organomagnésio. Os metais pertencentes a esses dois grupos são os 

elementos mais eletropositivos, e a polarização da ligação C-M aumenta a densidade eletrônica 

sobre o carbono, sendo essa distribuição eletrônica responsável pela alta nucleofilicidade e 

basicidade desses compostos (CAREY; SUNDBERG, 2007).  

Os compostos organometálicos podem realizar diferentes tipos de reações que 

dependem da reatividade do metal, da natureza do reagente, da característica do eletrófilo, da 

presença de outros metais, etc. As estratégias mais utilizadas de preparação de reagentes 

organometálicos envolvem reações de inserção oxidativa, onde é inserido um metal entre um 

átomo de carbono e um halogênio, troca halogênio/metal, que como o próprio nome já indica, 
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se trata da troca de um halogênio ligado ao átomo de carbono por um metal, reação de 

transmetalação, que é a troca de um metal por outro e reações de metalação, que é a substituição 

do átomo de hidrogênio ligado ao átomo de carbono por um metal (Figura 1) (KNOCHEL, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Preparação de reagentes organometálicos. 

 

1.1. Reações de metalação dirigida 

A metalação de um anel aromático consiste na transferência de um metal de um 

reagente organometálico ou amideto metálico para um substrato aromático pela troca com um 

átomo de hidrogênio. Alguns reagentes, como alquil-sódio e alquil-potássio, são fortes o 

suficiente para desprotonar o benzeno. Por outro lado, compostos organolítio necessitam de 

uma ativação adicional para que a reação ocorra eficientemente. No que diz respeito a 

influência de substituintes, anéis aromáticos com grupos funcionais contendo heteroátomos 

(grupos orto dirigentes) sofrem reação de metalação de maneira mais eficiente do que o 

benzeno, sendo essa reação denominada de metalação dirigida (ELSCHENBROICH; 

SALZER, 1992; RAPPAPORT, MAREK, 2008; WAKEFIELD, 1974).  

A reação de metalação dirigida ou orto metalação (DOM – Direct ortho Metalation) foi 

inicialmente descrita e de maneira independente por Gilman e Wittig, entre os anos 1939 e 

Inserção oxidativa Troca halogênio-metal 

Transmetalação Metalação  
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1940 (GILMAN; BEBB, 1939; WITTIG; FUHRMANN, 1940). Tal transformação baseia-se 

na desprotonação na posição orto de um anel aromático orientada por um grupo funcional 

contendo um heteroátomo (DMG – Direct Metalation Group), que, por sua vez pode reagir 

com diferentes eletrófilos gerando produtos 1,2-dissubstituídos (Esquema 1) (SNIECKUS, 

1990; EPSZTAJN; JÓZWIAK; SZCZESNIAK, 2006; SALOMONE; FLORIO, 2016; MIAH 

et al., 2018).  

 

Esquema 1. Reação de metalação dirigida. 

 

 Alguns grupos possuem um maior poder em reações de orto metalação do que outros. 

Não existem valores que mensurem essa maior capacidade de orto metalação, observa-se isso 

experimentalmente. Quando um composto é 1,4-di-substituído ou 1,2-di-substituído, a 

metalação será direcionada para o DMG com maior capacidade de orientar a reação, se suas 

forças forem semelhantes, a reação pode resultar em uma mistura de produtos. Já quando um 

composto é 1,3-di-substituído, a metalação pode ocorrer na posição entre os dois grupos através 

de uma coordenação cooperativa entre eles, ou ao lado do grupo com maior capacidade de 

orientação da reação, devido ao impedimento estérico presente (Figura 2) (SNIECKUS, 1990; 

MIAH et al., 2018). 

 

Figura 2. Hierarquia de DOM em compostos aromáticos isômeros substituídos por DMG. 

 

Os grupos orto dirigentes podem influenciar a metalação dirigida por meio de 

proximidade induzida pelo complexo CIPE (Complex-Induced Proximity Effect). Essa 

influência pode se dar de duas formas: (1) por quelação, (a) estabilizando o metal na posição 

orto ou (b) por quelação no estado de transição ou (2) por efeito indutivo, (c) estabilizando a 
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carga negativa na posição orto e/ou (d) diminuindo o pKa do átomo de hidrogênio adjacente a 

este (Figura 3) (SNIECKUS, 1990; MONGIN; QUÉGUINER, 2001; BEAK; MEYERS, 1986).  

 

Figura 3. Efeito do grupo orto dirigente.  

 

Uma variedade de grupos orto dirigentes foi estudada ao longo das décadas por diversos 

grupos, e alguns deles estão exemplificados na figura 4. Como podemos observar, diversos 

grupos funcionais, como ésteres, amidas, metoxilas, ciano, carbamatos, oxazolinas, haletos 

entre outros, podem ser utilizados como orto dirigentes capazes de facilitar as reações de 

metalação dirigida gerando arenos di-substituídos (WAKEFIELD, 1974; RAPPOPORT; 

MARECK, 2008; CLAYDEN; STIMSON; KEENAN, 2006). 

 

Figura 4. Exemplos de grupos orto dirigentes.  

 

Diversos compostos heterocíclicos aromáticos sem grupo orto dirigentes também são 

susceptíveis a reações de metalação dirigida. Tais reações são favorecidas principalmente pelo 

efeito indutivo retirador de elétrons do heteroátomo, que tornam o hidrogênio vizinho a esse, 

razoavelmente ácido. Em muitos casos, mesmo com a presença do DMG a reação se processa 

adjacente ao heteroátomo (MONGIN; QUÉGUINER, 2001; TURCK et al., 2001). 

