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Resumo 
 

Quatro dioxaestanolanos (R2SnOOC2H3R`)F foram sintetizados, sendo dois destes 

inéditos, a partir da reação de óxidos de organoestanho (R2SnO, R = butil ou fenil) com 1,2-

diois quirais (OHCHR`CH2OH, R= metil ou fenil) enantiomericamente puros e com misturas 

de excesso enantiomérico conhecido. As atribuições dos sinais nos espectros de RMN de 1H e 

de 13C foram realizadas para estes compostos. Ainda, para confirmar a atribuição dos sinais 

foram realizados experimentos bidimensionais COSY 1H-1H e HMQC 1H-13C. As atribuições 

dos sinais de RMN de 1H estão em discordância com os dados da literatura. 

Em solução os dioxaestanolanos estudados apresentam-se em equilíbrio entre o 

monômero e seus oligômeros (dímero, trímero, etc.). Devido a este equilíbrio, este sistema 

apresenta o fenômeno de auto-discriminação quiral, uma vez que a espécie dimérica 

comporta-se como um diastereoisômero. Esta auto-discriminação foi utilizada na literatura 

para determinar o excesso enantiomérico em diois quirais através de RMN de 13C, sendo 

considerado um regime de troca rápido em que o dímero era a espécie principal. Entretanto, 

estes resultados não puderam ser reproduzidos, indicando a dificuldade de utilização desta 

ferramenta para determinação de excessos enantioméricos. Como metodologia alternativa 

propusemos a utilização da espectroscopia de RMN de 119Sn, pois este núcleo é mais sensível 

a mudanças no ambiente químico, proporcionando melhor distinção entre as espécies. 

Os experimentos mostram que a RMN de 119Sn forneceram informações adicionais, 

sendo inclusive capaz de detectar um maior número de espécies em equilíbrio. Este efeito foi 

comprovado através dos experimentos 2D HMQC 1H-119Sn. A análise da forma de linha de 

RMN mostrou que neste sistema o regime de troca entre as espécies foi diferente, dependendo 

do grupo substituinte, butila ou fenila, ligado ao estanho. Quando o substituinte butila está 

presente foram observados vários sinais na região de δ –100 a –160ppm correspondentes a 

estanho pentacoordenado. Estes sinais correspondem à média ponderada dos deslocamentos 

químicos de todas as espécies presentes, indicando um regime de troca rápida. Por outro lado, 

para os dioxaestanolanos contendo grupo fenila observaram-se sinais na região de estanho 

tetracoordenado (δ –45 a –50ppm), pentacoordenado (δ –80 a –130ppm) e hexacoordenado (δ 

–255 a –260ppm). A presença dos sinais atribuídos ao estanho tetra, penta e hexacoordenados 

só é possível para um regime de troca lenta, pois foi possível distinguir deslocamentos 
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químicos de espécies monoméricas, diméricas e triméricas discretas. Entretanto, não foi 

possível atribuir todos os sinais de todas as espécies químicas. 

Conclui-se que a RMN de 119Sn mostrou-se mais sensível para descrever as espécies 

químicas presentes no equilíbrio para este sistema, no entanto, não foi possível, até o 

momento, utilizar esta ferramenta para análise da auto-discriminação quiral. 

 

 

Palavras Chave: Compostos organoestanhos, RMN de 119Sn, Auto-discriminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x

Abstract 
 

Four dioxastannolanes (R2SnOOC2H3R') were synthesized, where two of them are 

new, from the reaction of organotin (IV) oxides (R2SnO, R= butyl or phenyl) with chiral 1,2-

diois (OHCHR'CH2OH, R' = methyl or phenyl). 1H and 13C NMR spectra of these compounds 

were performed and the signals were assigned. These assignments were corroborated by two-

dimensional experiments, namely COSY 1H-1H and HMQC 1H-13C. Mixtures of known 

enantiomeric excess were prepared to determine their NMR spectral features and to yield 

information about the equilibrium between monomer and oligomers (dimer, trimer, etc.) 

species in solution. 

Because of this equilibrium, this system presents the phenomenon of chiral self-

discrimination and the dimeric species behaves like a diastereoisomer. In the literature this 

phenomenon was used to determine the enantiomeric excess of chiral diois solutions via 13C 

NMR spectroscopy. For these analyses, a fast exchange regime was considered with the dimer 

being the main species. However, we were not able to reproduce the literature results, 

indicating the difficulty of using this tool for determination of enantiomeric excess. 119Sn 

NMR spectroscopy was proposed as an alternative methodology due to the sensibility of this 

nucleus to small changes in the chemical environment that can provide better discrimination 

amongst the organotin species. 

Our experiments showed that the 119Sn NMR provided additional information and were 

able to detect a greater number of species in equilibrium. This result was confirmed by 2D 

HMQC 1H-119Sn experiments. The analysis of the NMR line shapes showed that exchange 

regime of the equilibrium between the species was different depending on the substituent 

group (R = butyl or phenyl) at the tin center. When the butyl substituent is present various 

signs were observed in the region of δ −100 to −160ppm, corresponding to pentacoordinated 

tin species. These signals correspond to an average of the chemical shifts of all species, 

indicating a regime of fast exchange. On the other hand, the signals were observed in the 

region of tetracoordinated- (δ −45 to –50ppm), pentacoordinated- (δ –80 to –130ppm) and 

hexacoordinated-tin (δ –255 to –260ppm) species, when dioxastannolanes containing phenyl 

group were present, indicating a slow exchange process. Therefore, it was possible to 
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distinguish chemical shifts of the monomeric, dimeric and trimeric species. However, it was 

not possible to assign all the signals of all the species. 

In conclusion, 119Sn spectroscopy showed to be more sensitive to describe the species 

present in equilibrium for these systems, however, it is not yet possible to use this technique 

for enantiomeric excess determinations based on chiral self-discrimination. 

 

 

Key words: Organotin compounds, 119Sn NMR, Self-discrimination. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 “O ESTANHO (Sn)”  

 

O estanho puro é um metal branco prateado, que é macio, dúctil e maleável. É um 

dos metais mais antigos conhecidos pelo homem, mas ele não existe naturalmente como 

um metal. O estanho é um metal relativamente escasso em comparação com alguns 

outros metais como chumbo, cobre e zinco, com uma abundância média de cerca de 2 

ppm na crosta da Terra. De longe, o mineral mais importante de estanho é a cassiterita, 

um óxido natural de estanho, que, na sua forma mais pura, contém 78,6% de estanho, 

este mineral pode ser facilmente reduzido pelo carvão [1]. 

 

COSnCSnO 222 +°→+
 (1.1) 

 

Na sua forma metálica, possui propriedades interessantes tais como o seu ponto de 

fusão baixo, sua resistência à corrosão e sua capacidade para formar ligas facilmente 

com a maioria dos metais para criar materiais úteis como as soldas (ligas contendo Sn e 

Pb), os bronzes (com Sn e Cu) e outras ligas especiais.  

O estanho pode aparecer em dois estados de oxidação, dois (II) ou quatro (IV), 

existem vários compostos industrialmente importantes de cada tipo. 

Os dois usos mais significativos de estanho são em soldas e o estanhamento de 

folha de flandres, usada em latas de conservas e bebidas. O consumo mundial de 

estanho é de cerca de 310.000 toneladas/ano. 

 

1.2 COMPOSTOS INORGÂNICOS DE ESTANHO  

 

O estanho, juntamente com o cobre, teve papel fundamental na transição entre o 

neolítico e a idade do bronze e no desenvolvimento da civilização subseqüente. Os 

compostos inorgânicos de estanho estiveram também presentes, nas tecnologias antigas. 

O óxido de estanho (IV), SnO2, vem sendo usado a milênios como opacificador em 

cerâmicas e em esmaltes vítreos. A Figura 1 representa o uso desta tecnologia, que é 

utilizada até hoje [2]. 
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Figura 1. A mais antiga aplicação conhecida de um composto de estanho: Pormenor de parede do salão 

do trono do palácio de Babilônia de azulejos com esmalte de SnO2 Reinado de Nabucodonosor II (604-

562 A.C.); Pergamon-Museum Berlin. 

 

Alguns compostos de estanho são utilizados como pigmentos como o azul 

cerúleo, nome tradicional do estanato de cobalto (II), CoSnO3, a fonte de cor do 

pigmento se deve às transições eletrônicas do íon cobalto. 

O óxido de estanho, SnO2, é utilizado também no recobrimento de vidro como 

películas finas. A espessura do filme determina as características do vidro produzido. Os 

vidros tratados com tais óxidos possuem inúmeras aplicações, entre as quais as janelas 

anti-congelantes de aviões e as telas eletroluminescentes, como em monitores de 

computadores [2]. 

A ação protetora contra as cáries e na supressão das placas dentárias são 

atribuídas ao composto SnF2, que vem sendo utilizado na fluoretação dentária. Porém 

um dos maiores problemas associados ao uso de SnF2 em formulações dentárias é a 

instabilidade de suas soluções aquosas, já que o íon Sn(II) pode oxidar-se facilmente a 

Sn(IV) [2]. 
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1.3 COMPOSTOS ORGANOESTANHO(IV). 

 

Compostos organoestanho(IV) caracterizam-se pela presença de pelo menos 

uma ligação covalente C-Sn. Seus compostos possuem um átomo de Sn tetravalente 

central e possuem a formula geral RnSnX4-n (n = 1-4). O número de moléculas orgânicas 

nestes complexos possibilita a sua classificação como mono-, di-, tri-, e 

tetraorganoestanhos (RSnX3, R2SnX2, R3SnX, R4Sn), na qual R é um grupo alquila ou 

arila e X é uma espécie aniônica ( haleto, óxido, hidróxido, carboxilato, ou tiolato) ou 

um grupo nucleofílico ligado ao estanho através de um átomo de oxigênio, enxofre, 

nitrogênio, halogênio, etc. A primeira síntese de um composto organoestanho foi 

realizada em 1849, quando Frankland obteve o diiodeto de dietilestanho, Et2SnI2 [3]. 

Entretanto, a primeira aplicação comercial destes compostos só ocorreu nos anos 40, 

quando se iniciou o seu uso em estabilizadores de PVC, possibilitando também o início 

de pesquisas extensivas na química de organoestanhos. 

 

22
2001502 SnIEtSnEtI C →+ °−  (1.2) 

 
Embora a ligação carbono-estanho (Sn-C) seja mais fraca do que as ligações 

carbono-carbono (C-C) ou carbono-silício (Si-C), esta não é muito polar e é, portanto, 

estável na presença de água, atmosfera de O2 e aquecimento a temperaturas de até 

200ºC. As propriedades físicas dos compostos organoestanho são afetadas pelo número 

de ligações Sn-C como também pelo tamanho da cadeia alquílica. Todavia, as ligações 

Sn-C são clivadas pela radiação UV, e por diferentes agentes, incluindo halogênios 

(reação 1.3), haletos metálicos (reação 1.4) ácidos fortes (reação 1.5) e agentes 

eletrofílicos etc. 

 

RClSnClRClSnR +→+ 324  (1.3) 

 

2244 2 SnClRSnClSnR →+  (1.4) 
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RHSnClRHClSnR +→+ 34  (1.5) 

 

 Nestas reações de clivagem observa-se que os grupos arila, alila ou vinila 

são clivados mais rapidamente do estanho central do que os alquila.[4]. 

 

1.3.1 ROTAS SINTÉTICAS PARA SÍNTESE DE REAGENTES 

ORGANOESTANHO. 

 

 Os compostos organoestanho podem ser sintetizados por métodos 

convencionais, dos quais os mais importantes são descritos a seguir: 

 
O método Grignard: 
 

24),(4 44 MgClSnRRMgClSnCl
arilalquilR

+ →+
=

 (1.6) 

 
O método alquil alumínio:  
 

34)(34 4343 AlClSnRAlRSnCl
alquilR

+ →+
=

 (1.7) 

 
O método da reação direta: 
 

22)(2 SnXRRXSn
alquilR

 →+
=

 (1.8) 

 

Todas estas rotas são usadas em escala industrial, porém, o método Grignard (ou 

o reagente organolítio equivalente) é mais conveniente para a escala laboratorial. Um 

pouco menos utilizada é a reação modificada do tipo Wurtz ( reação 1.9). 

 

NaClSnRRClSnCl Na 84 4
8

4 +→+  (1.9) 

 
Um método conveniente para a obtenção de espécies organoestanho halogenadas é 

obtida através da reação rápida de redistribuição entre o R4Sn e o SnCl4, com esta 
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metodologia é possível a obtenção de um grande número de espécies como descrito nos 

Esquemas 1 e 2. 

 

Grignard (Rota 1)

Wurtz (Rota 2)

Alquil Alumínio (Rota 3)

R4Sn
SnCl4

Reação de 
redistribuição

R3SnCl

R2SnCl2

RSnCl3

(Rota 4) Sn + 2RI R2SnI2Síntese direta  
Esquema 1. Rotas sintéticas para a obtenção de diversas espécies organoestanho [4]. 

 

R3SnCl

X-

R3SnX (X= OR´,NR´,SR´,OCOR´´,etc.)

LiAlH4

R3SnH
R3SnX

R3SnSnR3

OH-L

R3SnClL R3SnOH

R2SnCl2

X-
R2SnXCl

R3SnOSnR3

R2SnX2LiAlH4R2SnH2

L OH-

R2SnCl2L2 ClR2SnOSnR2Cl (R2SnO)n

RSnCl3
X- RSnX3

OH-

RSn(OH)Cl2.H2O [RSn(O)OH]n

L
RSnCl3L2

hv

R3Sn.

