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Resumo 
  
 O trabalho realizado teve como foco principal, a preparação de diânions, 

obtidos a partir de teluretos alquílicos, e o estudo do comportamento dessas 

entidades frente à variados eletrófilos. A derivatização dessas em outras 

espécies organometálicas também foi estudada, e a preparação de diferentes 

classes de compostos foi realizada. 

 Na parte do trabalho que diz respeito à preparação de espécies di-litiadas, 

cetonas e aldeídos foram utilizados como eletrófilos. Dessas reações foram 

produzidos 1,4-dióis que foram transformados em seus respectivos éteres 

cíclicos via catálise ácida (Esquema 1). 
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(Esquema 1) 

 

 Apresentamos também os resultados obtidos da transmetalação das 

espécies di-litiadas com Ce III e seu uso na formação de espirocetais. As 

espécies di-litiadas foram também convertidas em cianocupratos de ordem 

superior e submetidas à reação com 2-cicloexenona (Esquema 2). 
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 Um dos hidroxiteluretos foi submetido à resolução cinética enzimática, e 

ambos os enantiômeros obtidos da resolução foram utilizados como blocos de 

síntese na preparação de substâncias quirais com atividade biológica. Como 

exemplo, no Esquema 3 esta apresentada a preparação da (S)-(-)-γ-

valerolactona e seu uso na preparação do espirocetal 91a. 
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Abstract 
One of the purposes of this work was the development of a methodology 

to prepare di-lithium salts and the study of the reactivity of these entities with a 

range of electrophiles. The conversion of these di-lithium salts into other 

organometallics was also investigated and a class of compounds was 

synthesized. 

The di-lithium salts were submitted to reaction with ketones and 

aldehydes. From these reactions were produced 1,4-diols which were cyclized to 

the corresponding cyclic ethers under acid catalysis (Scheme 1). 
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(Scheme 1) 

 

 The results concerning the lithium / cerium (III) transmetallation processes 

and their use in the preparation of spiroketals are also presented here. In 

addition, the di-lithium species were efficiently converted into higher order 

cyanocuprates which were reacted with 2-cyclohexen-1-one (Scheme 2). 
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(Scheme 2) 

 
 One hydroxytelluride was also submitted to kinetic enzymatic resolution 

with CALB and both enantiomers from the resolution process were used as 

building blocks in the preparation of chiral biologicaly active compounds. As an 

example, in Scheme 3 are presented an adopted synthetic route for the 

preparation of (S)-(-)-γ-valerolactone and its use in the synthesis of the spiroketal 

91a. 
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APRESENTAÇÃO 
 
Introdução 
 Serão apresentados na introdução, aspectos gerais abrangendo três assuntos 

distintos, e os assuntos serão abordados na seguinte ordem: 

 

• Química de telúrio; 

• Química de organometálicos funcionalizados; 

• Química de lantanídeos; 

 

 Esses três assuntos foram escolhidos, devido à sua importância no andamento 

do trabalho, pois o conhecimento das técnicas e reagentes de cada um dos assuntos 

foram de fundamental importância para que o projeto de pesquisa fosse realizado. 

 

Resultados e discussão 
 

 Serão discutidos nessa parte, os resultados referentes à preparação “one pot” de 

γ-hidroxiteluretos alquílicos. Em seguida será discutida a utilização de teluretos γ-

funcionalizados como espécies precursoras de reagentes 1,4-dianiônicos com lítio, 

cobre e cério III como contra-íons, e esses submetidos à reação com variados 

eletrófilos. Por fim, será apresentada a aplicação de biocatálise na resolução de um dos 

hidroxiteluretos preparados, e ambos os enantiômeros obtidos utilizados na síntese de 

moléculas bioativas quirais. 
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1 Introdução 
 

1.1 Telúrio em síntese orgânica 
 

O elemento “Telúrio” foi descoberto em 1783, pelo Barão Franz Josef Müller Von 

Reichenstein em Sibiu, Romênia,1 e o primeiro composto orgânico sintetizado contendo 

um átomo de telúrio em sua estrutura foi o dietil telureto, descrito por Wöhler em 1840.2 

 Após um século, o primeiro trabalho sistemático descrevendo a química de 

telúrio em química orgânica foi publicado como parte de um capítulo no Houben-Weyl 

realizada por Rheinboldt em 1955.3 Nesse período, poucos trabalhos envolvendo a 

química de telúrio foram realizados, provavelmente devido a comentários negativos 

relacionados às propriedades físicas e organolépticas dessa classe de compostos.4 

Hoje, no entanto, sabe-se que compostos orgânicos de telúrio contendo um outro grupo 

funcional na molécula, usualmente atenua o mal cheiro, e alguns di-organoteluretos não 

apresentam odor desagradável. Algumas comparações são feitas na Figura 1. 

 

Te

O

Te
OH

Te

Compostos mal cheirosos Odor agradável ou inodoro

Te Te  
(Figura 1) 

 

Os dados de toxicidade de compostos orgânicos de telúrio são ainda escassos 

na literatura, embora alguns autores descrevam que compostos organotelurados sejam 

menos tóxicos que os análogos de selênio5 ou vice-versa.6 No entanto, estudos 

                                                 
1 Schoen, J.H.; Elkin, E. M. J. Metals 1950, 188, 764. 
2 Wöhler, F. Liebigs Ann. Chem. 1840, 35, 111. 
3Rheinboldt, H. in E. Müller (Ed.) Schwefel, Selenen und Tellurverbindungen, Methoden der Organischen Chemie ( 
Houben-Weyl), Georg Thieme Verlag: Stuttgart 1955, vol. IX.  
4(a) Wöhler, F. Liebigs Ann. Chem. 1852, 84, 69. (b) Heeren, M. Chem. Zentralbl. 1861, 916.  
5Engman, L. Acc. Chem. Res. 1985, 18, 274. 
6 (a) Nogueira, C. W.; Meotti, F. C.; Curte, E.; Pilissão, C.; Zeni, G.; Rocha, J. B. T. Toxicology 2003, 183, 29; (b) 
Meotti, F. C.; Borges, V. C.; Zeni, G.; Rocha, J. B. T.; Nogueira, C. W. Toxicol. Lett. 2003, 143, 9; (c) Farina, M.; 
Soares, F. A.; Zeni, G.; Souza, D. O.; Rocha, J. B. T. Toxicol. Lett. 2004, 146, 227.  
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recentes têm demonstrado que compostos de telúrio e selênio apresentam promissora 

ação farmacológica.7 

Nos últimos 25 anos essa área da química teve um desenvolvimento muito 

grande, e vários trabalhos de revisão8,9,10,11,12 e livros13,14 relacionados à aplicação de 

reagentes orgânicos e inorgânicos de telúrio foram publicados.  

Apesar do grande desenvolvimento dessa área,15,16,17 houve poucas aplicações 

das reações, métodos e reagentes descobertos e desenvolvidos em síntese total.  

