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RESUM 

L’acoblament deshidrogenatiu d’alcohols i amines utilitzant un catalitzador de 

manganès permet obtenir aldimines, les quals tenen una  àmplia reactivitat. A més, com 

a resultat d’aquest acoblament també s’obté hidrogen molecular, que és un excel·lent 

combustible, la combustió del qual permet la no generació de compostos de carboni,  

com serien el diòxid de carboni o el monòxid de carboni, sinó només aigua. Per tant, la 

síntesi d’aldimines representa una reacció molt interessant des de tots els punts de 

vista. En aquest treball es presenta un catalitzador de manganès capaç de facilitar 

aquesta síntesi, utilitzant el benzè com a dissolvent. 

S’ha comprovat si la ruta de reacció proposada per Milstein i col·laboradors és possible 

comprovant les barreres energètiques utilitzant càlculs en el marc de la teoria del 

funcional de la densitat (DFT). 

La formació d’un aldehid a partir d’un alcohol té una elevada barrera energètica (81.4 

kcal/mol), la qual disminueix fins a 31.5 kcal/mol en utilitzar-se el catalitzador de 

manganès esmentat, demostrant així que la presència del catalitzador és necessària pel 

primer pas de la síntesi. En la segona etapa on l’aldehid format reacciona amb una amina 

per donar lloc a l’aldimina passant per un intermedi, segons el mecanisme proposat 

inicialment no hi intervé el catalitzador. La formació de l’intermedi abans de la pèrdua 

d’una molècula d’aigua, passa per un estat de transició on no hi intervé el catalitzador 

(té una barrera energètica de 36.0 kcal/mol), sinó que està assistit per una molècula 

d’aigua (27.7 kcal/mol). La segona part de la reacció, en la qual hi ha un pas d’hidròlisi 

per donar lloc a l’aldimina desitjada, també passa per un estat de transició assistit per 

aigua (42.0 kcal/mol). L’aigua no només és un subproducte de la formació d’aldimines 

en l’últim pas de síntesi, sinó que esdevé un perfecte cocatalitzador que permet reduir 

les barreres de reaccions on hi ha transferències de protons. 

S’ha comprovat també que el catalitzador de manganès en la forma inicial pot donar lloc 

a reaccions secundàries, però aquestes tot i ser cinèticament afavorides, estan menys 

afavorides termodinàmicament que la formació del producte desitjat. 
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RESUMEN 

El acoplamiento deshidrogenativo de alcoholes y aminas utilizando un catalizador de 

manganeso permite obtener aldiminas, las cuales tienen una amplia reactividad. 

Además, como resultado de este acoplamiento también se obtiene hidrogeno 

molecular, que es un combustible, la combustión del cual permite la no generación de 

compuestos de carbono, como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, sino 

solo agua. Por lo tanto, la síntesis de aldiminas representa una reacción muy interesante 

desde todos los puntos de vista. En este trabajo se presenta un catalizador de 

manganeso capaz de facilitar esta síntesis, utilizando benceno como disolvente. 

Se ha comprobado si la ruta de reacción propuesta por Milstein y colaboradores es 

posible comprobando las barreras energéticas utilizando cálculos en el marco de la 

teoría del funcional de la densidad (DFT). 

La formación de un aldehído a partir de un alcohol tiene una elevada barrera energética 

(81.4 kcal/mol), la cual disminuye hasta 31.5 kcal/mol al utilizarse el catalizador de 

manganeso mencionado, demostrando así que la presencia del catalizador es necesaria 

para el primer paso de la síntesis. En la segunda etapa donde el aldehído formado 

reacciona con una amina para dar lugar a la aldimina, pasando por un intermedio, según 

el mecanismo propuesto inicialmente no interviene el catalizador. La formación del 

intermedio antes de la pérdida de una molécula de agua pasa por un estado de 

transición donde no interviene el catalizador (tiene una barrera energética de 36.0 

kcal/mol), sino que está asistido por una molécula de agua (27.7 kcal/mol). La segunda 

parte de la reacción, que consiste en un paso de hidrólisis para dar lugar a la aldimina 

deseada, también pasa por un estado de transición asistido por agua (42.0 kcal/mol). El 

agua no solo es un subproducto de la formación de aldiminas en el último paso de 

síntesis, sino que se convierte en un perfecto cocatalizador que permite reducir las 

barreras de las reacciones donde existen transferencias de protones. 

También se ha comprobado que el catalizador de manganeso en la forma inicial puede 

dar lugar a reacciones secundarias, pero éstas, aunque son cinéticamente favorables, 

están menos favorecidas termodinámicamente que la formación del producto deseado. 
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SUMMARY 

Dehydrogenative coupling of alcohols and amines using a manganese based catalyst 

allows obtaining aldimines, which have a wide reactivity. Furthermore, as a result of this 

coupling, molecular hydrogen is also obtained, which is a fuel. Its combustion does not 

allow the generation of carbon based compounds, such as carbon dioxide or carbon 

monoxide, only water. Therefore, the aldimine synthesis represents an interesting 

reaction from all points of view. In this work, a manganese based catalyst is presented 

to be able to provide this synthesis, using benzene as a solvent. 

It has been proved that the reaction pathway proposed by Milstein and collaborators is 

possible by checking the energy barriers using Density Functional Theory (DFT) 

calculations. 

The formation of an aldehyde from an alcohol has a high energy barrier (81.4 kcal/mol), 

which decreases to 31.5 kcal/mol when using the mentioned manganese catalyst, 

showing that the presence of the catalyst is necessary for the first step of the synthesis. 

In the second stage, where the obtained aldehyde reacts with an amine to give the 

aldimine going through an intermediate, according to the proposed initial mechanism, 

the catalyst does not intervene. The formation of the intermediate before the loss of a 

water molecule passes through a transition state where the catalyst does not participate 

(it has an energy barrier of 36.0 kcal/mol), but it is assisted by a molecule of water (27.7 

kcal/mol). The second part of the reaction, which consists of a hydrolysis step to give 

the desired aldimine also goes through a transition state assisted by water (42.0 

kcal/mol). Water is not only a by-product of the formation of aldimines in the last 

synthesis step, but it also becomes a perfect cocatalyst that reduces the reaction 

barriers based on proton transfers. 

