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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Abstract 

TELURETOS VINÍLICOS: REAÇÕES DE 
ACOPLAMENTO E INVESTIGAÇÃO DA 

REGIO- E ESTEREOQUÍMICA DA 
HIDROTELURAÇÃO DE ALQUINOS 

por Clécio Gomes dos Santos 

 

Vinylic tellurides are valuable synthetic intermediates and have recently been 

used in the total synthesis of many natural products. The hydrotelluration of 

alkynes is usually the method of choice to prepare Z-vinylic tellurides, in view 

of the easy access to the starting materials, the high regio- and stereoselectivity 

of the reaction and the practicality of the experimental procedure. The first 

part of this work describes an alternative procedure for the preparation of 

vinylic telurides. Organotellurium trichlorides obtained from the addition of 

tellurium (IV) tetrachloride to alkynes were efficiently reduced with sodium 

borohydride and the intermediate organo-tellurolates were transformed into 

vinylic tellurides with Z-configuration. The tellurides were then coupled with 

alkynes under PdCl2 and CuI catalysis to give the corresponding chloro-

enynes in low yields with retention of the double bond configuration. The 

same catalytic system was used on the development of an alternative 

procedure for the preparation of unsubstituted enediynes present is some 

natural products with important biological activities. By the coupling reaction 

of a vinyl telluride and propargyllic alcohol the corresponding enediyne was 

obtained in good yield also with retention of the double bond configuration. 

The last part of this work describes a systematic study for the hydrotelluration 

reaction of diynes and terminal alkynes. Regio- and stereoisomeric mixtures 

were observed, depending upon the alkyne source as well as the reactions 

conditions. 

Keywords: Vinylic tellurides, enediynes and chloro-enynes



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Resumo 

TELURETOS VINÍLICOS: REAÇÕES DE 
ACOPLAMENTO E INVESTIGAÇÃO DA 

REGIO- E ESTEREOQUÍMICA DA 
HIDROTELURAÇÃO DE ALQUINOS 

por Clécio Gomes dos Santos 

 

Teluretos vinilícos são importantes intermediários sintéticos e têm 

sido empregados na síntese de diversos produtos naturais. A reação de 

hidroteluração de alquinos é usualmente o método mais empregado para a 

preparação de teluretos vinílicos de geometria Z devido a facilidade de 

obtenção dos materiais de partida, da régio- e estereosseletividade e da 

facilidade experimental da reação. A primeira parte deste trabalho descreve 

uma maneira alternativa para a preparação de teluretos vinílicos. Tricloretos 

de organotelúrio, obtidos a partir da adição de tetracloreto de telúrio (IV) a 

alquinos foram transformados nos teluretos vinílicos correspondentes de 

configuração Z. A posterior reação de acoplamento destes teluretos com 

alquinos terminais catalisada por PdCl2 e CuI levou aos cloro-eninos 

correspondentes em baixos rendimentos com retenção de configuração da 

ligação dupla. O mesmo sistema catalítico foi utilizado em uma metodologia 

alternativa para a preparação de sistemas enediínicos não-substituídos, 

estruturas presentes em diversos produtos naturais com atividade biológica. A 

partir da reação de acoplamento de teluretos vinilícos com o álcool 

propargílico, o enediíno correspondente foi obtido em bom rendimento e 

com retenção de configuração da ligação dupla.  A última parte deste trabalho 

descreve um estudo sistemático da reação de hidroteluração de diínos e 

alquinos terminais. Foi observada a formação de misturas régio- e 

estereoisoméricas, dependendo do alquino utilizado e das condições 

reacionais.  

 
Palavras Chaves: Teluretos vinílicos, enediinos e Cloro-eninos 
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C a p í t u l o  1  

INTRODUÇÃO 

 A fascinação do homem por produtos naturais remonta do século XIX. Depois da 

descoberta da salicilina,1 a partir do extrato do salgueiro, e do posterior desenvolvimento da 

aspirina, em 1899, a arte de explorar os produtos naturais tornou-se então, uma “ciência 

molecular”.  

 A descoberta da penicilina, em 1928,2 e seu subseqüente desenvolvimento como um 

fármaco, representou outro marco na história dos produtos naturais, determinando o início 

de um novo capítulo na descoberta de drogas, em que as bactérias foram, a partir de então, 

consideradas fontes para substâncias biologicamente ativas.  

 Como um grande número de drogas hoje utilizadas tem sua origem na natureza, não é 

surpresa que este seja um dos campos de pesquisa mais ativos, possuindo assim, renováveis 

fronteiras na química moderna.  

 Algumas classes de sistemas conjugados têm atraído bastante interesse nas pesquisas 

de compostos baseados na química do acetileno. Os que sem a menor sombra de dúvida têm 

sido largamente sintetizados são os eninos e os enediínos. Uma cadeia de enino conjugada, 

contendo uma dupla ligação di- ou tri-substituída, é um fragmento estrutural típico de alguns 

compostos naturais, como por exemplo, os feromônios. Um exemplo é o acetato de (Z)-13-

hexadeceno-11-ino3 [Figura 1] que foi um dos primeiros exemplos descritos de feromônios 

sexuais de insetos. Este composto conjugado foi obtido como o maior componente da 

fração ativa do extrato da Thaumetopoea pityocampa, fêmea de um inseto bastante comum na 

Itália e que é conhecido como um grande devastador se não, o maior desfoliador de 

pinheiros silvestres, o que causa enormes danos econômicos aos produtores. 

                                                 
1 Diarmuid  J. Aspirin : The Remarkable Story of a Wonder Drug, Ed. Bloomsbury, USA, New York, 2004. 
2 Fleming, A. BR J Exper Path, 1929, 10, 226. 
3 Barrot, M.; Fabriás, G;Camps, F. Tetrahedron, 1994, 50, 9789. 
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Figura 1: Acetato de (Z)-13-hexadeceno-11-ino 

 Os antibióticos que contém em seu esqueleto sistemas enediínicos foram descobertos 

na década de 60 e apresentam-se como uma nova e poderosa arma do arsenal médico na 

batalha contra doenças como, por exemplo, o câncer. Do ponto de vista químico, um 

interessante tipo de toxina produzida por um grupo de bactérias da ordem Actinomycetales tem 

sido largamente utilizada como parte de um grupo de agentes antitumorais de elevado 

potencial.4 Sua relativamente complexa estrutura química só começou a ser determinada com 

precisão em meados da década de 905 e sua complexidade, aliada a sua elevada reatividade, 

foram os responsáveis por sua síntese só ter sido abordada alguns anos mais tarde.6,7

 A descoberta da ocorrência natural de enediínos8 desencadeou uma alucinante 

atividade, que continua imbatível até os dias atuais em vários domínios da química e da 

biologia,9,  10 que culminou com o anúncio das estruturas de novas classes de antibióticos 

antitumorais, a calicheamicina, também conhecida como o antibiótico LL-E33288,  a 

dinemicina e a esperamicina [Figura 2]. Tais compostos despertaram um imenso interesse nos 

meios químicos e biológicos em busca de uma melhor compreensão dos mecanismos 

envolvidos na atividade farmacológica deste grupo de moléculas.  

                                                 
4 Lee, M. D.; Dunne, T. S.; Chang, C. C.; Siegel, M. M.; Morton, G. O.; Ellestad, G. A. McGahren, W. J.; and 

Borders, D. B. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 985. 
5 Tanaka, T.; Hirama, M.; Fujita K.-i; Imajo, S;Ishiguro, M. J. Chem. Soc. Chem. Comm. 1993, 16, 26. 
6 Nicolaou, K. C.; Hummel. C. W.; Nakada, M.; Shibayama, K.; Pitsinos, E. N.; Saimoto, H. Mizuno, Y.; 

Baldenius, K.-U and Smith A. L., J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 7625. 
7 Hitchcock, S. A.; Boyer, S. H.; Chumoyer, M. Y.; Olson, S. H;Danishefsky, S. J. J. Am. Chem. Soc. 1994, 33, 858. 
8 Nicolau, K. C.; Smith, A. L. Modern Acetylene Chemistry; Stang, P. J., Diederich, F. Eds.; VCH: Weinheim 1995, 

203. 
9 Banfi, L.; Basso, A.; Gandolfo, V.; Guanti, G;Riva R. Tetrahedron Lett., 2004, 45, 4221. 
10 Jones, L. H.; Harwig, C. W.; Wentworth, P. Jr.; Simeneovo, A.; Wentworth,, A. D.; Py, S.; Ashley, Jon A.; 

Lerner, R. A;Janda, K. D. J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 3607. 
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Figura 2: Exemplos de compostos enediínicos com atividade 

biológica 

 A calicheamicina é um excelente exemplo da utilidade e da potencialidade de 

compostos enediínicos no campo da farmácia.11 Pode-se observar claramente no núcleo da 

calicheamicina, uma enorme confluência de grupos oleofínicos e acetilênicos. Esta estrutura é  

responsável pela sua marcante atividade, sendo a unidade 1,5-diino-3-eno inserida dentro do 

anel de 10 membros distorcido, que sob uma apropriada ativação química, é capaz de sofrer 

um processo de cicloaromatização, gerando um diradical benzenóide. Este diradical é capaz 

de abstrair átomos de hidrogênio do fosfossacarídeo da cadeia principal do DNA, iniciando a 

clivagem da dupla fita, levando a célula à morte [Esquema 1]. Muitos estudos foram dirigidos 

no intuito de um maior entendimento a respeito dos vários parâmetros que controlam a 

cinética da reação de ciclização. 

                                                 
11 Smith, A. L.;Nicolaou, K. C. J. Med. Chem. 1996, 39, 2103. 
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Esquema 1: Formação do radical e clivagem do DNA. 

A Ciclização de Bergman (CB)12  também conhecida como cicloaromatização, é a 

princi

 

                                                

pal responsável pela atividade biológica dos enediínos. É importante salientar que 

embora a química desta classe de moléculas, que incluem os alenos, os eninos e outros 

compostos correlatos, já seja bastante conhecida, só após a elucidação de suas estruturas e do 

modo de ação dos enediínos naturais, bem como suas atividades como agentes antitumorais 

foi que a comunidade científica sentiu-se estimulada a explorar esta área. A ciclização de 

Bergman é geralmente considerada como um rearranjo eletrônico permitido termicamente de 

um (Z)-3-en-1,5-diino a um diradical benzino que freqüentemente dá origem a um novo anel 

aromático [Esquema 2]. É bem estabelecido que a energia de deformação do enediíno seja 

um parâmetro de suma importância para a ciclização de Bergman. 

 
12 Jones, R. G.; Bergman, R. G. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 660. 
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Esquema 2: Ciclização de Bergman. 

 A síntese de novos sistemas enediínicos que possuam atividades antibióticas é um 

ramo extremamente ativo13,14 e competitivo na química moderna. Recentemente foi descrita 

a preparação em laboratório da uncialamicina,15 um produto natural obtido de culturas de um 

estreptomiceto originário da superfície de um líquen da Colúmbia Britânica. A estrutura da 

unicialimicina [Figura 3] foi elucidada através de análises de dados espectroscópicos. Este 

enediíno apresenta uma potente atividade bactericida frente a patógenos humanos Gram-

positivos e Gram-negativos, incluindo a Burkholderia cepacia, a maior causadora de morbidez e 

mortalidade em pacientes portadores de fibrose cística. 

HNO

O

O OH
OH

 

Figura 3: Estrutura da Uncialamicina. 

                                                 
13 Inoue, M.; Hatano, S.; Kodama, M.; Sasaki, T.; Kikuchi, T;Hirama, M. Org. Lett, 2004, 6, 3833. 
14 Fouad, F. S; Writh, J. M.; Plourde, G.;Purohit, Ajay D.; Wyatt, J. K.; El-Shafey, A.; Hynd, George; Crasto, C. 

F.; Lin, Y;Jones, G. B. J. Org. Chem. 2005, 70, 9789. 
15 Davies, J.; Wang, H.; Taylor, T.; Warabi, K.; Huang, Xin-Hui and Andersen, R. J. Org Lett, 2005, 7, 5233. 
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 Polienos com homo conjugação do tipo (Z) estão presentes na estrutura de um grande 

número de produtos naturais de extremo interesse biológico.16 Alguns macrolídeos marinhos 

bioativos estão incluídos no grupo de compostos conhecidos como “skipped diinos”.17 Um 

exemplo é o Aplyolideo A [Figura 4] que faz parte de um grupo de ácidos graxos hidróxi-

lactonizados e que foram recentemente isolados a partir da pele do molusco Aplysia depilans. 

Existe uma forte suspeita de que estes compostos atuem como alomônios na defesa química 

destes moluscos devido a sua toxidade e sua exclusiva localização na parte externa da pele do 

animal. Devido a sua similaridade estrutural com outros compostos bioativos, espera-se que a 

utilização médica de tais compostos possa vir a ser viabilizada em um futuro próximo.  

O

O

 

Figura 4: Aplyolideo A. 

 Este grupo de compostos é normalmente sintetizado através de dois métodos 

tradicionais, que incluem a preparação seqüencial da oleofina pela reação de Wittig18 ou 

através da redução seletiva parcial de um poliíno.19  

 Os etinilciclofanos representam uma classe de compostos em rápida expansão e  

apresentam-se como uma promessa de materiais interessantes do ponto de vista da ciência de 

materiais e química supramolecular.20,21 Tipos específicos de etinilciclofanos exibem 

                                                 
16 López, S.; Fernández-Trillo, F.; Castedo, L;Saá, Carlos, Org. Lett. 2003, 5, 3725. 
17 Tedeschi, C.; Saccavini, C.; Maurette, L.; Soleilhavoup, M;Chauvin, R. J. Organomet. Chem. 2003, 670(1-2), 151. 
18 Caruso, T; Spinella A. Tetrahedron 2003, 59, 7787. 
19 Spinella, A; Caruso, T.; Martino, M; Sessa, C. Synlett 2001, 1971. 
20 Venkataraman, D.; Lee, S.; Zhang, J; Moore, J. S. Nature 1994, 371, 591. 
21 Friscic, T; Macgillivray L. R., Supramolecular Chemitry  2005, 17, 47. 
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propriedades tais como porosidade,22 cristalinidade líquida23 e capacidade de estoque de 

energia,24 enquanto outros têm demonstrado a possibilidade de servirem como substratos 

para geração de fulerenos, nanotubos de carbono e outras nanoestruturas.24

 O deidroanuleno [Figura 5] é um exemplo das possibilidades que compostos desta 

natureza podem vir a ser. Este ciclofano compreende uma rede espiral de tiofeno (doador de 

elétrons) e piridina (aceitador de elétrons),25 representando uma nova classe de sensor 

molecular com grande potencial para futuras aplicações em ciências de materiais, visto que 

complexos deste tipo apresentam uma rica variedade de propriedades exploráveis tais como 

eletroquímica, fotoquímica, magnética, ótica, catalítica, mecânica e sensora. Estes macrociclos 

são cromóforos altamente fluorescentes que podem ter suas propriedades alteradas pela ação 

de um íon metálico particular. 