As espécies reativas de telúrio podem ser classificadas, de forma genérica, como 

eletrofílicas e nucleofílicas. Nesse sentido deve ser destacada a propriedade do átomo 

de telúrio em estabilizar tanto cargas positivas quanto negativas, o que lhe confere um 

caráter bifílico.18,19 

 Vale ressaltar também, a capacidade dos compostos orgânicos de telúrio em 

sofrer reações de troca com organometálicos: Te/Li,20 Te/Cu,21 Te/Mg, Te/Ca e Te/Na22, 

o que lhes confere um importante papel como espécies precursoras de reagentes 

organometálicos. Compostos orgânicos de telúrio vinílicos submetidos a reações de 

troca Te/Li produzem os respectivos organometálicos com total retenção da 

configuração da dupla ligação, fazendo com que essas reações sejam umas das mais 

                                                 
7 Nogueira, C. W.; Zeni, G.; Rocha, J. B. T. Chem. Rev. 2004, 104, 6255 e referências lá citadas. 
8Petragnani, N; Comasseto, J. V. Synthesis 1991, 793.  
9 Petragnani, N; Comasseto, J. V. Synthesis 1991, 897. 
10 Comasseto, J. V.; Ling, L. W.; Petragnani, N.; Stefani, H. A. Synthesis, 1997, 373. 
11 (a) Comasseto, J. V.; Barrientos-Astigarraga, R. E. Aldrichim. Acta 2000, 33, 66; (b) Zeni, G.; Lüdtke, D. S.; 
Panatieri, R. B.; Braga, A. L. Chem. Rev. 2006, 106, 1032. 
12 Petragnani, N.; Stefani, H. A. Tetrahedron 2005, 61, 1613. 
13 Petragnani, N. “Tellurium in Organic Synthesis” – Best Synthetic Methods, Academic Press, London, 1994. 
14 Petragnani, N. “Tellurium” in “Comprehensive Organometallic Chemistry” Ed. McKillop, Pergamon, 1995, vol. 
11. 
15 Petragnani, N.; Comasseto J. V. Synthesis 1986, 1. 
16 Petragnani, N.; Comasseto J. V. Synthesis 1991, 793 e 897. 
17 Comasseto, J. V.; Ling, L. W.; Petragnani, N.; Stefani, H. A. Synthesis 1997, 373. 
18 Cooper, W. C. Tellurium, Van Nostrand Rheinhold Company: New York, 1971. 
19 Irgolic, K. J. The Organic Chemistry of Tellurium, Gorgon and Breach: New York, 1974. 
20 (a) Dabdoub, M. J.; Dabdoub, V. B.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 1992, 33, 2261; (b) Dabdoub, M. J.; 
Dabdoub, V. B.; Guerrero Jr. P. G., Silveira, C. C. Tetrahedron 1997, 53, 4199; (c) Comasseto, J. V. Quim. Nova 
1993, 16, 138; (d) Hiiro, T.; Mogami, T.; Kambe, N.; Fujiwara, S. I.; Sonoda, N., Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1987, 
26, 1187; (e) Dabdoub, M. J.; Comasseto, J. V. Organometallics 1988, 7, 84; (f) Hiiro, T.; Atarashi, Y.; Kambe, N.; 
Fujiwara, S.; Ogawa, A.; Ryu, I.; Sonoda, N. Organometallics 1990, 9, 1355; (g) Kanda, T.; Kato, S.; Sugino, T.; 
Kambe, N.; Sonoda, N. J. Organomet. Chem. 1994, 473, 71; (h) Kanda, T.; Ando, Y.; Kato, S.; Kambe, N.; Sonoda, 
N. Synlett, 1995, 745. 
21 (a) Dabdoub, M. J.; Begnini, M. L.; Cassol, T. M.; Guerrero Jr.; P. G.; Silveira, C. C. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 
7623; (b) Comasseto, J. V.; Berriel, J. Synth. Commun. 1990, 20, 1681; (c) Tucci, A.; Chief, A.; Comasseto, J. V. 
Tetrahedron Lett. 1992, 33, 5721; (d) Chief, A; Comasseto, J. V., Tetrahedron Lett. 1994, 35, 4063; (e) Mo, X. S.; 
Huang, Y. Z. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 3539.  
22 Kanda, T.; Sugino, T.; Kambe, N.; Sonoda, N. Phosphorus, Sulfur and Silicon 1992, 33, 2261. 
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exploradas. 

 Variadas classes de compostos orgânicos contendo telúrio em sua estrutura 

são conhecidos,23 e os mais importantes estão representados na Figura 2. 

 

R Te H R Te M R Te R1

R Te Te R R Te X

XX

R Te R

XX

R Te X
TeR R

O

R
Te

O

O
Te

R

O

organotelurol organotelurolato di-organo telureto

di-organo di-telureto tri-haleto de organo telúrio di-haleto de di-organo telúrio

haleto de organo telurenila organo teluróxido anidrido organo telurínico
 

(Figura 2) – Classes de compostos orgânicos de telúrio mais comuns 

 

Dentre as espécies ilustradas acima, podemos descrever algumas de maior 

relevância: 

• Organoteluróis são compostos de telúrio análogos aos álcoois. Constituem 

uma classe de compostos orgânicos de telúrio que são preparados e 

utilizados in situ, devido a sua alta susceptibilidade à oxidação. A participação 

dessa classe de compostos em várias reações têm sido propostas,14,23 mas 

sua real existência não foi comprovada. Poucos teluróis apresentam 

estabilidade para serem isolados e caracterizados, um exemplo é o composto 

(1) (Figura 3).24 

                                                 
23 Irgolic, K. C. in D. Klamann (Ed.) Organotellurium Compounds, Methods of Organic Chemistry, Houben-Weyl, 
vol. E12b, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1990. 
24 Dabbousi, B. O.; Bonasia, P. J.; Arnold, J. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 3186. 
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Si

SiMe3

Me3Si

SiMe3

Te H

(1)
 

(Figura 3) 

 

• Organotelurolatos são compostos orgânicos de telúrio análogos aos alcóxidos, e 

são substâncias extremamente sensíveis ao ar. No entanto, alguns desses 

compostos podem ser isolados e caracterizados.25 

• Di-aril ou aril-alquil teluretos são óleos densos amarelados ou sólidos cristalinos, 

e via de regra, são mais fáceis de serem manipulados do que di-alquil teluretos 

com massa molecular similar. 

• Haletos de organo telurenila normalmente são pouco estáveis, pois podem sofrer 

desproporcionamento (Esquema 4), por isso, em geral, são preparados e 

utilizados in situ.13,14,23 

 

RTeX3 RTeX3 Te Te RR  
(Esquema 4) – Desproporcionamento de haleto de organo telurenila 

 

Teluretos contendo outra funcionalidade em sua estrutura podem apresentar 

maior estabilidade. Um exemplo está ilustrado na Figura 4, onde a carbonila da função 

aldeído está posicionada de modo a coordenar com o átomo de telúrio na molécula. 