It has also been shown that the manganese catalyst in the initial form can lead to 

secondary reactions. Even though the latter reactions are kinetically favoured, they are 

thermodynamically less stable than the formation of the desired product. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Una imina és un grup funcional o un compost químic que conté un enllaç doble C-N. Dins 

d’aquest grup, les aldimines són un tipus d’imina amb una estructura anàloga a un 

aldehid. Tal i com es pot veure a la Figura 1, l’aldimina té un nitrogen a la posició on 

l’aldehid té l’oxigen del grup carbonil, i a més, aquest nitrogen pot estar unit a un 

hidrogen formant una aldimina primària, o bé a un grup alquil, donant lloc a una 

aldimina secundària. La diferència entre una aldimina i una imina està en els 

substituents del carboni sp2. Així, mentre que, en el cas de l’aldimina, un dels dos 

substituents del carboni alfa és un hidrogen, en la imina els dos són grups alquils. 

 

(a)                            (b)                               (c)                              (d) 

Figura 1. Estructura general d’aldimina primària (a), aldimina secundària (b), imina (c) i aldehid (d). 

Les imines i els seus derivats tenen una àmplia reactivitat i per això són intermedis de 

síntesi molt importants i àmpliament utilitzats en la síntesi de colorants, fragàncies, 

fungicides, productes farmacèutics i productes químics agrícoles. 1 

Les imines se solen sintetitzar a través d’una condensació d’aldehids o cetones amb 

amines, utilitzant un àcid com a catalitzador. El més utilitzat és l’acoblament 

deshidrogenatiu d’alcohols i amines, que només produeix aigua i hidrogen com a 

subproductes, seguint la reacció general representada a la Figura 2. 

 

Figura 2. Reacció general d’acoblament deshidrogenatiu d’alcohols i amines. 

Els acoblaments deshidrogenatius d’alcohols sense acceptor permeten generar aldehids 

o cetones, sense una molècula receptora de protons, sinó la formació d’hidrogen 

molecular com a subproducte. És una tipologia de reacció que genera enllaços C-C i C-N 

que ha emergit com un poderós enfocament per a diverses transformacions ecològiques 

benignes pel medi ambient.2,3 Aquest tipus d’acoblament esdevé una eina poderosa per 

a diverses transformacions orgàniques sostenibles,4,5,6 com la ruta per a la síntesi de 

nitrils insaturats. Els alcohols són matèries primeres ambientalment benignes, barates, 

abundants que poden ser obtinguts industrialment o de recursos renovables com ara 
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lignocel·lulosa, és a dir, biomassa.7,8 L'hidrogen i l'aigua són els únics subproductes en 

aquesta metodologia. Llavors, la síntesi d’imines es situaria en aquest sector, essent 

necessària primer la formació d’un aldehid.  

En la primera síntesi d’imines, es va utilitzar un catalitzador d’un complex de ruteni per 

tal que tingués lloc. No obstant, des de l’any 2010 s’han anat emprant altres sistemes 

catalítics per portar a terme aquesta reacció; principalment utilitzant catalitzadors 

basats en metalls preciosos. Actualment, hi ha un fort interès en substituir aquests 

catalitzadors per altres més econòmics i respectuosos amb el medi ambient, basats en 

metalls abundants a la terra. D’aquesta manera, s’han desenvolupat diversos 

catalitzadors homogenis basats en ferro i cobalt,9,10 mentre que les reaccions 

catalítiques basades en complexos de manganès no estan tan desenvolupades. 

El manganès és un dels metalls de transició més abundants a la terra, en concret ocupa 

la tercera posició després del ferro i titani. Aquest element químic es simbolitza Mn i 

està situat en el grup 7 de la taula periòdica, amb número atòmic 25. A la natura, el 

manganès generalment es troba en forma de mineral, ja sigui com a hausmannita 

(Mn3O4), pirolusita (MnO2) o manganita (MnOOH).  

En química orgànica, l’acoblament deshidrogenatiu d’alcohols i amines per formar 

aldimines i H2 és una metodologia respectuosa amb el medi ambient la qual s’ha 

aconseguit amb catalitzadors basats en metalls preciosos. En aquest treball, es presenta 

l’acoblament deshidrogenatiu entre alcohols i amines catalitzat, per primera vegada, per 

un complex de manganès.1  

Aquesta síntesi és atractiva des del punt de vista de la producció d’energia ja que és 

possible obtenir hidrogen, una font d’energia molt important. L’hidrogen es pot utilitzar 

com a combustible, reaccionant amb l’oxigen per donar lloc a aigua com a únic 

subproducte. En aquest cas no hi ha formació de subproductes que contenen carboni, 

com seria el cas del diòxid de carboni o el monòxid de carboni, els quals poden ser tòxics 

per l’espècie humana a altes concentracions i, a més a més, porten al sobreescalfament 

del planeta.  

Concretament, la reacció que s’estudiarà mitjançant càlculs en el marc de la teoria del 

funcional de la densitat (DFT) és la que es pot observar en la Figura 3, la qual es duu a 

terme utilitzant un catalitzador de manganès. 

 

Figura 3. Acoblament deshidrogenatiu d’un alcohol i una amina utilitzant un catalitzador de Mn. 
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El catalitzador de manganès que s’utilitza en aquesta síntesi és el que podem observar 

a la Figura 4. Aquest complex 1 presenta una geometria de tipus bipiràmide trigonal, les 

posicions axials de la qual són ocupades per les dues fosfines. 

 

Figura 4. Catalitzador de manganès utilitzat (1). 

En particular, el catalitzador de la Figura 4 és un complex metàl·lic de tipus “pincer”, que 

traduït equivaldria a tipus pinça.11 El terme pincer va ser definit per primera vegada per 

van Koten l’any 1989.12 Inicialment feia referència a lligands tridentats amb un carboni 

aniònic central i dues unitats enllaçants flanquejades, les quals forcen la coordinació 

meridional en el centre metàl·lic. El terme pincer ha avançat, i actualment fa referència 

a lligands tridentats que ocupen llocs enllaçants adjacents en un complex metàl·lic, 

adoptant una geometria meridional, tot i que la forma facial pot ser preferida en alguns 

casos.13 Els lligands pincer són agents quelants que s'uneixen fortament a tres llocs 

coplanars adjacents en una configuració meridional, donant lloc a una estructura rígida. 