 

 

N

N

S

N

N

S

 

Figura 5: Ciclofanos. 

 Existem alguns procedimentos que foram ao longo dos tempos criados para a 

preparação de unidades que apresentam estruturas enediínicas em suas cadeias, a maioria dos 

                                                 
22 Campbell, K.; Kuehl, C. J.; Ferguson, M. J. Stang, P. J;  Tykwinski, R. R. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 7266. 
23 Zhang, J; Moore, J. S., J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 2655. 
24 Boese, R.; Matzger, A. J; Vollhardt, K. P. C. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 2052. 
25 Baxter, P. N. W. J. Org. Chem. 2004, 69, 1813. 
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quais incluem o acoplamento de acetilenos e seus derivados com haletos de vinila ou 

compostos organometálicos vinílicos, tais como boranas vinílicas,26 cupratos vinílicos,27 

zincatos vinílicos,28 estananas vinílicas,29 derivados de alumínio e teluretos vinílicos. 30

 Duas estratégias sintéticas de reações de acoplamento cruzado de átomos sp2 e sp são 

utilizadas para síntese de eninos e acoplamentos dos haletos orgânicos insaturados com 

acetilenos terminais: Os acoplamentos do tipo Sonogashira-Hagihara e os acoplamentos dos 

haletos orgânicos com reagentes de alquinilmetálicos ou vice-versa, os acoplamentos do tipo 

Stille para M=Sn,31 Suzuki para M=B32, Negishi para M=AlR2, ZnX e Kumada-Tamao-

Corriu para M=MgX.33,

 As reações de acoplamento cruzado de alquinos terminais com haletos vinílicos 

catalisadas por Pd-Cu propiciam um interessante método para síntese de compostos 

acetilênicos conjugados, que como citado anteriormente, compõe uma importante classe de 

moléculas que encontram largo campo de aplicação nas mais diversas áreas. 

 Na década de 70 o acoplamento de Negishi foi o primeiro procedimento que 

permitiu a preparação de compostos biarílicos assimétricos com bons rendimentos [Esquema 

3].  A reação de derivados de aril- e benzil-zinco com brometos ou iodetos de arila, na 

presença de uma quantidade catalítica de um catalisador de Ni ou Pd propiciona uma rota de 

preparação geral e altamente régio- e quimioseletiva de compostos biarilicos assimétricos 

com pequenas quantidades de homoacoplamento. 

 

                                                 
26 Miyaura, N.; Yamada, K.; Suginome, H; Suzuki, A. J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 972. 
27 Sonogashira, K. J. Organomet. Chem. 2002, 653, 46. 
28 Negishi, E.; Okukado, N.;King, A. O.; Van Horn. D. E; Spiegel, B. I. J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 2254. 
29 Beaudet, I.; Parrain, J. –L; Quintard, J. –P. Tetrahedron Lett. 1992, 33, 3647. 
30Raminelli, C.; Gargalaka Jr., J.; Silveira, C. C; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 4927. 
31 Shair, Matthew D.; Yoon, Teeyoung and Danishefsky, Samuel J. J. Org. Chem. 1994, 59, 3755. 
32 Suzuki A. J. Organomet. Chem. 1999, 576, 147. 
33 Rathore, Rajendra; Deselnicu, Michaela I. e and Burns, Carrie L. J. Am. Chem. Soc. 2002, 59,14832.  
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94%

CN

Pd(PPh3)4 (2 mol%)

CN

Cl

ZnBrDMA, 80oC, 3h

Zn, I2
Br

 

Esquema 3: Acoplamento de Negishi. 

 A versatilidade do acoplamento de compostos organozinco com vários haletos de 

arila, catalisado por complexos de paládio ou níquel, vem aumentando as possibilidades de 

utilização deste tipo de reação, possibilitando assim, que o mesmo não se restrinja a formação 

de biarilas [Esquema 4].34

n-Oct-Cl
2) 

NiCl2(PPh3)2 (2 mol%)

CN

Cl

1) Zn, I2
LiBr, DMA, 80oC, 12h

CN

n-Oct

91%

 

                                                

 

Esquema 4: Acoplamento de Negishi utilizando Zn. 

 O acoplamento de Suzuki é uma reação de acoplamento cruzado entre diferentes tipos 

de compostos de organoboro com hibridização do tipo sp2, sp3 e sp e vários tipos de 

eletrófilos orgânicos catalisada por paládio, na presença de uma base, o que torna esta 

 
34 Huo, S. Org. Lett., 2003, 5, 423. 
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metodologia sintética uma poderosa arma na formação de ligações carbono-carbono 

[Esquema 5].  

 

I B(OH)2

92%

PdCl2(PhCN)2

DMF, H2O
KHCO3, 12h

+

+

 

 

Esquema 5: Acoplamento de Suzuki. 

 Este tipo de acoplamento oferece algumas vantagens tais como: condições reacionais 

suaves, estabilidade à água e baixa toxicidade. Uma das desvantagens deste procedimento é a 

necessidade de preparação de ácidos borônicos, o que geralmente aumenta a quantidade de 

reagentes necessárias na síntese. 

 O acoplamento de Stille é uma metodologia versátil para formação de ligações 

carbono-carbono a partir de reações de estananas orgânicas e haletos35 ou pseudohaletos 

orgânicos,36 possuindo poucas limitações quanto a grupos funcionais [Esquema 6].  

+
I I

OPMB

COOEt

SnMe3

OPMB

COOEt

Pd2(dba)3, AsPh3 ,THF, 

60 oC

                                                

 

Esquema 6: Acoplamento de Stille. 

 
35 Mee, S. P. H.; Lee, V; Baldwin, J. E. Angew. Chem Int. Ed. Engl.  2004, 43, 1152. 
36 L. Del Valle, J. K. Stille, L. S. Hegedus, J. Org. Chem. 1990, 55, 3019. 
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 Apesar de sua versatilidade, o acoplamento de Stille apresenta uma grande 

desvantagem quando comparado a acoplamentos do mesmo gênero, uma vez que os 

compostos intermediários de estanho formados são altamente tóxicos e nocivos do ponto de 

vista ambiental, e sua presença deve ser sempre que possível evitada em produtos orgânicos. 

 O acoplamento de Kumada foi o primeiro acoplamento cruzado a utilizar catalisadores 

de Ni e Pd, sendo inicialmente proposto no inicio dos anos 70.37 O acoplamento de 

reagentes de Grignard com haletos de alquila, vinila ou arila, catalisado por Ni ou Pd, é um 

procedimento extremamente econômico, visto que não se faz necessária a sua conversão em 

outro organometálico como acontece em outros acoplamentos [Esquema 7].  

 

THF, 65oC, 10h

PPh3 [10 mol%]

Pd(dba)2 [2,5 mol%]
+ n-Octn-Oct-MgBr

                                                

 

Esquema 7: Acoplamento de Kumada. 

 No entanto, este tipo de acoplamento possui a limitação da necessidade de que o 

haleto parceiro não reaja com o composto organometálico.  

 O acoplamento do tipo Sonogashira, consiste na reação de um alquino terminal, com 

um haleto de vinila ou arila, catalisado por um sal de paládio e co-catalisado por um haleto de 

cobre juntamente com uma base orgânica [Esquema 8].  

 

 
37Kumada, M.; Sumitani, K; Tamao, K.  J. Am. Chem. Soc. 1972, 94,4374. 
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R1 = alquila, arila

50-95%

 

Esquema 8: Acoplamento de Sonogashira. 

 Normalmente o acoplamento é realizado sob atmosfera inerte e na ausência de água 

sem que, no entanto, estas condições sejam nos dias de hoje uma questão fundamental visto 

que, atualmente a água já é utilizada como solvente neste tipo de acoplamento.38

Apesar de alguns compostos orgânicos de telúrio apresentarem desvantagens quando 

comparados com os seus análogos de selênio, fósforo e estanho, especialmente em relação a 

sua estabilidade, odor e toxicidade, a utilização destes reagentes em síntese têm despertado 

cada vez mais a atenção.  

 O primeiro composto orgânico de telúrio foi o telureto de dietila descrito por Wohler 

há aproximadamente 150 anos atrás.39 Apesar de um crescimento lento, nos últimos 30 anos 

um grande número de novas metodologias e aplicações destes reagentes foram descritos na 

literatura. E como resultado, diversos artigos de revisão foram publicados.40

                                                 
38 Tremblay-Morin, J. P.; Ali, H;  Van Lier, J. E. Tetrahedron Lett., 2005, 46, 6999. 
39 Wohler, F. Ann. Chem. 1840, 35, 111. 
40 a) Irgolic, K. J. The Organic Chemistry of Tellurium; Gordon and Breach Science Publisher: New York, 1974. (b) 
Patai, S. The Chemistry of Organic Selenium and Tellurium Compounds,Vol 2; Wiley: New York, 1987. (c) Irgolic, K. J. 
In Houben-Weyl Methoden der Organischen Chemie: Organo Tellurium Chemistry; Klamann, D., Ed.; Georg Thieme: New 
York, 1990; Vol E12b. (d) Petragnani, N. Tellurium in Organic Synthesis; Academic Press: London, 1994. (e) 
Sadekov, I. D.; Rybalkina, L. E.; Movshovich, D. Y.; Bulgarevich, S. B.; Kogan, V. A. Usp. Khim. 1991, 60, 1229. 
(f) Petragnani, N.; Comasseto, J. V. Synthesis 1991, 793. (g) Petragnani, N.; Comasseto, J. V. Synthesis 1991, 897. (h) 
Fringuelli, F.; Marino, G.; Taticchi, A. Adv. Heterocycl. Chem. 1977, 21, 119. (i) Engman, L. Acc. Chem. Res. 1985, 
18, 274. (j) Sadekov, I. D.; Bushkov, A. Y.; Minkin,V. I. Russ. Chem. Rev. 1979, 48, 635. (k) Comasseto, J. V.; 
Barrientos-Astigarraga, R. E. Aldrichimica Acta, 2000, 33, 66. (l) Petragnani, N. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1972, 192, 10. 
(m) Irgolic, K. J. J. Organomet. Chem. 1975, 103, 91. (n) Irgolic, K. J. J. Organomet. Chem. 1977, 130, 411. (o) Irgolic, 
K. J. J. Organomet. Chem. 1980, 203, 367. (p) Uemura, S. J. Synth. Org. Chem. Jpn. 1983, 41, 804. (q) Petragnani, N.; 
Comasseto, J. V. Synthesis 1986, 1. (r) Comasseto, J. V. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 1992, 67, 183. (s) 
Comasseto, J. V.; Ling, L. W.; Petragnani. N.; Stefani, H. A. Synthesis 1997, 373. (t) Zeni,G.; Lüdtke, D. S.;  
Panatieri, R. B; Braga, A. L. Chem. Rev. 2006, 106, 1032.
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 O grupamento organotelúrio pode ser introduzido em uma grande variedade de 

substratos utilizando-se espécies de telúrio nucleofílicas, eletrofílicas e radicalares. A seguir, 

serão descritas algumas destas metodologias. 
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PREPARAÇÃO DE TELURETOS VINÍLICOS A PARTIR DE REAGENTES 
ELETROFÍLICOS 

 

 A adição de tetra-haletos de telúrio a alquinos é um dos métodos mais tradicionais 

para a preparação de teluretos vinílicos. O método foi primeiramente descrito por Petragnani 

e Campos41 durante a preparação de tricloretos de telúrio de β-cloro-vinila [Esquema 9]. 

Cl

Ph Ph

TeCl3refluxo
benzeno

TeCl4Ph Ph

80%  

Esquema 9: Preparação de tricloretos de telúrio de β−cloro-vinila. 

 Posteriormente, a mesma reação foi estendida para a preparação de alquenos tetra-

substituídos com estereoquímica exclusivamente Z42 [Esquema 10].  

 

75-78%R1, R2 = alquila, arila

Cl

R1 R2

TeEt

0oC

EtBr
THF

NaBH4/H2O

Cl

R1 R2

TeCl3
refluxo
CCl4

TeCl4R1 R2

 
Esquema 10: Preparação de alquenos tetra-substituídos com 

estereoquímica  Z. 

 

Os tricloretos de ariltelúrio também se adicionam a alquinos para fornecer os dicloretos 

correspondentes em bons rendimentos e também com estereoquímica Z43,  44 [Esquema 11].  

                                                 
41 Campos M. M;  Petragnani, N. Tetrahedron, 1962, 18, 527. 
42 Chieffi, A., Comasseto, J. V.; Menezes, P. H. Organometallics, 1997, 16, 809. 
43 Comasseto, J. V.; Stefani, H. A.; Chieffi, A. Organometallics, 1991, 10, 845. 
44 Zukerman-Schpetor, J.; Castellano, E. E.; Oliva, G.; Comasseto, J. V. Acta Cryst. 1991, C47, 960. 
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 A posterior redução destes compostos leva à formação dos teluretos vinílicos 

trisubstituídos em ótimos rendimentos. 

 

80%

Cl

R

TeAr
+ R H

60-85%

Cl

R

Te(Ar)Cl2

ArTeCl3
benzeno

refluxo

R = alquila, CH2OH, arila, 

OH

NaBH4

THF, H2O, t.a

 
Esquema 11: Adição de tricloretos de ariltelúrio a alquinos. 

 

Outro exemplo de adição foi descrito por Huang45 e colaboradores no qual teluretos 

de β-bromovinila com geometria E foram preparados de maneira bastante seletiva 

[Esquema 12].  

 

 

 

Metanol:   99: 1 (E:Z)
Benzeno: 2 : 98 (E:Z)

68-85%

+

R

Br

TeBr2Arsolvente, 60oC

ArTeBr3

Br

R

TeBr2Ar
R

Z E

 
 

Esquema 12: Preparação de teluretos de β-bromovinila. 

A reação mostrou-se régio-seletiva. No entanto, a diastereosseletividade da reação é 

dependente do solvente utilizado: por exemplo, quando metanol foi utilizado como solvente, 

o isômero E foi formado preferencialmente, por outro lado, quando benzeno foi utilizado 

como solvente o isômero Z foi obtido preferencialmente.  

                                                 
45 Huang, Xian and Wang, Yan-Pin Tetrahedron Lett., 1996, 41, 7417. 
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PREPARAÇÃO DE TELURETOS VINÍLICOS A PARTIR DE REAGENTES 
NUCLEOFÍLICOS 

 

 As metodologias de hidrometalação de 1-alquinos como hidroaluminação,46 

hidroboração47 e hidrozirconação48 são comumente utilizadas para a preparação de alquenos 

com estereoquímica E a partir da adição cis do metal e do hidrogênio à tripla ligação através 

de um estado de transição cíclico de quatro membros [Esquema 13]. 

R
H

R

M

R

H M

HM

E  
Esquema 13: Preparação de alquenos com estereoquímica E. 