Isso permitiu o isolamento e caracterização do composto em questão.13,14,23,26 

Te Br Te
Br

O

H
Instável no estado sólido Estável no estado 

sólido  
(Figura 4) 

                                                 
25 Liesk, V. J.; Schultz, P.; Klar, G. Z. Anorg. Allg. Chem. 1977, 98, 435. 
26 Piette, J. L.; Renson, N. Bull. Soc. Chim. Belg. 1971, 80, 669. 
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Recentemente o iodeto de fenil telurenila (2) foi isolado por cristalização,27 e sua 

estrutura determinada por difração de Raios-X, indicando que o composto existe como 

um tetrâmero (Figura 5). 

 

Te
Te

Te
Te

II

I I

(2)  
(Figura 5) – Estrutura molecular do Iodeto de fenil telurenila (2) 

 

1.1.1 Preparação de espécies nucleofílicas e eletrofílicas de telúrio 
 

Basicamente existem três formas de preparação de espécies nucleofílicas de 

telúrio: 

• Reação entre telúrio elementar e agentes redutores, tais como borohidreto de 

(Li,Na e K) em variados solventes. 11,13,14,23 

• Reação entre telúrio elementar e reagentes organolítio28 ou organomagnésio.29 

Esse é um dos métodos mais utilizados para preparação de organotelurolatos e 

di-organo di-teluretos.  

• Reação entre di-organo di-teluretos ou tri-haletos orgânicos de telúrio com 

agentes redutores.30 

 

Das principais espécies eletrofílicas conhecidas podemos mencionar: 

 

                                                 
27 Lang, E. S.; Fernandes Junior, R. M.; Silveira, E. T.; Abram, U.; Vásquez-Lopez, E. M. Anorg. Allg. Chem. 1999, 
625, 1401. 
28 (a) Hope, E. G.; Kemmitt, T.; Levason, W. Organometallics 1988, 7, 78; (b) Engman, L.; Cava, M. P. Synth. 
Commun. 1982, 12, 163; (c) Engman, L.; Cava, M. P. Organometalics 1982, 1, 470; (d) Engman, L.; Persson, J. J. 
Organomet. Chem. 1990, 388, 71. 
29 (a) Haller, W. S.; Irgolic, K. J. J. Organomet. Chem. 1972, 38, 97; (b) Akiba, M.; LakshmiKanham, K. Jen; Cava, 
M. P. J. Org. Chem. 1984, 49, 4819; (c) Detty, M. R.; Murray, B. J.; Smith, D. L.; Zumbulyaldis, N. J. Am. Chem. 
Soc. 1983, 105, 875; (d) Dabdoub, M. J.; Dabdoub, V. B.; Comasseto, J. V.; Petragnani, N. J. Organomet. Chem. 
1986, 308, 211. 
30 (a) Tucci, F. C.; Chieffi, A.; Comasseto, J. V.; Marino, J. P. J. Org. Chem. 1996, 61, 4975; (b) Chieffi, A.; 
Menezes, P. H.; Comasseto, J. V. Organometallics 1997, 16, 809; (c) Cunha, R. L. O. R.; Omori, A. T.; Castelani, 
P.; Toledo, F. T.; Comasseto, J. V. J. Organomet. Chem. 2004, 689, 3631.  



Introdução 

 

7

• Tetra-haletos de telúrio,31 em especial tetra cloreto de telúrio, que é o tetra haleto 

mais comumente utilizado. 

• Tri-haletos orgânicos de telúrio32,33 

• Haletos orgânicos de telúrio.34 

• Di-organo di-teluretos.12,28,29a 

• Teluróxidos arílicos35  e anidridos aril telurínicos.36 

 

Compostos orgânicos contendo telúrio em sua estrutura podem ser aplicados em 

inúmeras transformações químicas, e podem ser utilizados também como espécies 

capazes de interagir com substratos orgânicos sem a incorporação do átomo de telúrio 

em sua estrutura. Algumas das transformações que podem ser promovidas por 

reagentes a base de telúrio são: Redução37 e oxidação38 de grupos funcionais, abertura 

de epóxidos39 e aziridinas,40 reações de alquilação,13,14,41 e hidroteluração.11,13,14,17,42,43 

 

1.1.2 Reação de organoteluretos com reagentes organometálicos 
 

Dentre as propriedades dos organoteluretos, a transformação mais promissora é 

a conversão desses substratos em espécies organometálicas pelo tratamento direto 

com reagentes alquillítio comercialmente disponíveis ou com outras espécies 

organometálicas facilmente preparadas, fazendo com que esse tipo de transformação 

seja uma das mais exploradas.20,21,22  

                                                 
31 Suttle, J. F.; Smith, C. R. F. Inorg. Synth. III 1956, 140. 
32Ahmed, M. A. K.; McWhinnie, W. R.; Hamor, T. A. J. Organomet. Chem. 1985, 281, 205. 
33 (a) Morgan, G. T.; Kellett, R. E. J. Chem Soc. 1926, 1080; (b) Drew, H. D. K. J. Chem. Soc. 1926, 223. 
34 (a) Engman, L. J. Org. Chem. 1989, 54, 2964; (b) Petragnani, N.; Torres, L.; Wynne, K. J. J. Organomet. Chem. 
1975, 92, 185. 
35 (a) Dety, M. R.  J. Org. Chem. 1980, 45, 274; (b) Ley, S. V.; Meerholz, C. A.; Barton, D. H. H. Tetrhedron,  1981, 
37, 213. 
36 Barton, D. H. H.; Finet, J. P.; Thomas, M. Tetrahedron 1986, 42, 2319. 
37 Suzuki, H.; Nakamura, T. J. Org. Chem. 1993, 58, 241. 
38 (a) Engman, L.; Cava, M. P. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1982, 164. 
39 Barton, D. H. R.; Fekih, A.; Lusinchi, X. Tetrahedron Lett. 1985, 26, 6197. 
40 Pepito, A. S.; Dittmar, P. C. J. Org. Chem. 1997, 62, 7920. 
41 Huang, Y. Z.; Tang, Y.; Zhou, Z. –L. Tetrhedron 1998, 54, 1667. 
42 (a) Vieira, M. L.; Zinn, F. K.; Comasseto, J. V. J. Braz. Chem. Soc. 2001, 12, 586. (b) Barros, S. M.; Dabdoub, M. 
J.; Dabdoub, V. M.; Comasseto, J. V. Organometallics 1989, 8, 1661. (c) Zeni, G.; Formiga, H. B.; Comasseto, J. V. 
Tetrahedron Lett. 2000, 41, 1311. 
43 Zinn, F. K.; Righi, V. E.; Luque, S. C.; Formiga, H. B.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 1625. 
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A transformação em espécies organometálicas reativas é uma poderosa 

ferramenta sintética na formação de novas ligações carbono-carbono. Essa é uma das 

principais características dos teluretos quando comparados com outros calcogenetos, 

pois nem sulfetos e nem selenetos sofrem esse tipo de reação em condições tão 

amenas e limpas. 