(R2Sn)n
base

hv

R2Sn:

 
Esquema 2. Método geral de preparação de compostos organoestanho [5]. 

 

Outro importante material de partida para uma variedade de reagentes 

organoestanho é o óxido de bis(tributilestanho) (Esquema 3). 
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Bu3SnOSnBu3

Bu3SnSR

Bu3SnNR2

RCO2SnBu3

Bu3SnH

Bu3SnSnBu3

Bu3SnX

Bu3SnR

Bu3SnOR

Bu3SnM  
Esquema 3. Preparação de compostos a partir do óxido de bis(tributilestanho) [5]. 

 

1.3.2 APLICAÇÕES DOS COMPOSTOS ORGANOESTANHO. 

 

 A primeira aplicação não biológica de compostos organoestanho foi à 

estabilização de plásticos vinílicos, onde as primeiras patentes foram depositadas nas 

décadas de 30 e 40. O estudo sistemático destes compostos nas décadas seguintes 

possibilitou tanto o aprimoramento de suas aplicações em estabilizadores de PVC, onde 

se percebeu a sua eficácia na proteção contra a luz e o aquecimento destes polímeros, 

como também foram diversificadas as suas aplicações na indústria da catálise e em uma 

variedade de reações químicas. As principais aplicações não biológicas são: 

estabilizadores de polímeros [4], retardantes de chama [6], catálise [7,8], fusão de 

vidros, precursores para a formação de filmes de SnO2 em vidros [8,9]. 

 Diversas aplicações biológicas importantes são atribuídas a compostos 

organoestanho, estes compostos são geralmente muito tóxicos e mesmo em baixas 

concentrações exibem forte atividade biológica [10]. A atividade biológica é 

essencialmente determinada pelo número, e a natureza dos grupos orgânicos ligados ao 

átomo de estanho central. Entre as principais atividades biológicas estão: larvicida [11], 

antiviral [12], antileishmaniose [13,14], antifúngica [14,15], antibactericida [15,16], 

Inseticida [15], antimicrobiana [17], antiproliferativa [18,19], Antitumoral [17,19-23]. 
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1.3.3 PRINCIPAIS GEOMETRIAS DE COORDENAÇÃO DO ÁTOMO DE 

ESTANHO EM COMPOSTOS ORGANOESTANHO. 

 

 Devido o envolvimento de orbitais 5d vazios, de energia apropriada, na 

hibridização de átomos de estanho divalente e tetravalente, torna-se possível a 

existência de números de coordenação maiores do que dois e quatro, respectivamente. 

Reações de cloreto de alquil ou aril estanho, ou seus respectivos óxidos com nucleófilos 

apropriados fornecem complexos de organoestanho com alcóxidos, amidas, 

tioalcóxidos, carboxilatos, etc. a presença destes grupos eletronegativos no estanho 

torna o metal capaz de coordenar com ácidos de Lewis, assim a geometria tetraédrica 

passa a ser a exceção e não a regra. 

 
Sn(II) 

 
                                                 
 
 
Trigonal plana                    Tetraédrica             Bipiramidal Trigonal        Octaédrica 

 
Sn(IV) 
 
 
 Tetraédrica Bipiramidal Trigonal           Octaédrica 

 
 
 

 
               Tetraédrica                  Bipiramidal Trigonal            Octaédrica 

 
Figura 2. Principais geometrias de coordenação para o estanho di e tetravalente. 

 

Na Figura 2, estão descritas as principais geometrias de coordenação de 

complexos de estanho divalente e tetravalente, no caso do estanho divalente assume-se 

que o par de elétrons é também envolvido na hibridização. A variação na geometria de 

coordenação dos compostos de estanho permite a formação de uma grande diversidade 

de classes de compostos organoestanho entre elas os carboxilatos, sulfonatos, 

macrociclos de estanho, polímeros de estanho, derivados de carboidratos etc. 
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1.4 CARBOXILATOS DE ORGANOESTANHO(IV). 
 

Os derivados de organoestanho(IV) de carboxilatos são uma importante família 

de compostos organoestanho. Estes compostos demonstram uma rica diversidade 

estrutural e são importantes devido a sua larga aplicação industrial e biológica [24,25]. 

 
1.4.1 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO 
 

Carboxilatos de organoestanho são comumente preparados pelos seguintes 

métodos:  

A)           Pelo tratamento de óxidos ou hidróxidos de organoestanho com ácidos 

carboxílicos em benzeno ou tolueno em ebulição, onde a água formada na 

mistura azeotrópica é retirada usando um separador Dean Stark [26-29]. 

 

'
3

),(
2

'
3

2 SnOCORRHCORSnOHR OHbenzenooutolueno
 →+

−  (1.10) 

 

'
3

),(
2

'
23 22)( 2 SnOCORRHCOROSnR OHbenzenooutolueno

 →+
−  (1.11) 

 

2
'

2
),(

2
'

2 )(2 2 OCORSnRHCORSnOR OHbenzenooutolueno  →+ −  (1.12) 

 

3
'),(

2
' )(3)( 2 OCORRSnHCOROHORSn OHbenzenooutolueno

 →+
−  (1.13) 

 
B) As reações de haletos de organoestanho com ácidos orgânicos na 

presença de uma base adequada como trietilamina fornece o correspondente 

carboxilato de organoestanho [30]. 

 

NHClEtSnOCORRHCORSnClR NEt
3

'
32

'
3

3 + →+  (1.14) 

 

NHClEtOCORSnRNEtHCORSnClR 32
'

23223 2)(2`2 +→++  (1.15) 
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C) Carboxilatos de organoestanho são também preparados pela reação de 

cloretos de organoestanho com um carboxilato ligado a um metal em um 

solvente adequado como acetona, clorofórmio, tolueno ou tetracloreto de 

carbono [31]. 

 

MClnOCORSnRMCORnSnClR nnnn )4()(`)4( 4
'

24 −+→−+ −−  (1.16) 

   M= Ag, Na, K ou Ti               

 

D) Carboxilatos de organoestanho podem também ser preparados pela 

clivagem de um ou mais ligantes orgânicos de compostos tetraorganoestanho 

(R4Sn) por ácidos carboxílicos. Estas reações ocorrem mais rapidamente 

quando R é um grupo vinila, alila ou arila [32]. 

 

nRHOCORSnRHCOnRSnR nn +→+ − )( '
42

'
4  (1.17) 

 

PhHOCOCClSnPhHCCOClSnPh 2)(2 232234 +→+  (1.18) 

 

E) As reações de redistribuição entre dicarboxilatos de diorganoestanho e 

dicloretos de diorganoestanho em um solvente adequado como clorofórmio 

também produz o respectivo carboxilato [33]. 

 

ClOCORSnROCORSnRSnClR )(2`)( '
22222 →+  (1.19) 

 

F) Hidretos de organoestanho podem ser convertidos a ésteres de 

organoestanho na reação com ácidos carboxílicos [34,35], gás hidrogênio é 

liberado como produto. 

 

222
5,4

222 2)(2 HOCOMeSnBuHMeCOSnHBu hr + →+  (1.20) 
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23
3,60,

23
2 HSnOCOEtPhHEtCOSnHPh hrCOEt + →+ °  (1.21) 

 

G) Cloretos de trietilestanho reagem com ácidos carboxílicos em elevadas 

temperaturas para formar carboxilatos de diorganocloroestanho, os quais 

também são sintetizados a temperatura ambiente pela reação de troca entre 

carboxilatos de triorganoestanho e dicloretos de diorganoestanho em 

benzeno ou clorofórmio [36]. 

 

MeHClOCORSnMeHRCOSnClMe C + →+ ° )(2
100

23  (1.22) 

 

SnClRClOCORSnRSnOCORRSnClR 32322 ```)(``` +→+  (1.23) 

 

1.4.2 DIVERSIDADE ESTRUTURAL DOS CARBOXILATOS DE 
ORGANOESTANHO(IV). 
 
 A diversidade estrutural dos carboxilatos de organoestanho varia desde 

compostos mononucleares a complexos polinucleares, em forma de gaiolas ou clusters. 

A diversidade estrutural destes compostos é ocasionada devido à habilidade do estanho 

de variar o seu número de coordenação, e a versatilidade dos ligantes carboxilatos em se 

coordenar de diferentes modos, desde monodentado a bidentado; e no último caso 

formando ligações em forma de quelatos ou pontes (Figura 3). 

 As estruturas em forma de gaiolas e clusters são formadas preferencialmente 

em compostos di e mono organoestanhos. Nos complexos de carboxilatos de 

triorganoestanho, predominam-se as estruturas na forma de cadeias e moléculas 

discretas, apesar de um macrociclo também ser descrito [24, 25, 37]. 

 Os carboxilatos de triorganoestanho, R3SnO2CR`, são gerados principalmente 

nas reações entre ácidos carboxílicos e o R3SnOH ou (R3Sn)2O, estes compostos 

possuem quatro principais estruturas [24, 38, 39] que serão ilustradas na Figura 3. 
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Figura 3. Os quatro tipos de estrutura de compostos R3SnOCOR`. 

 

As estruturas I e II são discretas [40] e ocorrem quando o estanho é incapaz de 

coordenar com outros átomos, estas estruturas são encontradas principalmente em 

compostos R3SnO2CR`(R = Aril). Muitos exemplos de carboxilatos de trifenilestanho, 

com algumas exceções, adotam estas estruturas. Na estrutura I, a ligação covalente Sn-

O é típica de ligações simples e varia de 2,03 a 2,12 Å, a geometria do átomo de estanho 

é tetraédrica distorcida [41]. Já na estrutura II, a ligação coordenada Sn-O adicional 

varia de 2,45 a 3,11 Å e a geometria do átomo de estanho passa a ser uma bipiramide 

trigonal distorcida [42]. 

Porém, na maioria das vezes, a presença de números de coordenação mais 

elevados no átomo de estanho central e a capacidade do ligante carboxilato em se ligar 

em ponte fazem com que as estruturas poliméricas III e IV sejam mais freqüentes. Nos 

dois casos a geometria ao redor do átomo de estanho é bipiramidal trigonal.  

Na estrutura III, as unidades adjacentes de SnR3 são pontes para os carboxilatos 

bidentados [43,44], estruturas diméricas também são encontradas [45]. A distorção 

destes compostos de sua geometria simétrica não é somente influenciada pelos grupos 

orgânicos ligados ao estanho, mas também por efeitos estéricos e eletrônicos [46]. 
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Por fim, a estrutura IV possui um único exemplo [47], no qual o ângulo O-Sn-O 

é de 175,2°. 

A diversidade estrutural dos carboxilatos de diorganoestanho é muito maior do 

que a dos carboxilatos de triorganoestanho, isso se deve ao aumento das possibilidades 

de coordenação que possibilita a formação de um maior número de estruturas dentre as 

quais estão às estruturas: monoméricas (Figura 4), em forma de escada (Figura 5), 

poliméricas (Figuras 6 e 8), em forma de gaiolas e clusters (Figura 7).  

Dentre os compostos de carboxilatos de diorganoestanho a estrutura mais 

simples é encontrada para os carboxilatos do tipo R2Sn(O2CR`)2 [24]. Estes compostos 

são formados na reação 1:2 entre o substrato organoestanho como, por exemplo, o 

[R2SnO]n e um ácido carboxílico R`CO2H. No geral, estes compostos possuem 

estruturas monoméricas no estado sólido. E em solução, os carboxilatos ligam-se como 

quelatos e o átomo de estanho é hexacoordenado, o qual pode ser descrito como um 

octaedro muito distorcido, ou uma bipiramide trapezoidal inclinada. Como pode ser 

indicado com o dibenzoato de dimetilestanho ( Figura 4) [48], o ângulo C-Sn-C é de 

147,2°, e o ângulo O-Sn-O mais largo é de 165,3°. Outros sistemas similares são 

descritos na literatura [49-51]. 

 

O O

OO

Sn
CH3

CH3

 
Figura 4. Dibenzoato de dimetilestanho no estado sólido [48]. 
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Figura 5. Estruturas em escada, oriundas da reação 1:1 entre [R2SnO]n e ácidos carboxílicos [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estruturas diméricas formadas pela reação do [t-Bu2SnO]3 com ácidos carboxílicos [52-54]. 
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Figura 7. Estruturas macrocíclicas na forma de gaiolas e clusters [55-59]. 
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Figura 8. Estruturas poliméricas de uma e duas dimensões [25,60]. 

 

Para os carboxilatos de monoorganoestanho são observadas estruturas ainda 

mais complexas em relação às anteriores. No caso do tribenzoato de metilestanho todos 

os grupos carboxila estão ligados de forma bidentada e o átomo de estanho central está 

hepta coordenado (Figura 9) [61]. 

 

C
O

O

Sn

C

O O

C
O

O

H3C

 
Figura 9. Estrutura do tribenzoato de metilestanho. 
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Porém, a maioria dos sistemas possui estruturas complexas em forma de 

tambores (Figura 10) [62-69] ou abertas (Figura 11) [24,70]. 

 
Figura 10. Estrutura de tricarboxilatos de monoorganoestanho na forma de tambor (drum). 

 

 
Figura 11. Estrutura abertas de tricarboxilatos de monoorganoestanho. 