 A reação de hidroteluração, metodologia mais empregada para a preparação de 

teluretos vinílicos, difere das demais hidrometalações devido à adição anti do ânion telurolato 

ao alquino levando, como conseqüência, ao produto com estereoquímica Z [Esquema 14]. 

EtO H

TeR2

R1
NaBH4, EtOH

R2TeTeR2

Z
R1 TeR2

R1

R1 = alquila, arila, CO2Me, SiMe3
R2 = alquila  

Esquema 14: Metodologia de preparação de teluretos vinilicos. 

As espécies nucleofílicas de telúrio são comumente geradas in situ a partir da redução 

dos diteluretos correspondentes com borohidreto de sódio utilizando-se etanol como 

                                                 
46 Al Eisch, J. J. In Comprehensive Organic Synthesis; Trost, B. M.,Fleming, I., Eds.; Pergamon Press: Oxford, 1991,  
8, 733. 
47 (a) Pelter, A.; Smith, K.; Brown, H. C. In Borane Reagents; Academic Press: London, 1988. (b) Smith, K.; Pelter, 
A. In Comprehensive Organic Synthesis; Trost, B. M., Fleming, I., Eds.; Pergamon Press: Oxford, 1991: Vol. 8, 703. 
48 (a) Schwartz, J.; Labinger, J. A. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1976, 15, 333. (b) Labinger, J. A. In Comprehensive 
Organic Synthesis; Trost, B. M., Fleming, I., Eds.; Pergamon Press: Oxford, 1991: Vol. 8, 667. 
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solvente. Os diteluretos são os precursores devido a grande instabilidade dos teluróis, que 

não podem ser isolados. 

 A reação de hidroteluração possui certas limitações quando alquinos possuindo uma 

cadeia alquílica são utilizados. A reação geralmente ocorre em baixos rendimentos levando a 

formação de régio-isômeros. No entanto, é descrito que o isômero Z é obtido como produto 

principal [Esquema 15]. Quando alquinos internos são utilizados a reação não ocorre. 

NaBH4, EtOH
R2TeTeR2

Z
R1 TeR2R1

R1, R2 = alquila
refluxo TeR2

R1

+

 
Esquema 15: Regiosseletividade de reações de hidroteluração de 

alquinos terminais. 

 A reação de hidroteluração de hidróxi-alquinos leva a formação de uma mistura 

regioisomérica de teluretos vinílicos que é dependente do alquino utilizado. Por exemplo, 

quando o álcool propargílico foi utilizado a regiosseletividade observada pode chegar a ser 

de 8:1 favorável ao telureto vinílico 1,1-disubstituído. No entanto, à medida que o 

grupamento hidroxila vai sendo afastado da tripla ligação a regiosseletividade observada 

baixa [Esquema 16]49. 

 

  1 : 8  (n = 1)
1,4: 1  (n = 3)

(  )n
(  )n

BuTeLi
TeBuHOEtOH, refluxo TeBu

OHHO
+

                                                

 
Esquema 16: Efeito da distância da hidroxila na regiosseletividade 

de hidroteluração do álcool propargilico. 

 
49 Stefani, H. A.; Cardoso, L. D. G.; Valduga, C. J; Zeni, G. Phosphorus, Sulfur Silicon and Rel. Elem. 2001, 172, 
167. 
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 Em um trabalho mais recente, foi observado que a proteção da função hidroxila com 

grupo volumoso como TBDMS leva a uma seletividade >99 em favor do produto 1,2-

substituído (com geometria Z).50

 A reação de hidroteluração de alquinos contendo diferentes grupamentos amino e 

tamanhos de cadeia também foi recentemente estudada.51 Os melhores resultados foram 

obtidos com aminas trissubstituídas, as quais levaram exclusivamente ao produto de adição 

1,2 em rendimentos entre 57 e 71%. Alguns exemplos representativos são mostrados abaixo. 

[Esquema 17]. 

 

(  )n
R2N

TeBu
R2 Rendimento A:B 

Et 55 1:0 

-(CH2)4- 67 1:0 

-(CH2)5- 57 1,6:1 

R2N
(  )n

BuTeTeBu
NaBH4, EtOH

refluxo R2N

TeBu

(  )n

+
A

B

                                                

 

Esquema 17: Hidroteluração de alquinos contendo diferentes grupamentos amino. 

 Ésteres acetilênicos são bons substratos para a reação de hidroteluração levando ao 

teluretos correspondentes em bons rendimentos e elevada regiosseletividade52 [Esquema 18].  

 

 
50 Barrientos-Astigarraga, R. E.; Castelani, P.; Comasseto, J. V.;Formiga, H. B.; da Silva, N. C.; Sumida, C. Y.; 
Vieira, M. L. J.Organomet. Chem. 2001, 623, 43. 
51 Zeni, G.; Barros, O. S. D.; Moro, A. V.; Braga, A. L.; Peppe, C. Chem. Commun. 2003, 1258. 
52 (a) Buzilova, S. R.; Sadekov, I. D.; Lipovich, T. V.; Filippova, T. M.; Vereshchagin, L. I. J. Gen. Chem. (URSS) 
1977, 47, 1999; (b) Takahashi, H.; Ohe, K.; Uemura, S.; Sugita, N. Nippon Kagaku Kaishi 1987, 1508; (c) Detty, M. 
R.; Murray, B. J.; Smith, D. L.; Zumbulyadis, N. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 875; (d) Detty, M. R.; Murray, B. J. 
J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 883. 
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ArTeTeAr
NaBH4, EtOH R2O2C TeArCO2R2

71-95%

R2R1

 
Esquema 18: Hidroteluração de ésteres acetilênicos. 

 

 Uma exceção a esta tendência é observada quando o grupamento carboxilato livre 

está presente na molécula. Neste caso, o telureto vinílico desejado foi obtido com 

rendimentos da ordem de 21%. 

 Quando diinos simétricos são utilizados na reação, os teluro-eninos correspondentes 

são também obtidos em bons rendimentos [Esquema 19].53

 

R1, R2 = H, CH2OH, Ph
refluxo

TeBu

R1

R2

Z

BuTeTeBu

NaBH4, EtOH

70-93%  
Esquema 19: Hidroteluração de diínos simétricos. 

 

 Mais recentemente, uma nova metodologia baseada na preparação in situ do ânion 

butiltelurolato foi desenvolvida. A reação evita a preparação do ditelureto de dibutila. Os 

rendimentos obtidos foram similares aos da reação de hidroteluração convencional 

[Esquema 20].54

 

                                                 
53 Dabdoub, M. J.; Dabdoub, V. B. Tetrahedron 1995, 51, 9839. 
54 Comasseto J. V., Zeni, G and Formiga, H. B. Tetrahedron Lett., 2000, 41, 1311. 
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R1 = alquila

R1 R1 TeBu
Z

Te0
1) n-BuLi, THF

2) 

EtOH, refluxo

 
Esquema 20: Metodologia de preparação in situ do ânion 

telurolato. 

 Teluretos bis-vinílicos podem ser facilmente preparados a partir de telúrio elementar 

e alquinos em bons rendimentos utilizando-se boroidreto de sódio para gerar o ânion 

telurolato55 [Esquema 21]. 

Te
4 21) NaBH , H O, EtOH/THF, refluxo

2) R H

R= alquila, arila, vinila

TeR R

 
Esquema 21: Síntese de teluretos bis-vinílicos. 

Os teluretos vinílicos de configuração E podem ser preparados a partir de compostos 

organometálicos de mesma estereoquímica. Diversas metodologias baseadas na reação de 

hidrozirconação,56 hidroboração57 e hidroaluminação58 foram descritas e, em todos os casos 

somente o isômero E foi obtido indicando que a troca telúrio-metal é estereosseletiva e 

ocorre com retenção de configuração [Esquema 22]. 

 

R1

TeR2

R1

M
R2TeBrHM

R1

M = Al, B, Zr
R1, R2 = alquila, arila

 

                                                

 
Esquema 22: Preparação de teluretos vinílicos  E a partir de 

organometálicos E. 

 
55 Barros, S. M., Dabdoub, M. J., Dabdoub, V. M., Comasseto, J. V. Organometallics, 1989, 8, 1661. 
56 (a) Sung, J. W.; Lee, C. W.; Oh D. Y. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 1503; (b) Dabdoub, M. J.; Begnini, M. L.; 
Cassol, T. M.; Guerrero, P. G., Jr.; Silveira, C. C. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 7623. 
57 Huang, X.; Liang, C.-G. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1999, 2625. 
58 Dabdoub, M. J.; Cassol, T. M. Tetrahedron 1995, 51, 12971. 
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PREPARAÇÃO DE TELURETOS VINÍLICOS A PARTIR DE ESPÉCIES 
RADICALARES 

 

 Na presença de quantidade catalítica de um iniciador radicalar como AIBN, teluretos 

de diorganoíla adicionam-se a alquinos, levando à misturas de teluretos vinílicos E e Z.59,60 A 

quebra da ligação dos teluretos ocorre exclusivamente na ligação Csp3-Te e a reação em cadeia 

é iniciada com a adição deste radical à ligação tripla do alquino [Esquema 23]. 

 

R = alquila, arila
R'= alquila, benzila
R''= H, alquila
R'''= alquila, arila, CO2Me, SiMe3

refluxo

benzeno

AIBN (0,1 mmol)
RTeR'

RTe

R''

R'

R'''

+ R'' R''' 

42-99%

PhTe

MeO2C

 
Esquema 23: Preparação de teluretos vinílicos via radical. 

Alguns exemplos selecionados são mostrados na [Figura 6]: 

 

 

n-Bu BuTe

MeO2C

PhPhTe i-Pr

MeO2C

73%, /44

 

                                                

E/Z: 20/80 93%, E/Z: 29/71 91%, E/Z: 56  
Figura 6: Teluretos preparados de acordo como o esquema 23. 

 

 
59 Han, L. B.; Ishihara, K. I.; Kambe, N.; Ogawa, A.; Ryu, I.; Sonoda, N.  J. Am. Chem. Soc.  1992, 114, 7591. 
60 Han, L. B.; Ishihara, K. I.; Kambe, N.; Ogawa, A.; Sonoda, N. Phosphorus, Sulfur, Silicon and Relat. Elem.  1992, 

67, 243. 
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APLICAÇÕES DE TELURETOS VINÍLICOS EM SÍNTESE ORGÂNICA 

 

 Uma das aplicações mais importantes dos teluretos vinílicos é baseada na troca 

telúrio-metal a partir de reagentes organometálicos [Esquema 24]. A reação ocorre facilmente 

levando aos organometálicos vinílicos correspondentes, os quais são importantes 

intermediários sintéticos.  

R
R

1 = alquila, arila, CO2Me, SiMe3
2 = alquila

R2
R2 M R2 TeR1

M = Cu, Zn  

Esquema 24: Retrossíntese de troca telúrio-metal. 

A transmetalação de teluretos vinílicos [Esquema 25a] e bis-vinílicos [Esquema 25b] 

com n-butilítio podem ser realizadas facilmente. A posterior captura com eletrófilos leva aos 

alquenos funcionalizados com geometria Z em bons rendimentos. 

(b)

(a)

R2 E

R2 E

E+

E+

R2 Li

R2 Li

n-BuLi

THF, -78oC

THF, -78oC

n-BuLi

R2 Te R1

R2 TeR1

2

 
 

Esquema 25: Transmetalação de teluretos vinílicos e bis-vinílicos. 
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 Os autores também observaram que quando o R1 = arila, uma mistura complexa de 

produtos era formada. Esse fato pode ser explicado pelo fato do ataque ao n-BuLi poder 

ocorrer em duas posições (Cvinílico-Te e Carílico-Te). 

 Da mesma forma, os isômeros E dos teluretos vinílicos quando preparados, também 

podem ser submetidos às mesmas reações para levar aos organometálicos de estereoquímica 

E correspondentes. 

 Um estudo bastante interessante sobre a reatividade de teluretos vinílicos foi baseado 

na competição intramolecular entre a reação de troca telúrio-lítio e a adição nucleofílica a 

compostos carbonílicos. Os autores observaram a preparação dos álcoois alílicos em maiores 

rendimentos, evidenciando que a troca telúrio-lítio seguida da captura do intermediário 

formado é predominante [Esquema 26]. 

+

OH

n-BuLi

THF, -78oCPh TeBu
 +  PhCHO

Ph OH

Ph

59% 41%

64%

 
 

Esquema 26: Troca telúrio-lítio x adição nucleofílica. 

 

 Sem dúvida uma das aplicações mais importantes dos teluretos vinílicos é a reação de 

transmetalação com cianocupratos de lítio de ordem superior. O contra-íon do cuprato 

exerce uma grande influência sobre o tipo de reação promovida (e.g transmetalação versus 

acoplamento).  

 Os teluretos vinílicos podem ser transmetalados com cianocupratos de lítio de ordem 

superior para fornecer os cianocupratos vinílicos correspondentes com retenção da 
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geometria da ligação dupla. A captura destes intermediários com compostos carbonílicos 

α,β-insaturados leva às cetonas β-vinil substituídas em bons rendimentos  [61 Esquema 27]. 

(Z)

R = Ph, THPOCH2C=C-, THPOCH2
R'2Cu(CN)Li2= Bu(2-Th)Cu(CN)Li2, Me2Cu(CN)Li2, Bu(imid)Cu(CN)Li2

-78oC

55-90%

O

R

O

Cu(CN)Li2R

R

THF, t.a

R'2Cu(CN)Li2
TeR'R

 

 
Esquema 27: Cianocupratos vinílicos a partir de teluretos vinílicos. 

 

 Estes organocupratos vinílicos também podem reagir com epóxidos simples e 

epóxidos alílicos, levando à formação de álcoois homoalílicos e alílicos respectivamente, 

compostos bastantes úteis em síntese orgânica62 [Esquema 28]. 

HO

Ph Ph
O

OH

+

Bu

O

-78oC

R TeBu
+ Bu(2-Th)Cu(CN)Li2

-78oC
Bu

Ph

OH

74% (3.4:1)

82%
 

Esquema 28: Preparação de álcoois homoalílicos e alílicos a partir 
de teluretos vinílicos. 

 

 

                                                 
61 a) Comasseto, J. V.; Berriel, J., Synth. Commun., 1990, 20, 1681. b) Tucci, F. C; Chieffi, A.; Comasseto, J. V., 

Tetrahedron Lett., 1992, 33, 5721. 
62Marino, J. P.; Tucci, F.; Comasseto, J. V. Synlett 1993, 761. 

 24



 

 Esta metodologia foi utilizada na síntese total da (-)-Macrolactina A.63 Um produto 

natural com interessantes atividades biológicas [Figura 7]. 

HO

HO

OH

O O

 

TeBu

OP

 

Figura 7: Estrutura da (-)-Macrolactina A. 

A reação de cianocupratos vinílicos Z obtidos a partir da reação de transmetalação de 

teluretos vinílicos e cianocupratos de lítio64 fornecem por sua vez, espécies mistas de zinco e 

cobre que podem reagir apropriadamente com bromoalquinos, tornando-se assim, uma 

interessante metodologia para a preparação de eninos e enediínos em bons rendimentos e 

com retenção da geometria da ligação dupla [Esquema 29]. 