 

1.1.2.1 Reação de troca Te/Li 
 

A reação de troca telúrio/lítio, é uma das reações de troca metalóide/metal mais 

rápidas,44 e estudos de RMN forneceram evidências que essa troca passa por um 

complexo “ato”.45 

 Levando em consideração que o átomo de lítio é o metal mais eletropositivo 

dentre os que têm grande aplicação sintética (Li, Mg, Zn, Cu), a preparação de 

compostos organolítio propicia fácil acesso a outros compostos organometálicos via 

reação de transmetalação (Esquema 5).46 

 

R Li R M (LiX)MXn

 M = MgX, CdX, ZnX ou Cu  
(Esquema 5) – Transmetalação Li/M 

  

Um grande número de reagentes organolítio pode ser preparado via reação de 

troca Te/Li, usando teluretos orgânicos alquílicos, arílicos, alquinílicos, alílicos, 

benzílicos e vinílicos.47,48 Dos reagentes orgânicos de telúrio, os vinílicos são os mais 

intensamente investigados. Contudo, recentemente, teluretos alquílicos funcionalizados 

foram preparados via reação de hidroteluração de compostos carbonílicos α,β-

insaturados (Esquema 6).,49 

                                                 
44Reich, J. H.; Green, D. P.; Phillips, N. H,: Borst, J. P.; Reich, I. L. Phosphorus, Sulfur and Silicon 1992, 67, 83. 
45Reich, H. J.; Bevan, M. J.; Gudmundsson, B. Ö.; Puckett, C. L. Angew. Chem. Int. Ed Ingl.  2002, 41, 3436. 
46 Nájera, C.; Sansano, J. M.; Yus, M. Tetrahedron 2003, 59, 9255. 
47 (a) Hiiro, T.; Kambe, N; Ogawa, A.; Miyoshi, N.; Murai, S.; Sonoda, M. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1987, 26, 
1187; (b) Hiiro, T.; Atarashi, Y.; Kambe, N.; Fujiwara, S.; Ogawa, A.; Ryu, I.; Sonoda, N. Organometallics 1990, 9, 
1355; (c) Kanda, T.; Kato, S.; Sugino, T.; Kambe, N.; Sonoda, N. J. Organomet. Chem. 1994, 473, 71.  
48 Kanda, T.; Kato, S.; Sugino, T.; Kambe, N.; Sonoda, N. J. Organomet. Chem. 1994, 473, 71. 
49 Zinn, F. K.; Righi, V. E.; Luque, S. C.; Formiga, H. B.; Comasseto, J. V. Tetahedron Lett. 2002, 43, 1625. 
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O

Te0

1) n-BuLi, THF, t. a.
2) EtOH ou H2O

n-BuTeH
O

TeBu  
(Esquema 6) – Reação de hidroteluração de compostos α,β-insaturados. 

 

A conversão de compostos β-butilteluro carbonílicos em seus respectivos cetais, 

seguida de reação de troca Te/Li, gera espécies organolítio funcionalizadas (4) 

(Esquema 7). Essas entidades podem ser capturadas in situ com benzaldeído ou 

transformadas em seus respectivos alquil cianocupratos, pela reação com CuCN . 

2LiCl, e esses submetidos à reação de adição 1,4- com a 2-cicloexenona.50 

 

n-BuTeH

TenBu

1)
O

2) HO OH

OO

Li

OO

OO

Ph

OH

OO

O

(i)

(ii), (iii)

(i) PhCHO, 70%
(ii) CuCN . 2LiCl
(iii) 2-Cicloexenona, 80%

A

B

(3) (4)

t-BuLi

 
(Esquema 7) – Reação de troca Te/Li seguida de: A captura com benzaldeído; B 

formação de cianocruprato e captura com 2-cicloexenona. 

 

Esses resultados mostram que o telureto 3 comporta-se como um equivalente 

sintético do homoenolato 5 (Figura 6). 

 

                                                 
50 Dos Santos, A. A.; Comasseto, J. V. J. Braz. Chem Soc. 2005, 16, 11. 
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TeBu

OOO

Li
(3) (5)  

(Figura 6) 

 

Recentes trabalhos envolvendo a química de teluretos alquílicos funcionalizados 

têm sido desenvolvidos. Esse será um dos temas dessa dissertação.51 

 
1.2 Reagentes organometálicos 
 
1.2.1 Histórico 
 

Compostos organometálicos são definidos como entidades contendo um grupo 

orgânico (R) ligado diretamente a um metal (M), aqui representados por RM.52 De 

maneira simplificada, esses compostos poderiam ser definidos como aqueles que 

contém pelo menos uma ligação direta carbono-metal. Entretanto, essa definição não 

incluiria derivados contendo, por exemplo, silício, boro, fósforo ou telúrio, já que esses 

elementos não são considerados metais. Por esse motivo, esses derivados são 

denominados organometalóides, mas o termo organometálico ainda é o mais utilizado, 

abrangendo os compostos que, de maneira geral, apresentam um elemento com 

eletronegatividade menor que a do carbono. O uso desses reagentes têm um efeito 

profundo em síntese orgânica, devido às suas propriedades intrínsecas.53 

O primeiro composto organometálico de que se tem registro foi preparado em 

1760, pelo químico francês L. C. Cadet, que sintetizou o composto tetrametil di-

arsenato,52 ora chamado “dicacodil”, com fórmula molecular As2Me4, substância líquida 

de odor desagradável. 

                                                 
51 Princival, J. L.; Barros, S. M. G.; Comasseto, J. V.; Dos Santos, A. A. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 4423. 
52 Bochmann, M. Organometalics 1, Complexes with transition metal-carbon σ-bond. Oxford Chem. Prim. 1994, 12, 
1. 
53 Jenkins, P. R., “Organometallic Reagents in Synthesis”, Oxford University Press: Oxford, 1992, introdução. 



Introdução 

 

11

O berço da química de organometálicos se deu na Alemanha.54 Em 1831, Whöler 

foi contratado como professor em uma escola industrial recém fundada (Höhere 

Gewerbeschule) em Cassel. Um pouco antes, em 1828, havia pedido sua nomeação 

em uma escola similar em Berlim, onde realizou a síntese da uréia, utilizando o “sal 

inorgânico” cianato de amônio,55,56 como precursor. Isso derrubou por vez a teoria da 

“força vital”.57 

Em 1839 Bunsen tratou óxido de cacodila com ácido clorídrico concentrado para 

obter cloreto de dimetil arsenila (cloreto de cacodila). Essa substância foi purificada e 

acondicionada em ampolas de vidro contendo folhas de zinco ativado, por onde 

passou-se um fluxo de dióxido de carbono sob aquecimento. O cloreto de zinco 

formado foi filtrado e o óleo coletado. Quando o composto foi exposto á atmosfera, 

entrou em ignição espontaneamente. Tratava-se de tetrametil di-arsenato (dicacodil) 

(Esquema 8). Bunsen no entanto, acreditava ter isolado o radical livre do cacodil, e 

muitos pesquisadores da época ficaram convictos disso. 