As primeiras bases utilizadas nas reações de metalação dirigida foram os alquil-lítios, 

como n-BuLi, sec-BuLi, t-BuLi, MeLi. A alta solubilidade em éteres e alcanos, além da 
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facilidade de serem obtidas comercialmente, permitiram a utilização dessas bases fortes na 

metalação de diversos arenos e heteroarenos (ROPPOPORT; MARECK, 2008; WAKEFIELD, 

1974).  Graças a sua ampla aplicabilidade, tais reagentes são frequentemente utilizados tanto 

na síntese de moléculas com atividade biológica como na de produtos naturais. Um exemplo 

interessante dessa aplicação é na síntese do efavirenz (Esquema 2) (THOMPSON et al., 1998), 

um potente antiviral que, em combinação com outro antiviral, o indinavir, apresenta excelentes 

resultados no tratamento da AIDS (HASS et al., 2001). 

 

Esquema 2. Síntese do efavirenz. 

 

Apesar de amplamente utilizado em diversos tipos de reações, os reagentes alquil-lítio 

possuem desvantagens que limitam seu uso em reações de metalação dirigida diante de alguns 

substratos: (1) baixa tolerância a grupos funcionais sensíveis como ésteres, cetonas, nitrilas, 

principalmente pela alta nucleofilicidade desses reagentes, (2) substratos halogenados podem 

sofrer reações competitivas de troca halogênio-lítio, (3) diversos compostos heterocíclicos 

sofrem reações competitivas de adição nucleofílica (RAPPOPORT; MARECK, 2008; SMITH, 

1994; BRUCKNER, 2002; CLAYDEN; STIMSON; KEENAN, 2006). Diante disso, na metade 

do século passado, amidetos de lítio começaram a ser estudados, sendo, desde então, 

ferramentas primordiais em reações de metalação dirigida (RAPPOPORT; MARECK, 2008; 

SMITH, 1994; COLLUM; MCNEIL; RAMIREZ, 2007; GALIANO-ROTH; COLLUM, 1989; 

HAAG et al., 2011; HAMELL; LEVINE, 1950; MOGIN; QUÉGUINER, 2001; TURCK et al., 

2001).  

Em 1950, Hamell e Levine sintetizaram os primeiros amidetos de lítio, o dietilamideto 

de lítio, o di-isopropilamideto de lítio e o N-fenil-N-metilamideto de lítio (HAMELL; LEVINE, 

1950). Os estudos pioneiros desses pesquisadores possibilitaram a síntese de outros amidetos 

de lítio e diversos estudos sobre a sua reatividade e estrutura. Na figura 5 podemos visualizar 

a estrutura de alguns amidetos de lítio que são mais comumente utilizados na síntese orgânica. 
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Figura 5. Amidetos de lítio mais populares empregados em síntese orgânica. 

 

Geralmente, os amidetos de lítio apresentam as mesmas características em termos de 

agregação e solvatação que os compostos organolítios. A ligação N-Li tem propriedades 

análogas à ligação C-Li, já que ambas possuem forte caráter iônico. Apesar disso, os di-

alquilamidetos de lítio, por serem estericamente mais impedidos, geralmente agem 

exclusivamente como bases, sendo considerados reagentes pouco nucleofílicos 

(WAKEFIELD, 1974; RAPPORT; MAREK, 2008; SMITH, 1994).  

Um exemplo interessante da importância desses amidetos de lítio em reações de 

metalação dirigida pode ser observado utilizando metoxipirimidina, metoxipirazina e 

metoxipiridazina como substratos. A reação destes compostos com 2,2,6,6-

tetrametilpiperidilamideto de lítio (TMPLi) (6) seguida da adição de benzaldeído levou à 

formação de compostos bi e tri funcionalizados com bons rendimentos (Figura 6) (MATTSON; 

SLOAN, 1990).  

 
 

Figura 6. Reações de metoxipirimidina, metoxipirazina e metoxipiridazina com TMPLi. 
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Um outro exemplo onde bases de lítio já foram empregadas foi na síntese da Botrilazina 

A (16) (Esquema 3) (BURON et al., 2005), um alcaloide pirazínico que apresenta 

citotoxicidade contra células tumorais humanas.  

 

Esquema 3. Síntese total da Botrilazina A. 

 

Apesar de muito utilizados em reações de metalação dirigida, os intermediários 

formados a partir de reagentes organolítio, por serem altamente reativos, podem gerar diversos 

subprodutos indesejados tais como dímeros e produtos de adição nucleofílica nos grupos 

funcionais presentes nos referidos reagentes (RAPPOPORT; MARECK, 2008).  Além disso, a 

necessidade de utilizar baixas temperaturas para que a reação seja seletiva e a necessidade de 

preparação in situ desses reagentes (baixa estabilidade em temperatura ambiente) dificulta a 

reprodução dessas reações em escala industrial (EATON; MARTIN, 1988).  

Para contornar tais inconveniências, o uso de reagentes organomagnésio ou 

organozinco é uma boa alternativa, pois nestes casos o maior caráter covalente da ligação 

carbono-metal faz com que os reagentes produzidos sejam mais estáveis. Os reagentes do tipo 

organomagnésio foram desenvolvidos por Victor Grignard, que foi contemplado, em 1912, 

com o Prêmio Nobel de Química por este trabalho (RAPPOPORT; MAREK, 2008; SMITH, 

1994). Os reagentes de Grignard (RMgX) são formados pela reação de inserção oxidativa entre 
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o magnésio metálico e um haleto de alquila ou arila. A ligação C-Mg também se apresenta com 

a carga negativo no o átomo de carbono, porém o caráter da ligação é mais covalente quando 

comparada à C-Li (BOUDIER et al., 2000).  