La inflexibilitat de la interacció pincer-metall confereix una elevada estabilitat tèrmica 

als complexos resultants, propietat que es valora especialment en catàlisi homogènia, 

la qual permet treballar a temperatures elevades. Aquesta estabilitat s'atribueix en part 

a la geometria restringida del lligand pincer, que inhibeix la ciclometal·lació dels 

substituents orgànics en els llocs donants en cada extrem. En absència d'aquest efecte, 

la ciclometal·lació esdevindria un procés de desactivació per als complexos i, en 

particular, limita la seva capacitat d'activació de l'enllaç C-H, en cas de ser-hi present. Els 

substituents orgànics també defineixen una cavitat hidrofòbica al voltant del lloc de 

coordinació reactiu. Les reaccions estequiomètriques i catalítiques dels complexos 

pincer s'han estudiat a un ritme accelerat des de mitjans dels anys setanta. Les reaccions 

dels complexos pincer metàl·lics es localitzen en el plans perpendiculars al del lligand 

pincer, encara que en alguns casos, un braç és hemi-làbil i un lloc de coordinació 

addicional es genera transitòriament, on la reactivitat és possible en el mateix pla del 

lligand pincer. La robustesa d’un complex és d’especial interès per dissenyar 

catalitzadors que siguin suficientment estables per dur a terme dures condicions de 

reacció requerides per activar enllaços inerts. Aquest és el motiu pel qual els 
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catalitzadors de tipus pincer poden ser utilitzats en reaccions altament endotèrmiques, 

com la deshidrogenació de substrats orgànics. A nivell general, els lligands pincer han 

rebut una atenció considerable. Aquests complexos han estat dissenyats i sintetitzats no 

només pel mer interès estructural, sinó pel gran nombre de potencials aplicacions que 

aquests compostos poden tenir, incloent el seu ús com a catalitzadors robusts, 

aplicacions en química medicinal i com a components fonamentals en la síntesi de 

materials dendrimèrics per al seu possible ús en catàlisi. 

No hi ha un consens de com classificar els lligands pincer, però una manera possible seria 

segons la seva simetria (palindròmics o no-palindròmics) i la naturalesa neutra o iònica 

dels seus àtoms o grups funcionals enllaçants. Segons aquesta classificació hi hauria cinc 

tipus de lligands pincer, l’estructura dels quals està representada a la Figura 5: 

palindròmic (neutre, aniònic, dianiònic i trianiònic) i no-palindròmic. La majoria dels 

complexos pincer són palindròmics (per exemple: PCP i PNP), però hi ha més potencial 

de varietat en els pincers no-palindròmics, tot i no ser tant estudiats (per exemple: NNP 

i PCN). 

Els primers exemples de lligands pincer eren aniònics amb un carbanió al centre, 

flanquejat per dues fosfines. Aquests compostos es denominaven pincers de PCP.  

 

Figura 5. Estructura dels diferents complexos pincer classificats segons la seva simetria. 

En concret, en aquest treball s’utilitza un complex pincer, del tipus PNP14,15,16 (fòsfor-

nitrogen-fòsfor), el qual està format per un lligand tridentat que uneix el centre metàl·lic 

de manganès amb dos àtoms de fòsfor i un àtom de nitrogen.17,18,19 

En l’experiment que es va realitzar, del qual es parla a l’article de Milstein i 

col·laboradors,1 es van mesclar les quantitats estequiomètriques d’alcohol benzílic i 

benzilamina, juntament amb una quantitat catalítica del catalitzador de Mn (Figura 4). 

Es va realitzar l’experiment en diferents condicions de temperatura i temps, i utilitzant 

diferents solvents. Les diferents condicions de reacció s’han recopilat a la Taula 1.  
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Taula 1. Condicions de reacció per l’obtenció de l’aldimina desitjada. 

Entrada 
Cat 

(mol %) 
Solvent Temps (h) 

Conversió 

(%) 

Rendiment de la 

imina (%) 

1 4 Toluè 30 76 76 
2 4 Benzè 36 85 82 
3 3 Benzè 48 90 89 
4 2 Benzè 48 62 62 

5 3 Benzè 60 92 92 

6 3 Benzè 60 94 94 
7 3 Dioxà 60 <5 <5 
8 3 THF 60 <5 <5 
9 3 Benzè 60 98 98  

 

Es va determinar que les condicions òptimes per obtenir l’aldimina desitjada són les de 

l’entrada 5 de la Taula 1, i per això serà aquesta entrada la que s’utilitzarà com a 

referència en la resta de treball. Es va comprovar que a mesura que augmenta el temps, 

també augmenta el rendiment de la reacció; i que el solvent ideal és el benzè, ja que si 

s’utilitza dioxà o THF el rendiment no supera el 5%. L’experiment corresponent a 

l’entrada 6 revesteix gran importància perquè es va fer en presència d’argó, però 

utilitzant un sistema obert, la qual cosa demostrà que la presència de l’hidrogen format 

no dificulta la reacció. 

A la Figura 6 podem observar com actua el catalitzador en la reacció per tal que aquesta 

tingui lloc, segons els resultats experimentals.1 Els compostos representats van ser 

caracteritzats mitjançant espectres de 1H-RMN, 13C-RMN i 31P{1H}RMN, a més, també 

d’utilitzar-se cristal·lografia de raigs X.  
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Figura 6. Procés complet de formació d’una aldimina utilitzant un catalitzador de Mn (esquema i nomenclatura 

emprades per Milstein i col·laboradors).1  
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2. OBJECTIVES 

The aim of this project is to study the mechanism of Mn-catalysed formation of 

aldimines and H2, by density functional theory (DFT) calculations.  

One of the main goals of this project is to calculate the energy profile of the reaction 

pathway; and to calculate the energetic viability of the other secondary pathways that 

could take place in a parallel way to this reaction, present in the potential energy 

surface. 

The second goal is to determine the influence of the presence of water in the reaction 

that takes place, and evaluate their possible influence on the overall reaction rate and 

yield.  

The last goal of this project is to determine the influence of different substituents at the 

starting amine reactant, giving different yields of the desired imine related to different 

energy profiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Facultat de Ciències                       Memòria del Treball Final de Grau 

8 
 

3. METODOLOGIA 

3.1. Detalls computacionals 
 

Tots els càlculs s’han realitzat mitjançant la teoria del funcional de la densitat o DFT, la 

qual permet obtenir informació sobre energies, estructures i propietats d’àtoms i 

molècules. Els càlculs estàtics DFT s’han dut a terme amb el conjunt de programes 

Gausian0920 utilitzant el funcional BP86 de Becke i Perdew,21,22,23 juntament amb el 

terme corrector de dispersió de Grimme D3BJ a l’energia electrònica.24,25 La configuració 

electrònica dels sistemes moleculars va ser descrita amb un conjunt de bases doble-  

amb polarització d’Ahlrichs per tots els àtoms (SVP en el Gaussian).26  Les optimitzacions 

de geometria s’han dut a terme sense restriccions de simetria, i els càlculs analítics de 

freqüència han realitzat la caracterització dels punts estacionaris localitzats. Aquestes 

freqüències han sigut utilitzades per calcular les energies de punt zero (ZPEs, Zero Point 

Energies) no escalades com també les correccions termals i els efectes d’entropia a 298K. 