 

As O As
[HCl]

As Cl Zn As As As

 
(Esquema 8) – Síntese do tetrametil diarsenato 

 

Esse resultado despertou o interesse de muitos pesquisadores da época, e um 

deles foi Edward Frankland, que gerou a espécie radicalar etila, reagindo zinco com 

iodeto de etila. Com isso ele preparou o primeiro composto organozinco.58 

Poucos anos depois, John A. Wanklyn, outro pesquisador do grupo de Bunsen, 

tratou di-alquilzinco com sódio e produziu a primeira espécie organometálica de sódio.59 

                                                 
54 (a) Schlosser, M., Organometallics in Synthesis, John Wiley & Sons: Inglaterra, 1994. Capítulo 1, pg 2. e 
referências lá citadas. (b) Partington, J. R., A History of Chemistry, 1964, Vol. 4, Macmillan, Londres. 
55 Wöhler, F. Ann. Phys. (Leipzig), 1828, 12, 253. 
56 Antes da publicação em 22 de fevereiro de 1828, Wöhler escreveu uma carta a seu amigo e antes professor 
Berzelius informando-o sobre o triunfo.......Eu posso fazer a uréia sem necessitar de um rim ou animal inteiro, seja 
ele um homem ou um cão. 
 
57 McMurry, J., Química orgânica, Thomson, Tradução da 6a ed. Americana, 2004, 1, capítulo 1, pg, 1. “Os 
químicos da época acreditavam que compostos orgânicos não podiam ser preparados nem manipulados em 
laboratório, como os compostos inorgânicos” 
58 (a) Frankland, E. Ann. Chem. Pharm. (Heidelberg) 1849, 71, 213. (b) Frankland, E. J. Chem. Soc. 1849, 11, 263. 
59 Wanklyn, J. A. Ann. Chem. Pharm. 1858, 108, 67. 
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O trabalho de Wanklyn foi seguido por Paul Schorigin (1906) e Wilhelm Schlenk 

(1922). Frankland também inspirou Sergei Nikolaijevitch Reformatzky (1887), que 

converteu α-bromoesteres a enolatos de zinco, um dos primeiros reagentes 

organometálicos preparados na época, com utilidade sintética. Philippe Barbier (1899) e 

Victor Grignard (1900) mudaram da química de organozinco para organomagnésio, e 

desde a descoberta de reagentes de Grignard na virada do século passado, os 

compostos organometálicos tiveram um papel importante tanto no meio acadêmico 

quanto na indústria. Hoje é muito difícil encontrar uma síntese eficiente, seletiva e em 

várias etapas, que não faz uso da química de organometálicos. 

Após esses primeiros resultados, outros trabalhos pioneiros foram realizados por 

Morris S. Kharasch, Avery A. Morton, Henry Gilman, Georg Wittig e Karl Ziegler. Esses 

estudos complementaram e refinaram os métodos que transformaram e aproximaram a 

química de organometálicos da química sintética. A “árvore genealógica” da química de 

organometálicos54a está representada na Figura 7. 

 
(Figura 7) – “Árvore genealógica” da química de organometálicos (extraída do livro 

Organometallics in synthesis: Introdução).54a 
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Nas duas últimas décadas, o termo “organometálicos polares”, foi atribuído a 

espécies orgânicas derivadas de magnésio, zinco, lítio, sódio e potássio54a.  

Com o propósito de realizar transformações químicas mais seletivas, os químicos 

orgânicos têm utilizado reagentes derivados de muitos elementos da tabela periódica. A 

química de organolítio, organomagnésio, organoboro e muitos outros organometálicos60 

foram, amplamente desenvolvidas, e esses reagentes hoje são utilizados rotineiramente 

no meio acadêmico e na indústria.  

Com o desenvolvimento da química de “organometálicos polares”, outros 

passaram a ser investigados e o aumento do uso de metais de transição em síntese 

orgânica vêm crescendo exponencialmente desde os anos 60. 

A busca por métodos eficientes, abrangentes e reprodutíveis de formação de 

ligação carbono-carbono e carbono-heteroátomo, provavelmente foi um dos grandes 

responsáveis pelo grande desenvolvimento na química de organometálicos. Com isso 

métodos de preparação de compostos organotitânio, organocobre, organoníquel, 

organopaládio e organolantanídeos61 foram mais recentemente desenvolvidos. 

 Apesar do grande número de reagentes organometálicos conhecidos, os 

reagentes organolítio são provavelmente os de uso mais difundidos.62 

 

1.2.2 Compostos organolítio funcionalizados 
 

Compostos organolítio funcionalizados, estabilizados e não estabilizados, são 

entidades reativas úteis na química orgânica sintética, pois em reação com compostos 

eletrofílicos produzem, não só uma nova ligação carbono-carbono, mas também 

transferem ao reagente eletrofílico a funcionalidade nele contida. Isso permite sintetizar 

moléculas polifuncionalizadas em um reduzido número de etapas sintéticas.63,64 Por 

                                                 
60 Aqui usaremos esse termo para os compostos que contém uma ligação entre um átomo de carbono e um elemento 
menos eletronegativo. 
 
61 Molander, G. A. Chem. Rev. 1992, 92, 29. 
62 (a) Wakefield, B. J., Organolithium Methods; Academic: London 1988; (b) Brandsa, L., Preparative Polar 
Organometallic Chemistry; Springer: Berlin 1990; (c) Lambert, C.; Schleyer, P. von R. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 
1994, 33, 1129; (d) Coldham, I. Contemp. Org. Synth., 1997, 4, 136; (e) Clayden, J. Organolithiums in Selectivity for 
Synthesis Tetrahedron Organic Chemistry Series; Baldwin, J. E.; Williams, R. M., Eds. Pergamon: Oxford, 2002, 
23; (f)The Chemistry of Organolithium Compounds, Rappoport, Z.; Marek, I., Eds., Wiley: New York, 2004. 
63 (a) Ardeo, A.; Collado, M. I.; Osante, I.; Ruiz, J.; Sotomayor, N.; Lete, E. Targets Heterocycl. Syst. 2001, 5, 393. 
(b) Afarinkía, K. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1999, 1, 2025. 
64 Nájera, C.; Yus, M. Curr. Org. Chem. 2003, 7, 867. 
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isso, nos últimos anos, têm sido envidado esforços na busca de se desenvolver 

reagentes organolítio com variados tipos de funcionalidades.65 

Esses reagentes são gerados principalmente por desprotonação direta ou reação 

de troca, halogênio/lítio. No entanto a reação de troca estanho/lítio, calcogenio/lítio e 

fósforo/lítio são também empregadas.50,51,65a,65c,63 

A estabilidade desses compostos depende fortemente de três fatores:66 (a) O tipo 

de funcionalidade presente no substrato a ser transformado no organometálico. (b) A 

posição relativa entre o grupo funcional e a ligação carbono-lítio. (c) A hibridização do 

átomo carbaniônico (estabilidade de intermediários carbaniônicos segue a série: Csp > 

Csp2 > Csp3). 

