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INTRODUÇÃO 

A reação de Knoevenagel é uma condensação de aldeídos ou cetonas que utiliza como 

material de partida um composto que contenha um grupo metileno ativado na presença de um 

catalisador (geralmente uma amina), sendo muito utilizada para a formação de uma ligação 

dupla entre carbonos tri- ou tetrassubstituídas. O catalisador escolhido pode apresentar duas 

funções na reação: atuar como base na ativação do composto metileno ou como nucleófilo para 

ativar a carbonila através da formação de um intermediário imínio1,2. 

Ao utilizar aminas como catalisadores3,4 é esperado que a reação ocorra em duas etapas: 

primeiro uma adição e em seguida uma eliminação (desidratação), levando à olefina 

correspondente. Desse modo, o mecanismo da reação de Knoevenagel é dependente da amina 

empregada: no caso de aminas terciárias ou estericamente impedidas a base atua apenas na 

formação do nucleófilo (semelhante a uma reação aldólica comum)5, enquanto no caso de 

aminas primárias ou secundárias, além da catálise por ação básica, o catalisador atua também 

como nucleófilo sobre o composto carbonílico, levando a formação do intermediário imínio.6 

Essa pesquisa tem como objetivo estudar a dualidade da amina comparando três 

catalisadores diferentes (piperidina, 2,2,6,6-tetrametilpiperidna e trietilamina) para avaliar o 

efeito de sua concentração e natureza na velocidade da reação e analisar seu papel no 

mecanismo da reação de Knoevenagel (Figura 1). 
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Figura 1: Reação de Knoevenagel entre benzaldeído e malonato de dietila. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As reações foram feitas inicialmente em bancada com acetoacetato de etila e 

benzaldeído como reagentes, tolueno como solvente sob aquecimento a 90 ºC por 

aproximadamente 1 hora seguindo procedimento descrito na literatura7 e analisadas utilizando 

espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para confirmação da formação do 

produto com os catalisadores piperidina, 2,2,6,6-tetrametilpiperidina e trietilamina. Também 

foram feitos testes a temperaturas menores (entre 40 ºC e 50 ºC) e duração de 1, 2 e 3 horas a 

mais que se mostraram promissoras para a reação ocorrer. 

Posteriormente é feito o monitoramento da reação em tempo real através da aquisição 

dos espectros de RMN de 1H durante o curso da reação em intervalos de 5 minutos. Dentro de 

um tubo de RMN de 5mm.A amostra é preparada utilizando como solvente acetonitrila 

deuterada (CD3CN) e os reagentes na proporção de 2:3 do acetoacetato para o benzaldeído 

(este em excesso), deixando apenas o catalisador de fora. Esse tubo é levado para o 

equipamento que está a temperatura de 45 ºC ou 50 ºC, é realizado um espectro de 1H e 

ajustado os parâmetros de aquisição do experimento para o monitoramento da reação. Em 

seguida, o catalisador escolhido é adicionado e se inicia a aquisição.  

Ao final do experimento, integra-se cada um dos picos de interesse no espectro e 

utilizando a variação dos valores das integrais no decorrer do tempo é traçado o perfil cinético 

da reação. Nele é possível ver o consumo dos reagentes, a formação de intermediários e do 

produto final de interesse. Mudando o catalisador não é esperada apenas a mudança na 
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velocidade da reação, mas também a presença de diferentes intermediários que se formam no 

decorrer do processo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos experimentos feitos em bancada a piperidina apresentou ótimos resultados tanto a 

90 ºC quanto a 40 ºC/50 ºC, formando boa quantidade do produto esperado no menor tempo 

de reação. Já a 2,2,6,6-tetrametilpiperidina não reagia até o final a 90 ºC, formando bem menos 

produto quando comparada à piperidina mesmo reagindo pelo mesmo tempo. Posteriormente, 

com a confirmação de que a reação acontecia em ambas as temperaturas com piperidina, os 

experimentos foram feitos dentro do equipamento de RMN. 

Como a 2,2,6,6-tetrametilpiperidina não apresentou um bom desempenho ela foi 

substituída pela trietilamina, uma amina terciária citada na literatura1 como um bom catalisador 

para a reação de Knoevenagel com benzaldeído como reagente. Em paralelo, para simplificar 

os perfis cinéticos também houve uma troca de composto metilênico: o acetoacetato de etila foi 

substituído pelo malonato de dietila (Figuras 2 e 3) e pelo malonato de dimetila. 

 

Figura 2: Perfil cinético da reação feita em CD3CN utilizando malonato de dietila, benzaldeído e piperidina, 

feita à 50ºC.  
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Figura 3: Perfil cinético da reação feita em CD3CN utilizando malonato de dietila, benzaldeído e trietilamina, 

feita à 50ºC.   

No caso da Figura 2, onde o catalisador foi a piperidina, é possível ver as curvas 

referentes aos reagentes decaindo demonstrando seu consumo e o aumento da curva referente 

a formação do produto (curva azul na Figura 2), utilizando como referência o sinal do hidrogênio 

2 no produto da Figura 1. Nesse perfil também foram encontrados dois intermediários que ainda 

estão sendo identificados e caracterizados. Para evitar sobreposições de sinais, o malonato de 

dietila foi trocado pelo malonato de dimetila que ainda está sendo desenvolvido. 

Já na Figura 3, referente ao perfil cinético feito com trietilamina, o resultado foi diferente: 

mesmo sendo feita sob as mesmas condições mudando apenas o catalisador a reação não 

ocorreu. Outros experimentos foram feitos com aldeídos para-substituídos: o 4-

nitrobenzaldeído, porque é um grupo retirador de densidade eletrônica no anel aromático e 

deixaria a carbonila mais deficiente em elétrons favorecendo, em teoria, o ataque nucleofílico à 

carbonila, e o p-metoxibenzaldeído porque é um grupo doador, que deixaria a carbonila mais 

rica em elétrons desfavorecendo a reação para testar se a reatividade do reagente estava 

relacionada com o desempenho do catalisador. Porém, o resultado foi o mesmo: com essa 

amina não há sinal de formação da ligação dupla referente ao produto, mas é observado sinais 

da forma enólica. 
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CONCLUSÃO 

Diante dos resultados apresentados, o uso da Ressonância Magnética Nuclear de 1H nos 

estudos de mecanismos de reação e do perfil reacional apresentam resultados promissores 

para análises na área de síntese orgânica. Com os perfis cinéticos traçados é possível ver que, 

dentre os três catalisadores testados, apenas a piperidina consegue desempenhar o papel 

esperado mesmo em condições adversas de temperatura e tempo, enquanto a trietilamina 

forma o enolato na reação, porém não chega ao produto final esperado, sugerindo que a base 

tem que atuar de forma dual, como base e como nucleófilo, para o progresso da reação. 
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