 

1) Me2Cu(CN)Li2, THF , 25oC
TeBuNO

2) ZnCl2, -20oC seguido de

Ph Br

NO

Ph
85%

 
 

Esquema 29: Síntese de eninos a partir da transmetalação de 
teluretos vinílicos com cianocupratos de lítio. 

 Uma mudança dramática na reatividade de compostos obtidos a partir da 

transmetalação do telúrio é observada quando o contra-íon do cuprato de ordem inferior 

(lítio) é substituído por MgBr.65 Neste caso, a reação favorecida é a que leva ao produto de 

                                                 
63Marino, J. P.; McClure, M. S.; Holub, D. P.; Comasseto,  Tucci, F. C.  J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 1664.
64 Araújo, M. A.; Comasseto, J. V. Synlett 1995, 1145. 
65 Chieffi, A.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 1994, 24, 4063. 
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acoplamento seguindo-se a substituição do grupamento organotelúrio em bons rendimentos 

[Esquema 30]. 

 
n-Bu2Cu(CN)MgBrTeBuPh

THF, 25oC

Ph

90%  
Esquema 30: Efeito da troca do contra-íon do cuprato. 

 

 Recentemente, novas aplicações nas quais os teluretos vinílicos são empregados em 

reações de acoplamento cruzado foram descritas. Nestes casos, estes compostos possuem 

comportamento similar a carbocátions vinílicos e podem reagir de maneira similar a haletos 

ou triflatos vinílicos em reações de acoplamento. A seguir serão descritos alguns exemplos 

destas reações. 

 A reação de teluretos de difenila na presença de sais de paládio (II) utilizando um 

oxidante apropriado em uma reação do tipo Heck66 leva aos alquenos de geometria E em 

bons rendimentos67 [Esquema 31]. 

 

RAr2Te  + R
ArPdCl2, AgOAc

Et3N, MeOH, 25oC
40-99 %

Ar = Ph, 4-MeO-Ph, 4-Br-Ph
R = Ph, CO2R, CN, CHO, CH2OAc, COMe

                                                

 

 

Esquema 31: Reação do tipo Heck utilizando-se teluretos vinílicos. 

 
66 Dieck, H. A.; Heck, R. F. J. Organomet. Chem. 1975, 93, 259. 
67 Nishibayashi, Y.; Cho, S. C.; Uemura, S. J. Organomet. Chem. 1996, 507, 197. 
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 O método foi também aplicado a uma série de outros teluretos vinílicos levando aos 

produtos desejados em elevada estereosseletividade não sendo observada isomerização 

durante a reação.68

 Organoestananas também foram empregadas com sucesso em reações de 

acoplamento cruzado com dicloretos de divinil- e diaril-telurenila em uma reação análoga ao 

acoplamento de  Stille.69 Um exemplo deste acoplamento é mostrado no [Esquema 32]. 

 

Ph2TeCl2  +
S SnBu3 PdCl2, Cs2CO3

MeCN, 25oC S Ph

89%

 

                                                

 

Esquema 32: Metodologia análoga ao acoplamento de Stille 
utilizando-se teluretos vinílicos. 

 

 As reações do tipo Suzuki70 envolvendo teluretos vinílicos foram descritas.71 Nesta 

reação, trifluoroboratos de alquinila foram utilizados e os produtos foram obtidos em bons 

rendimentos [Esquema 33]. 

 

 
68 (a) Braga, A. L.; Rhoden, C. R. B.; Zeni, G.; Silveira, C. C.; Andrade, L. H. J. Organomet. Chem. 2003, 682, 35. 
(b) Hirabayashi, K.; Nara, Y.; Shimizu, T.; Kamigata, N. Chem. Lett. 2004, 33, 1280. 
69 Scott, W. J.; Pena, M. R.; Sward, K.; Stoessel, K.; Stille, J. K. J.Org. Chem. 1985, 50, 2302. 
70 Suzuki, A. Pure Appl. Chem. 1985, 57, 1789. 
71 Stefani, H. A.; Cella, R.; Dörr, F. A.; Pereira, C. M. P.; Zeni, G.;Gomes, M. Jr. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 563. 
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Pd(acac)2, CuI

MeOH, Et3N, 25oC
+ 

R1 TeBu
R2KF3B R1

R2

28-77%

 

R1, R2 = alquila, arila

O
ZnCl

 

Esquema 33: Reação tipo Suzuki utilizando-se teluretos vinílicos. 

 A reação de acoplamento de teluretos vinílicos com compostos de organozinco em 

um procedimento semelhante ao acoplamento de Negishi72 foi recentemente descrita.73 O 

método mostrou-se eficiente para a preparação de diversos compostos heterocíclicos 

vinílicos em bons rendimentos [Esquema 34]. 

TeBuPh+

Ph

O

PdCl2,  CuI

THF

75%

                                                

 

 

Esquema 34: Acoplamento semelhante ao de Negishi utilizando-se 
teluretos vinílicos. 

 Esta metodologia foi recentemente aplicada na síntese total do 1-Z-atractilodinol,74 

um produto natural isolado de Atractylodes lancea [Figura 8]. 

 
72 Negishi, E. I. In Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis; Negishi, E. I., Ed.; Wiley and Sons: 
New York, 2002: Vol. 1, 229-247. 
73 Zeni, G.; Alves, D.; Braga, A. L.; Stefani, H. A.; Nogueira, C. W. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 4823. 
74 Oliveira, J. M.  Reagentes de Telúrio na Síntese Total do 1-(Z)-Atractylodinol – Dissertação de Mestrado, UFPE, 2006. 
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BuTe

TMS

THF

PdCl2,  CuI
+

O
ZnCl

O
TMS  

82%

O OH

1-Z-Atractilodinol

R1, R2 = alquila, arila 62-85%

R1

R2

 

Figura 8: Síntese total do 1-Z-Atractilodinol. 

 
 A reação de teluretos vinílicos com alquinos terminais catalisada por sais de paládio e 

cobre, em um procedimento do tipo Sonogashira75 foi descrita. A metodologia levou a 

formação de sistemas poli-insaturados em bons rendimentos e com retenção da geometria da 

ligação dupla do telureto vinílico76 [Esquema 35]. 

 

MeOH, Et3N, 25oC
R2

R1 TeBu
+ PdCl2, CuI

 

                                                

 

Esquema 35: Acoplamento tipo Sonogashira utilizando-se 
teluretos vinílicos. 

 
75 Sonogashira, K.; Tohda, Y.; Hagihara, N. Tetrahedron Lett. 1975, 16, 4467. 
76 Zeni, G; Comasseto, J. V. Tetrahedron  Lett. 1999, 40, 4619. 
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 A metodologia foi empregada com sucesso na síntese de ácidos poliacetilênicos 

isolados de Heisteria acuminata,77 os quais mostraram elevada atividade antioxidante 

[Esquema 36]. 

 

CO2H

(  )n

(  )m

OH

(  )m

(  )n TeBu
+

m = 5,6
2

1) PdCl2, CuI
MeOH, Et3N, 25oC

2) CrO3, piridina

n = 1,
 

R2 Te R1

 

Esquema 36: Síntese de ácidos poliacetilênicos. 

 Quando teluretos bis-vinilícos foram utilizados nas mesmas condições reacionais, os 

eninos correspondentes também foram isolados em bons rendimentos78 [Esquema 37]. 

 

PdCl2, CuI+ R2
R1

R2

MeOH, Et3N, 25oC

62-85%R1, R2 = alquila, arila
 

Esquema 37: Síntese de eninos utilizando-se teluretos bis-vinílicos. 

Diversas outras metodologias envolvendo o acoplamento de teluretos vinílicos 

funcionalizados foram posteriormente descritas. Em todos os casos, foram observados 

rendimentos elevados e retenção da geometria da ligação dupla do telureto empregado.79   

                                                 
77 Zeni, G.; Panatieri, R. B.; Lissner, E.; Menezes, P. H.; Braga, A. L.;Stefani, H. A. Org. Lett. 2001, 3, 819. 
78 Zeni, G.; Nogueira, C. W.; Menezes, P. H.; Braga, A. L.; Rocha, J. B. T.; Pilissao C; Pena J. M. Synlett. 2003, 4, 

579. 
79 (a); (b) Zeni, G.; Ludtke, D. S.; Nogueira, C. W.; Panatieri, R. B.; Braga, A. L.; Silveira, C. C.; Stefani, H. A.; 
Rocha, J. B. T. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 8927; (c) Zeni, G.; Nogueira, C. W.; Silva, D. O.; Menezes, P. H.; Braga, 
A. L.; Stefani, H. A.; Rocha, J. B. T. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 1387; (d) Zeni, G.; Nogueira, C. W.; Silva, D. O.; 
Menezes, P. H.; Braga, A. L.; Stefani, H. A.; Rocha, J. B. T. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 684; (e) Braga, A. L.; 
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Um estudo mecanístico da reação de acoplamento através de espectrometria de 

massas foi realizado onde os intermediários catiônicos envolvidos na reação foram 

identificados e um novo ciclo catalítico para a reação foi proposto.80

 Recentemente esta metodologia foi modificada a partir da utilização de catalisadores 

de níquel, quando foi observada a transferência de ambos os grupos vinílicos81 [Esquema 38]. 

 

Ni(dppe)2Cl2, CuI

Ph Te Ph
 

+ Ph
pirrolidina, 25oC

Ph

Ph61%
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Esquema 38: Acoplamento de teluretos vinílicos utilizando-se 
catalisadores de níquel. 

 Levando-se em conta a sucinta revisão apresentada, que nos mostra o enorme 

potencial sintético da aplicação de compostos vinílicos organometálicos a base de telúrio, no 

decorrer desta dissertação será descrito o desenvolvimento de novas metodologias para a 

síntese de eninos tetra-substituídos com esteroquímica definida na preparação de sistemas 

enediínicos e no estudo dos efeitos da temperatura na hidroteluração de alquinos terminais e 

diínos simétricos. Tais metodologias utilizam-se primordialmente de compostos com 

estereoquímica definida, tendo nas condições de suas reações de acoplamento e de 

hidroteluração o ponto principal deste trabalho. 

 

 
Andrade, L. H.; Silveira, C. C.; Moro, A. V.; Zeni, G. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 8563; (f) Zeni, G.; Perin, G.; 
Cella, R.; Jacob, R. G.; Braga, A. L.; Silveira, C. C.; Stefani, H. A. Synlett 2002, 975; (h) Zeni, G.; Nogueira, C. W.; 
Pena, J. M.; Pilissao, C.; Menezes, P. H.; Braga, A. L.; Rocha, J. B. T. Synlett 2003, 579. 
80 Raminelli, C.; Prechtl, M. H. G.; Santos, L. S.; Eberlin, M. N.; Comasseto, J. V. Organometallics 2004, 23, 3990. 
81 Silveira, C. C., Braga, A. L.; Vieira, A. S; Zeni G. J. Org. Chem. 2003, 68, 662. 
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C a p í t u l o  2  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  A estratégia para a preparação de sistemas enediínicos foi baseada na 

utilização de teluretos vinílicos contendo um átomo de halogênio como precursor. A 

reação de acoplamento destes compostos com os acetilenos apropriados levaria aos 

compostos desejados [Figura 9]. 

 

R1 = R2 = alquila, arila, CO2Me, SiMe3

telureto vinílicocloro-eninosenediínos

Me

Cl TeBu

Me

Cl

R1

Me

R1R2

Me

+  TeCl4

 

90%

Ph

 
Figura 9: Análise retrossintética para a obtenção de sistemas enediínicos  

 Inicialmente, foi realizado um estudo da reação de adição de tetracloreto de telúrio à 

alquinos. Para isso, foi necessária a preparação do alquino 1a de acordo com metodologia já 

descrita na literatura82 [Esquema 39]. 

 
1) n-BuLi, THF, 0oC

2) MeI, HMPA
Ph Me  

1a

                                                

 
Esquema 39: Preparação do 1-fenil-propino 

 
 

82 Brandsma, L. “Preparative Acetylenic Chemistry” 2a Ed., Elsevier Science, Amsterdan, 1988. 
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 Com a obtenção do acetileno de partida 1a, foram iniciados os estudos para a 

obtenção dos teluretos vinílicos desejados 3. Para isso, foi realizada a reação de adição de 

tetracloreto de telúrio aos acetilenos 1a-c. Os tricloretos de (Z)-vinil-telúrio 2a-c não 

necessitam ser purificados antes da seqüência de redução/alquilação e os rendimentos 

referem-se à reação partindo-se do acetileno [Esquema 40]. Visando observar o intermediário 

reacional, em um dos casos, o tricloreto intermediário 2a foi isolado e caracterizado através 

de RMN 1H em CDCl3. 

 As tentativas de redução do composto 2a-c utilizando-se boroidreto de sódio ou 

sulfeto de sódio não levaram à formação do telureto desejado e observou-se somente a 

decomposição de 2a-c com deposição de telúrio elementar. Possivelmente uma reação de 

eliminação envolvendo os átomos de hidrogênio e cloro, que estão em relação trans um ao 

outro ocorra sob estas condições reacionais, levando a formação de intermediários muito 

instáveis. Entretanto, a redução dos tricloretos 2a-b com boroidreto de sódio na presença de 

brometos de alquila levou a formação dos teluretos vinílicos 3a-b em bons rendimentos. No 

entanto, a utilização desta metodologia não levou ao telureto 3c.  

 

3a,  R1 = Me (78%) 
3b,  R1 = Ph (75%)
3c,  R1 = H    (0%)

2a, R = Me (94%)

1a-c Cl

Ph R1

TeEt
0oC

EtBrTHF,

NaBH4/H2O

Cl

Ph R1

TeCl3
refluxo
CCl4

TeCl4Ph R1

 

Esquema 40: Síntese de teluretos vinílicos 

 Em alguns casos, quando a reação de redução do tricloreto 2a foi realizada 

observou-se a formação de um sólido marrom com ponto de fusão 123-125oC, o qual foi 

caracterizado como sendo o ditelureto correspondente 4 [Esquema 41].  
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THF:H2O, 0oC

NaBH4
Me

Cl Te)2

THF:H2O, 0oC

NaBH4, EtI
Me

Cl TeEt

Me

Cl TeCl3

 

2a 3a

4  
Esquema 41: Síntese do ditelureto 

 Acredita-se que a reação de formação do ditelureto 4 ocorreu devido à oxidação do 

ânion telurolato formado na reação. Entretanto, os diteluretos também podem ser 

transformados nos telurolatos correspondentes e posteriormente alquilados. Desse modo, 

realizou-se uma nova tentativa de obtenção do telureto desejado 3a, a partir do ditelureto 4 

utilizando o mesmo agente redutor e iodeto de etila como agente alquilante em etanol como 

solvente da reação [Esquema 42]. 