 
Desta forma, o exemplo dos carboxilatos de organoestanho ilustra a grande 

diversidade estrutural dos compostos organoestanho, que ocorre no estado sólido, no 

entanto quando se comparam com estruturas em solução, estas se tornam ainda mais 

complexas. Como também, a dependência da complexidade estrutural e o grau de 

polimerização dos compostos quando sistemas mais impedidos são utilizados, por 

exemplo, com a utilização de substituintes fenil, aril ou ciclohexil, os quais geram 

estruturas discretas. 
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1.5 COMPLEXOS ORGANOESTANHO(IV) COM LIGANTES DOADORES 
[O,O]. 
 
 Organoestanoxanos são intermediários úteis em síntese orgânica devido a sua 

reatividade e seletividade para reações com eletrófilos. Uma reação que pode ilustrar 

sua aplicação é a descrita por Shanzer e colaboradores que produz tetraésteres 

macrocíclicos em uma só etapa, pela reação de dioxaestanolanos com cloretos de ácidos 

dicarboxílicos em solventes apolares (Esquema 4)[71]. 

 

O

O

Sn

Bu

Bu

+

O

RCl

O

Cl

R

O O

OO

O O

O R O

+ Bu2SnCl2

 
Esquema 4. Síntese de macrociclos tetraésteres a partir de dioxaestanolanos e dicloretos de ácidos 

dicarboxílicos. 

 

Os dioxaestanolanos são descritos majoritariamente na forma monomérica no 

estado sólido. Quanto em solução de um solvente que não coordene como o 

clorofórmio, os mesmos se aglomeram formando diferentes espécies oligoméricas: 

dímeros, trímeros etc., sendo que todas as espécies formadas encontram-se em 

equilíbrio. (Esquema 5). 

 

R
1

R2
2SnO

-H2O

R
1 O

O

Sn

R
2

R
2

Kdim.
R

1

O

O

Sn

R
2

R
2

Sn

O

R
2

R
2

O

R
1

Kpol. Agregados
OH

OH

 
Esquema 5. Reação geral para produção de dioxaestanolanos a partir de 1,2-diois e óxidos de 

organoestanho. 
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A literatura descreve que neste equilíbrio a espécie química em maior 

concentração é o dímero. 

Desta forma, admitindo-se que o equilíbrio prioritário seja entre as espécies 

monoméricas e diméricas e partindo do 1,2-diol enantiomericamente puro, por exemplo, 

R ou S, serão produzidos dioxaestanolanos quirais (Figura 12), existindo um equilíbrio 

entre o monômero e o dímero homoquiral (equação 1.24). Entretanto, se o 1,2-diol de 

partida for racêmico, seriam produzidos dioxaestanolanos diméricos heteroquiral (meso) 

(Figura 12) (equação 1.25). Como mostrado em 1.24 e 1.25. As constantes de equilíbrio 

são descritas como Khomo e Khetero para os respectivos equilíbrios. 

 

Equilíbrio homoquiral:   R       RR   ou   S       SS                    (1.24) 

 

Equilíbrio heteroquiral:  R/S     RR + RS + SR + SS                          (1.25) 

 

Uma das principais características dos dioxaestanolanos é a capacidade de 

realizar auto-discriminação [72, 73], que seria a capacidade de ser distinguido por 

ferramentas físico-químicas sem o auxílio de nenhum agente de discriminação quiral, 

seja ele um reagente ou um solvente.  

Estas estruturas auto-discriminantes são produzidas quando são preparados 

dioxaestanolanos utilizando 1,2-diois racêmicos e enantiomericamente puros (E.P.) 

produzindo dois complexos: um constituído de duas moléculas de configurações 

opostas (complexo tipo “Meso”) ou outro constituído de moléculas de configurações 

idênticas (complexo quiral) (Figura 12). 

 

O

SnR2

O

R2Sn

O

O

R1

O

SnR2

O

R2Sn

O

O

R1

COMPLEXO QUIRAL COMPLEXO MESO

R1

R1

R

S S

S

 
Figura 12. Estrutura dos dioxaestanolanos formados na reação entre 1,2-diois e óxidos de 

diorganoestanho com configurações diasterioméricas diferentes Meso e idênticas Quiral. 

Κhetero 

Κhomo Κhomo 
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Os sinais dos espectros de RMN observados para as espécies na Figura 12 

podem corresponder ao deslocamento químico das espécies individualmente ou da 

média ponderada dos deslocamentos químicos de todas as espécies presentes no 

equilíbrio. Este fator dependerá do regime de troca existente no sistema. 

Quando um núcleo está em equilíbrio entre dois sítios A e B magneticamente 

não equivalentes, pode-se dizer que ele está em processo de troca química [74]. Num 

exemplo bastante simples, pode-se considerar o equilíbrio entre as espécies A e B 

(equação 1.26): 

 

                                                         A  B                                                   (1.26) 

 

Em que as espécies podem passar de A para B e a freqüência de ressonância de A é νA e 

a freqüência de ressonância de B é νB, permanecendo um tempo médio τ em cada sítio. 

Dependendo da magnitude de |νA - νB| e τ -1 podem existir dois casos extremos: o limite 

de troca rápida, onde |νA - νB| << τ -1 e será observada somente uma linha intermediária 

com freqüência (|νA + νB|/2) para iguais populações; e o limite de troca lenta, onde |νA - 

νB| >> τ -1. Neste caso, são observadas duas linhas separadas, com freqüências νA e νB. 

A Figura 13 mostra a simulação de um espectro com freqüências νA e νB, com 

populações PA e PB iguais [75]. A simulação mostra a aparência do espectro para 

diferentes valores de τ, em que são observadas as mudanças na forma da linha na 

passagem do regime de troca rápida para o regime de troca lenta.  
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Figura 13. Simulação dos espectros de RMN com dois sítios A e B, igualmente populados (PA = PB), 

passando de um regime de troca rápida (superior) para o regime de troca lenta (inferior). 

 

No regime de troca química rápida é possível estudar a dinâmica de um 

determinado processo, variando as concentrações das populações dos sítios A e B, 

através da adição de um reagente ou solvente. A Figura 14 mostra a simulação de um 

espectro com freqüências νA e νB, para um valor de τ igual a 0,18, em função da 

variação das populações PA e PB , no regime de troca rápida [75]. 

 
Figura 14. Simulação dos espectros de RMN para o processo de troca rápida entre os sítios A e B, em 

que as populações de A e B estão variando (PA≠PB). 

  
τ 

νA νB 

τ = 0,18 
 
PA:PB 

νA νB 

∆ν 
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 Neste caso, o deslocamento químico é dado pela média ponderada das 

populações nos sítios A e B, conforme a Equação 1.27: 

 

δM = δA PA + δB PB 

 

Onde, δM é o deslocamento químico observado, δA e δB são os deslocamentos químicos 

dos sítios A e B, respectivamente. PA e PB são as populações dos núcleos ou as 

probabilidades de os núcleos estarem nos sítios A e B, respectivamente, (PA + PB = 1). 

Luchinat e colaboradores [77] detectaram dois sinais nos espectros de RMN 

quando são analisados dioxaestanolanos com uma maior porcentagem de um dos 

enantiômeros e apenas um sinal quando são analisados dioxaestanolanos quirais ou 

racêmicos. Sendo que os deslocamentos químicos e a intensidade dos sinais possuem 

uma relação direta com a porcentagem enantiomérica do 1,2-diol de partida. Porém, 

apesar dos diasterioisômeros produzidos nos dioxaestanolanos possuírem uma relação 

diasteriomérica, eles não podem ser analisados separadamente, pois fazem parte de um 

equilíbrio de troca rápida.  

Observando este fato, alguns artigos [76,77] descrevem a síntese de 

dioxaestanolanos e a sua análise utilizando as ferramentas de RMN de 1H e 13C para 

determinar a composição enantiomérica do sistema, pois fazem parte de um equilíbrio 

de troca química. 

 

1.6 TÉCNICAS PARA ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS 

ORGANOESTANHO (IV). 

 

O estanho é elemento na natureza, no qual seus compostos podem ser estudados 

por maior número de técnicas para elucidação estrutural. Nas últimas décadas, tem 

tomado importância primordial à caracterização de compostos organoestanho (IV) e 

seus complexos utilizando infravermelho, Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 
1H, 13C e 119Sn, espectroscopia Mössbauer, espectrometria de massas, e analise por 

raios- X. Neste trabalho, será dado ênfase a espectroscopia de RMN de 1H, 13C e 119Sn. 

 

 

 

 

(1.27) 
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1.6.1 ESPECTROSCOPIA DE RMN . 

 

A espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear é uma técnica bem 

estabelecida e uma poderosa ferramenta para a obtenção de informações estruturais, 

para o estudo de reações químicas, para a elucidação de mecanismos reacionais, para o 

estudo de interações intra e inter moleculares etc. A associação das análises de RMN de 
1H, 13C e 119Sn fornece informações altamente valiosas e por isso são utilizadas 

amplamente para a caracterização de compostos organoestanho. 

Os principais núcleos utilizados para a análise de rotina e elucidação estrutural 

por RMN são o 1H e o 13C. Nestes espectros são obtidas as constantes de acoplamento 
2J[119Sn, 1H] e 1J[119Sn, 13C] diretamente medidas pelos picos satélites e seus valores 

são associados a hibridização do átomo de estanho e permitem determinar informações 

sobre a coordenação do átomo de estanho e o ângulo de suas ligações [78]. 

 

1.6.2 ESPECTROSCOPIA DE RMN DE 119Sn. 

 

A espectroscopia de RMN de 119Sn é uma ferramenta conveniente para a 

caracterização de compostos organoestanho [79]. Dentre os isótopos magneticamente 

ativos o 119Sn (Tabela 1) é o preferido para estudos espectroscópicos de RMN, pois este 

possui a maior abundância natural e momento magnético. A receptividade de RMN de 
119Sn é 25 vezes maior que a do 13C. Além do mais, o tempo de repetição dos pulsos é 

curto já que o tempo de relaxação também é curto, normalmente menor que um 

segundo.  

 

Tabela 1. Propriedades dos isótopos de estanho magneticamente ativos (Spin ½) [80]. 

 Abundância 

natural (%) 

Constante 

giromagnética  

( 107 rad T-1 s-1) 

Freqüênciaa em 

RMN (MHz)  

Receptividadeb 

relativa  

(Dpx 10-3, Dc)  
115Sn 0,35 -8.8014 32.718780 0.12, 0.7 
117Sn 7,61 -9.589 35.632295 3.44, 19.5 
119Sn 8,58 -10.0138 37.290665 4.44, 25.2 

aFreqüência de RMN para tetrametilestanho. 
bRelativo a 1H (DP) e relativo ao 13C (Dc). 
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A espectroscopia de RMN de 119Sn é favorável, pois pequenas diferenças na 

densidade eletrônica do átomo de estanho produzem grandes variações no deslocamento 

químico, isto permite que a espectroscopia de RMN de 119Sn possa detectar compostos 

que antes eram indistinguíveis por RMN de 1H e 13C. O deslocamento químico de RMN 

de 119Sn de composto organoestanho cobre uma faixa de 5500ppm, sendo o Me4Sn 

utilizado como referencia (δ = 0ppm) [81]. 

Holecek e colaboradores estudaram diferentes compostos organoestanho 

derivados de haletos, alcóxidos, carboxilatos etc. Como os valores de δ(119Sn) são 

definidos pelo número de coordenação do átomo de estanho central foram estipuladas 

faixas de deslocamento químico para cada número de coordenação do estanho. Um 

acréscimo no número de coordenação do átomo de estanho de quatro para cinco, seis ou 

sete causa uma diminuição no valor do deslocamento químico do estanho δ(119Sn) [82]. 

Deste modo, composto com o estanho tetra coordenado possuem valores de δ(119Sn) na 

faixa de +200 a –60 ppm, compostos penta coordenados de –90 a –190 ppm e 

compostos hexa coordenados de –210 a –400 ppm [83, 84]. 

Os valores de deslocamentos químicos dos compostos organoestanho dependem 

freqüentemente da natureza e do número de substituintes, da temperatura, de efeitos 

isotópicos, do ângulo entre as ligações formadas pelo átomo de estanho e a 

concentração. 

Também foi observado uma dependência dos valores de 1J[119Sn, 13C] com o 

número de coordenação do átomo de estanho, sendo que quando este aumenta os 

valores da constante de acoplamento também aumentam. 

Compostos organoestanho contendo substituintes retiradores de elétrons 

possuem uma forte tendência a auto-associação no estado sólido e em solução.  

No trabalho de dissertação de Cavalcanti [85], realizado neste grupo, estudou-se 

a reação de brometo de crotila mediada por estanho em meio básico, utilizando RMN de 
119Sn (Esquema 6). 

 

Br + Sn0  K2HPO4/H2O

 
Esquema 6. Reação de Brometo de crotila com estanho em meio básico. 

 

Os espectros de RMN 1H apresentaram os sinais característicos do grupo crotila, 

mas não permitiram identificar as espécies formadas. A análise do produto da reação 
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por RMN de 119Sn, demonstrou a formação de cinco espécies crotilestananas (Figura 

15). Os deslocamentos químicos dessas espécies são: –46ppm, –41ppm, –36ppm, –

31ppm e –27ppm, que comparado com os resultados obtidos para o tetraalilestanho, 

cujo deslocamento é de –47ppm, faz sugerir que as espécies obtidas seriam todas do 

tipo R4Sn.  