Quanto a estrutura, os organomagnésios são representados como monômeros, porém 

em solução as espécies do tipo RMgX estão em equilíbrio com dialquilmagnésio ou 

diarilmagnésio e o haleto de magnésio, o qual é conhecido como equilíbrio de Schlenk 

(Esquema 4). Ashby e colaboradores relataram que em solventes etéreos, as espécies estão 

presentes com predomínio monomérico (ASHBY; PARRIS, 1971). Em THF, predominam 

espécies 18, 19 e 20. Contudo, a composição do equilíbrio depende do solvente utilizado, sendo 

possível até encontrar estruturas nas formas diméricas e triméricas. Convém ressaltar, que as 

soluções etéreas de organomagnésios são estáveis se armazenadas sob atmosfera de nitrogênio 

em tubo selado (GILMAN; ESMAY, 1957).  

 

Esquema 4. Equilíbrio de Schlenk.  

 

 Alguns outros exemplos destas bases de magnésio são: a) Bases de Hauser (R2NMgX 

e (R2N)2Mg) que permitiram a metalação de alguns substratos contendo grupos funcionais 

sensíveis. Contudo apresentavam uma baixa solubilidade em solventes orgânicos, fazendo-se 

necessário o seu uso em excesso (até 12 equivalentes) (EATON; LEE; XIONG, 1989; EATON; 

XIONG; GILARD, 1993; HAUSER; WALKER, 1947; KONDO; YOSHIDA; SAKAMOTO, 

1996; OOI; UEMATSU; MARUOKA, 2003; SHILAI; KONDO; SAKAMOTO, 2001); b) os 

organomagnesiatos de lítio (R3MgLi, R2Mg(TMP)Li) permitiram a metalação de diversos 

compostos em temperaturas mais amenas quando comparadas as bases de lítio e demonstraram 

maior reatividade que as bases de Hauser (ANDRIKOPOULOS et al., 2005; AWAD et al., 

2004; GRAHAM et al., 2006; MULVEY et al. 2007).  

Estas bases tornaram-se desde então bastante promissoras. Eaton et al., demonstrou o 

potencial das bases Hauser na orto magnesiação de compostos aromáticos (Esquema 5). Desta 

forma, a reação de metalação do benzoato de metila (23) foi realizada a 25 °C com excesso de 

TMP2Mg em THF para fornecer o intermediário de magnésio 24, que após a adição de dióxido 

de carbono e diazometano forneceu o ftalato de dimetila 25 em 81% de rendimento (Esquema 

5) (EATON; LEE; XIONG, 1989; EATON; XIONG; GILARDI, 1993).  
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Esquema 5: Orto magnesiação seletiva do benzoato de metila com TMP2Mg. 

 

Outro exemplo da utilização da base de Hauser foi a reação entre o substrato 26 com 

excesso de TMP2Mg, seguido pela carboxilação e esterificação formando o composto 27 em 

87% de rendimento (Esquema 6) (EATON; LEE; XIONG, 1989; EATON; XIONG; 

GILARDI, 1993).  

 

Esquema 6: Orto magnesiação seletiva da dicarboxiamida com TMP2Mg. 

 

Em 2006, Knochel e colaboradores desenvolveram uma nova classe de bases mistas de 

lítio e magnésio ou zinco (R2NMgCl.LiCl, R2NZnCl.LiCl e (R2N)2Mg.2LiCl) (KRASOVSKIY; 

KRASOVSKAYA; KNOCHEL, 2006; CLOSOSKI; ROHBOGNER; KNOCHEL, 2007). Essa 

combinação de amidetos metálicos estericamente impedidos (pouco nucleofílicos) com LiCl 

fez com que essas bases apresentassem maior solubilidade em THF e maior capacidade de 

metalação que as correspondentes convencionais, permitindo acesso a novos reagentes 

aromáticos ou heteroaromáticos contendo grupos funcionais sensíveis como éster, nitrila e 

cetona (KRASOVSKIY; KRASOVSKAYA; KNOCHEL, 2006; CLOSOSKI; ROHBOGNER; 

KNOCHEL, 2007; AMARAL et al., 2015; BATISTA et al., 2015; SANTOS et al., 2015; 

ROHBOGNER; CLOSOSKI; KNOCHEL, 2008; ROHBOGNER et al., 2009; MONZÓN; 

TIROTTA; KNOCHEL, 2012; BALKENHOHL et al., 2018; MURIE et al., 2018) . Na figura 

7, encontram-se alguns exemplos destas bases. 
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Figura 7. Exemplos de novas bases mistas de lítio e magnésio. 

 

Particularmente, a grande solubilidade da TMPMgCl.LiCl sugere que este amideto de 

magnésio tem uma estrutura monomérica. Isto foi mais tarde confirmado por Mulvey e 

colaboradores (GARCÍA-ÁLVAREZ et al., 2008), que através da resolução de sua estrutura 

cristalina descobriram que dois átomos de cloro estão em ponte com dois metais Mg e Li 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Estrutura da TMPMgCl.LiCl (28). 

 

Logo após o desenvolvimento das bases de Knochel-Hauser, seu grupo realizou a 

síntese total do Talnetant (37) (BOUDET; LACHS; KNOCHEL, 2007) um antagonista seletivo 

de NK-3, relacionado a tratamento de ansiedade e esquizofrenia (GIARDINA et al., 1999), 

demonstrando assim a aplicabilidade desse reagente na síntese de agentes terapêuticos 

(Esquema 7). 
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Esquema 7. Síntese do Talnetant.  

 

Em 2016, o mesmo grupo (NICKEL et al.; 2016) demonstrou a aplicabilidade do 

TMPMgCl.LiCl na preparação do alcalóide marinho Rigidin A (41), que possui uma potente 

atividade antagônica da calmodulina (KOBAYASHI et al.; 1990). Na etapa inicial, foi 

realizada uma dupla iodação, usando uma estratégia de magnesiação sequencial da 2,4-

dimetoxipirimidina (38) (Esquema 8).  