 

85%
3a4

EtI, NaBH4CH3

Cl Te)2

CH3

Cl TeEtEtOH

 
Esquema 42: Redução do ditelureto 4 

 Com a obtenção do composto 3a foram iniciados os estudos para a sua utilização em 

reações de acoplamento com alquinos terminais com o objetivo de obter sistemas enínicos e 

posteriormente enediínicos. A analise retrossintética é mostrada na [Figura 10]. 
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telureto
tetra-substituídoeninosenediínos

R1 R2

R3R4

Cl

R1 R2

R3

Cl

R1 R2

TeR

R = R1 = R2 = alquila, arila
R3 = R4= alquila, arila, CO2Me, SiMe3

R1 R2

 
Figura 10: Retrossíntese de um enediíno 

 

 Inicialmente, foi realizado um estudo em busca das melhores condições de 

acoplamento cruzado tipo Sonogashira entre os teluretos obtidos e alquinos terminais sob 

catálise de sais de paládio. Para isso, o telureto 3a (0,25 mmol) e álcool propargílico (0,75 

mmol) foram escolhidos como substrato para este estudo sistemático [Esquema 43].  

 

3a

Cl

OH
OH

TeEtCl

Ph Me condições
 

5a
 

Esquema 43: Acoplamento cruzado tipo Sonogashira entre 
teluretos e alquinos 

 Alguns fatores foram utilizados para a escolha inicial de catalisadores nos testes 

sistemáticos para obtenção do sistema catalítico satisfatório: (a) O material de partida 

utilizado é um telureto tetra-substituído; (b) estes teluretos podem apresentar semelhanças 

reacionais com outros teluretos em acoplamentos do tipo Sonogashira. Observa-se na 

literatura que teluretos vinílicos acoplam com alquinos terminais utilizando-se como 

catalisador o cloreto de paládio (II)  na presença de uma base nitrogenada e co-catalisadas por 

sais de cobre; (c) o desenvolvimento de um sistema catalítico deveria ser baseado na 

economia de átomos, desse modo, analisou-se também a necessidade ou não da utilização de 
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CuI como co-catalisador.; (d) como última variável, observou-se a influência das aminas 

utilizadas e do solvente para a promoção da reação de acoplamento. 

 De acordo com Zeni e Comasseto,83 teluretos vinílicos reagem com alquinos 

terminais na presença de cloreto de paládio (II) e iodeto de cobre para levar aos sistemas 

insaturados correspondentes em bons rendimentos. Baseado neste trabalho, o primeiro 

sistema testado consistiu na utilização de PdCl2 (20 mol%) e CuI (20 mol%) como co-

catalisador utilizando metanol como solvente e trietilamina como base, a temperatura 

ambiente. A reação foi monitorada através de CCD nas primeiras seis horas de hora em hora 

e após a cada 12 horas.  

 Obteve-se o produto desejado 5a, o qual foi caracterizado através RMN 1H. Com 

este composto iniciou-se o desenvolvimento de uma nova metodologia para reações de 

acoplamento envolvendo teluretos vinílicos, baseada em um procedimento análogo a outros 

descritos por nosso grupo de pesquisa. Desse modo, o telureto 3a foi submetido à reação de 

acoplamento com acetilenos terminais, utilizando PdCl2 e CuI como catalisadores,  metanol 

como solvente e uma base nitrogenada, no caso a trietilamina, e que forneceram os produtos 

5b-d [Esquema 44]. 

 

CH3

Cl TeEt
PdCl2, CuI

MeOH, Et3N

R CH3

Cl

R
3a 5a-d

R = CH2OH, n-Bu, Ph e TMS  
Esquema 44: Acoplamento envolvendo teluretos vinílicos 

 

Os resultados encontram-se descritos na [Tabela 1]: 

                                                 
83 Zeni, G.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 4027. 
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Tabela 1: Reação de acoplamento entre o telureto 3a e alquinos 
catalisada por PdCl2/CuI 

Composto R Rendimento (%) 

5a CH2OH 50 

5b n-Bu 45 

5c Ph 52 

5d TMS 40 

  

Os produtos foram obtidos em baixos rendimentos e a reação mostrou-se tolerante a 

diferentes grupos funcionais, não sendo assim, necessária a preparação de haloacetilenos. 

Adicionalmente, a reação levou à formação de um único isômero, o que demonstra a sua 

estereo- e quimioseletividade. Em nenhum dos casos foi observado o acoplamento do tipo 

Sonogashira, no entanto, os produtos formados mostraram-se de difícil purificação através de 

coluna cromatográfica. 

 Visando otimizar o rendimento da reação, outras condições de acoplamento foram 

testadas. As tentativas de utilização de diferentes sais de paládio como Pd(PPh3)4 e do 

PdCl2(MeCN)2 nas mesmas condições reacionais usando diferentes aminas como 

diisopropilamina  e pirrolidina não levaram ao produto desejado. Solventes possuindo 

diferentes graus de polaridades tais quias o MeOH, CH3CN, THF, CH2Cl2 e hexano também 

foram testados e em nenhum dos casos o produto desejado foi obtido. Foi observado o 

consumo do telureto de partida, no entanto, observou-se a formação do alquino 1a e do 

dímero do álcool propargílico 6 [Esquema 45]. 

 

+
HO OH

Ph Me

MeOH, Et3N
PdCl2, CuI

 

TeEtCl

Ph Me
OH

1a
6

 

 
Esquema 45: Produtos em diferentes condições reacionais para o 

acoplamento entre teluretos vinílicos e alcinos terminais 

 Quando a reação foi realizada sob refluxo o mesmo resultado foi observado. Quando 

uma estanana acetilênica foi utilizada como alquino na reação de acoplamento, não foi 

observada a formação do produto desejado. 
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É conhecido na literatura84 que sais de cobre catalisam a formação de diínos 

simétricos na presença de uma base, desse modo, a reação foi também realizada sem a 

presença de CuI. Somente o alquino 1a foi observado e não foi possível observar a formação 

do produto desejado. 

 Uma possível explicação para isso talvez se deva ao fato da inserção oxidativa do 

paládio seguida de eliminação ocorrer com uma velocidade maior do que o acoplamento 

cruzado com o alquino presente. O paládio apresenta dois estados de oxidação mais 

importantes Pd(0) e Pd(II). Ambos são amplamente usados em reações de acoplamento 

carbono-carbono como catalisadores. Muitas reações são catalisadas pelas duas espécies 

devido a facilidade de transformação das duas espécies [Esquema 46]. 

 

PdIICl2(NH3)2 Pd0(NH3)2    +   2Cl-

Cl

Ph

 

Esquema 46: Espécies ativas de paládio 

 Desse modo, uma reação de β-eliminação do intermediário de paládio formado 

poderia estar ocorrendo levando ao alquino de partida [Esquema 47]. 

 

TeBu

Me

PdCl

Ph Me

TeBu

L

L

Ph Me
Pd0

 

                                                

 
Esquema 47: Mecanismo para β-eliminação do intermediário de 

paládio 

 Diante das dificuldades encontradas na purificação dos produtos e na otimização 

do rendimento das reações de acoplamento, mesmo quando o telureto (3b) foi utilizado 

com diferentes sistemas de catalisadores, bases nitrogenadas e solventes, optou-se pela 

 
84 Nishihara, Yasushi; Okamoto, Masanori; Inoue, Yoshiaki; Miyazaki, Mikihiro; Myasaka, Mitsuru and Takagi, 

Kentaro Tetrahedron Lett., 2005, 26, 8661. 
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utilização de uma metodologia que viesse a ser mais eficiente e limpa para a preparação dos 

compostos enediínicos de interresse. 

 O emprego do 1,3-butadiino 9 em condições de hidroteluração poderia levar a 

formação do telureto vinílico 10. No entanto, para a realização desta reação foi necessário a 

preparação do composto 8 gerado a partir do 1,4-butin-2-ol 7 (comercialmente disponível) 

através do tratamento deste com cloreto de tionila e piridina durante 12 horas, a -40oC e 

depois a temperatura ambiente. O 1,4-dicloro-2-butino 8 foi obtido em um rendimento 79% 

após destilação sob pressão reduzida [Esquema 48]. 

 

 

SOCl2, Piridina

- 40oC - t.a. ClClOHHO

79%
7 8

 
 

 
Esquema 48: Síntese do 1,4-dicloro-2-butino 8 

 
 O posterior tratamento do composto 8 com piridina em etanol adicionando-se uma 

solução aquosa de NaOH 40% gota a gota ao meio reacional e mantendo-se a temperatura 

em aproximadamente 70oC levou ao 1,3-butadiino 9 o qual  foi então transferido para um 

outro balão contendo etanol a –78oC utilizando-se uma cânula [Esquema 49]. 

 

  

NaBH4, EtOH, -78oC

BuTeTeBu

piridina, EtOH
60-70 oC

NaOH

ClCl

BuTe

83%
10

8 9

 
Esquema 49: Síntese do (Z)-1-butiltelanil-1-buten-3-eno 
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 A hidroteluração do diíno com ditelureto de dibutila e NaBH4 levou a formação régio 

e estereosseletiva do teluroenino 10 em 83% de rendimento.  

 O mecanismo para a formação do alqueno com estereoquímica Z pode ser explicado 

pelo ataque anti do íon telurolato, formado pela redução do ditelureto de dibutila com 

borohidreto de sódio, ao butadiino seguida da captura do próton do solvente [Esquema 50]. 

 

109

Captura do próton
 do solvente

Adição anti do 
ânion telurolato 

EtO H

TeBu

NaBH4, EtOH

Z

BuTeTeBu

BuTe

 

 
Esquema 50: Mecanismo da síntese do (Z)-1-butiltelanil-1-buten-3-eno 

 O teluroenino 10 foi caracterizado por RMN de 1H e 13C. A configuração Z da dupla 

ligação foi atribuída através das constantes de acoplamento dos hidrogênios vinílicos. Os 

sinais característicos dos prótons vinilicos deste composto aparecem como dois duplos 

dubletos centrados em 6,40 ppm com 3J= 10,5 Hz; 4J= 2,4 Hz e 7,46 ppm com 3J= 10,5 Hz 
5J= 0,6 Hz [Figura 11]. 

 
Figura 11: Região do espectro de RMN 1 H (300 MHz, CDCl3) 

correspondente aos prótons vinílicos do composto 10 
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 O espectro de RMN 13C do teluroenino 10 também está de acordo com a estrutura 

proposta observando-se os carbonos sp2 em 122.6 ppm e 116.4 ppm e os carbonos sp em 

84.0 ppm e 83.2 ppm respectivamente [Figura 12]. 

 

 
Figura 12: Espectro de 13C (75 MHz, CDCl3) do composto 

10 

 
 A posterior tentativa de acoplamento entre o composto 10 com o álcool propargílico 

foi realizada utilizando-se as mesmas condições reacionais testadas anteriormente para o 

telureto 3a [Esquema 51]. Desse modo, PdCl2 (20 mol%) e CuI (20 mol%) em MeOH a 

temperatura ambiente utilizando-se Et3N como base. Não foi observada a formação do 

produto desejado 11, somente uma mistura complexa de compostos foi obtida. 
 

 

MeOH, Et3N
PdCl2, CuI

HO

OH
BuTe

10
11  

Esquema 51: Reação de acoplamento do teluroenino com alquinos terminais 
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 A formação de produtos de polimerização pode ser explicada pelo fato da posição 

acetilênica livre do telureto estar promovendo a formação destes produtos mais rapidamente 

do que o acoplamento de interesse. Uma alternativa para evitar a formação dos produtos de 

polimerização seria a proteção da função acetilênica com reagente de silício apropriado.  

 A preparação deste derivado foi realizada a partir da formação do ânion de lítio do 

composto 10 pelo tratamento deste com LDA a -78oC seguido da captura com TMSCl. O 

produto 12 foi obtido em 82% de rendimento e a estereoquímica Z da dupla ligação 

permaneceu inalterada [Esquema 52]. 

 

2) TMSCl, -78 C

TMS

o

1) LDA, THF, -78oC
BuTeBuTe

 

82%

10 12

1312
HO TMS

 
Esquema 52: Proteção do (Z)-1-butiltelanil-1-buten-3-eno 

 Os espectros de RMN 1H e 13C estão em concordância com a estrutura proposta, 

onde os sinais dos hidrogênios vinílicos apresentam-se como dois dubletos localizados em 

6,39 ppm e 7,43 ppm com constante de acoplamento típica de prótons olefínicos Z de 
3J=10.5 Hz. Observa-se ainda um singleto em 0,23 ppm característico dos prótons metílicos 

do grupamento trimetilsilila.  

 Uma nova tentativa de acoplamento entre o telureto 12 e o álcool propargílico 

utilizando as mesmas condições descritas anteriormente foi realizada. O enediíno desejado 13 

foi obtido em 60% de rendimento [Esquema 53]. 

 

OH

PdCl , CuI2

MeOH, Et3N

BuTe

TMS

 

60%

 
Esquema 53: Reação de acoplamento do (Z)-1-butiltelanil-1-buten-3-eno protegido  
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 A obtenção do composto 13 leva a obtenção de sistemas enedínicos não-substituídos 

de maneira bastante eficiente e convergente, permitindo a preparação de análogos estruturais 

de compostos enediínicos de estrutura mais simples.  

 A reação, no entanto, possui a limitação da necessidade de gerar o 1,3-butadiino. 

Desse modo, optamos pelo desenvolvimento de uma metodologia alternativa para a 

preparação de teluretos do tipo 12. É conhecido da literatura que a reação de hidroteluração 

de acetilenos terminais pode ser também aplicada a eninos conjugados, diínos assimétricos85 

e simétricos86 levando aos organoteluro 1,3-butadienos e 1,3-eninos correspondentes de 

configuração Z. Desta forma, a reação de hidroteluração de um diíno simétrico poderia levar 

ao teluroenino apropriado para o acoplamento com alquinos terminais e posterior obtenção 

de sistemas enediínicos não-substituídos. Desse modo, optou-se pela utilização do 1,4-

bis(trimetilsilil)1,3-butadiino 15 como precursor do telureto desejado.   

 O díino 15 foi obtido a partir da reação de acoplamento do trimetilsililacetileno 14, 

obtido comercialmente, de acordo com procedimento descrito na literatura87 [Esquema 54].  

 

TMS = Si(CH3)3
53%

TMS TMS
CuCl, TMEDA

O2
TMS

14 15

                                                

 
Esquema 54: Dimerização do trimetilsililacetileno 

 
 A reação de hidroteluração do diíno 15 foi realizada utilizando-se as condições padrão 

para a reação de hidroteluração empregando-se temperatura de refluxo. Foi observada a 

formação do produto desejado na forma de uma mistura regioisomérica na proporção de 

70:30. Quando a mesma reação foi realizada a temperatura ambiente, observou-se uma 

inversão na proporção dos produtos formados [Esquema 55]. 