 

 

Figura 15. Espectro RMN de 119Sn da reação de brometo de crotila com estanho em meio básico. 

 

 Foram utilizadas técnicas de RMN bidimensional e foram caracterizados os 

produtos da reação, que estão representados no (Esquema 7). 
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Br + Sn0 K2HPO4 / H2O Sn

Sn

Sn

Sn

Sn+

tetra-(E)-crotilestanana

αααα-tetra-E

+

+

+

tetra-(Z)-crotilestanana

αααα-tetra-Z

tri-(E)-crotil-(Z)-crotilestanana

αααα-tri-E-mono-Z

di-(E)-crotil-di-(Z)-crotilestanana

αααα-di-E-di-Z

tri-(Z)-crotil-(E)-crotilestanana

αααα-mono-E-tri-Z

 
Esquema 7. Espécies geradas na reação de brometo de crotila com estanho em meio básico 

 

 Assim, a partir deste trabalho, pode-se comprovar que o núcleo de 119Sn é 

sensível a pequenas variações no seu ambiente químico e a técnica de RMN de 119Sn foi 

capaz de discriminar os compostos de estanho contendo as duplas E e Z. 

Portanto, Os dados obtidos por Cavalcanti nos motivaram a testar a viabilidade de 

utilizar a espectroscopia de RMN de 119Sn como ferramenta de estudo de outros 

sistemas organoestanho em solução, em particular sistemas diasterisotópicos, visando 

compará-lo a outros núcleos tradicionalmente utilizados para estas análises, tais como, 
1H e 13C. 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 OBJETIVOS GERAIS  

 

Utilizar a espectroscopia de RMN de 119Sn no estudo do processo de formação 

de dioxaestanolanos quirais em solução. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Sintetizar e caracterizar os dioxaestanolanos preparados, contendo grupos butila e 

fenila ligados ao estanho, a partir de diferentes diois quirais. 

Estudar por RMN de 119Sn os dioxaestanolanos quirais em solução. 
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Avaliar o potencial da ferramenta de RMN de 119Sn no estudo da auto-

discriminação nestes sistemas. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Inicialmente estudamos a reação entre óxidos de diorganoestanho e 1,2-diois, 

visando à preparação dos complexos de dioxaestanolanos e seu estudo por RMN 

(Esquema 5). 

R
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Kpol. Agregados
OH

OH

R1= Me ou Ph

R2= Bu ou Ph

Produto 1A= R1 Metil, R2 Butil

Produto 1B= R1 Fenil, R2 Butil

Produto 2A= R1 Metil, R2 Fenil

Produto 2B= R1 Fenil, R2 Fenil  
Esquema 5. Produtos formados na reação entre óxidos de organoestanho e 1,2-diois. 

 

As reações realizadas neste trabalho compõem quatro sistemas diferentes, 

designados por 1A, 1B, 2A e 2B. O grupo R1, metil ou fenil, faz parte da molécula do 

diol; enquanto R2, butil ou fenil, está ligado ao óxido de organoestanho de partida. O 

diol pode apresentar-se nas configurações R e S, sendo que para cada sistema foram 

preparadas misturas com quatro composições diasterioisoméricas diferentes: puro S, 

racêmico, porcentagem de 75% do enântiomero R e puro R. Os produtos foram 

analisados por RMN de 1H, 13C, 119Sn e experimentos bidimensionais COSY 1H-1H, 

HMQC 1H-13C, HMQC 1H-119Sn e DOSY 119Sn. 

A metodologia de preparação dos compostos de estanho está descrita na 

literatura [76, 77]. As reações apresentam rendimentos moderados, sendo observado que 

o consumo do óxido de organoestanho não era completo. As maiores dificuldades em 

trabalhar com essas reações são a baixa solubilidade dos óxidos de butil e fenilestanho 

de partida e a dificuldade em isolar o produto gerado através de recristalização. 

Portanto, alguns produtos obtidos não estão completamente puros devido à dificuldade 

de recristalização pela degradação das amostras. 

O primeiro sistema estudado foi o complexo gerado pela reação de óxido de 

dibutilestanho e o 1,2-propanodiol racêmico, sistema 1A. 
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Figura 16. Espectro de RMN de 1H do Produto 1A da mistura racêmica a 27°C. * sinais correspondentes 

ao acoplamento 3J(119,117,115Sn-1H). 

 

A Figura 16 mostra o espectro de RMN de 1H do produto 1A obtido a partir da 

mistura racêmica do diol, sendo observados os seguintes sinais: 3,60ppm (m, 2H); 

2,90ppm (t, 1H); 1,60ppm (m, 4H); 1,30ppm (m, 4H); 1,25ppm (m, 4H); 1,05ppm (d, 

3H); 0,85ppm (t, 6H ). 

Os sinais na região entre 3,60 e 2,90ppm se referem aos prótons metilênicos e 

metínicos que estão próximos ao oxigênio, estando desta forma mais desblindados. O 

sinal em 3,60ppm é atribuído aos prótons H1a e H2 e o sinal em 2,90ppm ao próton H1b. 

Os prótons H1a e H1b estão em ambientes químicos diferentes visto que estão na posição 

axial e equatorial, respectivamente. As diferentes orientações espaciais dos prótons H1a 

e H1b fazem com que o próton na posição axial esteja no eixo do cone de desblindagem 

da ligação C–C e o próton equatorial que está fora do cone de desblindagem apresente 

um deslocamento químico menor [86]. 

Os sinais na região entre 1,60 e 0,85ppm se referem aos prótons dos substituintes 

butila e o sinal em 1,05ppm à metila. Para atribuir corretamente os hidrogênios do 

produto 1A da mistura racêmica, foi realizado o experimento de RMN COSY 1H-1H 

(Figura 17). 
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Figura 17. Espectro COSY 1H-1H do Produto 1A da mistura racêmica a 27°C. 

 
No espectro COSY 1H-1H são observados dois sistemas de spins, sendo um 

referente aos prótons oriundos do diol e outro referente ao substituinte butila. O 

primeiro sistema mostra um pico de correlação entre os sinais dos prótons em 3,60ppm 

(multipleto) e em 2,90ppm, correspondente ao acoplamento entre H2 e H1b. Estes picos 

de correlação também apresentam o acoplamento entre os prótons H1a e H1b, uma vez 

que H2 e H1a aparecem sobrepostos. Além disso, são observados picos de correlações 

entre os sinais em 3,60ppm e 1,05ppm (dupleto), correspondente ao acoplamento do 

próton H2 com a metila. 

O segundo sistema de spins mostra um pico de correlação entre os sinais em 

0,85ppm (tripleto) e 1,30ppm (multipleto), correspondente ao acoplamento entre os 

prótons da CH3-δ e o CH2-γ. Também são observados picos de correlação entre o sinal 

em 1,30ppm (multipleto) e o sinal em 1,60ppm (multipleto), correspondendo ao 

acoplamento entre os prótons CH2-γ e CH2-β. O CH2-β em 1,60ppm também possui 

picos de correlação com os prótons do CH2-α em 1,25ppm. Desta forma, o experimento 

bidimensional COSY 1H-1H confirma a atribuição realizada no espectro de RMN de 1H 

(Figura 16) para os prótons no dioxaestanolano 1A. 

H1ae H2 H1b 
α γ β CH3 δ 
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Ainda são observados no espectro de RMN 1H sinais dos picos satélites entre 

1,60 e 1,25ppm referentes às constantes de acoplamento 3J(119,117,115Sn-1H) e 

2J(119,117,115Sn-1H), indicada com asterisco na Figura 17. Estes sinais são do 

acoplamento entre os prótons CH2-β e CH2-α do substituinte butila com os isótopos de 

estanho 119Sn, 117Sn e 115Sn. Porém, os picos satélites não aparecem bem resolvidos 

porque os sinais destes prótons desdobram-se em multipletos e as constantes de 

acoplamento com os diferentes isótopos de estanho apresentam diferentes magnitudes. 

Associado a este fato, as diferenças na abundância natural isotópica do estanho também 

contribui para a aparência alargada dos sinais. A diferença na magnitude da constante de 

acoplamento entre diferentes isótopos é explicada pela teoria de Ramsey e Purcell. 

Segundo a teoria de Ramsey e Purcell [87] a constante de acoplamento entre 

dois núcleos A-B pode ser estimada, considerando-se a diferença entre os estados de 

energia (∆E), a relação entre as constantes giromagnéticas dos núcleos que estão 

acoplando (γ), o magnéton de Bohr ( eB mhe πµ 4= ), a densidade eletrônica do orbital s 

de valência (s2(0)) e a ordem de ligação entre os orbitais sA e sB (
BA ssP ) conforme 

equação 2.1: 

 

222
2 1

)0()0(
9

16
),(

BAssBABA
B P

E
ss

h
BAJ

∆
= γγ

µ
 

(2.1) 

 

Onde h é a constante de Planck. 

Considerando uma mesma molécula, os diferentes isótopos de cada núcleo irão gerar 

diferentes efeitos de substituição isotópica sobre a constante de acoplamento. Por 

exemplo, núcleos com isótopos diferentes (B e B’) resultarão em um efeito descrito na 

relação mostrada na equação 2.2, uma vez que a magnitude das dependências 

eletrônicas na equação 2.1, ou seja )0(2
As , )0(2

Bs , ∆E e 
BA ssP se mantêm invariáveis. 

 

)',(),(
'

BAJBAJ
B

B

γ

γ
=  

(2.2) 

  

Logo, )Sn,H(J,)Sn,H(J 1171211912 0461=  e )Sn,H(J,)Sn,H(J 1151211912 1401= , 

mostrando que a constante de acoplamento com o isótopo 119Sn sempre apresentará 
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maior magnitude que os outros isótopos. Portanto, a diferença na magnitude das 

constantes de acoplamento com os isótopos 117Sn e 115Sn serão de 4,6% e 14,0%, 

respectivamente. 

Desta forma, a diferença na magnitude das constantes de acoplamento 
3J(119,117,115Sn,1H) é pequena e seu valor pode ser medido aproximadamente igual a 78,8 

± 1,7 Hz. As constantes 2J(119,117,115Sn-1H) não puderam ser medidas já que encontram-

se sobrepostas ao sinal dos prótons CH2-γ. 

A Figura 18 mostra o espectro de RMN de 13C do produto 1A da mistura 
racêmica. 
 

 

Figura 18. Espectro de RMN de 13C{1H} do produto 1A da mistura racêmica a 27°C e ampliação da 

região entre 28,0 e 26,0ppm. *acoplamento estanho-carbono. 

 

O espectro mostra sinais em: 69,20ppm (CH2), 68,30ppm (CH) e 20,74ppm 

(CH3). Os sinais dos substituintes butila aparecem em: 27,47 e 27,36ppm (CH2-β), 

26,92 e 26,84ppm (CH2-γ), 22,87ppm (CH2-α) e 13,51ppm (CH3-δ). São observados 

picos satélites no sinal em 27,47 e 27,36ppm correspondentes aos acoplamentos 
2J(119,117Sn-13C), o valor destas duas constantes é muito próximo, como descrito 

anteriormente, sendo aproximadamente iguais a 33,12 Hz. A constante 2J(115Sn-13C) não 

é observada devido a sua pequena intensidade, ocasionada pela baixa abundância 

natural. Observa-se ainda a constante 3J(119,117Sn-13C) igual a 95,56 Hz, estes valores 
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estão dentro da faixa esperada, uma vez que o valor encontrado na literatura para o 
2J(119Sn-13C) e 3J(119Sn-13C) no dibutildicloroestanho em CDCl3 é de 36,6 e 85,4 Hz, 

respectivamente [88]. 

 A Figura 18 mostra a ampliação do espectro na região entre 28,0 e 26,0 ppm, 

ressaltando a duplicação dos sinais do CH2-β e CH2-γ. Esta duplicação é explicada pela 

não equivalência dos substituintes butila na temperatura em que o experimento foi 

realizado (27°C), conforme descrito anteriormente. Este efeito de não equivalência dos 

sinais da butilas é sentido de forma reduzida no CH2-α que apresenta um sinal alargado, 

isso se deve à proximidade deste carbono ao átomo de estanho, o qual realiza efeitos 

eletrônicos e indutivos sobre o carbono CH2-α maiores que para os carbonos CH2-β e 

CH2-γ. Para confirmar a correta atribuição dos carbonos realizada no espectro de 

RMN de 13C (Figura 18), foi realizado o experimento de RMN HMQC 1H-13C (Figura 

19). 

 

 
Figura 19. Espectro de RMN HMQC 1H-13C do produto 1A da mistura racêmica a 27°C. 

 

No espectro são observadas correlações entre o carbono em 69,20ppm e os 

prótons H1a e H1b, confirmando a não equivalência dos prótons referentes ao CH2. O 

sinal em 3,60ppm possui um pico de correlação com o carbono em 68,30ppm que se 

refere ao carbono CH. São observadas ainda as correlações referentes: aos prótons do 

CH2-β (1,60ppm) e o carbono CH2-β em 27,47 e 27,36ppm; aos prótons do CH2-γ 

H1ae H2 

H1b 

α 
γ 

β 

CH3 

δ 

δ 

CH3 

β γ 

α 
CH2 

CH 



Resultados e discussão                                                                                        Capítulo 2 

 

34 
 

(1,30ppm) e o carbono CH2-γ em 26,92 e 26,84ppm; aos prótons do CH2-α (1,25ppm) e 

o carbono CH2-α em 22,85ppm; e aos prótons CH3-δ em 0,85ppm e o carbono CH3-δ 

em 13,51ppm. Por fim, foi observado um pico de correlação entre os prótons da metila 

(1,05ppm) e o carbono CH3 em 20,74ppm. 