Com relação ao tipo da funcionalidade (a), a estabilidade de compostos 

organolítio diminui quando a funcionalidade tem um caráter de bom grupo 

abandonador. Esse tipo de problema pode ser contornado, utilizando intermediários 

organolítio com funcionalidades aniônicas (compare as estruturas 6 e 7), (Figura 8). 

 

X
Li

n

(X = Hal, OR, NR2,...)

(7)(6)

(Y = O, NR,...)

-Y
Li

n

 
(Figura 8) – Estruturas genéricas de compostos organolítio funcionalizados 

 

A posição relativa entre o grupo funcional e a ligação carbono-lítio, é outro fator 

importante (b), pois a proximidade entre ambos (n = 0, 1, 2, 3.... na estrutura 6) leva 

facilmente às correspondentes reações de eliminação nas posições α, β, γ e δ, 

rendendo os carbenos, alquenos ou cicloalcanos, respectivamente. 

 

 

 

                                                 
65 (a) Nájera, C.; Yus, M. Trends, Org. Chem. 1991, 2, 155; (b) Gray, M.; Tinkl, M.; Snieckus, V. Comprehensive 
Organometallic Chemistry II Abel, E. W.; Stone, F. G. A.; Wilkinson, G., Eds. Pergamon: Oxford, 1995, 11, pg.1; 
(c) Nájera, C.; Yus, M. Recent Res. Dev. Org. Chem. 1997, 1, 67; (d) Boudier, A.; Bromm, L. O.; Lozt, M.; Knochel, 
P. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 4414. 
66 Yus, M.; Ramón, J. D.; Gómez, I. Tetrahedron, 2002, 58, 5163. 
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1.2.2.1 Compostos organolítio α-funcionalizados 

 

Os compostos organolítio α-funcionalizados, podem ser considerados como 

reagentes do tipo d1, de acordo com a nomenclatura que considera sua característica 

eletrônica doadora e a distância entre o centro carbaniônico e a funcionalidade.67 Os 

exemplos mais comuns são os α-oxigenados ou α-nitrogenados. A estrutura 

simplificada de sistemas com hibridização sp3 (9) e seu equivalente hibridizado sp2 10 

são ilustrados na Figura 9. 

 

XLi XLi

(9) (10)  
(Figura 9) 

 

1.2.2.1.1 Preparação de compostos organolítio α-funcionalizados com 

hibridização sp3 
 

Reagentes alquillítio funcionalizados contendo um átomo de oxigênio na posição 

α, podem ser gerados por reação de troca halogênio/lítio ou transmetalação 

estanho/lítio, pois a desprotonação em α só é obtida em casos de sistemas alílicos ou 

benzílicos (ativados). No entanto sistemas não ativados, em condições adequadas, 

também têm sido empregados na síntese de produtos naturais. Um exemplo recente é 

a formação do reagente alquillítio quiral 12 (Esquema 9), obtido do carbamato alquílico 

(11), via a metodologia de Hoppe,68 que é utilizado como espécie organometálica 

precursora da substância 13, empregada como intermediário sintético na síntese do 

japonilure (14), importante feromônio produzido industrialmente.69 

 

                                                 
67 Seebach, D. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1979, 18, 239. 
68 Hoppe, D. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1997, 36, 2282. 
69 Papillon, J. P. N.; Taylor, R. J. K. Org. Lett. 2002, 4, 119. 
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O N

O

O

sec-BuLi

(-)-Esparteína

Li

O O

N

O

O O

N

O

n-C8H17

1) ZnCl2
2) CuCN.2LiCl
3) n-C8H17 Br

90%

n-C8H17

O

O

(11) (12) (13)

(14)  
(Esquema 9) – Preparação de reagentes organolítio α-funcionalizados 

 

Reagentes oxiranil lítio não estabilizados70 não são facilmente gerados, contudo 

um exemplo é a geração da espécie organolítio (16) pela dessulfinação do 

epóxisulfóxido quiral (15) (Esquema 10). Hidrólise do alquil lítio formado leva a síntese 

do (+)-disparlure (17), feromônio sexual da mariposa cigana.71 

 

8

O

TolSO

H
n-BuLi

O

Li

H NH4Cl

H2O
62%

O

H

H

(17)(15) (16)
(+)-disparlure

8 8

 
(Esquema 10) – Síntese do (+)-disparlure via dessulfinação com n-BuLi 

 

Outras formas de obtenção de reagentes organolítio α-funcionalizados com 

hibridização sp3 são conhecidos. Dentre elas podemos destacar: reação de troca 

boro/lítio,72 desprotonação de espécies heterocíclicas73 e reação de  transmetalação 

estanho/lítio. O composto benzilóxi metil lítio (18), que pode ser considerado como um 

equivalente sintético do ânion “hidroximetilida”, pode ser gerado pela reação de troca 

estanho/lítio da correspondente estanana utilizando n-BuLi.74  Esse reagente organolítio 

α-oxigenado tem sido frequentemente utilizado em síntese de produtos naturais. Um 

                                                 
70 (a) Satoh, T. Chem. Rev. 1996, 96, 3303. (b) Dori, E.; Dechoux, L.; Mioskowski, C. Synlett 1998, 337. 
71 Satoh, T.; Oohara, T.; Ueda, Y.; Yamakawa, K. J. Org. Chem. 1989, 54, 3130. 
72 (a) Brown, H. C.; Jadhav, P. K.; Bhat, K. L. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 1535. (b) Jadhav, P. K.; Bhat, K. S.; 
Perumal, P. T.; Brown, H. C. J. Org. Chem. 1986, 51, 432.  
73 Brüggemann, M.; McDonald, A.; Overman, L. E.; Rosen, M. D.; Schwink, L.; Scott, J. P. J. Am. Chem. Soc. 2003, 
125, 15284.    
74 Still, W. C. J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 1481. 
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exemplo de seu uso é o apresentado no Esquema 11, onde o benzilóxi metil lítio 18 é 

utilizado na síntese da “(+)-taxusin” (19).75  

 

O

OTIPS

CH(OBn)2

TBDMSO
11

OTIPS

CH(OBn)2

TBDMSO
11

OH
OBn

10
OBnLi

10

(18)

OAc

H

OAc

OAc
H

H
AcO

10

11

(+)-taxusin (19)  
(Esquema 11) 