 

Esquema 8. Síntese da Rigidin A.  

 

Reações de metalação sucessivas usando TMPMgCl.LiCl podem permitir a preparação 

de compostos aromáticos totalmente funcionalizados (HAAS; MOSRIN; KNOCHEL, 2013; 

LIN; BARON; KNOCHEL, 2006; PILLER; KNOCHEL, 2009).  Nesse contexto, Piller e 
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Knochel descreveram a funcionalização das quatro posições do tiofeno (PILLER; KNOCHEL, 

2009). Assim, a reação com o 2,5-diclorotiofeno (42) com TMPMgCl.LiCl seguida pela reação 

com cianoformiato de etila (43) levou ao tiofeno éster-substituído 44 em 76% de rendimento. 

Uma segunda metalação do composto 44 com subsequente reação de acilação, gerou o tiofeno 

45 em 67% de rendimento. Após a remoção dos dois átomos de cloro, mais duas metalações 

foram realizadas gerando o produto 48 completamente funcionalizado em bons rendimentos 

(Esquema 9). 

 

 

Esquema 9. Metalações sucessivas do 2,5-diclorotiofeno. 

 

De maneira geral, entre os amidetos mistos de magnésio-lítio e zinco-lítio, a base 

TMP2Mg.2LiCl (29) mostrou ser a mais poderosa e seletiva. Um exemplo de sua aplicação na 

preparação do ácido 6-hexil-salicílico (52) (CLOSOSKI; ROHBOGNER; KNOCHEL, 2007), 

um produto natural que compõem o óleo de Pelargonium sidoides DC (Geranaceae), extraído 

de sua raiz (KAYSER et al., 1998), é apresentado no esquema 10. 

 

Esquema 10. Síntese do ácido 6-hexil-salicílico.  
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 Em razão da grande eficiência das bases do tipo R2NMgCl.LiCl e (R2N)2Mg.2LiCl 

diante de diversos substratos, estas foram objeto de uma patente internacional, cujo registro foi 

licenciado para empresa Chemetall (UNIVERSITY MUNICH LUDWIG MAXIMILIANS, 

2008). Atualmente, a base TMPMgCl.LiCl é comercializada pela empresa Sigma-Aldrich. 1 

 

1.1.1. Regiosseletividade das reações de metalação dirigida 

A regiosseletividade de uma reação de metalação dirigida depende do controle cinético 

ou termodinâmico da reação, que por sua vez dependem da natureza da base utilizada, do DMG 

presente na estrutura, do solvente empregado, da temperatura e tempo reacional. 

Alguns exemplos indicam a mudança da regiosseletividade com o avanço do tempo 

e/ou mudança de temperatura reacional. Por exemplo, o dibenzotiofeno (53), quando 

submetido à reação de metalação com 2 equivalentes de n-BuLi/TMEDA a 0 °C, levou somente 

ao produto de dupla litiação nas posições orto ao átomo de enxofre (54) (Esquema 11). 

Entretanto, quando aquecido, o substrato 54 sofreu isomerização que forneceu o produto litiado 

nas posições 1 e 9 do anel (56) (HAENEL et al.; 1993).  

 

Esquema 11. Litiação do dibenzotiofeno em diferentes temperaturas. 

 

 Efeito similar foi observado quando a 3-fluoro-piridina (58) reagiu com n-

BuLi/TMEDA a -40 °C nos intervalos de 30 min, 1 h, 2 h, 4 h e 6 h, sendo posteriormente 

tratada com TMSCl. Como detalhado na Tabela 1, o aumento do tempo reacional favorece, 

quase que exclusivamente, a formação do produto termodinâmico 62. A repulsão do par de 

                                                           
1 Disponível em <https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/703540?lang=pt&region=BR>. Acesso 

em: 10 Ago. 2018. 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/703540?lang=pt&region=BR
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elétrons livres do nitrogênio leva à maior estabilização quando a metalação e, posterior 

substituição, ocorre na posição 4 (Tabela 1) (MARSAIS; QUEGUINER, 1983).  

Tabela 1. Efeito do tempo reacional em reações de metalação dirigida com 3-fluoropiridina 

 

 Lin e colaboradores, em 2006, demonstraram outra variante responsável pela alteração 

na razão regioisomérica em reações de metalação dirigida, a mistura de solvente (LIN; 

BARON; KNOCHEL, 2006). Os autores evidenciaram que a metalação do composto 63 com 

TMPMgCl.LiCl gerou uma desprotonação competitiva do próton H-1 com o próton H-2 em 

uma proporção de 90:10 em THF como solvente; todavia, foi possível um aumento dessa 

proporção (98,5:1,5) quando uma mistura de solventes, THF/Et2O (1:2), foi empregada 

(Esquema 12).  

 

Esquema 12. Metalação usando TMPMgCl.LiCl em diferentes solventes. 

 

 Outra variante muito utilizada pelos químicos sintéticos na metalação regiosseletiva de 

um anel aromático é o emprego de diferentes bases metálicas. Murie e colaboradores 

demonstraram que dependendo da base utilizada, no caso LDA, TMPMgCl.LiCl ou 

TMPZnCl.LiCl a substituição em cloro quinolinas ocorria em uma posição do anel (Esquema 

13).  No caso do LDA o hidrogênio abstraído era o mais ácido na posição 3 e no caso do 
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TMPMgCl.LiCl ou TMPZnCl.LiCl o hidrogênio abstraído era o da posição 8 (MURIE et al., 

2018). Cálculos computacionais ajudaram a investigar como os substituintes cloro influênciam 

na acidez dos hidrogênios aromáticos. Uma vez que o LDA abstrai o hidrogênio mais ácido, a 

metalação utilizando amidetos mistos de lítio-magnésio e zinco-lítio resulta da pré-

coordenação com o átomo de nitrogênio do anel quinolínico.  