Portanto, o espectro HMQC 1H-13C confirma a atribuição dos carbonos realizada 

no espectro de RMN de 13C (Figura 18) e confirma a estrutura descrita para o 

dioxaestanolano 1A da mistura racêmica. 

O segundo sistema estudado foi o gerado pela reação entre o óxido de 

dibutilestanho e o fenil-1,2-etanodiol, sistema 1B. 

 

Figura 20. Espectro de RMN de 1H do Produto 1B da mistura racêmica a 27°C. * constante de 

acoplamento 2J(119,117,115Sn-1H); mp=material de partida. 

 

A Figura 20 mostra o espectro de RMN de 1H do produto 1B obtido a partir do 

diol racêmico, foram observados os seguintes sinais: 7,25ppm (multipleto) junto ao 

sinal residual do solvente (CHCl3, 7,26ppm); 4,43ppm (sl, 1H); 3,71ppm (sl, 1H), 

3,14ppm (t, 1H); 1,55ppm (sl, 4H); 1,28ppm (m, 4H); 1,19ppm (sl, 4H) e 0,85ppm (t, 

6H). 

Os sinais do multipleto na região aromática em 7,25ppm se referem aos prótons 

aromáticos da fenila. Os sinais em 4,43; 3,71 e 3,14ppm se referem aos prótons 
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metilênicos e metínicos. A não equivalência dos prótons metilênicos H1a e H1b 

novamente é explicada devido ao efeito anisotrópico do cone de desblindagem da 

ligação C–C como descrito para o sistema 1A. Neste sistema o deslocamento químico 

dos prótons H2 e H1a são distintos. 

Os sinais em 1,55; 1,28; 1,19 e 0,85ppm se referem aos prótons dos substituintes 

butila CH2-β, CH2-γ, CH2-α e CH3-δ, respectivamente. São observados sinais dos picos 

satélites entre 1,65 e 1,45ppm referentes às constantes de acoplamento 3J(119,117Sn-1H), 

indicada com asterisco na Figura 20. Estes sinais são correspondentes ao acoplamento 

entre os prótons CH2-β do substituinte butila com os isótopos de estanho 119Sn, 117Sn, o 

acoplamento com o isótopo 115Sn é pequeno e não pode ser medido no espectro. 

Conforme observado anteriormente, os picos satélites aparecem alargados porque o 

sinal do próton CH2-β é um multipleto e as constantes de acoplamento com os 

diferentes isótopos do estanho possuem diferentes magnitudes. Desta forma, como a 

diferença da magnitude das constantes de acoplamento 3J(119/117Sn,1H) é pequena, seus 

valores podem ser medidos com imprecisão, sendo aproximadamente iguais a 80,56 ± 3 

Hz. Os sinais referentes ao material de partida (fenil-1,2-etanodiol) foram indicados na 

Figura 20 com as iniciais mp, sendo que seu espectro de RMN de 1H encontra-se em 

anexo (Figura 41). 

Para confirmar a atribuição dos hidrogênios do produto 1B racêmico, obtidos no 

espectro de RMN de 1H (Figura 20) foi realizado o experimento de RMN COSY 1H-1H 

(Figura 21). 
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Figura 21. Espectro COSY 1H-1H do Produto 1B da mistura racêmica a 27°C. 

 

 No espectro são observados três sistemas de spins, sendo um referente aos 

prótons aromáticos, o outro referente aos prótons metilênicos e metínicos e o último 

referente aos substituintes butila. O primeiro sistema mostra picos de correlação na 

região aromática (7,0 a 8,0ppm), destacada pelo círculo que correspondem aos prótons 

da fenila. 

O segundo sistema de spins mostra picos de correlação entre o sinal em 4,43ppm 

e os sinais em 3,71 e 3,14ppm, picos de correlação entre o sinal em 3,71ppm e os sinais 

em 4,43 e 3,14ppm e picos de correlação entre o sinal em 3,14ppm e os sinais em 4,43 e 

3,14ppm que são atribuídos aos prótons metilênicos e metínicos.  

O último sistema mostra picos de correlação entre os prótons em 0,85ppm do 

CH3-δ e os prótons CH2-γ em 1,19ppm. O CH2-γ também apresenta mais um pico de 

correlação com o sinal do CH2-β em 1,28ppm. Já o sinal do CH2-β mostra um pico de 

correlação com o sinal do CH2-α em 1,55ppm. Portanto, foi confirmada a atribuição dos 

prótons do produto 1B. 

 A Figura 22 apresenta o espectro de RMN de 13C do produto 1B. 
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Figura 22. Espectro de RMN de 13C{1H} do produto 1B da mistura racêmica a 27°C e ampliação da 

região entre 28,0 e 26,0ppm. * representa o acoplamento estanho-carbono. 

 

O espectro mostra sinais entre: 140 e 120ppm, correspondentes a fenila, 

75,82ppm (CH) e 69,07ppm (CH2), observa-se que para o sistema 1B que o sinal do CH 

é mais desblindado que o sinal do CH2, isto é o oposto do observado para o sistema 1A. 

Este efeito está relacionado à presença do substituinte fenila em R1, o qual gera uma 

maior desblindagem do carbono CH do que quando se tem R1 metila (produto 1A). Os 

sinais dos substituintes butila aparecem em: 27,35 e 27,31ppm (CH2-β), 26,92 e 

26,80ppm (CH2-γ), 22,50ppm (CH2-α) e 13,56ppm (CH3-δ). Os sinais em 74,45 e 

68,23ppm correspondem ao material de partida do reagente fenil-1,2-etanodiol (Anexo, 

Figura 41). Também são observados picos satélites no sinal em 27,35 e 27,31ppm do 

acoplamento 2J(119,117Sn-13C) no carbono CH2-β e outro no sinal em 26,92 e 26,80ppm 

do acoplamento 3J(119,117Sn-13C). As constantes 2J(115Sn-13C) e 3J(115Sn-13C) não são 

observadas devido as suas baixas intensidades. 

 Novamente, os sinais do CH2-β e CH2-γ aparecem duplicados como mostra a 

ampliação do espectro na região entre 28,0 e 26,0 ppm (Figura 22), e o sinal do CH2-α 

aparece alargado indicando a não equivalência dos substituintes butila a temperatura do 

experimento (27°C). 

 Para confirmar a atribuição dos carbonos realizada no espectro de RMN de 13C 

(Figura 22), foi realizado o experimento de RMN HMQC 1H-13C (Figura 23). 
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Figura 23. Espectro de RMN HMQC 1H-13C do produto 1B da mistura racêmica a 27°C  

 

No espectro são observados picos de correlação: na região aromática (círculo) 

correlacionando os prótons da fenila entre 7,0 e 8,0ppm e os sinais da fenila no espectro 

de 13C entre 130 e 120ppm; entre os carbonos em 69,07ppm e os prótons H1a e H1b, 

novamente confirmando a não equivalência dos prótons metilênicos. O sinal em 

4,43ppm possui um pico de correlação com o carbono em 75,82ppm que se refere ao 

carbono CH. São observadas ainda as correlações referentes aos prótons do CH2-β 

(1,55ppm) e o carbono CH2-β em 27,35 e 27,31ppm; aos prótons do CH2-γ (1,28ppm) e 

o carbono CH2-γ em 26,92 e 26,80ppm; aos prótons do CH2-α (1,19ppm) e o carbono 

CH2-α em 22,50ppm; e aos prótons CH3-δ em 0,85ppm e o carbono CH3-δ em 

13,56ppm. 

Portanto, o espectro HMQC 1H-13C confirma a atribuição dos carbonos realizada 

no espectro de RMN de 13C (Figura 22) e confirma a estrutura descrita para o 

dioxaestanolano 1B da mistura racêmica. 

Outro sistema estudado foi o complexo gerado pela reação de óxido de 

difenilestanho e o 1,2-propanodiol racêmico, sistema 2A. Os dados espectroscópicos de 

RMN para este dioxaestanolano não se encontram descritos na literatura, sendo inéditos. 

O objetivo da escolha do óxido de difenilestanho como reagente para a síntese 

de um novo dioxaestanolano foi realizar a comparação entre os ligantes butila e fenila 
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(R2, Esquema 5), uma vez que é descrito na literatura [24] formação de complexos com 

menor grau de polimerização para compostos organoestanho com ligantes mais 

volumosos como fenil ou ciclohexil (Introdução). 

A Figura 24 mostra o espectro de RMN de 1H do produto 2A obtido a partir da 

mistura racêmica. 

 

Figura 24. Espectro de RMN de 1H do produto 2A da mistura racêmica a 27°C. 
 
 O espectro mostra sinais na região entre 7,0 e 8,0ppm (multipleto) próximo ao 

sinal residual do solvente (CHCl3, 7,26ppm); além dos sinais em 3,74ppm (sl, 1H); 

3,44ppm (d, 1H); 3,23ppm (t,1H); 1,01ppm (d, 3H). 

 Os sinais do multipleto na região entre 7,0 e 8,0ppm são atribuídos aos prótons 

dos substituintes fenila. Os sinais em 3,74; 3,44 e 3,23ppm são atribuídos aos prótons 

metilênicos e metínico H2, H1a e H1b, respectivamente. O sinal em 1,01ppm refere-se a 

metila. A anisocronia observada para os prótons H1a e H1b é atribuída a efeitos 

anisotrópicos, semelhante ao descrito para o produto 1A. 

Para confirmar a atribuição dos hidrogênios do produto 2A da mistura racêmica 

foi realizado o experimento de RMN COSY 1H-1H. 
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Figura 25. Espectro de RMN COSY 1H-1H do produto 2A da mistura racêmica a 27°C. 

 

No espectro são observados dois sistemas de spins, sendo um referente aos 

prótons dos substituintes fenila e outro referente aos prótons oriundos do diol. O 

primeiro sistema, indicado com um círculo, entre 7,0 e 8,0ppm, mostra as correlações 

dos sinais na região aromática dos substituintes fenila. 

O segundo sistema mostra um pico de correlação entre os sinais em 3,74 e 

1,01ppm correspondente ao acoplamento entre os prótons H2 e os da metila. O pico de 

correlação entre o sinal em 3,74 e 3,23ppm corresponde ao acoplamento entre os 

prótons H2 e H1b. O próton H2 (3,74ppm) apresenta dois picos de correlação de 

intensidade fraca com os prótons H1a (3,44ppm) e H1b (3,23ppm). Ainda observa-se uma 

correlação entre o sinal em 3,44 e o sinal em 3,23ppm correspondente ao acoplamento 

entre os prótons H1a e H1b. Desta forma o experimento de RMN bidimensional COSY 
1H-1H confirma a atribuição dos prótons do produto 2A da mistura racêmica realizada 

no espectro de RMN de 1H (Figura 25). 

A Figura 26 mostra o espectro de RMN de 13C do produto 2A da mistura 

racêmica. 
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Figura 26. Espectro de RMN de 13C{1H} do produto 2A da mistura racêmica a 27°C. 

 

 O espectro mostra os sinais da fenila entre: 140,0 e 120,0ppm, na região dos 

carbonos aromáticos e sinais em 68,20; 67,94 e 18,73ppm, referentes aos carbonos 

metilênico, metínico e da metila, respectivamente.  

 Para confirmar a atribuição dos carbonos do produto 2A da mistura racêmica, foi 

realizado o experimento de RMN HMQC 1H-13C (Figura 27). 

 
Figura 27. Espectro de RMN HMQC 1H-13C do produto 2A da mistura racêmica a 27°C e com número 

de incrementos de 256. 
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Como os sinais do carbono CH e CH2 estão muito próximos (68,20 e 67,94ppm) 

foi difícil a sua atribuição inequívoca. Portanto, foi necessário realizar a aquisição do 

experimento HMQC 1H-13C com uma resolução maior em f1, ou seja, um novo espectro 

foi adquirido onde o número de espectros em f1 passou de 128 para 256, dobrando a 

resolução nesta dimensão. 

 Desta forma, o espectro mostra picos de correlação entre os prótons na região 

aromática entre 7,0 e 8,0ppm e os carbonos aromáticos da fenila entre 140 e 120ppm 

(círculo). Ainda são observados picos de correlação entre os prótons do CH3 em 

1,01ppm com o carbono da metila em 18,73ppm; o próton em 3,74ppm com o sinal do 

carbono em 67,94ppm e entre os sinais dos prótons em 3,44 e 3,23ppm e o carbono em 

68,20ppm. Portanto, os sinais dos carbonos em 68,20 e 67,94ppm são atribuídos ao CH2 

e CH, respectivamente. 

Portanto, o espectro HMQC 1H-13C confirma a atribuição dos carbonos realizada 

no espectro de RMN de 13C (Figura 26) e a estrutura descrita para o dioxaestanolano 2A 

da mistura racêmica. 

O último sistema estudado foi o complexo gerado pela reação de óxido de 

difenilestanho e o fenil-1,2-etanodiol da mistura racêmica, sistema 2B. Os dados 

espectroscópicos de RMN para este dioxaestanolano também não foram descritos na 

literatura. 