Les energies han sigut obtingudes a partir de càlculs puntuals de les geometries 

optimitzades amb el funcional M06 i el conjunt de bases cc-pVTZ, i estimant els efectes 

de solvent amb el model de solució continu polaritzable utilitzant benzè com a 

solvent.27,28 Les energies lliures exposades en aquest treball inclouen l’energia obtinguda 

al nivell M06/cc-pVTZ de teoria corregit amb energies de punt zero, correccions termals 

i efectes entròpics avaluats a 298 K, aconseguits al nivell de BP86-D3BJ/SVP. 

A més, també s’han utilitzat altres programes per completar l’estudi com ara el 

GaussView, el qual permet modelitzar les estructures que després seran analitzades per 

DFT; i també el ChemCraft, el qual permet observar les coordenades, les freqüències i 

les energies dels sistemes que s’estudien, ja siguin optimitzats o no, i analitzar els 

orbitals moleculars frontera, HOMO i LUMO. Gràcies a l’aproximació de Koopmans,29 els 

orbitals frontera s’utilitzaran per donar paràmetres propis del DFT conceptual, com la 

duresa química () i l’electrofilicitat () moleculars,30 que responen a l’estabilitat del 

sistema i a l’afinitat a interaccionar amb un agent nucleofílic. Aquest segon terme es 

calcula a partir amb l’Equació 1, gràcies al potencial químic i a la duresa química (Equació 

2). 

           (1) 

 

 

,
2

2
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En el marc del DFT conceptual,31 μ i η per un sistema de N-electrons amb una energia 

electrònica total E es poden definir com la primera i la segona derivades de l’energia 

respecte N a un potencial extern fix.32,33 En aplicacions numèriques, μ i η estan calculats 

a partir de l’Equació 2 gràcies a l’aproximació de Koopmans,29 on Η and L són les 

energies de l’HOMO i el LUMO. 

                               i             (2) 

A més, els canvis en l’aromaticitat local han sigut quantificats utilitzant dues sondes 

d’aromaticitat local, basades en l’estructura i les propietats magnètiques, 

respectivament. Com a mesura per a l’estructura de l’aromaticitat, s’ha utilitzat el model 

d’oscil·lador harmònic de l’índex d’aromaticitat (HOMA), definit per Kruszewski i 

Krygowski en l’Equació 3.34,35 

𝐻𝑂𝑀𝐴 = 1 −
𝑎

𝑛
∑ (𝑅𝑜𝑝𝑡 − 𝑅𝑖)

2𝑛
𝑖=1                                             (3) 

on n és el nombre d’enllaços considerats, i a és una constant empírica (per enllaços C-C 

=257.7) fixa per donar HOMA=0 per un sistema no aromàtic model, i HOMA=1 per un 

sistema amb tots els enllaços equivalents a un valor òptim Ropt, el qual és 1.388 Å per 

enllaços C-C, suposant que s’ha aconseguit per sistemes completament aromàtics. Ri 

representa una longitud d’enllaç consecutiva. Aquest índex va ser trobat com un dels 

indicadors estructurals més efectius d’aromaticitat.36,37 Com a índex magnètic 

d’aromaticitat, s’ha abordat l’estudi de l’aromaticitat a través dels valors NICS (nucleus-

independent chemical shift), utilitzant el model GIAO (Gauge-including atomic orbital 

method),38 utilitzant el model BP86-D3BJ/6-311+G(d,p)//BP86-D3BJ/SVP. 

  

)(
2

1
HL   ,)(

2

1
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3.2. Sostenibilitat  
 

La química computacional utilitza els ordinadors per tal de generar informació de les 

propietats de les molècules o per simular resultats experimentals. Aquesta es pot 

utilitzar per explicar els resultats obtinguts en el laboratori o bé per predir els resultats 

abans de la realització de l’experiment en el laboratori. Si s’utilitza la química 

computacional com a eina de predicció de resultats, es podrà dur a terme una 

disminució de l’ús de productes químics, entre els quals s’inclouran catalitzadors 

metàl·lics, solvents i reactius, evitant així la realització d’un gran nombre d’experiments 

de manera no satisfactòria. 

Així doncs, des del punt de vista de sostenibilitat, la química computacional comporta 

nombrosos avantatges: permet evitar l’ús de solvents perillosos pel medi ambient, és 

més segura, més neta i més efectiva en comparació amb la realització d’experiments. A 

més a més, l’optimització de les condicions de catàlisi d’una determinada reacció permet 

assolir les condicions on el catalitzador presenta el màxim TON (nº de mols obtinguts de 

producte/mols de catalitzador), reduint la quantitat de residus de la reacció. 
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4. RESULTATS 

A l’inici dels càlculs del mecanisme de reacció partint del complex 1, tot i que la 

multiplicitat es pressuposava singlet per tots els complexos, calia determinar-se amb 

certesa des del primer moment. Per tal de comprovar-ho, pel complex 1 també s’ha 

optimitzat la molècula com a triplet i com a quintuplet. L’energia del triplet té un valor 

més alt que la del singlet, concretament 6.7 kcal/mol. Pel que fa a l’optimització del 

quintuplet, no s’ha aconseguit convergir el corresponent càlcul, però el valor d’energia 

provisional disponible és encara més positiu, indicant que és la configuració menys 

estable de les tres. Per tant, s’ha pogut comprovar com, efectivament, la configuració 

més estable correspon a la del singlet.  Per la resta de complexos que intervindrien en 

el mecanisme també es va comprovar que el singlet era la multiplicitat correcta. 

La reacció que es vol dur a terme és la de passar d’un alcohol a una aldimina, per la qual 

aparentment és necessària la presència d’un catalitzador. En primer lloc el que s’ha fet 

és comprovar si realment fa falta la presència d’aquest, o bé si la reacció es pot donar 

de manera espontània sense utilitzar el catalitzador de manganès 1. S’han obtingut les 

energies que s’observen a la Figura 7, referides al primer pas estequiomètric que 

requereix la deshidrogenació d’una molècula d’alcohol generant un aldehid. 