 

Esquema 13. Metalação de cloro quinolinas usando LDA e TMPMgCl.LiCl.  

1.2. 2-Oxazolinas e sua reatividade 

Oxazolinas constituem uma ampla família de heterocíclicos de cinco membros, 

contendo um átomo de nitrogênio, um átomo de oxigênio e uma dupla ligação. A ligação dupla 

pode estar localizada em uma das três posições neste anel, tornando possível a existência de 

três anéis diferentes de oxazolina (Figura 9). A estrutura da 2-oxazolina é a mais comum, com 

3-oxazolinas e 4-oxazolinas existentes principalmente como compostos de pesquisa de 

laboratório (FRUMP, 1971). 

 

Figura 9. Estrutura das oxazolinas 

 

2-oxazolinas possuem grandes utilidades sintéticas e presente em compostos com 

importantes atividades farmacológicas tais como: antibiótico (PADMAVATHI et al., 2009), 

anti-inflamatória (KHANUM; KHANUM; SHASHIKANTH, 2008), antimalárico (GORDEY 
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et al., 2011), anticancerígeno (LI et al., 2002), antidepressivo (HARNDEN; RASMUSSEN, 

1970) dentre outros  (BANSAL; HALVE, 2014).  Além disso, seu esqueleto está presente em 

muitos produtos naturais (TAN et al., 2000).  Por exemplo, o composto BE-70016 (69), isolado 

da Actinoplanes sp., pode ser utilizado no controle de tumores em humanos e em ratos (Figura 

10) (SAKAKURA et al., 2007).  Já a plantazolicina A (70) (Figura 10) é um antibiótico natural 

que foi isolado por uma bactéria gram positiva do gênero Bacillus amyloliquefaciens, sendo 

que ela tem sido especificamente identificada como um agente bactericida ativo contra Bacillus 

anthracis. Essa espécie de bacilo foi a primeira bactéria descrita como causadora da zoonose 

Anthrax, que é uma doença infecciosa aguda e a infecção por Antrax em seres humanos pode 

causar a morte (WILSON; FENNER; LEY, 2014).  

 

Figura 10. Produtos naturais contendo oxazolinas. 

 

Dos diversos métodos de preparação de 2-oxazolinas descritos na literatura, podemos 

destacar as seguintes estratégias: (A) reação de cloretos de ácido com aminoálcool, (B) síntese 

oxidativa das 2-oxazolinas a partir de aldeídos e (C) processo one-pot da condensação de um 

aminoálcool com nitrila sob temperatura elevada (Esquema 14). 

 

Esquema 14. Métodos de se preparar 2-oxazolinas. 



 Introdução 18 
 

As três etapas do método A geralmente resulta no isolamento do produto em bons 

rendimentos. Inicialmente, o ácido carboxílico é convertido em seu respectivo cloreto de acila 

na presença de SOCl2. Em seguida, após a reação com o aminoálcool desejado, a hidroxila é 

convertida em um bom grupo abandonador e a molécula é ciclizada em condições básicas 

(GANT; MEYERS, 1994).  

 Métodos oxidativos para a formação de heterociclos são atrativos e muitos podem ser 

encontrados visando a formação de benzoxazóis (KAWASHITA et al., 2003), benzimidazóis 

(CHANG; ZHAO; PAN, 2002) e imidazóis (FUJIOKA et al., 2005; ISHIHARA; TOGO, 2006; 

GOGOI; KONWAR, 2006) a partir de aldeídos. Entretanto, a síntese oxidativa de 2-oxazolina 

utilizando aldeído não é muito comum. Contudo, Schwekendiek e Glorius reportaram um 

método versátil que se mostrou bastante promissor para a síntese oxidativa de 2-oxazolinas, 

onde ocorre a condensação de um aldeído (71) com um aminoálcool  (72) conduzindo à 

formação de uma oxazolidina (73) e com subsequente oxidação, gerando uma oxazolina (74) 

(Esquema 15) (SCHWEKENDIEK; GLORIUS, 2006). 

 

Esquema 15. Preparação de 2-oxazolinas a partir de aldeídos. 

 

 Outro método bastante utilizado e muito eficiente na síntese de 2-oxazolinas foi descrito 

por Witte e Seeliger em 1974 e consiste no processo one-pot catalisado por ácido de Lewis, 

onde ocorre a condensação de um aminoálcool com uma nitrila à elevadas temperaturas 

(WITTE; SEELINGER, 1974). Este método de preparação é utilizado até hoje. Em 2006, 

Robert e colaboradores aplicaram esta metodologia na síntese de derivados do ácido nicotínico 

(ROBERT et al., 2006), no qual utilizaram-se cloreto de zinco como ácido de Lewis e então 

foi adicionado o aminoálcool (76) à 5-bromonicotinonitrila (75) em clorobenzeno para 

formação da bromo-piridina-oxazolina (77) (Esquema 16). 