A Figura 28 mostra o espectro de RMN de 1H do produto 2B da mistura 

racêmica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Espectros de RMN de 1H do produto 2B da mistura racêmica a 27°C. 
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O espectro mostra sinais na região entre 7,0 e 8,0ppm (multipletos) próximos ao 

sinal residual do solvente (CHCl3, 7,26ppm), 4,64ppm (sl, 1H), 3,58ppm (d, 1H), 

3,49ppm (t,1H). 

 Os sinais do multipleto na região entre 7,0 e 8,0ppm são atribuídos aos prótons 

dos substituintes fenila, sendo que os sinais aparecem sobrepostos. Os sinais em 4,64; 

3,58 e 3,49ppm são atribuídos aos prótons metilênicos e metínico H2, H1a e H1b, 

respectivamente. Os diferentes deslocamentos químicos dos prótons H1a e H1b 

novamente são explicados por efeitos anisotrópicos de desblindagem dos prótons. 

Entretanto, a separação entre os prótons é menor que para o produto 2A. 

A Figura 29 mostra o espectro de RMN de 13C do produto 2B da mistura 

racêmica. 

 

Figura 29. Espectro de RMN de 13C{1H} do produto 2B da mistura racêmica a 27°C. 

 

 O espectro mostra sinais entre 140,0 e 120,0ppm, na região dos carbonos 

aromáticos correspondentes aos carbonos dos substituintes fenila. E sinais em 74,60 e 

67,98ppm referentes aos carbonos metilênicos, metínicos, respectivamente. 

 Para confirmar a atribuição dos carbonos do produto 2B da mistura racêmica, foi 

realizado o experimento de RMN HMQC 1H-13C (Figura 30). 
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Figura 30. Espectro de RMN HMQC 1H-13C do produto 2B da mistura racêmica a 27°C. 

 

O espetro mostra picos de correlação (circulo) na região dos prótons aromáticos 

entre 7,0 e 8,0ppm correlacionando com a região aromática no espectro de RMN 13C 

entre 140 e 120ppm, confirmando a presença dos substituintes fenila. Outro pico de 

correlação relaciona o próton H2 com o carbono em 74,56ppm do CH. Os sinais dos 

prótons em 3,58 e 3,49ppm ambos correlacionam com o sinal do carbono em 67,98ppm 

do CH2. Semelhante ao observado para os produtos 1A e 1B, os produtos 2A e 2B 

possuem diferentes deslocamentos químicos dos carbonos CH e CH2 isto se deve a troca 

do substituinte metila pelo fenila, visto que o substituinte fenila proporciona uma 

desblindagem do carbono CH que apresenta maior deslocamento químico que o CH2. 

Portanto, o espectro HMQC 1H-13C confirma a atribuição dos carbonos realizada 

no espectro de RMN de 13C (Figura 29) e a estrutura descrita para o dioxaestanolano 2B 

da mistura racêmica. 

Desta forma, foi possível realizar a correta atribuição das estruturas dos 

dioxaestanolanos 1A, 1B, 2A e 2B, sendo que seus deslocamentos químicos de RMN de 
1H e 13C são sumarizados nas Tabelas 2 e 3, respectivamente. 
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Tabela 2. Deslocamentos químicos (ppm) de RMN de 1H dos dioxaestanolanos 

sintetizados. 

 Produto 1A Produto 1B  Produto 2A Produto 2B 

H1a 3,60 3,71 H1a 3,44 3,58 

H1b 2,90 3,14 H1b 3,23 3,49 

H2 3,60 4,43 H2 3,74 4,64 

CH2-α 1,25 1,19 CH3(diol) 1,01 X 

CH2-β 1,60 1,55 Ph(diol) X 7,0 e 8,0 

CH2-γ 1,30 1,28 Ph(óxido) 7,0 e 8,0* 7,0 e 8,0* 

CH3-δ 0,85 0,85    

CH3(diol) 1,05 X    

Ph(diol) X 7,0 a 8,0*    

*Devido à sobreposição dos sinais na região aromática e a presença do sinal residual do solvente (CHCl3) 

nesta região, não foi possível atribuir todos os sinais dos substituintes fenila. 

 

Tabela 3. Deslocamentos químicos (ppm) de RMN de 13C dos dioxaestanolanos 

sintetizados. 

 Produto 1A Produto 1B  Produto 2A Produto 2B 

CH 68,30 75,82 CH 67,94 74,60 

CH2 69,20 69,07 CH2 68,20 67,98 

CH2-α 22,87 22,50 CH3(diol) 18,73 X 

CH2-β 27,47 e 27,36 27,35 e 27,31 Ph(diol) X 120 e 140* 

CH2-γ 26,92 e 26,84 26,92 e 26,80 Ph(óxido) 120 e 140* 120 e 140* 

CH3-δ 13,51 13,56    

CH3(diol) 20,74 X    

Ph(diol) X 120 e 140*    

*Devido à sobreposição dos sinais na região aromática não foi possível atribuir todos os sinais dos 

substituintes fenila. 

 

O dioxaestanolano 1A havia sido descrito anteriormente no trabalho de Shanzer 

e colaboradores [76]. Neste trabalho o autor descreveu os dados espectroscópicos de 

RMN 1H deste dioxaestanolano. Porém, a atribuição do produto 1A realizada por 

Shanzer está equivocada, visto que o sinal em 1,60ppm (Tabela 2) foi atribuído ao CH2-

α, e o sinal em 1,25ppm ao CH2-β, o oposto da atribuição obtida neste trabalho. 

Os dioxaestanolanos 1A e 1B haviam sido descritos nos trabalhos realizados por 

Luchinat [77]. Neste trabalho o autor descreve os dados espectroscópicos de RMN de 
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13C para esses compostos. A atribuição realizada por Luchinat está em concordância 

com os dados obtidos neste trabalho (Tabela 3). Esta mesma atribuição também foi 

citada por Roelens [71], investigando um sistema similar para 1,2-diois não 

substituídos. 

Os dioxaestanolanos 2A e 2B não haviam sido descritos anteriormente na 

literatura sendo seus dados espectroscópicos de RMN de 1H e 13C inéditos, os quais 

estão descritos nas Tabelas 2 e 3. 

Como descrito anteriormente (introdução) os dioxaestanolanos apresentam sinais 

duplicados quando são sintetizados a partir do 1,2-diol com uma porcentagem maior de 

um dos enantiômeros e um sinal quando partem do enantiômero puro ou da mistura 

racêmica do 1,2-diol, sendo que a intensidade e os deslocamentos químicos dos sinais 

estão diretamente relacionados à composição diasteriomérica do sistema. 

Baseando-se neste fato Shanzer e colaboradores [76] propuseram em seu 

trabalho a detecção desta separação dos sinais do complexo de dioxaestanolano 1A, a 

partir da realização de experimentos de RMN de 1H deste complexo. O experimento foi 

realizado a partir do 1,2-diol racêmico e do R opticamente puro, sendo obtido a partir da 

mistura dos diois outras composições enantioméricas com diferentes porcentagens do 

enantiômero R, em solução de solvente não coordenante, por exemplo, CDCl3. A 

caracterização das espécies foi obtida a partir da análise dos sinais das metilas (CH3-δ e 

CH3), sendo que para produtos com maior porcentagem de um dos enantiômeros foi 

observado à separação destes sinais. 

Uma análise similar à descrita por Shanzer foi realizada, neste trabalho, para os 

produtos formados na tentativa de reproduzir os resultados obtidos. Para isso, foi 

realizada a síntese dos complexos a partir do 1,2-diol racêmico, puro R, puro S e com 

porcentagem de 75% do enantiômero R. Os espectros de RMN 1H obtidos para o 

sistema 1A são comparados na Figura 31 (em anexo 1B, 2A e 2B). 
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Figura 31. Comparação dos espectros de RMN de 1H do produto 1A com diferentes composições 

diasterioméricas a 27°C.  
 

Nos espectros da Figura 31 pode-se observar que os sinais dos prótons metílicos 

(CH3-δ e CH3(diol)) apresentam deslocamentos químicos similares e os sinais não se 

encontram duplicados. Portanto, não foi possível evidenciar a separação dos sinais e a 

caracterização realizada por Shanzer. Acredita-se que a dificuldade de caracterização 

das espécies em solução se deva ao fato do núcleo de 1H não ser suficientemente 

sensível às variações no ambiente químico, impedindo a detecção dos diferentes 

agregados e a separação dos sinais nos espectros de RMN de 1H.  

 Luchinat e colaboradores [77] realizaram experimentos de RMN de 13C para 

discriminar os dioxaestanolanos 1A e 1B com composições diasterioméricas diferentes, 

quiral e meso, em solução de solvente não coordenante (CDCl3), a partir da avaliação 

dos deslocamentos químicos, da forma e da intensidade do sinal do carbono assimétrico 

CH do diol. Luchinat determinou que quando estão presentes diastereoisômeros quirais 

o carbono assimétrico (CH) possui apenas um sinal com deslocamento químico 

dependente do tipo de enantiômero R ou S, mas quando o produto é do tipo meso este 

sinal se separa em dois, e os deslocamentos químicos destes sinais assumem posições 

intermediárias entre os deslocamentos dos enantiômeros puros. Desta forma a 

intensidade dos sinais está diretamente relacionada à composição diasteriomérica do 

produto. Portanto, Luchinat foi capaz de determinar a composição enantiomérica dos 

diois de partida a partir da análise dos dioxaestanolanos formados pela observação de 

uma relação entre a composição diasteriomérica do dioxaestanolano e o sinal do 

carbono assimétrico. Foi realizada uma média de pelo menos dois experimentos. 
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 Para reproduzir os dados obtidos por Luchinat e expandi-los para os 

dioxaestanolanos 2A e 2B inéditos, foi realizada a comparação entre os espectros de 

RMN de 13C para os produtos sintetizados com diferentes composições 

diasterioméricas. Os espectros de RMN de 13C comparativo para os sistemas 

sintetizados são mostrados na Figura 32 para o sistema 1A (em Anexo 1B, 2A e 2B). 

 

 
Figura 32. Comparação entre os espectros de RMN de 13C{1H} do produto 1A com diferentes 

composições diasterioméricas a 27°C.  
 

Observa-se que não há grande variação na forma e nos deslocamentos químicos 

dos sinais de carbono nos espectros de RMN de 13C. Porém, na ampliação realizada na 

Figura 33, na região de 69,5 a 68ppm, detecta-se uma pequena diferença no 

deslocamento químico dos carbonos e na forma destes sinais, quando são comparados 

os diferentes diasterioisômero. 

 

 
Figura 33. Comparação entre os espectros de RMN de 13C{1H} ampliados na região de 69,5 a 68,0 ppm 
do produto 1A com diferentes composições diasterioméricas a 27°C.  
 
 Observa-se na ampliação dos espectros para o produto 1A que a forma do sinal 

do carbono assimétrico CH está ligeiramente separada, porém nenhuma mudança 
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sistemática relacionada à composição diasteriomérica pôde ser evidenciada. Este 

resultado negativo pode ser reflexo dá dificuldade de reprodução das condições 

experimentais de concentração e pureza das soluções propostas no trabalho de Luchinat.  

Além disso, o trabalho de Luchinat baseia-se na suposição de que a espécie dimérica é 

preponderante na solução e desta forma despreza os outros agregados e o equilíbrio 

destes agregados em solução.  

 Desta forma, um dos objetivos deste trabalho foi propor a utilização da 

espectroscopia de RMN de 119Sn, que não havia sido utilizada para este fim, para 

caracterização e estudo do equilíbrio dos produtos gerados na síntese dos 

dioxaestanolanos e testar a eficiência desta ferramenta na realização de uma maior 

separação dos diasterioisômeros formados. A espectroscopia de RMN de 119Sn possui 

maior largura espectral e é mais sensível a variações no ambiente químico em 

comparação com as espectroscopias de RMN de 1H e 13C. 

 O resultado do experimento de RMN de 119Sn para o produto 1A da mistura 

racêmica é mostrado na Figura 34. 

 

Figura 34. Espectro de RMN de 119Sn{1H} do Produto 1A da mistura racêmica a 27°C. 
 

 O  espectro de  RMN de 119Sn mostra vários sinais  alargados  entre  –120  e  

–170ppm. Estes sinais, característicos de estruturas poliméricas, estão na região de 

estanho pentacoordenado [84,85] e indicam a presença de diferentes espécies em 

solução de CDCl3. Este espectro confirma a presença dos diferentes aglomerados de 

dioxaestanolanos em equilíbrio. Está detecção só é possível porque a escala de tempo de 

conversão entre as espécies é maior que a escala de tempo detectável por RMN. Ou 

seja, no equilíbrio estão presentes espécies monoméricas, diméricas, triméricas etc. que 

em regime de troca rápida, apresentam seus sinais, na região pentacoordenada, 
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refletindo a média ponderada de todas as espécies, com predominância da espécie 

dimérica. 

 A Figura 35 mostra a comparação entre os espectros de RMN de 119Sn com 

diferentes composições diasterioméricas. 

 

 
Figura 35. Comparação entre os espectros de RMN de 119Sn{1H} do produto 1A com diferentes 

composições diasterioméricas a 27°C.  
 
 Os sinais dos espectros não mostram grandes variações nos deslocamentos 

químicos, como também não foi evidenciada nenhuma relação entre a forma dos sinais e 

sua composição diasteriomérica. Portanto, para o sistema 1A a espectroscopia de RMN 

de 119Sn não foi capaz de separar os diferentes diasterioisômeros. 

 A Figura 36 mostra a comparação entre os espectros de RMN de 119Sn para o 

produto 1B. 