 

Figura 7. Energies relatives (en kcal/mol) de la reacció d’obtenció de l’aldehid a partir de l’alcohol (s’ha intentat 

preservar al màxim la nomenclatura emprada per Milstein i col·laboradors).1  
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Tal i com es pot observar a la Figura 7, sense presència del catalitzador de manganès, 

l’energia de l’aldehid obtingut és superior a la dels reactius inicials. En canvi, amb 1 la 

reacció orgànica esdevé exergònica, o sigui, afavorida termodinàmicament, ja que la 

forma hidrogenada del catalitzador (5) compensa el cost desfavorable de convertir un 

alcohol en aldehid. No obstant, aquí la cinètica és qui juga el paper clau, ja que sense 

catalitzador la barrera energètica definida per l’estat de transició 3 (representat a la 

Figura 8) és de 81.4 kcal/mol, reduint-se de forma dràstica, 50.9 kcal/mol, en afegir el 

catalitzador de manganès 1. 

Per tant, el catalitzador 1 és necessari per la síntesi ja des de la primera etapa on actua. 

  

Figura 8. Estat de transició 3 amb una selecció de distàncies representades en Angstroms (Å). 

Per passar de l’estequiometria a la catàlisi, s’ha estudiat el cas en què l’intermedi 5 perd 

una molècula d’hidrogen directament, de forma concertada, per regenerar l’espècie 

catalítica activa 1, però llavors també s’ha abordat una segona via, seqüencial. Aquests 

dos camins possibles els podem veure representats a la Figura 9. El primer cas, per tant, 

seria pensar que els dos àtoms d’hidrogen (el que està unit al Mn i un del grup metilènic-

del lligand pincer) marxen a la vegada d’una forma concertada per formar hidrogen 

molecular un cop ambdós àtoms d’hidrogen són alliberats, és a dir, que es trenquen els 

dos enllaços a la vegada. En el segon camí proposat, l’hidrogen del  grup metilènic 

s’uneix primer a l’hidrogen del manganès, superant un primer estat de transició (6), 

obtenint un intermedi 7 amb una molècula d’hidrogen unida al Mn. Llavors aquesta 

molècula d’H2 es separa del manganès per donar lloc a 1 i H2 lliure (passant per un segon 

estat de transició).  

 



     

Facultat de Ciències                       Memòria del Treball Final de Grau 

13 
 

 

Figura 9. Regeneració de 1 a partir de 5. 

Tal i com es pot observar la pèrdua directa de la molècula d’hidrogen no és possible, 

sinó que aquesta reacció té dos estats de transició, passant per un intermedi abans 

d’obtenir el producte. Quan es va intentar buscar l’estat de transició de l’intermedi 5 a 

l’espècie inicial 1 directament, sense passar per cap intermedi (primer cas esmentat), es 

va trobar que l’estat de transició que s’obtenia era el mateix que pel segon cas. És a dir, 

que primer la molècula d’hidrogen queda unida al manganès i seguidament es trenca 

aquest enllaç. 

Els estats de transició de la reacció anterior (6 i 8) tenen l’estructura representada en la 

Figura 10. 

   

(a)                                                                                                     (b) 

Figura 10. Estructura dels estats de transició 6 (a) i 8 (b) amb les corresponents distàncies principals en Å. 

En la Figura 11 es poden observar les energies de cadascun dels reactius i productes que 

participen en el cicle catalític; mostrant que per recuperar 1 a partir de l’intermedi 5, fa 

falta passar abans per l’intermedi 7. 
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Figura 11. Mecanisme de reacció de la catàlisi de formació d’aldehid a partir d’alcohol benzílic (energies relatives al 

complex 1, en kcal/mol). 

Tal i com es pot observar a la Figura 11, el complex inicial 1 reacciona amb l’alcohol 

benzílic per donar l’aldehid corresponent i l’intermedi hidrogenat 5, però el complex 1 

també pot reaccionar amb l’alcohol benzílic, hidrogenant de nou el grup metilínic del 

lligand pincer, i enlloc de facilitar la formació de l’hidrur 5, unir-se al metall a través de 

l’oxigen, arribant així a l’intermedi 2. Aquest pas té un estat de transició 9 amb una 

energia 15.9 kcal/mol menor que 3, per la qual cosa estarà més afavorit cinèticament. 

No obstant, termodinàmicament l’anterior procés es troba desafavorit 0.6 kcal/mol, i 

per tant, a l’espècie catalíticament activa, 1, la formació de 2 li suposarà un equilibri 

reversible. La naturalesa de la reacció 15 havia estat descrita anteriorment amb aigua 

enlloc d’un alcohol com aquí, quedant per tant un grup hidroxil unit al manganès en el 

treball de Boncella i col·laboradors.39 

L’estructura de l’estat de transició 9 per la formació de 2 a partir de 1 es pot observar a 

la Figura 12.  
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Figura 12. Estructura de l’estat de transició 9, amb la corresponent selecció de distàncies en Å. 

 

Figura 13. Camí de reacció per convertir l’aldehid A l’aldimina D, mitjançant l’amina B (energies en kcal/mol). 



     

Facultat de Ciències                       Memòria del Treball Final de Grau 

16 
 

Retornant a l’objectiu de l’estudi, és a dir, la generació de l’aldimina D, en la Figura 13 

es veu representat el perfil energètic a partir de l’aldehid A. El procés no és directe, sinó 

que passa per un intermedi C, abans d’afrontar la hidrolització que porta a D. El primer 

pas requereix superar una barrera de 40.8 kcal/mol, mentre que el segon és 15.1 

kcal/mol encara més costós cinèticament. No obstant, l’energia d’activació disminueix 

en afegir una molècula d’aigua en ambdós processos, ja que als estats de transició 

respectius es forma un cicle de 6 membres, el qual té una estabilitat superior que no pas 

el cicle de 4 membres que es forma quan no hi ha presència d’aigua. Tot i disminuir 

l’energia d’activació en presència d’aigua, segueix tenint un valor bastant elevat, amb 

una barrera global de 42.0 kcal/mol.  