 

Compostos α-aminoalquil organolítio podem ser preparados pela presença de 

um grupo funcional capaz de estabilizar a carga negativa formada. Exemplos de grupos 

funcionais com tal propriedade são: carbamatos e amidas. A entidade aniônica pode ser 

também estabilizada por deslocalização do ânion em um sistema alílico ou benzílico. O 

método mais utilizado para gerar esses compostos organolítio é a desprotonação e a 

transmetalação por troca estanho/lítio.76 Um exemplo do uso da metodologia de 

desprotonação estabilizada por dipolo é mostrado no Esquema 12, onde o composto N-

Boc-piperidina (20) é tratado com s-BuLi rendendo a espécie de lítio 21 que é metilada 

utilizando sulfato de dimetila, fornecendo após tratamento ácido o alcalóide (+/-)-

solenopsina A (22).77 

 

N
Boc

10 N
Boc

10Li N
H

10

1) Me2SO4

2) TFA
81%

(20) (21) (22)
(+/-)-solenospina

s-BuLi

 
(Esquema 12) 

 

                                                 
75 Hara, R.; Furukawa, T.; Kashima, H.; Kusama, H.; Horiguchi, Y.; Kuwajima, I. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 
3072. 
76 (a) Kessar, S. V.; Singh, P. Chem. Rev. 1997, 97, 721. (b) Clayden, J. Synlett 1998, 810. (c) Katritzky, A.; 
Thayumanavan, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 716.  
77 Beak, P.; Lee, W. K. J. Org. Chem. 1993, 58, 1109. 
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1.2.2.1.2 Preparação de compostos organolítio α-funcionalizados com 

hibridização sp2 
 

Compostos vinil éter cíclicos e acíclicos α-litiados, podem ser preparados pela 

abstração do hidrogênio vinílico α ao heteroátomo com reagentes alquil lítio. Essas 

entidades são equivalentes ao ânion acila. 78 Um exemplo do uso de um regente viníl 

éter acíclico é o gerado pela desprotonação do etil viníl éter com t-BuLi gerando o 1-

etoxivinil lítio (24). O reagente vinil lítio assim produzido adiciona 

diastereosseletivamente ao aldeído 23, fornecendo o álcool 25. Esse, por sua vez, 

submetido à reação de metátesis, produz o derivado heptacíclico (26), empregado  na 

síntese total do sesquiterpeno-lactônico trilobolida (27)79 (Esquema 13). 

 

H

TBDPSO

H

CHO

OMOM

H

TBDPSO

H OMOM

OEtHO
H

TBDPSO

H

O
OEt

OMOMOEt

Li

(24)

96%

1) TES-Cl

2) Grubb's
    methathesis

87%

H OAc

O
O OH

OH

O

O

O

(23) (25) (26)

Trilobolida (27)

TES

 
(Esquema 13) 

 

Outras formas de obtenção de espécies α-sp2 metaladas, são: Desprotonação de 

2,3-di-hidropiranos na posição 2 do anel pirânico,78,80 (28) desprotonação de 

alcoxialenos81 (29) e transmetalação estanho/lítio de sulfonamidas estanadas82 (30) 

(Esquema 14). 

                                                 
78 (a) Braun, M. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1998, 37, 430. (b) Friesen, R. W. J. Chem Soc. Perkin Trans. 2001, 
1969. 
79 Oliver, S. F.; Högenauer, K.; Simic, O.; Antonello, A.; Smith, M. D.; Ley, S. V. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 
2003, 42, 5996. 
80 Smitt, O.; Högberg, H. –E. Synlett 2002, 1273. 
81 (a) Tius, M. A.; Drake, D. J. Tetrahedron 1996, 52, 14651; (b) Tius, M. A.; Busch-Petersen, J.; Yamashita, M. 
Tetrahedron Lett. 1998, 39, 4219. 
82 Fenster, M. D. B.; Dake, G. R. Org. Lett. 2003, 5, 4313. 
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O OLi
O

MeO n-BuLi
O

MeO
Li

N SnBu3
Ts

TBSO

N Li
Ts

TBSO
MeLi

(28) (29)

(30)

t-BuLi

 
(Esquema 14) 

 

1.2.2.2 Compostos organolítio β-funcionalizados 

 

Espécies organolítio funcionalizadas na posição β podem ser genericamente 

representadas pelas estruturas (31-34) (Figura 10). Todos esses são considerados 

como reagentes do tipo d2.67 Muitos desses compostos, podem ser instáveis e os 

correspondentes produtos de eliminação podem ser formados. 

 
X

Li
X

Li
Li

X XLi

(31) (32) (33) (34)  
(Figura 10) 

 

1.2.2.2.1 Preparação de compostos organolítio β-funcionalizados com 

hibridização sp3 
 

Compostos organolítio que possuem um grupo de saída (ou grupo abandonador) 

não-aniônico na posição β em relação ao carbânion, têm grande tendência em sofrer 

reações de β-eliminação levando a formação de alquenos.83 Contudo, quando o átomo 

de oxigênio tem carga negativa (alcolato), esse tipo de problema é contornado. 

                                                 
83 (a) Barluenga, J.; Yus, M.; Bernad, P. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1978, 847. (b) Marguire, A. R. 
Comprehensive Organic Functional Group Transformations, Katritzky, A. R.; Meth-Cohn, O.; Rees, C. W., Eds. 
Pergamon: Oxford, 1995, 1, 589. 
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Esses compostos são geralmente obtidos por clivagem redutiva de anéis 

oxirânicos utilizando di-terc-butil-bifenilida de lítio (LiDTBB). Um exemplo é o diânion 36, 

oriundo do glicidil éter (35) (Esquema 15).84  

 

O O
O

LiDTBB
O O

LiO
Li

(35) (36)  
(Esquema 15) – Clivagem redutiva do epóxido 35 

 

A β-eliminação comentada anteriormente também pode ser utilizada 

sinteticamente. Por exemplo, o organolítio β oxigenado (37), gerado por troca 

halogênio/lítio com n-BuLi, sofre abertura de anel rendendo o álcool 38 que foi 

convertido no attenol A (39), um metabólito da Pinna attenuata que possui moderada 

citotoxidade em células P388 (Esquema 16).85 

 

O O O

PMBO

OLiLi

OH O O

PMBO

OH

OH O O

HO

OH

DDQ

(37) (38) (39)  
(Esquema 16) 

 

1.2.2.3 Compostos organolítio γ-funcionalizados  

 

Essas espécies podem ser classificadas, como mencionado anteriormente, em 

reagentes do tipo d3,67 e são ordenadas dependendo da hibridização do carbono ligado 

diretamente ao átomo de lítio. Nesse caso, a estabilização por complexação interna é 

possível em muitas estruturas. Na Figura 11 as estruturas 40-43 representam as 

estruturas dessa classe de compostos. 