 

 
Figura 36. Comparação entre os espectros de RMN de 119Sn{1H} do produto 1B com diferentes 

composições diasterioméricas a 27°C. 
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 Os espectros mostram sinais alargados na região entre –100 e –160ppm, 

semelhante ao observado para o sistema 1A. A faixa de deslocamentos químicos 

corresponde a núcleos de estanho pentacoordenados. Mais uma vez devido ao sistema 

estar no regime troca rápida observa-se que os deslocamentos químicos e a forma dos 

sinais correspondem à média ponderada de todas as espécies em equilíbrio. Para o 

sistema 1B esperava-se obter uma maior separação entre as espécies, que para o sistema 

1A, devido à presença do ligante fenila em R1. Conforme descrito anteriormente, um 

ligante mais impedido estericamente deveria diminuir o grau de polimerização e formar 

espécies discretas que poderiam proporcionar uma melhor distinção quiral entre os 

diasterioisômeros. A presença do ligante mais volumoso também poderia causar uma 

mudança no regime de troca química, porém isto não foi observado. 

 Os espectros comparativos para os sistemas 2A e 2B são mostrados nas Figuras 

37 e 38. 

 
Figura 37. Comparação dos espectros de RMN de 119Sn{1H} do produto 2A com diferentes composições 

diasterioméricas a 27°C.  
 

 
Figura 38. Comparação entre os espectros de RMN de 119Sn{1H} do produto 2B com diferentes 

composições diasterioméricas a 27°C.  
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 Os espectros comparativos para os sistemas 2A e 2B indicam a presença de sinais 

finos, distintos do observado para os sistemas 1A e 1B. Estes sinais são característicos 

de moléculas discretas. A presença de estruturas discretas indica que o grau de 

polimerização dos complexos foi menor devido ao substituinte fenila em R2 que causou 

um efeito estérico maior quando comparado com o mesmo grupo em R1. Foram 

observados sinais na região de estanho tetracoordenado (δ –45 a –50ppm), 

pentacoordenado (δ –80 a –130ppm) e hexacoordenado (δ –255 a –260ppm) [84,85].  

 A presença dos sinais atribuídos ao estanho tetra, penta e hexacoordenados só é 

possível para um regime de troca lenta, pois foi possível distinguir deslocamentos 

químicos de espécies monoméricas, diméricas e triméricas discretas. Entretanto, não foi 

possível atribuir todos os sinais de todas as espécies químicas. 

Para avançar na caracterização das espécies formadas no equilíbrio foram 

realizados experimentos HMQC 1H-119Sn para os sistemas 1A, 1B (Figura 39), 2A e 2B 

(Figura 40). Os experimentos foram programados para detectar constantes de 

acoplamento 3J na ordem de 80 ± 15 Hz, desta forma apenas as constantes que se 

encontram nesta faixa foram observadas. 

 

 

PRODUTO 1A 

 

 

PRODUTO 1B 

Figura 39. Espectros de RMN HMQC 1H-119Sn dos dioxaestanolanos 1A e 1B da mistura racêmica. 
 

Para o sistema 1A, o espectro mostra correlações intensas entre os sinais dos 

prótons em 1,6ppm (CH2-β) e em 1,25ppm (CH2-α) com os sinais de estanho. Os 

mesmos também possuem uma correlação de intensidade fraca com o sinal em 3,6ppm 

referente ao próton H2 ou H1a. O sistema 1B também apresenta correlações intensas dos 

sinais de estanho com os sinais dos prótons CH2-β e CH2-α em 1,55 e 1,19ppm, 
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respectivamente. Novamente, foi observada mais uma correlação de intensidade fraca 

com o sinal do próton em 3,71(H1a).  

 

 

PRODUTO 2A 
 

PRODUTO 2B (a) 

 

PRODUTO 2B (b) 

 

Figura 40. Espectros de RMN HMQC 1H-119Sn dos dioxaestanolanos 2A e 2B da mistura racêmica. 
Sendo o dioxaestanolano 2B demonstrado com dois cortes diferentes, no espectro, 2B(a) e 2B(b). 
  
 

Para o sistema 2A, o espectro mostra apenas duas correlações dos estanhos  em  

–43,0 e –129,0ppm e os prótons na região aromática (7,2ppm). O sistema 2B também 

mostra correlações entre os sinais de estanho em –80,0 e –258,0ppm e os sinais dos 

prótons aromáticos em 7,2ppm (a). Para o sistema 2B, realizando um corte em um nível 

inferior (b) foram observadas as correlações com os prótons em 4,60ppm, 3,80 (H1a) e 

3,50ppm (H1b) e os sinais de estanho em –80,0 e –258,0ppm. Estes sinais são menos 

intensos do que os acoplamentos com os prótons da fenila. Isto se deve ao fato dos 

substituintes fenila possuírem quatro correlações, 3J(1H-119Sn), enquanto que os prótons 

metilênicos e metínicos somente uma. Estas correlações não foram detectadas para o 

sistema 2A devido à baixa concentração dos compostos, refletindo na diminuição da 
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relação sinal/ruído. Os experimentos HMQC 1H-119Sn confirmam a estrutura proposta 

para os dioxaestanolanos sintetizados. 

O mesmo problema da baixa relação sinal/ruído, observada nos espectros de 

estanho, impediu a obtenção de espectros de DOSY 119Sn com boa qualidade. Neste 

experimento somente foi possível detectar um sinal em –129,0ppm corresponde ao sinal 

mais intenso no espectro 1D de estanho. Como o DOSY é uma medida relativa só faz 

sentido a sua interpretação e utilização quando estiverem presentes mais de uma 

espécie. 
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3 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

Neste trabalho foram sintetizados e caracterizados por RMN de 1H e 13C quatro 

dioxaestanolanos, sendo dois destes inéditos, a partir da reação de óxidos de 

organoestanho com 1,2-diois quirais: enantiomericamente puros e com misturas com 

porcentagens de um dos enantiômeros conhecido. As atribuições foram confirmadas 

através de experimentos bidimensionais COSY 1H-1H e HMQC 1H-13C, sendo 

constatada discordância com a literatura na atribuição dos dados de RMN de 1H do 

sistema que possui os substituintes metil em R1 e butil em R2 (1A). 

Observou-se que em solução os dioxaestanolanos estudados apresentam-se em 

equilíbrio entre o monômero e seus oligômeros (dímero, trimero, etc.), como já descrito 

na literatura. No entanto, não foi possível reproduzir os dados da literatura referente a 

auto-discriminação quiral.  

Os experimentos demonstraram que a ferramenta de RMN de 119Sn forneceu 

informações adicionais sobre as espécies em equilíbrio, sendo capaz de detectar um 

maior número de espécies. Este efeito foi comprovado através dos experimentos 2D 

HMQC 1H-119Sn. A análise da forma de linha de RMN mostrou que neste sistema o 

regime de troca entre as espécies foi diferente, dependendo do grupo substituinte, butila 

ou fenila, ligado ao estanho. Quando o substituinte butila está presente, foram 

observados vários sinais na região de δ –100 a –160ppm correspondente a estanho 

pentacoordenado. Estas freqüências correspondem à média ponderada dos 

deslocamentos químicos de todas as espécies presentes, indicando um regime de troca 

rápida. Por outro lado, para os dioxaestanolanos contendo grupo fenila observaram-se 

sinais na região de estanho tetracoordenado (δ –45 a –50ppm), pentacoordenado (δ –80 

a –130ppm) e hexacoordenado (δ –255 a –260ppm). A presença do estanho 

tetracoordenado só é possível para um regime de troca lenta, onde seria possível 

distinguir deslocamentos químicos de espécies discretas. Apesar dos sistemas formados 

serem discretos, não foi possível atribuir todos os sinais. 

Por fim, conclui-se que a RMN de 119Sn mostrou-se mais sensível para descrever 

o número de espécies presentes no equilíbrio para este sistema, no entanto, não foi 

possível, até o momento, utilizar esta ferramenta para análise da auto-discriminação 

quiral. 
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Como perspectivas para este trabalho pode-se citar: 

 

1) Para atribuição dos espectros de RMN de 119Sn dos sistemas 2A e 2B será 

necessário utilizar amostras mais concentradas, para realização de experimentos 

DOSY, visando correlacionar os sinais de RMN com o coeficiente de difusão 

das espécies formadas; 

 

2) Para determinar a dinâmica de troca no equilíbrio das espécies discretas 

formadas nos sistemas 2A e 2B, serão realizados experimentos EXSY; 

 

3) Para avaliar a atividade biológica dos dioxaestanolanos sintetizados serão 

realizados testes biológicos. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 
4.1 PROCEDIMENTOS GERAIS. 

 

Os reagentes utilizados foram das marcas FLUKA, ALDRICH e ACROS, tendo 

grau p.a., não sendo necessária nenhuma purificação prévia destes compostos.  

O benzeno utilizado como solvente, da marca MERCK, sofreu um processo de 

secagem com sódio metálico seguido de destilação[90]. 

Os produtos das reações foram analisados via espectroscopia de RMN, 

utilizando CDCl3 como solvente. Os experimentos foram realizados em um 

espectrômetro Varian Unity plus 300, operando na freqüência de 299,9 MHz para o 1H, 

75,4 MHz para o 13C e 111,8 MHz para o 119Sn, e em um espectrômetro Varian 

VNMRS-400, operando na freqüência de 399,7 MHz para o 1H, 100,5 MHz para o 13C e 

149 MHz para o 119Sn. Como referência para a calibração dos espectros de RMN 

utilizou-se o tetrametilsilano, TMS (δ = 0) para os experimentos de 1H e 13C e 

tetrametilestanho(IV) em CDCl3 (δ = –24 ppm) para 119Sn, sendo esta amostra calibrada 

a partir da referencia externa do tetrametilestanho(IV) na forma pura líquida (δ = 0 

ppm)[81]. Todos os experimentos foram realizados a temperatura de 300K. 

A seqüência de pulsos utilizada para obtenção dos espectros de RMN de 1H foi a 

de pulso simples (single pulse) com pulso de 5,3 µs, correspondente a 45o, tempo de 

aquisição de 2,049 s, 32 transientes, largura espectral de 6410,3 Hz e 262k pontos de 

memória. Os espectros de RMN de 13C foram adquiridos aplicando-se desacoplamento 

de 1H em banda larga durante a aquisição, 13C{1H}, pulso de 45o, tempo de aquisição de 

1,3 s, largura espectral de 24509,8 Hz, 65,5 k pontos de memória. Os espectros de RMN 
119Sn foram adquiridos aplicando-se desacoplamento de 1H em banda larga durante a 

aquisição, 119Sn{1H}, pulso de 45o, tempo de aquisição de 0,4 s, largura espectral de 

46296,3 Hz, 65,5 k pontos de memória. O número de transientes nos espectros de 13C e 
119Sn variou para cada amostra, objetivando a obtenção dos espectros com boa relação 

sinal/ruído. 

Os produtos também foram analisados por experimentos bidimensionais de 

RMN como COSY 1H-1H, HMQC 1H-13C, HMQC 1H-119Sn e DOSY de 119Sn. Os 

experimentos COSY 1H-1H foram adquiridos com largura espectral de 4058,4 Hz, 

tempo de aquisição de 0,986 s, 4 k pontos de memória, tempo de espera de 1,0 s e 128 

incrementos em t1. Os experimentos HMQC 1H-13C foram adquiridos com largura 
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espectral de 4058,4Hz, tempo de aquisição de 0,493s, 2 k pontos de memória, tempo de 

espera de 1,7s e 256 incrementos em t1. Os experimentos HMQC 1H-119Sn foram 

adquiridos com largura espectral de 2950,3 Hz, tempo de aquisição de 0,805 s, 2 k 

pontos de memória, tempo de espera de 1,0 s e 32 incrementos em t1. O experimento 

DOSY 119Sn foi adquirido com largura espectral de 46296,3 Hz, tempo de aquisição de 

1,0 s, 4 k pontos de memória, tempo de espera de 2,7 s e pulso de 90 graus. O número 

de transientes para os experimentos variou bastante para cada experimento, objetivando 

a obtenção dos espectros com boa relação sinal/ruído. 

Os valores de deslocamento químicos são expressos em partes por milhão 

(ppm), e as constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). As multiplicidades dos sinais 

são abreviadas em: s (simpleto), d (dupleto), t (tripleto), q (quarteto), m (multipleto) e sl 

(sinal largo).  

 
4.2 PROCEDIMENTOS. 

 

Preparação de complexos de diois com os óxidos R2SnO[76,77]. 

 
Reação geral: 
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Produto 2B= R1 Fenil, R2 Fenil  
Procedimento geral: 
 

Em um balão de fundo redondo de 25mL, contendo óxido de diorganoestanho 

(0,33mmol) e diol com diferentes composições enantiomericas (0,33mmol), foram 

adicionados 10mL de benzeno seco, e este balão foi acoplado a um aparato Dean-Stark 

de 10mL e um condensador de refluxo. A mistura foi mantida sob agitação e refluxo 

durante 4 ou 6 horas. Após resfriamento, o sólido branco insolúvel de óxido de 

diorganoestanho que não reagiu foi filtrado, e o filtrado foi concentrado em um 
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rotaevaporador e em seguida seco a vácuo. Foi obtido um sólido branco com 

rendimento na faixa de 40-60%.  

O sólido branco obtido foi analisado por RMN em clorofórmio deuterado 

(CDCl3) em uma concentração de 0,2M. 