En aquesta reacció que es proposa a la Figura 13, aparentment el catalitzador no hi 

participa. Però donades les relativament altes barreres energètiques, així com el fet que 

el reactiu A pot reaccionar amb el 1 per donar lloc al 4 (amb una barrera energètica de 

19.3 kcal/mol, com es veurà més endavant a la Figura 16) forçaren a comprovar el paper 

que el catalitzador de manganès pogués jugar-hi. Donat que A pot donar lloc a 4 

mitjançant 1 amb una energia d’activació menor que no pas la d’obtenció de l’aldimina, 

semblaria que el reactiu A tindrà més tendència a reaccionar amb el 1 que no pas amb 

l’amina B, i per tant es formarà més fàcilment el 4 que no pas el producte desitjat. Això 

de nou, porta a pensar que potser el catalitzador sí que participa en la formació de 

l’aldimina. 

L’estructura dels dos estats de transició assistits per aigua (II i IV) es representa en la 

Figures 14 i 15, i les distàncies dels àtoms que participen activament sigui en el procés 

de transferència de protó en el primer dels dos, o en el trencament de l’enllaç C-O en el 

segon, procés que a més també porta associada una transferència de protó, el qual 

allibera una molècula d’aigua demostrant perquè el segon estat de transició és més 

costós energèticament.  

 
Figura 14. Estructura de l’estat de transició II amb una selecció de distàncies en Å. 
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Figura 15. Estructura de l’estat de transició IV amb una selecció de distàncies en Å. 

 

Figura 16. Perfil d’energia de formació dels compostos C i 4 (en kcal/mol). 
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En la Figura 16 es mostren els intermedis i estats de transició de les reaccions que es 

poden donar partint del catalitzador de Mn en la forma 1 quan reacciona amb l’aldehid 

A. En primer lloc, al reaccionar el  complex 1 amb A, es forma un primer intermedi, a 

partir del qual es poden donar dues situacions: la primera, intermolecular, en què 

reacciona amb l'amina B, i la segona, intramolecular, en la qual es forma 4.  

En el primer cas, s’ha considerat que el catalitzador, a diferència del que es proposa a 

l’article, sí que participa en la reacció de formació de la imina partint de A i B. En primer 

lloc el carbonil de l’aldehid s’uneix al manganès del catalitzador, formant un intermedi 

(11), el qual seguidament reacciona amb l’amina B per donar lloc a un altre intermedi 

(13) on ja es pot observar el producte C, però encara unit al catalitzador a través de 

l’àtom d’oxigen. Seguidament, és necessari el trencament de l’enllaç entre el Mn i l’O,  

fet que es produeix superant una barrera energètica de 36.0 kcal/mol, alliberant el 

producte C desitjat i recuperant el catalitzador 1. Si es compara aquesta barrera 

energètica amb l’obtinguda quan la reacció té lloc sense catalitzador (Figura 13), 

s’observa com aquesta és més baixa que la inicial (40.8 kcal/mol) però més alta que quan 

es troba assistida per aigua (27.7 kcal/mol). Així doncs, es pot descartar la participació 

del catalitzador en l’obtenció de C a partir d’A. 

Observant la Figura 16, s’arriba a la conclusió que la formació de l’espècie 4 està més 

afavorida termodinàmicament que la regeneració de l’espècie catalíticament activa 1 

per obtenir el producte C. Per tant, la formació de 4 serà un afebliment de la reacció, 

però l’aportació de temperatura farà que aquest pas sigui simplement un procés 

reversible indesitjable, però superable. 

Partint de la reacció de la Figura 13, tenint en compte que l’aigua participa en els estats 

de transició i que la reacció té lloc sense presència de catalitzador, es procedirà a 

descriure el paper que pugui jugar la densitat electrònica de l’amina. Per tal de portar a 

terme tal estudi, es determina l’energia d’activació de l’amina (compost B), contenint 

un àtom de fluor o un grup metoxi com a substituents en la posició para del grup aril. 

Els productes que es volen obtenir són els representats en la Figura 17. 

 

Figura 17. Imines obtingudes a partir d’amines amb diferents substituents (F i OMe) en posició para. 

Tal i com s’exposa en l’article de Milstein, quan el substituent és un àtom de fluor la 

conversió obtinguda és d’un 52%, mentre que el rendiment de la imina és del 55%. Si el 

substituent és un grup metoxi, la conversió i el rendiment de la imina obtinguts són 97% 
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i 99%, respectivament. Això indica que, probablement, la barrera energètica de formació 

de la imina amb el substituent metoxi serà inferior que no pas la que té un àtom de fluor 

com a substituent. A la Figura 18 es pot observar el perfil d’energies d’obtenció de les 

imines representades en la Figura 17. Com s’esperava la barrera energètica amb el fluor 

augmenta, mentre que el grup metoxi té un comportament similar a l’amina no 

substituïda, però afavorint cinèticament el pas anterior BC per 0.6 kcal/mol. 

 

 

Figura 18. Perfil d’energia del procés d’obtenció d’imines amb diferents substituents (energies relatives a l’aldehid 

A, en kcal/mol). 
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5. DISCUSSIÓ 

Un cop presentats els resultats es procedeix a fer un anàlisi estructural i electrònic que 

pugui ajudar a la discussió del mecanisme i dels rendiments trobats experimentalment 

amb els diferents reactius.  

Estructuralment, la fortalesa d’enllaç és un paràmetre que serveix per determinar com 

de fort o feble és un enllaç entre dos àtoms, donant un valor el qual permet determinar 

si aquest enllaç té una naturalesa d’enllaç simple, doble o triple.  

Taula 2. Fortalesa d’enllaç del metall (Mn) amb altres àtoms dels intermedis de la reacció, mitjançant Mayer Bond 

Orders (MBOs). 

 1 2 4 5 6 11 

Mn-N 0.684 0.577 0.579 0.589 0.670 0.632 

Mn-P1 0.954 0.829 0.947 0.980 0.961 0.905 

Mn-P2 0.904 0.918 0.898 1.009 0.934 0.905 

Mn-CO1 1.632 1.560 1.582 1.533 1.458 1.520 

Mn-CO2 1.543 1.530 1.535 1.523 1.582 1.540 

Mn-O - 0.643 0.482 - - 0.501 

Mn-H1 - - - 0.723 0.400 - 

Mn-H2 - - - - 0.355 - 

 

A la Taula 2 es pot observar, per alguns intermedis de la reacció proposada a la Figura 6, 

la fortalesa d’enllaç del manganès amb els diferents àtoms amb els quals està unit, 

utilitzant els Mayer Bond Orders (MBOs). Es sap que si el valor de la fortalesa d’enllaç és 

molt pròxim a 1, l’enllaç entre els dos elements enllaçats serà simple. Com major sigui 

aquest valor, més fort és l’enllaç i més proximitat entre els àtoms que el formen. Quan 

aquest MBO arriba a un valor proper a 2 es pot considerar que l’enllaç és doble. 