 

Esquema 16. Preparação de oxazolinas a partir de nitrilas. 
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O uso da função 2-oxazolina para mascarar um grupo ácido carboxílico é uma estratégia 

clássica na síntese orgânica (FRUMP, 1971; GANT; MEYERS, 1994). Esta função também 

possui muitas outras aplicações como em reações de ativação C-H,  como auxiliares quirais em 

síntese assimétrica (CAPRIATI et al., 2007; GIRI; CHEN; YU, 2005; OLIVEIRA et al., 2007) 

e em ciências de materiais (ZENG et al., 2011; CHE et al., 2016). Elas também são ligantes 

importantes em química de coordenação (BRAUNSTEIN; NAUD, 2001; ZHANG; 

PATTACIANI; BROUNSTEIN, 2010; DESIMONE; FAITA; JORGENSEN, 2006; 

HARGADEN; GUIRY, 2009) sendo piridino-bis-2-oxazolinas (PYBOX) (DESIMONE; 

FAITA; JORGENSEN, 2006) e bis-oxazolinas (BOX) (HARGADEN; GUIRY, 2009)  os 

derivados mais utilizados. Além disso, as 2-oxazolinas são amplamente aplicadas como 

ligantes de inúmeras reações importantes, como as adições de Michael assimétricas 

(KIKUSHIMA et al. 2011), aldol e nitro-aldol (reação de Henry) (WOLINSKA, 2014), Diels-

Alder e ciclização hetero-Diels-Alder (KELLEHAN et al., 2013), alquilação de Friedel-Crafts 

(FAITA et al.; 2010), ciclopropanação (GOK; NOEL; VAN DER ETCKEN, 2010), reação de 

Heck (MEI; PATEL; SIGMAN, 2014) e Heck-Matsuda (OLIVEIRA, ANGNES, CORREIA, 

2013), apenas para citar algumas. A orto-litiação de fenil-2-oxazolinas, relatada pela primeira 

vez por Meyers (MEYERS; MIHELICH, 1975; MEYERS; AVILA, 1981; MEYERS; 

REUMAN; GABEL, 1981) e colaboradores, é uma estratégia poderosa para sintetizar 

compostos aromáticos funcionalizados (BEAK; MEYERS, 1986; SAMMAKIA; LATHAN, 

1996; RATHMAN; BAILEY, 2009; PANSEGRAU; RIEKER; MEYERS, 1988; MAYERS; 

PANSEGRAU, 1983; CHADWICK et al. 2007).  

A metalação de fenil-2-oxazolinas com bases de lítio é uma das reações clássicas da 

literatura. Várias bases de alquillítio são aplicadas nessas reações, porém o n-BuLi é a mais 

frequentemente utilizado na orto desprotonação de fenil-2-oxazolinas (BEAK; MEYERS, 

1986). É bem conhecido que os anéis oxazolínicos são grupos orto dirigentes, e a metalação 

orto dirigida destes compostos pode ocorrer via coordenação com o nitrogênio ou o oxigênio 

do anel oxazolínico (Esquema 17) (SAMMAKIA; LATHAM; SCHAAD, 1995; SAMMAKIA; 

LATHAM, 1996). Tais reações acontecem provavelmente em duas etapas (Esquema 17), sendo 

que a primeira se dá por meio de um complexo intermediário (79) no qual os grupos reativos 

estão próximos e a segunda consiste na desprotonação ou no ataque nucleofílico, dependendo 

da reação que se deseja realizar. 
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Esquema 17. Orto desprotonação de feniloxazolinas via complexação com nitrogênio. 

 

Com base nestes estudos de metalação, Nakano e colaboradores (NAKANO; UCHIDA; 

FUJIMOTO, 1989) reportaram a eficiência da orto metalação na síntese do AC-5-1 (84), um 

potente inibidor de lipoxigenase. Neste caso, a aril-2-oxazolina 82 foi submetida a litiação com 

n-BuLi, seguida pela adição do eletrófilo gerando o composto 83 contendo um anel aromático 

tetrassubstituído com 60% de rendimento (Esquema 18).  

 
Esquema 18. Síntese do AC-5-1. 

 

Complexos (η6-Areno) dicarbonil(trifenilfosfina) de cromo (0) oxazolina sofrem orto 

litiação em reação com alquil lítios em éter etílico. Esta desprotonação pode ser regulada pela 

presença ou ausência de TMEDA. Uma variedade de complexos 1,2-di-substituido (η6-areno) 

cromo (0) oxazolina enantiomericamente puros 87 e 88 podem ser preparados em uma simples 

etapa sintética (Esquema 19) (OVERMAN; OWEN; ZIPP, 2002).  
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Esquema 19. Litiação de Complexos (η6-Areno) dicarbonil(trifenilfosfina) de cromo (0) 

oxazolina.  

 

A metodologia usando oxazolina como grupo orto dirigente também foi aplicada na 

síntese diastereosseletiva do biaril 91 a partir da aril-2-oxazolina derivada do valinol 

enantiomericamente pura (89), que foi primeiramente litiada e depois tratado com CuBr·SMe2 

e finalmente oxidada com 1-(3,5-dinitrobenzoil)-4-metilpiperazina (92) para fornecer 91 

(Esquema 20) (SURRY et al., 2005). 

 

Esquema 20. Síntese de biaril a partir da litiação de 2-oxazolinas. 

 

O protocolo de acoplamento cruzado de Negishi foi usado na síntese da Telmisartana 

(95), um antagonista do receptor angiotensina II, a partir da fenil-2-oxazolina 78 (Esquema 21) 

(KUMAR; GHOSH; MEHTA, 2010).  
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Esquema 21. Síntese da Telmisartana. 