 
 

85 Dabdoub, M.J.; Dabdoub, V.M. Tetrahedron 1995, 51, 9839. 
86 Dabdoub, M.J.; Comasseto, J.V. J. Organomet. Chem. 1988, 344,167. 
87 Jones, G. E. and Holmes, A. B. Tetrahedron Lett., 1982, 23, 3203. 
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TMS  = Si(CH3)3

refluxo:         30%                 70%

30oC:            66%                 34%

+

TeBu

BuTeNaBH4, EtOH

BuTeTeBu
TMS TMS

15

10 16

 
Esquema 55: Reação de hidroteluração do diíno 15 

 A Figura 13a apresenta a ampliação da região dos prótons vinílicos dos dois isômeros 

para a reação executada sob refluxo, onde em 6,69 ppm e 7,00 ppm encontram-se os duplos 

dubletos referentes aos prótons geminais do composto 16 e em 6,39 (dd; J3 = 10,5 Hz; J4 = 

2,1Hz; 1H) ppm e 7,46 (dd; J3 = 10,5 Hz, J5 = 0,6 Hz; 1H) ppm estão outros dois duplos 

dubletos correspondentes aos hidrogênios vinílicos do composto 10. A integração dos sinais 

da região em destaque mostra claramente a razão molar de 30:70 entre os dois produtos 

obtidos. Na Figura 13b encontra-se a ampliação da região espectral correspondente aos 

prótons vinílicos da reação executada a temperatura ambiente, onde se observa o mesmo 

perfil de desdobramento de sinais agora com proporção inversa entre o estéreo- e o 

regioisômero 66:34.  

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 13:  (a) faixa espectral dos prótons vinílicos da mistura dos isômeros 10 e 16 (refluxo); (b) faixa espectral 

dos prótons vinílicos da mistura dos isômeros 10 e 16 (t.a.) 
 

 Em ambas as reações foram obtidos os produtos desililados. Esse comportamento já 

foi anteriormente descrito para reações envolvendo espécies nucleofílicas de telúrio durante a 

reação do dímero do trimetilsililacetileno com telureto de sódio, o telurofeno correspondente 

foi obtido em 37% de rendimento.88  No entanto, os autores não forneceram explicações 

sobre o que poderia estar levando a desproteção [Esquema 56]. 

 

TMS TMS
acetona, MeOH

TMS  = Si(CH3)3

Na2Te

Te

37%

Ph Ph

 
Esquema 56: Formação do telurofeno 

 

 Os estudos encontrados na literatura para as reações de hidroteluração de diinos 

mencionam que estas acontecem com 100% de régio- e estereoseletividade.89 Uma exceção 

foi o 2-hidróxi-2-metil-3,5-hexadiino onde obteve-se uma mistura de 88:12 do isômero Z e 

do regioisômero respectivamente.90 Quando foram  utilizados diínos simétricos, somente um 

isômero foi observado [Esquema 57]. 
 

BuTe

Ph

Ph89%

BuTeTeBu

NaBH4, EtOH
refluxo

 
Esquema 57: Hidroteluração de diínos simétricos 

                                                 
88 Barton, T. J.; Roth, R. W. J. Organomet. Chem. 1972, 39, C66-C68. 
89 Dabdoub, M. J.; Dabdoub, V. B.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 1992, 33, 2261. 
90 Dabdoub, M. J.; Dabdoub, V. B.Tetrahedron Lett. 1995,51, 9839. 
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 Comasseto e colaboradores também descreveram a formação de regioisômeros 2,2- 
disubstituídos quando os derivados hidróxi-propargílicos foram submetidos a reações de 
hidroteluração91 [Esquema 58]. 

 

 

 

OP
BuTeTeBu

NaBH4, EtOH
refluxo

TeBuPO

TeBu
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+

 
 

P 17(%) 18(%) 

H 3 1 

THP 6 1 

Tritila 15 1 

TBDMS >99 1 

 

Esquema 58: Hidroteluração de derivados hidróxi-propargílicos 

 Através dos resultados obtidos com as reações acima discutidas, observa-se que todas 

estas reações foram realizadas sob condições de refluxo, no entanto, não existe um estudo 

sistemático sobre a influência da temperatura no controle da regioseletividade da reação. 

Desse modo, iniciou-se um estudo da reação de hidroteluração de alquinos ativados e não-

ativados e diínos, os quais foram submetidos à adição do ânion telurolato gerado in situ a 

partir do ditelureto de dibutila em diferentes temperaturas.  

 Inicialmente, foi utilizado um diíno simétrico com o objetivo de estudar a 

estereosseletividade da reação uma vez que o produto formado não possuiria regioisômero. 

O material de partida escolhido foi o dímero do fenilacetileno 19, preparado de acordo com 

um procedimento descrito na literatura92 [Esquema 59]. 

                                                 
91 Raminelli, C.; Silva, N. C.; Santos, A. A.; Porto, A. L. M.; Andrade, L. H.; Comasseto, J.V. Tetrahedron 2005, 61, 409. 
92 Hay, A. S. J. Org. Chem. 1962, 27, 3320. 
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Esquema 59: Preparação do bis-fenilacetileno 

 No entanto, a reação de hidroteluração do composto 19 poderia levar a quatro 

possíveis produtos [Esquema 60]. 
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+
Ph
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BuTe

BuTe
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Esquema 60: Possíveis produtos da hidroteluração de 19 

 Quando a reação foi realizada a 0oC não foi observada a formação de produtos. 

Possivelmente, devido a baixa reatividade do ânion telurolato nesta temperatura. Quando a 

reação foi realizada a temperatura ambiente ou sob refluxo, observou-se a formação  

exclusiva do composto 20. O qual foi caracterizado através da comparação com os 

deslocamentos químicos de RMN 13C previamente descritos na literatura onde os carbonos 
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vinílicos possuem δ = 132,2 ppm (Csp
2
-Te) e δ = 115,5 ppm (Csp

2
-H). Estes deslocamentos 

foram confirmados através do experimento APT (Attached Proton Test) [Figura 14]. 

 

 
 

20

C1 C2

BuTe

Ph

Ph H

 

C1: δ 132.2 C2: δ 115.9 

 
Figura 14: RMN 13C  APT (75 MHz, CDCl3) do composto 20 

 

Este fato foi ainda confirmado através do experimento de RMN de 125Te, onde  um 

sinal correspondente ao produto foi observado em 474 ppm  e outro sinal correspondente a 

um contaminante em 230 ppm[Figura 15]. 
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Figura 15: RMN 125Te (95 MHz, MHz, CDCl3) do composto 20 

Como descrito anteriormente, quando o bis(trimetilsilil)1,3-butadiino 15 foi utilizado, 

observou-se a formação de uma mistura regioisomérica onde somente os produtos sem o 

grupamento TMS foram observados [Esquema 61]. 

 

1610

15

TMS TMS
BuTeTeBu

NaBH4, EtOH
condições

BuTe

TeBu

+

TMS  = Si(CH3)3

 

 

Esquema 61: Hidroteluração do composto 15 

Os resultados obtidos para ambos os compostos encontram-se descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2: Influência das condições reacionais na hidroteluração de diínos: 

Produtosa
 R1 R2 Condições 

Z E regioisômero 

1 Ph -C≡C-Ph 0oC - - - 

   25oC 1.0 - - 

   refluxo 1.0 - - 

       

2 TMS -C≡C-TMS 25oC 3.3 - 1.0 

   refluxo 1.0 - 2.95 
a: proporção isomérica determinada através de RMN 1H (CDCl3) 

 Tendo em vista a baixa reatividade do íon telurolato, optou-se por realizar a reação 

somente a temperatura ambiente e sob refluxo para o composto 15 (Tabela 2). No entanto, 

pode-se observar uma forte dependência na proporção dos produtos formados com a 

temperatura indicando um possível controle cinético ou termodinâmico na reação. 

 Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos serão considerados dois casos: 

 

1) Caso 1: O ΔG‡ para os estados de transição competitivos A* e B* a partir do diíno 

15 são muito menores do que os ΔG‡s para a formação de A´* e B´* a partir de A e 

B, respectivamente[Figura 16]. Se os dois últimos ΔG‡s são suficientemente grandes 

para que os produtos formados competitivamente A e B não retornem a 15, a razão 

dos produtos A e B ao final da reação não dependerá de suas estabilidades relativas, 

mas somente de suas velocidades relativas de formação. Nesse caso, tem-se um 

controle cinético e a proporção relativa dos produtos A e B dependerá somente da 

barreira de ativação ΔG‡
A e ΔG‡

B e não da estabilidade relativa dos produtos A e B. B
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Figura 16: Caso 1 

2) Caso 2: O menor ΔG‡ para a formação de A* a partir de 15, mas  ΔG‡ para a 

formação de B* a partir de 15 não é muito maior. Neste caso, a reação pode ser 

governada tanto por fatores cinéticos como termodinâmicos [Figura 17]. A 

conversão de 15 para A será um pouco mais rápida que de A para B. Se as condições 

reacionais forem cuidadosamente ajustadas, A poderia ser formado exclusivamente. 

Em condições mais energéticas, por exemplo, em temperaturas elevadas, A será 

transformado em B e sob estas condições a reação terá um controle termodinâmico. 

A e B estarão em equilíbrio e a razão entre os produtos dependerá somente da 

constante de equilíbrio determinada pelo ΔG. 

 

 
Figura 17: Caso 2 
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Diante dos resultados experimentais mostrados na Tabela 2, o aumento da temperatura 

favorece a formação do composto 16 em relação a 10 sugerindo, neste caso, um controle 

termodinâmico da reação de hidroteluração do diíno 15. Quando o estudo do efeito da 

temperatura na reação de hidroteluração foi estendido para alquinos terminais os teluretos 

vinílicos correspondentes foram obtidos em diferentes proporções [Esquema 62]. 

 

regioisômeroE

+

R1

TeBu

+
TeBu

R1

condições

R1
R1 TeBu

Z

BuTeTeBu

NaBH4, EtOH
 

  
Esquema 62: Hidroteluração de alquinos terminais 

 

Os resultados obtidos encontram-se descritos na Tabela 3. 
Tabela 3: Influência das condições reacionais na hidroteluração de 1-alquinos 

Produtosa

 R1 Condições Rendimento 
Z E Regioisômero 

1 CO2Et 0oC 53% 22 1 - 

  25oC 68% 18 1 - 

  refluxo 88% 9 1 - 

       

2 Ph 0oC 36% 1.0 - 0.48 

  25oC 86% - 1.0 0.23 

  refluxo 81% 1.0 - - 

       

3 n-Bu 0oC 43% 0.11 1.0 0.13 

  25oC - - - - 

  refluxo 90% - 1.0 0.11 

       

4 CH2OH 0oC - - - - 

  25oC 71% - 1.0 0.6 

  refluxo 80% 1.5 0.4 1.0 

       
a: proporção isomérica determinada através de RMN 1H 
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 Quando o propiolato de etila (Tabela 3, item 1) foi utilizado na reação de 

hidroteluração, foram observados tempos reacionais pequenos e elevadas 

estereosseletividades, dependendo da temperatura reacional utilizada. Não foi observada a 

formação do regioisômero em nenhum dos casos, indicando que a reação é régio-específica, 

mas não estereosseletiva. A reação levou aos produtos desejados mesmo a 0 oC. 

 Quando alquinos simples como o fenilacetileno e 1-hexino (Tabela 3, itens 2 e 3) 

foram submetidos à reação de hidroteluração em diferentes condições reacionais foi 

observado um comportamento bastante distinto do que descrito na literatura para estas 

reações. Nestes casos, foi observada a formação dos isômeros Z e E, além do regioisômero. 

Surpreendentemente, a reação do 1-hexino a 0 oC também levou aos produtos desejados. 

 O álcool propargílico também mostrou forte dependência com a temperatura na 

seletividade de formação dos produtos.  Apesar de ser um alquino bastante reativo, não foi 

observada a formação do produto quando a reação foi realizada a 0oC. Quando a reação foi 

realizada a temperatura ambiente, observou-se a formação preferencial do estereoisômero E. 

No entanto, sob condições de refluxo, o isômero Z foi obtido preferencialmente. 

 Na análise dos resultados descritos na Tabela 3 pode-se observar uma mudança na 

seletividade da reação dependendo da temperatura reacional utilizada, novamente sugerindo 

um controle termodinâmico na reação. Apesar de a temperatura possuir um efeito 

significativo na proporção dos produtos formados, este não é o único fator que define se o 

controle é cinético ou termodinâmico da reação. Possivelmente, outros efeitos estão 

presentes e um estudo mais cuidadoso da reação faz-se necessário. 

 Um estudo preliminar foi realizado aquecendo-se a mistura isomérica obtida a partir 

da hidroteluração do fenilacetileno (Tabela 3, item 2) a qual foi obtida na proporção de 1: 

0.48 (isômero Z: regioisômero) [Esquema 63]. 
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Esquema 63: Isomerização de uma mistura de teluretos sob 
refluxo 

 Ao final de 2,5 h sob refluxo em etanol, observou-se a completa conversão do 

regioisômero no isômero Z. 

 Estes fatores evidenciam que algumas metodologias anteriormente descritas para a 

reação de hidroteluração de alquinos terminais que mencionam a obtenção exclusiva do 

isômero Z deveriam ser revistas e um estudo mais aprofundado do efeito da temperatura 

mostra-se necessário.  
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C a p i t u l o  3  

CONCLUSÕES 

 A reação de obtenção de teluretos vinílicos tetra-substituídos ocorreu em bons 

rendimentos e novos produtos de redução foram observados e caracterizados evidenciando 

que a reação de redução de tricloretos de vinil-telúrio pode levar tanto aos teluretos vinílicos 

correspondentes como aos diteluretos, dependendo das condições reacionais utilizadas e da 

velocidade de adição do reagente redutor. No entanto, a conversão do ditelureto ao telureto 

desejado também foi realizada em bons rendimentos. 

 Com a obtenção dos teluretos vinílicos tetra-substituídos foi desenvolvida uma 

metodologia de acoplamento com alquinos terminais catalisada por cloreto de paládio (II) e 

iodeto de cobre (I) para levar aos eninos correspondentes, os quais mostraram-se compostos 

de difícil purificação.  

 Uma nova reação para a obtenção de teluro-eninos foi desenvolvida a partir da 

reação de hidroteluração do 1,4-bis(trimetilsilil)1,3-butadiino. Este método vem  

complementar as demais metodologias existentes, as quais levam a formação somente de 

teluro-eninos substituídos.   

 A reação de hidroteluração de alquinos e diínos apresentou diversas peculiaridades. 

Foi evidenciada uma mudança na proporção estéreo- e regioisomérica dos teluretos obtidos 

evidenciando que o controle na formação dos produtos na reação de hidroteluração é 

dependente não somente da temperatura como também de fatores eletrônicos do alquino de 

partida. 