Per tots els compostos proposats, la fortalesa d’enllaç amb el nitrogen és molt més dèbil 

que no pas amb els fòsfors, per exemple. L’enllaç Mn-P1 i Mn-P2 es pot afirmar que es 

tracta d’un enllaç simple degut a la proximitat del valor de la fortalesa d’enllaç a 1. En 

canvi, la fortalesa d’enllaç entre el manganès i el grup carbonil té un valor al voltant de 

1.5-1.6, indicant que es troba entre un enllaç simple i un de doble. Això és degut a que 

tot i que el grup carbonil té capacitat per disposar de caràcter π-acceptor, aquí actua 

més com a doble enllaç, gràcies a disposar d’un gran caràcter σ-donador. 

Si ens fixem per exemple amb el complex 2, s’observa com l’enllaç del manganès amb 

l’oxigen també és bastant feble (0.643), i el mateix comportament es pot observar amb 

el 4 i l’intermedi 11.  
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En el complex 5 el manganès està unit a un hidrur, mentre que en el 6 està unit a una 

molècula d’hidrogen (H2). En aquest últim el manganès no està unit particularment a un 

dels hidrògens en concret, sinó a l’enllaç entre ells. Per tant, la fortalesa d’enllaç s’ha de 

considerar com la suma de fortaleses d’enllaç de cadascun dels hidrògens units al 

manganès, és a dir, aquesta tindria un valor d’aproximadament 0.755 (0.400 + 0.355), la 

qual cosa confirma que la interacció entre la molècula d’hidrogen i el metall té una 

fortalesa superior a un simple adducte. 

Si ara ens fixem en la fortalesa d’enllaç, a través del MBO, del grup carbonil de l’aldehid, 

es veu que hi ha una diferència important quan està lliure (compost A) respecte quan es 

troba unit al Mn del catalitzador (4, 11). 

Taula 3. MBO de l’enllaç del CO en diferents compostos. 

 A 11 4 

C-O 2.135 1.608 1.243 

 

Tal i com s’observa a la Taula 3, la fortalesa d’enllaç del grup carbonil disminueix quan 

l’oxigen d’aquest grup es troba unit al Mn (11) i disminueix encara més quan el carboni 

del grup carbonil també s’uneix a un altre carboni (4). En el compost A, la fortalesa 

d’enllaç indica clarament que es tracta d’un doble enllaç, ja que el seu valor és pròxim a 

2. Pel 4 tenim el cas contrari, a l’estar molt proper a  la unitat això indica que ens trobem 

davant d’un enllaç simple. En canvi, en el cas de 11 trobem la situació intermèdia, és a 

dir, entre un enllaç simple i un de doble. 

Tal i com es pot observar a la Figura 18 la barrera energètica de la reacció disminueix 

quan el substituent en la posició para de l’amina de partida és un grup electrodonador 

metoxi (-OMe), en canvi, augmenta quan es tracta d’un substituent electroatraient com 

és el fluor (-F). Si ens fixem en els rendiments, s’observa com s’obtenen rendiments més 

alts quan el substituent és el grup metoxi, ja que la barrera d’activació és lleugerament 

més baixa.  

Per intentar donar un raonament al diferent comportament de les amines, en funció del 

grup en para al nitrogen, s’han calculat les càrregues NBO (Natural Bond Orbital). La 

Taula 4 confirma el petit o nul efecte que provoca el nitrogen en la inserció d’un 

substituent al grup aril, en posició para, ja que la càrrega sobre el nitrogen es manté 

pràcticament inalterada. Donat que les càrregues no testifiquen cap efecte electrònic, 

s’ha procedit a estudiar si l’anell guanya o perd aromaticitat amb l’aparició d’un grup 

electrodonador o eletroatraient en posició para respecte el nitrogen. Per tal de 

determinar l’aromaticitat dels compostos s’han utilitzat càlculs NICS, i els resultats 
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obtinguts estan representats a la Taula 5. El NICS, definit per Schleyer i col·laboradors,40 

es defineix com el valor negatiu de la protecció calculada en punts específics del sistema 

molecular, en particular en el centre de l'anell (valors NICS(0)).41 Com més negatiu sigui 

el NICS, més aromàtic serà l’anell, buscant l'aromaticitat electrònica .42,43 Llavors també 

s’ha calculat el NICS(1), que es calcula a 1 Å per sobre i per sota del centre de l’anell. 

Puntualitzar que es pren com a referència el benzè C6H6, així diversos índexs de NICS 

estan d'acord per indicar que la substitució dels àtoms d'hidrogen per part de grups 

electroatraients com fluor o nitro haurien d’induir un petit augment de l'aromaticitat 

magnètica intrínseca de l'anell. 

Taula 4. Càrregues NBO sobre el nitrogen de l’amina B. 

 Càrrega sobre el nitrogen 

Compost Sense substituent F en para OMe en para 
B -0.873 -0.874 -0.872 

TS (1) -0.707 -0.707 -0.706 
C -0.720 -0.721 -0.719 

TS (2) -0.610 -0.609 -0.607 
D -0.453 -0.455 -0.453 

 

Taula 5. NICS(0), NICS(1)out i NICS(1)in obtinguts per l’amina B amb els diferents substituents en para. 

 

 Sense substituent F en para OMe en para 

NICS(0) -7.647 -9.310 -8.431 
NICS(1)out -10.134 -9.944 -9.587 
NICS(1)in -9.394 -9.657 -9.301 

 