 

A orto litiação pode ser usada na síntese de R118 A-D, antagonistas não esteroidal do 

receptor de estrogênio (HORI et al., 1993).  A síntese total de R1128 A-D (99a-99d) é 

apresentada no Esquema 22. A Orto litiação da aril-2-oxazolina 96 com sec-BuLi (1,2 equiv) 

em THF, seguida pelo tratamento com iodoalcanos apropriados deu origem aos orto produtos 

97a-97d. Estes compostos foram litiados novamente com sec-BuLi (1,2 equiv) em THF e 

tratados com 3,5-dimetoxibenzaldeído. Os produtos brutos de adição não foram isolados, mas 

sujeitos a lactonização mediada por ácido trifluoroacético (TFA) para as ftalidas 98a-98d. Após 

mais três etapas reacionais os compostos desejados foram obtidos com sucesso (Esquema 22) 

(FUKUDA et al., 2012)  

 

Esquema 22. Síntese de R118 A-D. 
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Porém, alguns inconvenientes estão descritos na literatura quanto a utilização das bases 

de lítio (GANT; MEYERS 1994; PANSEGRAU; RIEKER; MEYERS, 1988; MEYERS; 

PANSEGRAU, 1985; MEYERS; PANSEGRAU, 1983). Por exemplo, assim como em outros 

haletos aromáticos, é bem conhecido que a litiação de haletos de arila pode ser complicada 

devido à formação de intermediários de benzino (Esquema 23). Contudo, estudos pioneiros de 

Meyers e colaboradores mostraram que benzino-oxazolinas são facilmente geradas pela orto 

litiação de fenil oxazolinas substituídas com cloro e iodo na posição meta através do 

aquecimento da mistura reacional de -78°C a -15°C (RATHMAN; BAILEY, 2009; 

PANSEGRAU; RIEKER; MEYERS, 1988) formando uma mistura de regioisômeros do tipo 

102 e 103. 

 

Esquema 23. Formação dos regioisômeros 102 e 103 via intermediário benzino. 

 

Estudando a reatividade de aril-2-oxazolinas, Robert e colaboradores investigaram a 

utilização de amidetos de lítio como LDA e TMPLi na funcionalização da 3-bromo-piridina-

oxazolina (77a) com o intuito de produzir análogos do ácido nicotínico (ROBERT et al., 2006). 

Neste trabalho também foi avaliada a litiação regiosseletiva com amidetos utilizando diferentes 

eletrófilos ou reações de acoplamento cruzado de Negishi com iodetos de arila a fim de 

sintetizar análogos do ácido nicotínico (Esquema 24). 
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Esquema 24. Substituição e arilação C-2 e C-4 da 3-bromo-piridina-oxazolina.  

 

Ainda sobre a reatividade das 2-oxazolinas diante de compostos organometálicos, 

Bellamy e colaboradores descreveram a funcionalização orto dirigida de arenos utilizando 

magnesiatos (BELLAMY et al., 2010). Neste trabalho foi investigada a magnesiação de azinas, 

azóis e oxazolinas utilizando a tris- e tetra(alquil) magnesiatos de lítio (Bu3MgLi e Bu4MgLi2). 

O foco do trabalho foi a orto magnesiação de aromáticos com grupos orto dirigentes retiradores 

de elétrons. Então, 2-oxazolinas foram tratadas com Bu3MgLi, e a completa magnesiação foi 

verificada pela adição de iodo levando à derivados orto iodados. Outros intermediários de 

arilmagnesiatos foram avaliados na preparação de arenos funcionalizados com reações de 

acoplamento cruzado de Negishi catalisada por dicloreto de [1,1'-bis (difenilfosfino) ferroceno] 

paládio (II) (PdCl2ddpf) com rendimentos que variaram de 40 a 62% (Esquema 25). 

 
Esquema 25. Metalação de fenil e ariloxazolinas usando Bu3MgLi. 
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Em 2015, o nosso grupo de pesquisa demonstrou que a base de TMPMgCl.LiCl foi 

eficiente na preparação de fenil-2-oxazolinas difuncionalizadas a partir da reação de halofenil-

2-oxazolinas e TMPMgCl.LiCl. As condições da metalação foram suaves e a reação dos 

intermediários organomagnésio com diferentes eletrófilos levou aos produtos em rendimentos 

que variaram de razoáveis a muito bons (Esquema 26) (BATISTA et al., 2015). 

 

 

Esquema 26. Metalação de halofenil-2-oxazolinas usando TMPMgCl.LiCl. 

 

Recentemente, a metalação da 4,4-dimetiloxazolina (115) utilizando bases de zinco do 

tipo TMPZnCl.LiCl visando à preparação de novas aril-2-oxazolinas foi reportada por Haas e 

colaboradores (HAAS et al., 2015). Neste trabalho, foi apresentada uma nova metodologia de 

funcionalização do anel oxazolínico utilizando cloretos de acila e reações de acoplamento 

cruzado de Negishi catalisada por paládio que permitiram a obtenção de compostos com 

rendimentos satisfatórios (Esquema 27).  

 
Esquema 27. Metalação de 4,4-dimetiloxazolina utilizando bases de zinco do tipo 

TMPZnCl·LiCl visando à preparação de novas aril-2-oxazolinas. 

 

No mesmo trabalho, Haas e colaboradores demonstraram que é possível realizar a 

metalação da aril-2-oxazolina 118 dentro de 1,5 h a 0 ° C usando TMPMgCl.LiCl. Após a 

transmetalação com ZnCl2 e acoplamento cruzado catalisado por Pd, o composto 119 é 

produzido em 93% de rendimento. Além disso, a oxazolina 119 reage em um segundo passo 

de metalação usando TMP2Mg.2LiCl. Transmetalação usando CuCN.2LiCl, seguido da adição 
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de brometo de alila, fornece a oxazolina 120 desejada com 78% de rendimento (Esquema 28) 

(HAAS et al., 2015). 

 

 
Esquema 28. Metalação da 4-ciano fenil-2-oxazolina. 

 

2-Oxazolinas podem também atuar como grupos orto dirigentes para fluoração de 

arenos catalisada por paládio. Usando N-fluorobenzenosulfonamida (NFSI) como o agente de 

fluoração e o sistema catalítico Pd (II) e Ag (I), a orto fluoração foi possível em uma variedade 

de substratos para obter os produtos mono e di-fluorados correspondentes (Esquema 29) 

(GUTIERREZ et al., 2016).  