Estes fatores evidenciam que algumas metodologias anteriormente descritas para a 

reação de hidroteluração de alquinos terminais que mencionam a obtenção exclusiva do 

isômero Z deveriam ser revistas e um estudo mais aprofundado mostra-se necessário.  
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C a p i t u l o  4  

PERSPECTIVAS 

 Testar a possibilidade de utilização dos diteluretos obtidos no decorrer da preparação 

dos teluretos tetra-substituídos em reações de acoplamento, visando assim uma economia de 

“átomos”. 

 Possibilidade de utilização da metodologia desenvolvida na preparação de enediínos 

visando a formação de compostos semelhantes às calicheamicinas, de acordo com o esquema 

abaixo [Esquema 64]. 

 

1) K2CO3, MeOH

HO
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Esquema 64: Síntese de análogos da Calichiamicina 

 Desenvolver um estudo teórico a respeito das estabilidades dos intermediários e 

produtos finais com o intuito de se ter um melhor entendimento sobre o controle 

termodinâmico ou cinético da reação. 

 Utilização da metodologia de hidroteluração de diínos simétricos na preparação de 

novos materiais com possibilidades de utilização na preparação de dispositivos poliméricos 

conforme esquema abaixo [Esquema 65]. 
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Esquema 65: Síntese de telurofenos funcionalizados 
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C a p i t u l o  5  

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

 Todos os solventes utilizados foram destilados pelos métodos usuais93 antes de 

utilizados. O metanol usado foi destilado de magnésio metálico. O (THF) foi destilado  sob  

sódio metálico/benzofenona sob atmosfera de argônio imediatamente antes de ser utilizado. 

 A concentração do n-butil-lítio foi determinada através de sua titulação com 

isopropanol, utilizando-se 1,10-fenatrolina como indicador.94  

 Os produtos das sínteses foram purificados antes das respectivas análises, em coluna 

cromatográfica utilizando-se sílica-gel Merk (230-400 mesh) seguindo método descrito por 

Still e colaboradores.95

 A progressão da reação foi acompanhada através do uso de cromatografia em camada 

delgada, utilizando-se placas de sílica-gel GF254 Analtech ou GF254 Merck. Foram utilizadas 

luz ultravioleta ou vanilina para sua revelação. 

 Os espectros de ressonância magnética nuclear foram registrados em um Varian 

Unity Plus 300. Os deslocamentos químicos estão expressos em partes por milhão em 

relação ao pico residual do clorofórmio (7,26 ppm) no caso de 1H e em relação ao pico 

central do CDCl3 (77,0 ppm) no caso do espectro de 13C. No caso do espectro de 125Te foi 

utilizado o ditelureto de dibutila (116,0 ppm) como referência externa. 

 Os resultados de cromatografias gasosas utilizadas para inferir a pureza dos produtos 

foram obtidos em um aparelho Hewlett Perckard Modelo 5090 equipado com uma coluna 

                                                 
93 Perrin, D. L., Armadorego, W. L; Perrin, D. R. “Purification of Laboratory Chemical” Pergamon Press, Oxford, 

1966. 
94 Watson, S. C.; Eastham, J. F. J. Organomet. Chem. 1967, 9, 165. 
95 Still, W. C.; Kahn, M.; Mitra, A. J. Org. Chem. 1979, 44, 4467. 
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HP-1 de 25m de comprimento e 0,32mm de diâmetro, utilizando-se hidrogênio como gás de 

arraste. 

Os espectros de massa de baixa resolução foram realizados em aparelhos GCQ 

Finnigan e Shimadzu QP-5050A, operando com energia de ionização de 70 eV, hélio 4.5 

como gás de arraste e uma coluna DB-5 de 30m X 0,25μm. 

 Os resultados de análise elementar foram obtidos utilizando-se um aparelho Carlo 

Erba Modelo EA1110. 

 Os compostos descritos nesta dissertação que não se encontram no procedimento 

experimental, foram obtidos comercialmente. 

PREPARAÇÃO DO TETRACLORETO DE TELÚRIO 96

 
 Durante a preparação e a manipulação deste composto é necessário que as condições 

sejam rigorosamente anidras. No balão da aparelhagem ilustrada na [Figura 18] adicionou-se 

telúrio previamente ativado a 100oC (127 g, 1.0 mol). O balão foi fechado e um pequeno 

fluxo de cloro foi introduzido no sistema através do tubo lateral, como mostrado na figura. 

Iniciou-se um leve aquecimento com bico de Bunsen. Neste processo inicia-se a formação de 

TeCl2 detectado pelo aparecimento de um líquido escuro. Depois de algum tempo passa a 

acorrer a formação de TeCl4 cujo vapor é vermelho. Quando este ponto foi atingido, o 

aquecimento e o fluxo de cloro foram aumentados com o objetivo de destilar o TeCl4 

formado e depositar nas paredes frias das ampolas na forma de uma substância cristalina de 

cor branca. Quando todo o TeCl4 havia sido destilado, interrompeu-se o aquecimento e 

deixou-se o sistema resfriar. As ampolas foram desconectadas e o TeCl4 foi transferido 

rapidamente para um frasco escuro. Rendimento 242 g (90%). P.F. 224 °C 

 

                                                 
96 Sutle, Y. F.; Smith, C. R. F. Inorg. Synth. III 1956, 140 
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Figura 18: Aparelhagem para preparação de TeCl4. 

PREPARAÇÃO DO 1-FENIL-PROPINO (1a) 

Ph Me 

 A uma solução contendo fenilacetileno (2,2mL, 20mmol) em THF seco (30mL) 

adicionou-se n-BuLi (30mL, 22mmol). Agitou-se a solução a temperatura de 0oC por 20 

minutos, e em seguida adicionou-se ao balão uma solução de iodeto de metila (1,54mL, 

25mmol) em HMPA destilado (20mL). Retirou-se o balão do banho de gelo, sendo a mistura 

reacional mantida sob agitação por aproximadamente 2 horas. Extraiu-se o produto com 

ciclohexano e a fase orgânica foi lavada com solução saturada de NaCl. A fase orgânica foi 

separada e então, seca com sulfato de magnésio anidro e o solvente removido sob vácuo em 

rotaevaporador. O resíduo foi purificado através de destilação à pressão reduzida (60 ºC/ 1 

mmHg) em um aparelho de Kugelrohr. Ponto de Ebulição 185°C, Rendimento da literatura 

~75%. Obteve-se 1,63g (70%) de um óleo claro. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,26-7,42 (m, 

5H); 2,06 (s, 3H). 
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PREPARAÇÃO DO TRICLORETO (2a,b) 

Cl

Ph R

TeCl3

2a:R = CH3
2b:R = Ph

Me

Cl Te)2

 

 A um balão de 50 mL com duas bocas, munido com uma barra magnética, com um 

condensador  de refluxo acoplado e sob atmosfera de argônio, adicionou-se tetracloreto de 

telúrio (0,64g, 5mmol) e em seguida com o auxílio de uma seringa, adicionou-se o solvente, 

tetracloreto de carbono (10 mL). A suspensão foi agitada e adicionou-se o alquino apropriado 

(5mmol) sendo a mistura agitada sob refluxo. Após tornar-se turva a solução enegreceu-se. 

Após 2h de reação, o solvente foi evaporado sob pressão reduzida no rotaevaporador. Em 

um dos casos o intermediário foi caracterizado: RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,26-7,70 (m, 

5H); 2,75 (s, 3H). O mesmo procedimento foi utilizado para o alquino 1b, no entanto, o 

intermediário não foi caracterizado. 

REDUÇÃO AO DITELURETO (4) 

 

 O produto obtido na etapa anterior 2a (1,15g; 3,0mmol) foi dissolvido em 25 mL de 

THF, adicionou-se então, iodoetano (0,25 mL 3,2mmol). Em seguida, a mistura foi resfriada 

a 0 oC e adicionou-se lentamente uma solução de NaBH4 (0,95g, 25mmol) em água. Após a 

adição, a reação foi mantida sob agitação a temperatura ambiente durante 1h. O produto foi 

dissolvido em acetato de etila e extraído com solução saturada de NH4Cl e então lavado com 

solução saturada de NaCl. O resíduo foi seco com MgSO4 anidro e o solvente rotaevaporado 

sob pressão reduzida. Não observamos a obtenção do produto desejado (3a), e sim, o 

ditelureto correspondente (4) 1,39g (80%). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ7,33-7,38 (m, 10H); 

2,34 (s, 6H). 
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REDUÇÃO DO DITELURETO (4) AO TELURETO (3a) 

Me

Cl TeEt

3a

R

Cl TeEt

 

 Em um balão contendo o composto 4 (0,55g, 1,0 mmol) adicionou-se 10 mL de 

etanol e a mistura foi agitada a temperatura ambiente. Em seguida, adicionou-se NaBH4 em 

pequenas porções até que a solução passasse de uma coloração inicialmente negra para um 

amarelo claro. Imediatamente após a mudança de coloração foi adicionado com o auxílio de 

uma seringa, iodeto de etila (0,32 mL; 4mmol). A mistura reacional foi mantida sob agitação 

por mais 1,5h, quando foi enfim, foi diluída com acetato de etila e a fase orgânica extraída 

com solução saturada de NH4Cl e posteriormente lavada com solução saturada de NaCl. O 

resíduo foi seco com MgSO4 anidro sendo o solvente rotaevaporado sob pressão reduzida. 

Em algumas situações, se fez necessária a posterior purificação do produto, o que foi feito 

através de coluna cromatográfica utilizando-se ciclohexano como eluente. Obteve-se então 

um líquido avermelhado 0,23g (77%). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ7,31-7,33 (m, 5H); 2,77 

(q, 2H, CH2); 2,11 (s, 3H, CH3); RMN 13C (75 MHz, CDCl3) 138,04; 129,07; 128,14; 115,0; 

23,26; 17,43; LRMS (Int. Rel) 310 (M+2); (100); IV (filme) cm-1 3078; 3056; 2977; 2917; 1601; 

1489; 1443; 1223; 885; 766; 698; Análise calculada para C11H13TeCl: C, 42,86; H, 4,25 Obtido: 

C, 43,28; H, 4,28.  

REDUÇÃO DOS TRICLORETOS (2a,b) AOS TELURETOS (3a,b) 
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 Em um balão contendo uma solução de TeCl4 (1,35g, 5,0 mmol) em CCl4 (20 mL) 

sob atmosfera de nitrogênio, foi adicionado o acetileno apropriado (1,1 eq). A mistura foi 

refluxada por 2,5 h e  então o solvente foi evaporado. O óleo residual e bromoetano (0,82g, 

7,5 mmol) foram dissolvidos em THF (60 mL) e a mistura foi resfriada a 0oC. Adicionou-se 

lentamente uma solução de NaBH4 (0,93g, 25 mmol) em água (30 mL) e ao término da 

adição a mistura foi agitada por 20 minutos a temperatura ambiente. 

 Adicionou-se solução saturada de NH4Cl (100 mL) e a mistura reacional foi extraída 

com acetato de etila (3 x 20 mL). Os extratos foram combinados e lavados com solução 

saturada de NaCl (3 x 20 mL) e secos com MgSO4. Os solventes foram evaporados e o 

resíduo purificado por cromatografia em coluna de gel de sílica utilizando-se hexano como 

eluente. (3a, R = Me): (1,16g; 75%); (3b, R = Ph): (1,44g; 78%) RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 

δ 7,05-7,19 (m, 10H, Ar); 2,14 (q, 2H, J= 7,4 Hz, CH2); 1,31 (t, 3H J= 7,4 Hz CH3); RMN 13C 

(75 MHZ, CDCl3) 139,80; 138,16; 131,80; 129,27; 128,05; 127,54; 127,01; 122,17; 16,54; 3,57; 

LRMS (int. rel.) 372 (M+, 4); 178 (100); IV (filme) cm-1 3060; 2955; 1596; 1492; 1440; 1198; 

1030; 942; 911; 787; 761; 716; 694; 609; 582; Análise calculada para C16H15TeCl: C, 51,89; H, 

4,08. Obtido: C, 51,92; H, 4,09. 

 

REAÇÕES DE ACOPLAMENTO DE TELURETOS VINÍLICOS A ALQUINOS 

TERMINAIS (4a) 

Cl

R

Ph Me

 

 A um balão de uma boca seco e munido de uma barra magnética foi adicionado 

PdCl2 (0,035g, 20% mol), CuI (0.040g, 20% mol) e 5,0 mL de MeOH seco. O sistema foi 

mantido sob atmosfera de argônio por 10 minutos sob agitação quando então foi adicionado 

3a (0,154g; 0,5 mmol). Após 10 minutos foi adicionado com o auxilio de uma seringa um 

excesso do alquino terminal (1,5 mmol) e em seguida a trietilamina (0,3 mL). A reação foi 

filtrada em uma camada de celite seguido da adição de 10,0 mL de acetato de etila. O filtrado 
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foi lavado com solução saturada de NaCl e a fase orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente 

foi evaporado a baixa pressão. O rendimento (45 – 64%) da reação refere-se ao rendimento 

cromatográfico devido à dificuldade de purificação dos produtos obtidos. 

TENTATIVA DE REAÇÃO DE ACOPLAMENTO ENTRE O TELURETO 

VINÍLICO (3a) A ALQUINOS TERMINAIS UTILIZANDO-SE PdCl2(MeCN)2

 A um balão de duas bocas munido de uma barra magnética e mantido sob atmosfera 

de argônio foram adicionados PdCl2(MeCN)2 (20% mol) e 2,0 mL de piperidina. Em seguida 

com o auxilio de uma seringa, foi adicionado o telureto 3a (0,1g, 0,25 mmol) dissolvido em 

3,0 mL de piperidina. Após dez minutos foi adicionado um excesso do alquino terminal 

(1,5mmol). A análise da reação através de CCD não evidenciou a formação do produto 

desejado. 

TENTATIVA DE REAÇÃO DE ACOPLAMENTO ENTRE O TELURETO 

VINÍLICO (3a) A ALQUINOS TERMINAIS UTILIZANDO-SE Pd(PPh3)4

 A um balão de uma boca seco e munido de uma barra magnética foi adicionado 

Pd(PPh3)4 (20% mol), CuI (20% mol) e 2,0 mL de benzeno seco. O sistema foi mantido sob 

atmosfera de argônio por 10 minutos sob agitação quando então, adicionamos o Telureto 3a 

(0,154 g; 0,5 mmol). Após 10 minutos adicionamos com o auxilio de uma seringa um excesso 

do alquino terminal (1,5 mmol) e em seguida a di-isopropilamina (0,1 mL). A análise da 

reação através de CCD não evidenciou a formação do produto desejado. 

TENTATIVA DE REAÇÃO DE ACOPLAMENTO ENTRE O TELURETO 

VINÍLICO (3a) A ALQUINOS TERMINAIS UTILIZANDO-SE PdCl2(MeCN)2 E 

ESTANANAS 

 A um balão de duas bocas munido de uma barra magnética e mantido sob atmosfera 

de argônio foram adicionados PdCl2(MeCN)2 ( 20% mol) e 2,0 mL de DMF. Em seguida 

com o auxilio de uma seringa, foi adicionado o telureto 3a (0,1g, 0,25 mmol) dissolvido em 

3,0 mL de DMF. Após dez minutos foi adicionado a tributil fenil etinil estanila (0,1mL, 
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0,25mmol). A análise da reação através de CCD não evidenciou a formação do produto 

desejado. 