Utilizaram-se os diois racêmicos e em diferentes composições enantioméricas, 

obtidas a partir de seus enantiômeros puros (R e S). 

Os dados dos rendimentos médios dos produtos formados, o tempo reacional e o 

ponto de fusão médio dos complexos são apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Informações reacionais dos sistemas estudados. 

PRODUTO 1A 
(R1=CH3,R2=Bu) 
 

REAGENTES UTILIZADOS TEMPO 
REACIONAL 
(HORAS(H)) 

RENDIMENTO 
MÉDIO (%) 

FAIXA DE PONTO 
DE FUSÃO (°C) 

Racêmico Bu2SnO (R,S)-1,2-PROPANODIOL 4 50 189-190 
R Bu2SnO (R)-1,2-PROPANODIOL 4 50 189-192 
S Bu2SnO (S)-1,2-PROPANODIOL 4 50 188-189 
75% R Bu2SnO (75%R)-1,2-PROPANODIOL 4 50 189-190 
PRODUTO 1B 
(R1=Ph, R2=Bu) 
 

 

Racêmico Bu2SnO (R,S) FENIL-1,2-ETANODIOL 4 60 189,8 -191,6 
R Bu2SnO (R) FENIL-1,2-ETANODIOL 4 60 190,5 -192,2 
S Bu2SnO (S) FENIL-1,2-ETANODIOL 4 60 190 -192,2 
75%R Bu2SnO (75%R) FENIL-1,2-ETANODIOL 4 60 190 -192 
PRODUTO 2A  
(R1=CH3, R2=Ph) 

 

Racêmico Ph2SnO (R,S)-1,2-PROPANODIOL 6 40 N.D. 
R Ph2SnO (R)-1,2-PROPANODIOL 6 40 N.D. 
S Ph2SnO (S)-1,2-PROPANODIOL 6 40 N.D. 
75%R Ph2SnO (75%R)-1,2-PROPANODIOL 6 40 N.D. 
PRODUTO 2B 
(R1=Ph, R2=Ph) 

 

Racêmico Ph2SnO (R,S) FENIL-1,2-ETANODIOL 6 60 N.D. 
R Ph2SnO (R) FENIL-1,2-ETANODIOL 6 60 N.D. 
S Ph2SnO (S) FENIL-1,2-ETANODIOL 6 60 N.D. 
75%R Ph2SnO (75%R) FENIL-1,2-ETANODIOL 6 60 N.D. 
Obs. N.D.=  não determinado; Rac.= mistura racêmica; R= enantiomero puro R; S= enantiomero puro S; 
75%R= mistura com 75% do enantiomero R; Ph= fenil; Bu=butil; Me= metil 
 

Alguns pontos de fusão não foram determinados (N.D.) devido à degradação da 

amostra. A obtenção do complexo com porcentagem maior de 75% do enantiômero R 

foi obtido a partir da mistura com uma proporção molar de 1:1 do reagente diol R puro 

com o racêmico. 
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4.3 DADOS DE RMN: 
 
PRODUTO 1A (R1=CH3, R2=Bu): 
 
Racêmico.: 
 

1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 3,60 (m, 2H); 2,90 (t, 1H); 1,60 (m, 4H, 3J 
1H-119,117Sn=78,80 Hz); 1,30 (m, 4H); 1,25 (m, 4H); 1,05 (d, 3H); 0,85 (t, 6H ); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 69,2; 68,5; 68,3; 27,5 (2J 13C-119,117Sn= 

33,18Hz); 27,4(2J 13C-119,117Sn= 33,18Hz ); 26,9 (3J 13C-119,117Sn= 95,56Hz); 26,8 (3J 
13C-119,117Sn= 95,56Hz); 22,9; 20,7; 13,5; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –133,6; –137,6; –143,8; –148,3; –152,8; 

–155,5; 

 
Quiral R: 
 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 3,60 (m, 2H); 3,30(t, 1H); 1,60 (m, 4H, 3J 
1H-119,117Sn=73,81 Hz); 1,30 (m, 4H); 1,25 (m, 4H); 1,07 (d, 3H); 0,87 (t, 6H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 69,12; 68,29; 68,25; 27,41 (2J 13C-
119,117Sn= 31,78Hz); 27,33 (2J 13C-119,117Sn= 31,78Hz ); 26,91(3J 13C-119,117Sn= 94,78Hz 

); 26,84 (3J 13C-119,117Sn= 94,78Hz ); 22,46; 20,69; 13,5; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –132,45; –133,00; –136,45; –136,86; –

143,05; –148,60; –151,42;  –154,50; –154,83; 

 

Quiral S: 

 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 3,70 (m, 2H); 3,35(t, 1H); 1,62 (m, 4H, 3J 
1H-119,117Sn= 84,40Hz); 1,36 (m, 4H); 1,28 (m, 4H); 1,11 (d, 3H); 0,91 (t, 6H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 69,29; 68,8; 68,34; 27,46 (2J 13C-
119,117Sn= 31,52Hz; 27,39 (2J 13C-119,117Sn= 31,52Hz); 26,98 (3J 13C-119,117Sn= 91,76Hz); 

26,90 (3J 13C-119,117Sn= 91,76Hz); 21,6; 20,82; 13,59; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –123,02; –134,83;  –138,35;  –143,77;  

–147,58; –150,12; –152,17; –154,84; –159,20; 

 

75%R: 
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1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 3,67 (m, 2H); 2,96 (t, 1H); 1,60 (m, 4H, 3J 
1H-119,117Sn= 82,31Hz); 1,33 (m, 4H); 1,26 (m, 4H); 1,07 (d, 3H); 0,88 (t, 6H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 69,19; 68,42; 68,26; 27,47(2J 13C-119,117Sn 

33,12Hz); 27,38 (2J 13C-119,117Sn=33,12Hz); 26,94 (3J 13C-119,117Sn= 94,86Hz); 26,86 (3J 
13C-119,117Sn= 94,86Hz); 22,73; 20,76; 13,52; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –134,60; –138,50; –144,57; –147,85; 

 
PRODUTO 1B (R1=Ph, R2=Bu): 
 
Racêmico.:  
 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 7,29 (m); 4,44 (t, 1H); 3,71 (t, 1H); 3,14 

(t,1H ) 1,55 (m, 3J 1H-119,117Sn=80,56Hz, 4H); 1,28 (m,4H ); 1,19 (m, 4H); 0,85 (t, 6H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 143,02; 141,14; 128,24; 128,16; 127,66; 

127,41; 126,76; 125,99; 75,82; 74,45; 69,07; 68,23; 27,35 (2J 1H-119,117Sn= 32,52Hz); 

27,31(2J 1H-119,117Sn= 32,52Hz ); 26,92 (3J 1H-119,117Sn= 91,84Hz ); 26,80 (3J 1H-
119,117Sn= 91,84Hz ); 22,51; 13,56; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –117,05; 

 
Quiral R: 
 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 7,25 (m); 4,44 (t, 1H); 3,73 (t, 1H); 3,13(t, 

1H); 1,55 (m, 3J 1H-119,117Sn = 82,35Hz, 4H); 1,27 (m, 4H); 1,19 (m, 4H); 0,84 (t, 6H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 143,16; 141,25; 128,23; 128,23; 128,14; 

127,61; 126,75; 125,99 75,79; 74,46; 69,29; 68,33; 27,36 (2J 1H-119,117Sn= 34,05Hz); 

26,91 (3J 1H-119,117Sn= 94,48Hz); 26,84 (3J 1H-119,117Sn= 94,48Hz); 22,49; 22,18; 13,57; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –119,76; –129,77; –135,94; –145,56;  

 

Quiral S: 

 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 7,25 (m); 4,44 (t, 1H); 3,74 (t, 1H); 3,13(t, 

1H); 1,56 (m, 3J 1H-119,117Sn = 80Hz, 4H); 1,28 (m, 4H); 1,19 (m, 4H); 0,85 (t, 6H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 143,09; 141,09; 128,26; 128,21; 127,67; 

127,48; 126,76; 126,00; 75,83; 74,48; 69,10; 68,23; 27,37 (2J 1H-119,117Sn= 29,66Hz); 

27,31 (2J 1H-119,117Sn= 29,66Hz ); 26,94 (3J 1H-119,117Sn= 93,54Hz); 26,82 (3J 1H-
119,117Sn= 93,54Hz); 22,44; 13,58; 
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119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –114,39;  

 

75%R: 

 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 7,21 (m); 4,44 (t, 1H); 3,72 (t, 1H); 3,13(t, 

1H); 1,56 (m, 3J 1H-119,117Sn = 84,74Hz, 4H); 1,28 (m, 4H); 1,19 (m, 4H); 0,85 (t, 6H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 143,13; 141,28; 128,21; 128,09; 127,61; 

127,29; 126,75; 125,98; 75,81; 74,43; 69,18; 68,32; 27,37 (2J 1H-119,117Sn= 33,14Hz); 

27,34(2J 1H-119,117Sn= 33,14Hz ); 26,91 (3J 1H-119,117Sn= 93,80Hz); 26,81 (3J 1H-
119,117Sn= 93,80Hz); 22,50; 13,58; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –116,94; –129,61; –135,92; –145,95; 

 
PRODUTO 2A (R1=CH3, R2=Ph): 
 
Racêmico.:  
 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 7,25 (sl); 3,73 (sl, 1H); 3,44 (d, 1H); 

3,22(t, 1H), 1,01 (d, 1H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 137,91; 137,21; 136,11; 129,10; 128,96; 

128,61; 128,31; 68,19; 67,94; 18,73; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –46,42; –80,05; –82,92; –129,42; –

259,50; –260,31; 

 

Quiral R: 
 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 7,25 (sl); 3,74 (sl, 1H); 3,46 (d, 1H); 

3,23(t, 1H), 1,04 (d, 1H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 137,91; 137,21; 129,10; 128,96; 128,61; 

128,30; 68,18; 67,93; 18,74; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ:   –46,48;   –81,97;   –82,88;   –129,45;  

–259,76; 

 

Quiral S: 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 7,25 (sl); 3,78 (d, 1H); 3,48 (d, 1H); 3,26(t, 

1H), 1,04 (d, 1H); 
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13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 137,91; 137,21; 137,11; 132,58; 131,26; 

130,44; 129,12; 128,60; 128,31; 126,69; 124,81; 68,20; 67,96; 18,77; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ:    –46,69;  –82,09;   –83,30;  –129,47;   

–259,59; 

 

75%R: 
 

1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 7,25 (sl); 3,70 (sl, 1H); 3,41 (d, 1H); 

3,19(t, 1H), 0,99 (d, 3H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 137,90; 137,20; 129,10; 128,60; 128,29; 

68,08; 67,86; 18,78; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ:   –46,87;   –82,26;   –83,22;   –129,40;  

–259,23; –259,77; 

 
PRODUTO 2B (R1=Ph, R2=Ph): 
 
Racêmico.:  
 

1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 6,0 e 8,0 (sl); 4,65 (d,1H); 3,59 (sl, 1H); 

3,49 (t, 1H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 140,53; 137,92; 137,21; 129,10; 128,61; 

128,43; 128,31; 127,85; 126,03; 74,56; 67,99; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ:   –46,73;   –80,55;  –83,08;   –259,45;   

–259,94;  

 
Quiral R: 
 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 6,0 e 7,0 (sl); 4,65 (d, 1H); 3,61 (sl, 1H); 

3,50 (t, 1H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 140,52; 137,21; 129,11; 128,61; 128,43; 

128,32; 127,87; 126,03; 74,56; 67,98; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –80,58; –83,45; –258,95; 

 

Quiral S:  
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1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 6,0 e 7,0 (sl); 4,61 (d, 1H); 3,56 (sl, 1H); 

3,46(t, 1H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 140,54; 137,21; 129,11; 128,61; 128,41; 

127,82; 126,02; 74,52; 67,96; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ:   –45,93;   –80,46;  –83,13;  –159,43;    

–259,13; 

 

75%R: 

 
1H RMN (399MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 6,0 e 7,0 (sl); 4,69 (d, 1H); 3,63 (sl, 1H); 

3,53 (t, 1H); 
13C RMN (100MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: 140,52; 137,93; 137,23; 136,13; 129,14; 

128,63; 128,49; 127,94; 126,05; 74,61; 68,04; 
119Sn RMN (149MHz, CDCl3, 0,2M, ppm) δ: –80,52; –129,44; –258,87; –259,50; 
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ESPECTROS SELECIONADOS. 
 

Figura 41. Espectro de RMN de 1H do material de partida fenil-1,2-etanodiol. 
 

Figura 42. Espectro de RMN de 13C do material de partida fenil-1,2-etanodiol. 
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Figura 43. Comparação dos espectros de RMN de 1H do produto 1B com diferentes composições 
diasterioméricas a 27°C. 

 

 
Figura 44. Comparação dos espectros de RMN de 13C do produto 1B com diferentes composições 

diasterioméricas a 27°C.  
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Figura 45. Comparação dos espectros de RMN de 1H do produto 2A com diferentes composições 
diasterioméricas a 27°C. 

 

Figura 46. Comparação dos espectros de RMN de 13C do produto 2A com diferentes composições 
diasterioméricas a 27°C. 

 

Figura 47. Comparação dos espectros de RMN de 1H do produto 2B com diferentes composições 
diasterioméricas a 27°C. 
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Figura 47. Comparação dos espectros de RMN de 13C do produto 2B com diferentes composições 
diasterioméricas a 27°C. 
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