Així doncs, sabent que com menor sigui el valor del NICS(0) (més negatiu) el compost 

serà més aromàtic, a partir de la Taula 5 es pot afirmar que en afegir un substituent 

metoxi (electrodonador) en la posició para del grup aril augmenta l’aromaticitat 

respecte el compost B sense cap substituent, i aquesta augmenta encara més si el 

substituent afegit és un àtom de fluor (electroatraient). Per tant, el compost més 

aromàtic serà el que té un àtom de fluor, és a dir, un grup electroatraient, en posició 

para del grup aril, i aquest podria ser el motiu pel qual tindrà una menor reactivitat que 

el que conté un grup metoxi. No obstant, els resultats han resultat ser dubtosos, 

sobretot quan es va procedir a l’estudi de NICS(1)out i NICS(1)in. Així, es va calcular el 

simple índex HOMA, basat en l’estructura de l’anell de 6 carbonis, i els resultats, van ser 

concloents, amb un valor de 0.889 pel OMe, 0.920 per F, i entremig 0.907 sense cap 

tipus de substituent. Per tant, aquí queda molt clar que l’anell amb el grup més aromàtic 

serà el menys reactiu, ja que gaudeix d’una major aromaticitat. No obstant, l’anàlisi 
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d’aromaticitat es féu respecte l’anell aromàtic situat en la posició betarespecte el 

nitrogen del grup amino, per tant, respon a una mesura local, i fins i tot distanciada d’on 

l’amina reacciona. Per tant, per trobar una mesura global per la molècula, es va procedir 

a fer un anàlisi de DFT conceptual. Durant les últimes dues dècades, el DFT conceptual 

ha permès explicar el patró de reactivitat i, en particular, la regioselectivitat en reaccions 

químiques.44,45 Per tal de poder analitzar l’amina B amb aquesta tècnica es van recollir 

els orbitals moleculars frontera (HOMO i LUMO) a la Taula 6. 

Taula 6. Energies HOMO i LUMO (en a.u.) obtingudes per l’amina B i les dues amines amb substituents en para; a 

més de la duresa química () i l’electrofilicitat ().. 

Compost B HOMO LUMO   
Sense substituent -0.197 -0.037 0.160 0.043 

F en para -0.199 -0.046 0.153 0.049 
OMe en para -0.185 -0.035 0.149 0.040 

 

A partir dels orbitals HOMO i LUMO obtinguts per cadascuna de les molècules, s’ha 

calculat un valor de duresa química i un valor d’electrofilicitat (Taula 6). La duresa 

química és una mesura de la resistència d’una espècie química a canviar la seva 

configuració electrònica, la qual es pot calcular fent la diferència entre LUMO i HOMO. 

L’electrofilicitat, en canvi, és la propietat d’un reactiu a atreure electrons.. El valor de 

duresa química ens indicarà com de reactiu és un compost, com major és aquest valor 

menor serà la reactivitat. Observant els valors de la Taula 6 no s’entreveu cap tendència, 

i les diferències són poc significatives. Això confirma la reactivitat de les tres amines 

estudiades en la generació d’aldimines, comprovada experimentalment. No obstant, 

l’electrofilicitat es pot llegir com l’antítesi de la nucleofilicitat. Per tant com més baix el 

valor més nucleofílica seria l’amina. El major valor d’electrofilicitat de la Taula 6 és pel 

substituent fluor en para del grup aril del compost B, indicant així que serà el menys 

nucleofílic dels tres i, per tant, també el menys reactiu. En definitiva, la tendència és 

molt clara, concloent que grups electrodonadors indueixen a una major reactivitat com 

a agents nucleofílics. 

Finalment, recollint els resultats mecanístics de la secció de resultats, la Figura 19 

presenta el mecanisme catalític tenint en compte tots els resultats anteriors. Tot i que 

els complexos de manganès 2 i 4 es formen a través de barreres d’activació més baixes 

que no pas la formació del producte C, aquests són menys estables termodinàmicament 

que la forma activa del catalitzador, i.e. el complex 1, i, per tant, sempre hi haurà més 

quantitat de 1 que no pas de 2 o 4, la qual cosa implicarà que es formi C més fàcilment. 
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Figura 19. Procés global de formació de l’aldimina D utilitzant un catalitzador de manganès 1 (en blau hi ha els 

passos on l’aigua pot assistir la reacció, energies en kcal/mol). 

Inicialment, al no haver-hi presència d’aigua en el sistema, el producte C es formarà 

mitjançant el catalitzador passant per l’intermedi 13, amb una barrera d’activació de 

36.0 kcal/mol. A mesura que avanci la reacció, com que començarà a haver-hi presència 

d’aigua en el sistema, la formació de C es donarà directament a partir de A sense ser 

necessari el catalitzador, assistida per una molècula d’aigua. Aquest procés té una 

barrera energètica inferior (27.7 kcal/mol) i, per tant, es donarà amb preferència. 

Un cop obtingut el producte C, es formarà a partir d’aquest el producte D passant per 

un estat de transició assistit per aigua. Aquest pas té una barrera energètica de 42.0 

kcal/mol, la qual seria una barrera energètica massa elevada si es treballés a 

temperatura ambient, però en aquest cas com que es treballa a una temperatura de 

135ºC es podrà donar sense cap problema. De no ser assistit per aigua l’estat de transició 

estaria situat a 55.9 kcal/mol respecte 1. Per tant, aquí l’aigua juga un paper fonamental, 

sense la qual la reacció no podria avançar.46 
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6. CONCLUSIONS 

The manganese based catalyst is necessary in the generation of aldimines from amines 

and alcohols, since in this reaction the formation of the aldehyde intermediate from the 

alcohol requires mandatorily its presence. In other words, for the formation of A. The 

presence of the catalyst is again necessary to undertake the step that links A with C 

when there is no presence of water. As the reaction evolves, water is formed and the 

catalyst is not necessary because the formation of C from A is water-assisted with a 

lower energy barrier. 

In the formation of D starting from A without presence of the manganese catalyst, it was 

observed that in presence of water, the energy barrier decreases, due to the formation 

of a six-member ring more stable than the initial one (4-member ring) in the transition 

states (A to C, and C to D). 

Furthermore, other forms of the catalyst can be formed (as 4 and 2), but they are less 

stable thermodynamically than 1, and therefore the formation of the product C is always 

favoured. 

On the other hand, to show the importance of the nature of the amine reagent, we 

added a substituent in para position to the aryl group of compound B, with consequent 

changes in the energy barrier of the formation of D. In this case, when the substituent 

is a fluor atom the energy barrier increases with respect to the compound B without 

substituents, and it is similar when the substituent is a methoxide group. However, the 

step BC is somewhat more facile with the latter electrondonor methoxy substituent. 

For this reason, yields are higher when there is a methoxide in para position of the aryl 

group of compound B. The reason is electronic, based on the higher nucleophilicity. 

Finally, the bond strength related to the manganese atom of the catalyst in the different 

purposed forms, is higher when it is linked with a CO than when it is linked with a 

phosphorous or a nitrogen atom. The reason for this is that de carbonyl group has σ-

donor and π-acceptor character, so the Mn-CO bond is between a simple and a double 

bound. 
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