TENTATIVA DE REAÇÃO DE ACOPLAMENTO ENTRE O TELURETO 

VINÍLICO (3a) A ALQUINOS TERMINAIS UTILIZANDO-SE Pd(PPh3)4 E 

ESTANANAS 

 A um balão de duas bocas munido de uma barra magnética e mantido sob atmosfera 

de argônio foram adicionados Pd(PPh3)4 ( 20% mol) e 10,0 mL de THF. Em seguida com o 

auxilio de uma seringa, foi adicionado o telureto 3a (0,1g, 0,25 mmol). Após dez minutos foi 

adicionado a tributil fenil etinil estanila (0,1mL, 0,25mmol). A análise da reação através de 

CCD não evidenciou a formação do produto desejado. 

PREPARAÇÃO DO DIBUTIL DITELURETO 

 A uma suspensão de Te (5,10g, 40 mmol, Aldrich 200 mesh) em THF seco (50mL) 

sob atmosfera de argônio e a 0 oC foi adicionado n-BuLi (44 mmol, 22 mL de uma solução 

2,0 mol L-1 em hexano). A mistura foi mantida sob agitação magnética por 40 minutos a 0 oC 

e por adicionais 15 minutos a temperatura ambiente. A mistura foi cuidadosamente 

transferida para um frasco Erlenmeyer contendo água (100 mL) a agitada na presença de 

atmosfera de oxigênio por 15 minutos. A fase orgânica foi então separada, diluída com 

acetato de etila (100 mL), lavada com solução saturada de NH4Cl (200 mL), solução saturada 

de cloreto de sódio (200 mL), e por fim seca com MgSO4. O dibutil ditelureto foi obtido 

após filtração e remoção do solvente através de rotaevaporação. 6,79g (92%). RMN 1H (300 

MHz, CDCl3) δ 3,10 (t, 2H, J = 7,80 Hz, CH2), 1,80-1,60 (m, 2H), 1,46-1,30 (m, 2H) , 0,92 (t, 

3H, J = 7,50 Hz,CH3) RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 35,60; 24,5; 13,3; 4,21. IV (Filme) ν 

máx.(cm-1): 2955, 2921, 2868, 1457, 1175. 

 

HIDROTELURAÇÃO DE ALQUINOS TERMINAIS  

 Método A: A uma solução de ditelureto de dibutila (0,092 g, 0,25 mmol) em etanol 

absoluto (5,0 mL) sob atmosfera de argônio a agitação magnética foi adicionado NaBH4 (0,16 
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g , 4,2 mmol) em pequenas porções até que a coloração da solução mudasse de vermelho 

escuro para amarelo pálido ou branco. Após a redução do ditelureto, foi adicionado um 

excesso do alquino e a temperatura da reação mantida a 0 oC por 4 horas. E então tratada 

com água (5,0 mL) e acetato de etila (15,0 mL). A fase orgânica foi separada e lavada com 

água (2 x 20,0 mL), com solução saturada de NH4Cl ( 2 x 20,0 mL) e com solução saturada 

de NaCl (2 x 20,0 mL). Após secagem com (MgSO4) e filtração, o solvente foi evaporado sob 

pressão reduzida.  

Método B: A uma solução de ditelureto de dibutila (0,092 g, 0,25 mmol) em etanol 

absoluto (5,0 mL) sob atmosfera de argônio a agitação magnética foi adicionado NaBH4 (0,16 

g , 4,2 mmol) em pequenas porções até que a coloração da solução mudasse de vermelho 

escuro para amarelo pálido ou branco. Após a redução do ditelureto, foi adicionado um 

excesso do alquino a reação mantida a temperatura ambiente. Após 4 horas de reação, a 

mistura foi tratada com água (5,0 mL) e acetato de etila (15,0 mL). A fase orgânica foi 

separada e lavada com água (2 x 20,0 mL), com solução saturada de NH4Cl ( 2 x 20,0 mL) e 

com solução saturada de NaCl (2 x 20,0 mL). Após secagem com (MgSO4) e filtração, o 

solvente foi evaporado sob pressão reduzida. 

Método C: A uma solução de ditelureto de dibutila (0,092 g, 0,25 mmol) em etanol 

absoluto (5,0 mL) sob atmosfera de argônio sob agitação magnética foi adicionado NaBH4 

(0,16 g , 4,2 mmol) em pequenas porções até que a coloração da solução mudasse de 

vermelho escuro para amarelo pálido ou branco. Após a redução do ditelureto, foi 

adicionado um excesso do alquino a reação aquecida sob refluxo durante 4 horas. Após este 

período, a mistura foi resfriada a temperatura ambiente e tratada com água (5,0 mL) e acetato 

de etila (15,0 mL). A fase orgânica foi separada e lavada com água (2 x 20,0 mL), com 

solução saturada de NH4Cl ( 2 x 20,0 mL) e com solução saturada de NaCl (2 x 20,0 mL). 

Após secagem com (MgSO4) e filtração, o solvente foi evaporado sob pressão reduzida.  

PREPARAÇÃO DO 1,4-DICLORO-BUT-2-INO (8) 
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 Em um balão de duas bocas 1000mL adaptado com funil de adição e agitação 

magnética foram adicionados (86,1g, 1,0 mol) de 2-butino-1,4-diol previamente macerado e 

1,5mL de piridina. Este sistema foi refrigerado a -400C e (255,7g; 2,1 mol) de cloreto de 

tionila recém destilado foram adicionados gota a gota durante 30 minutos. A temperatura foi 

mantida durante 6 horas e o sistema reacional posteriormente agitado durante 12 horas a 

temperatura ambiente. Obteve-se um líquido viscoso e marrom, que foi transferido para um 

balão de 1 boca e destilado a 40 mmHg a uma temperetura de 400C. Obteve-se 97 g (78%) de 

um líquido amarelo de cheiro irritante e pouco volátil. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) apareceu 

um simpleto em δ  4,17 ppm RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 80,94; 30,01, PM 122,98, Ponto 

de Ebulição 165-168°C. 

PREPARAÇÃO DO (Z)-1-BUTILTELANIL-1-BUTEN-3-ENO (10) 

 

 

10  
 
 Em um balão de três bocas de 500 mL, sob um moderado fluxo de argônio, munido 

de um condensador de dedo frio com banho de gelo seco em etanol e um funil de adição, 

foram adicionados 80 mL de etanol 96%, 0,5 mL de piridina e 1,4-Dicloro-2-Butino (10 mL, 

100 mmol). Esta solução foi aquecida a 700C e uma solução de NaOH 40% (50 mL) foi 

adicionada gota-a-gota por aproximadamente 30 minutos. Observou-se que à medida que 

esta solução foi adicionada, a mistura reacional escureceu e começou a ferver. Neste ponto, o 

butadiino formado foi capturado através de uma cânula em um outro balão contendo 20,0 

mL de etanol resfriado a -78oC. A este balão, foi adicionado ditelureto de dibutila (9.25 g, 25 

mmol) em seguida adicionaram-se cuidadosamente pequenas porções de NaBH4 (2.837 g, 75 

 67



 

mmol). Após o término da adição de NaBH4 a cor vermelha desapareceu e a solução ficou 

amarela clara, então a solução foi agitada por mais 15 minutos a temperatura ambiente. Ao 

final a mistura foi tratada com acetato de etila (2 X 70 mL) lavada com H2O. As fases 

orgânicas foram combinadas, secas com MgSO4 e o solvente foi rotaevaporado. O produto 

foi purificado utilizando-se como eluente hexano. Obteve-se 9.0 g, (83%) de um óleo 

amarelo pouco viscoso. RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ  7,45 (dd; J3 = 10,5 Hz, J5 = 0,6 Hz; 

1H); 6,40 (dd; J3 = 10,5 Hz; J4 = 2,1Hz; 1H); 3,41 (dd, J4 = 2,1 Hz; 5J = 0,6 Hz, 1H); 2,78 (t; J 

= 7,5 Hz; 2H); 1,81 (qui; J = 7,4Hz; 2H); 1,39 (sex; J = 7,3 Hz; 2H); 0,92 (t; J = 7,3 Hz; 3H); 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 122,60; 116,48; 84,01; 83,29; 34,28; 24,87; 13,36; 6,56; IV 

(Filme) ν máx.(cm-1): 1169, 1185, 1307, 1462, 1543, 1606, 2858, 2870, 2926, 2957, 3292, 3305; 

LRMS (int. relativa): 238 [M+] (45), 182 (46), 130 (20), 57 (100), 51 (58). 

PREPARAÇÃO DO (Z)-1-BUTILTELANIL-1-BUTEN-3-INIL-(TRIMETIL)-
SILANO (12) 

 
 

BuTe

TMS
12  

 

 
 Em um balão de duas bocas de 25 mL com agitação magnética e sob atmosfera de 

argônio, adicionaram-se 15 mL de THF seco e diisopropilamina (1,41 mL; 10 mmol). Este 

sistema foi então resfriado a -780C para posterior adição de n-BuLi 1,47 M (6,8 mL, 10 

mmol) gota-a-gota. Após 20 minutos de agitação adicionou-se lentamente a esta mistura o 

(Z)-1-butiltelanil-1-buten-3-eno (2,38 g, 10 mmol) gota-a-gota, deixando-se agitar por mais 20 

minutos. Em seguida, adicionou-se o cloreto de trimetilsilano (2,54 mL, 20 mmol) recém 

destilado. Após adição deste reagente, o banho foi retirado e deixou-se a temperatura elevar-

se a -40 oC, onde permaneceu por mais 20 minutos. Adicionou-se então 5 mL de HCl 2,0 M. 

A fase orgânica foi extraída com éter etílico (2 X 50mL) e lavada 4 vezes com água. As fases 
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orgânicas foram combinadas, secas com MgSO4 e concentradas em rotaevaporador. Após 

purificação em coluna de sílica-gel utilizando-se hexano como eluente, obtivemos um óleo 

amarelo 1,60 g, 82% de rendimento. RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,43 (d; J = 10,2 Hz; 

1H); 6,39 (d; J = 10,2 Hz; 1H); 2,77 (t; J = 7,5 Hz; 2H); 1,81 (qui; J = 7,5 Hz; 2H); 1,41 (sex; J 

= 7,5 Hz; 2H); 0,95 (t; J = 7,5 Hz; 3H); 0,21 (s; 9H) RMN-13C (75 MHz,CDCl3): δ 122,94; 

117,25; 104,74; 101,85; 34,30; 24,90; 13,38; 6,25; -0,04; IV (Filme) ν máx.(cm-1): 847, 1013, 

1249, 1460, 2137, 2868, 2925, 2958. 

REAÇÕES DE ACOPLAMENTO DE TELURETOS VINÍLICOS A ALQUINOS 
TERMINAIS (b) 

HO TMS

 

TMSTMS

 

 A um balão de uma boca seco e munido de uma barra magnética adicionou-se PdCl2 

(0,035g, 20% mol), CuI (0.040g, 20% mol) e 5,0 mL de MeOH seco. O sistema foi mantido 

sob atmosfera de argônio por 10 minutos sob agitação quando então, foi adicionado o 

telureto 12 (0,154 g; 0,5 mmol). Após 10 minutos foi adicionado com o auxilio de uma 

seringa um excesso do álcool propargílico (0,08g; 1,5 mmol) e em seguida a trietilamina (0,3 

mL). A mistura foi agitada durante 4 horas e então filtrada em uma camada de celite. 

Adicionou-se 10,0 mL de Acetato de etila e o filtrado foi lavado com solução saturada de 

NaCl, a fase orgânica foi seca com MgSO4 e o solvente foi evaporado a baixa pressão para 

levar a 0,08 g de um óleo viscoso (60%). RMN 1H (300 MHz, CDCl3): δ 6.86  (s; 2H); 4,42 (s, 

2H); 2,05 (s, 1H); 0,2 (s, 9H); LRMS (Int. Rel) 178 (M+). 

PREPARAÇÃO DO 1,2-BIS-(TRIMETILSILIL)1,3-BUTADIINO(15) 
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 A um balão 200 mL de três bocas sob corrente de N2, adicionou-se 90 mL de 

acetona, CuCl (5g; 51 mmol) e TMEDA (2,5 mL; 16,6 mmol). Agitou-se este sistema durante 

30 minutos, observando-se uma forte coloração azul-esverdeada característica do complexo 

CuCl-TMEDA. Esta solução foi então reservada para ser utilizada posteriormente. 

 Em um outro balão 500 mL de três bocas munido de agitação e condensador de 

dedo frio, adicionou-s e 300 mL de acetona e trimetilsililacetileno (50 g, 51 mmol). Manteve-

se esta mistura sob constante agitação e então passou-se um fluxo de oxigênio sob esta 

solução. Com auxílio de uma seringa recolheu-se a solução sobrenadante do complexo CuCl-

TMEDA e adicionou-se ao segundo balão em porções de 5 mL. A reação é bastante 

exotérmica, observando-se condensação do trimetilsililacetileno no dedo frio. Manteve-se a 

temperatura e o fluxo de oxigênio deste sistema entre 25-30oC por aproximadamente três 

horas. O término da reação foi indicado quando o trimetilsililacetileno parou de condensar 

no dedo frio. Neste estágio, cessou-se o fluxo de oxigênio e a agitação. 

 Removeu-se a acetona em rotaevaporador obtendo-se um sólido levemente 

amarelado. Dissolveu-se este sólido em éter lavando-se com solução de acido clorídrico 

3,0M. Separou-se a fase orgânica e lavou-se com solução saturada de cloreto de sódio. Após 

combinação das fases orgânicas, secou-se com MgSO4, filtrou-se e em seguida rotaevaporou-

se. Recristalizou-se o material bruto em metanol, resultando em 24 g, 53% de rendimento. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 0,187(s,18H).  
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Figura 19: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 1a. 
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Figura 20: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) (bruto) do composto 2a 
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Figura 21: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 4 
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Figura 22: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 3a. 
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Figura 23: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 5a. 



 

Cl

Ph Me

n-Bu5b  

 

Figura 24: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 5b 
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Figura 25: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 5c 
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Figura 26: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 5d 
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Figura 27: : Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 10 



 

 

Figura 28: Espectro de RMN 13C (75 MHz, CDCl3) do composto 10 
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Figura 29: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 13. 
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Figura 30: Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 12 
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Figura 31: Espectro de RMN 1C (75 MHz, CDCl3) do composto 12 
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	 Diante das dificuldades encontradas na purificação dos produtos e na otimização do rendimento das reações de acoplamento, mesmo quando o telureto (3b) foi utilizado com diferentes sistemas de catalisadores, bases nitrogenadas e solventes, optou-se pela utilização de uma metodologia que viesse a ser mais eficiente e limpa para a preparação dos compostos enediínicos de interresse.
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