 

Esquema 29. Fluoração de ariloxazolinas usando sistema catalítico Pd (II) e Ag (I).  

 

Uma proposta mecanística para fluoração catalisada por paládio está representada na 

figura 11. Como mostrado na figura 11, a ativação da ligação C-H por Pd(NO3)2 ocorre devido 

a formação de um complexo I. Adição oxidativa de NFSI leva à formação de II que sofre uma 

eliminação redutiva assistida pela Ag (I) levando à formação do produto fluorado. Baseado em 

resultados experimentais, foi proposto que a Ag (I) auxilia na liberação do paládio da 

oxazolina. Essa interação entre a prata e aril oxazolinas já foi descrito na literatura (ZHAO et 
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al., 2012; WANG; LEE; SUEN, 2008). O complexo III sofre troca de ligantes com nitrato para 

regenerar o catalisador, complexo IV (GUTIERREZ et al., 2016). 

 

 

Figura 11. Proposta mecanística para fluoração catalisada por Pd (II) e Ag (I). 

 

As bases organometálicas mistas de zinco, magnésio e lítio já foram aplicadas com 

sucesso na funcionalização de vários anéis aromáticos e heteroaromáticos. No entanto, sua 

reatividade frente a substratos importantes ainda não foi amplamente estudada. Este é o caso 

das aril-2-oxazolinas, compostos importantes em química orgânica, encontrando aplicações 

como blocos de construção, catalisadores e ligantes na síntese assimétrica. Em função da 

experiência de nosso grupo de pesquisa em funcionalização de anéis aromáticos e 

heteroaromáticos a partir de amidetos metálicos e reagentes organometálicos, abordaremos 

nesta tese o planejamento e a síntese de fenil-2-oxazolinas funcionalizadas usando amidetos 

mistos de magnésio, zinco e lítio como bases. 
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2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de metodologias sintéticas que 

permitissem as reações de metalação dirigida em fenil-2-oxazolinas funcionalizadas, com 

o emprego de diferentes reagentes organometálicos e amidetos metálicos que tolerassem 

a presença dos grupos funcionais presentes nos substratos. Com a expectativa de que a 

referida metodologia poderia levar à preparação de importantes derivados aromáticos 

polifuncionalizados, foram idealizadas várias reações dos intermediários 

organometálicos com eletrófilos. Finalmente, foram planejadas algumas aplicações 

sintéticas das metodologias a serem desenvolvidas, como a síntese de novas ftalidas e de 

um análogo do anticâncer tamibaroteno. 
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3. Conclusões e considerações finais. 

 

Considerando os objetivos iniciais propostos e analisando os resultados 

apresentados e discutidos no decorrer desta tese, é possível concluir que o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa contribuiu bastante para o conhecimento da 

reatividade de reagentes organometálicos e amidetos metálicos frente a fenil-2-oxazolinas 

contendo grupos ciano, éster, amidas, pivalatos e carboxilato. 

Em resumo, descrevemos a funcionalização regiosselectiva de uma série de aril-

2-oxazolinas com a amida mista de lítio e magnésio TMPMgCl.LiCl e TMP2Mg.2LiCl. 

A etapa de magnesiação ocorre em condições suaves e a reação dos intermediários 

organometálicos correspondentes com diversos eletrófilos permite a preparação de uma 

série de derivados aromáticos altamente funcionalizados com bons rendimentos. 

Bases de lítio como n-BuLi e LDA atuaram como nucleófilos ao invés de base, 

levando à formação do produto de adição à carbonila ou substituição. Outra base de lítio, 

a TMPLi, não demonstrou seletividade quando ciano fenil-2-oxazolina foi usada como 

substrato, e levou à formação de um produto do tipo rearranjo de Fries quando hidroxi 

fenil-2-oxazolinas protegidas com grupo pivalato foi usado como material de partida. 

Em todos os casos, a base TMPMgCl.LiCl foi seletiva na metalação na posição 

orto a oxazolina. A reação subsequente com diferentes eletrófilos forneceu os derivados 

funcionalizados com bons rendimentos. A base TMP2Mg.2LiCl mostrou ser seletiva na 

metalação na posição orto oxazolina quando ciano fenil-2-oxazolinas e hidroxi fenil-2-

oxazolinas protegidas com grupos pivalato e carboxilato foram utilizados como substrato. 

No caso de éster fenil-2-oxazolinas a base TMP2Mg.2LiCl foi seletiva na metalação na 

posição orto ao grupo éster, com exceção da meta metil éster fenil-2-oxazolina que, 

utilizando essas condições não foi possível obter seletividade na metalação. A base 

TMP2Mg.2LiCl também não foi nada seletiva quando fenil-2-oxazolinas substituídas com 

grupos amidas foram utilizadas. Por fim, a base TMPZnCl.LiCl não foi forte o suficiente 

para desprotonar o anel aromático de aril 2-oxazolians.  

Os cálculos DFT ilustram como os substituintes afetaram a acidez dos hidrogênios 

aromáticos. No entanto, a capacidade poderosa do grupo 2-oxazolínico para direcionar a 

metalação na posição orto parece superar a influência dos substituintes, com exceção 

quando usamos TMP2Mg.2LiCl em éster fenil-2-oxazolinas. Além dos efeitos 

eletrônicos, os efeitos estereoquímicos influenciam fortemente a regioseletividade da 

metalação das fenil-2-oxazolina substituída na posição meta.  
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Além disso, as metodologias sintéticas desenvolvidas neste trabalho foram 

aplicadas com sucesso na síntese de substâncias bioativas, como a ftalidas e de um 

análogo de tamibaroteno, demonstrando assim sua relevância para a síntese orgânica e 

química medicinal. 
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