                                                 
84 Conrow, R. E. Tetrahedron Lett. 1993, 34, 5553. 
85 Van de Weghe, P.; Aoun, D.; Boiteau, J. –G.; Eustache, J. Org. Lett. 2002, 4, 4105. 
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X

Li

Li X

Li
X

X

Li

(40) (42) (43)(41)  
(Figura 11) 

 

1.2.2.3.1 Preparação de compostos organolítio γ-funcionalizados com hibridização 

sp3 
 

Existem diferentes métodos de preparação de reagentes alquilítio γ-

funcionalizados. Contudo, a reação de troca halogênio-lítio é a mais frequentemente 

utilizada. Em geral o átomo de oxigênio na posição γ está na forma de um éter de silício 

ou alquílico, acetal ou orto éster. Um exemplo desse tipo é o derivado sililado terc-butil-

dimetilsiloxi-3-propanato de lítio (44), que é obtido pelo tratamento do correspondente 

iodeto com t-BuLi, e empregado na síntese total do alcalóide (45) (-)-209I e (46) (-)-23J, 

substâncias isoladas da pele de sapos tropicais venenosos86 (Esquema 17). 
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(Esquema 17) 

 

Várias outras espécies organolítio γ-funcionalizadas são utilizadas como 

reagentes empregados na síntese de várias moléculas com atividade conhecida.87 

                                                 
86 Enders, D.: Thiebes, C. Synlett, 2000, 1745. 
87 (a) Fox, M. E.; Li, C.; Marino, Jr.; Overman, L. E. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 5467. (b) Aigner, J.; Gössinger, 
E.; Kählig, H.; Menz, G.; Pflugseder, K. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 2226. (c) Alonso, E.; Ramon, D. J.; Yus, 
M. Ann. Chim. Int. Ed. 1998, 94, 56.   
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A desprotonação direta também é uma das opções de preparação desses 

reagentes. Esse método é empregado tanto para sistemas alílicos quanto propargílicos 

e benzílicos,88 porém utilizando TMEDA como agente complexante em sistemas 

desativados. 

O reagente benzil litiado 47, com a função carboxilato na posição γ, foi gerado e 

utilizado na síntese do composto 4889 (Esquema 18). 

 

MeO

OMe
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O
MeO

OMe
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O

Li Br

OBn

LDA

MeO

OMe

OH

O

OBn

MeO

OMe
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O

OH

(47)

(48)  
(Equema 18) 

 

1.2.2.4 Compostos organolítio δ-funcionalizados 

 

Os compostos organolítio δ-funcionalizados são considerados reagentes d4, 

levando em consideração a mesma regra67 já mencionada anteriormente, e também 

são espécies que apresentam estabilidade extra por complexação intramolecular do 

átomo de lítio com outros grupos funcionais. Suas estruturas podem ser ilustradas de 

acordo com o apresentado na Figura 12. 

 

Li

X

Li

X X

Li

(49) (50) (51)  
(Figura 12) 

                                                 
88 (a) Williams, D. R.; Meyer, K. G. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 765. (b) Mash, E. A.; Math, S K.; Flann, C. J. 
Tetrahedron Lett. 1988, 29, 2147. (c) Smith, A. B.; Kanoh, N.; Ishiyama, H.; Minakawa, N.; Rainier, J. D.; Hartz, R. 
A.; Cho, Y. S.; Cui, H.; Moser, W. H. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 8228. 
89 Smith, A. M.; Adams, C. M.; Kozmin, S. A.; Paone, D. V. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5925. 
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1.2.2.4.1 Preparação de compostos organolítio δ-funcionalizados com 

hibridização sp3 
 

Esses compostos são mais comumente preparados, por reação de troca 

halogênio/lítio utilizando halohidrinas protegidas.89 Outros métodos de preparação que 

podem ser empregados são: desprotonação seguida de clivagem redutiva84 de hidroxi-

sulfetos (52), gerando espécies di-aniônicas (53), e por reação de troca halogênio/litio 

de halocetais90 (54), gerando homoenolatos mascarados (55) (Esquema 19). 

 

OH
SPh

1) n-BuLi

2) LiDTBB

OLi
Li

IO

O
LiO

O
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(Esquema 19) 

 

 Um exemplo da aplicação sintética de compostos organolítio δ-funcionalizados, é 

a síntese do antibiótico natural myxovirescina M2 (59), que utiliza o reagente alquil lítio 

56 (de estrutura relativamente complexa), em uma das etapas de síntese 59 (Esquema 

20).91 
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(Esquema 20) 

                                                 
90 Meulemans, T. M.; Stork, G. A.; Macaev, F.Z..; Jansen, B. J. M.; de Groot, A. J. Org. Chem. 1999, 64, 9178. 
91 (a) Maestro, M. A.; Sefkow, M.; Seebach, D. Liebigs Ann. Chem. 1994, 731. (b) Sefkow, M.; Neidlein, A.; 
Sommerfeld, T.; Sternfeld, F.; Maestro, M. A.; Seebach, D. Liebigs Ann. Chem. 1994, 719. 
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Dois exemplos de compostos organolítio, um δ nitrogenado (60) e outro δ sililado 

(61), foram preparados a partir dos respectivos iodetos92 em reações de troca 

halogênio/lítio com t-BuLi (Figura 13). 

 

N
Me

Li

R3Si
Li

(60) (61)  
(Figura 13) 

 

Espécies alil lítio e benzil lítio δ funcionalizadas, podem ser preparadas pela 

desprotonação direta utilizando reagentes alquil lítio ou metalação  redutiva utilizando 

lítio metálico respectivamente.93 Vários outros compostos organolítio funcionalizados 

nas posições ε e ζ são utilizados como intermediários sintéticos utilizando as mesmas 

condições e reagentes.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 (a) Comins, D. L.; Libby, A. H.; Al-awar, R. S.; Foti, C. J. J. Org. Chem. 1999, 64, 2184; (b) Hong, C. Y.; Kishi, 
Y. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 9693. 
93 (a) Yong, K. H.; Lotoski, J. A.; Chong, J. M. J. Org. Chem. 2001, 66, 8248; (b) Alonso, E.; Ramón, D. J.; Yus, M. 
J. Org. Chem. 1997, 62, 417. 
94 (a) Marino, J. P.; Rubio, M. B.; Cao, G.; de Dios, A. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 13398; (b) Cassayre, J.; 
Gagosz, F.; Zard, S. Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 1783; (c) Mayer, S. F.; Steinreiber, A.; Orru, R. V. A..; 
Faber, K. J. Org. Chem. 2002, 67, 9115; (d) Yadav, J. S.; Maiti, A. Tetrahedron 2002, 58, 4955; (e) Dias, L. C.; de 
Oliveira, L. G.; de Souza, M. A. Org. Lett. 2003, 5, 265; (f) Kucera, D. J.; O’Connor, S. J.; Overman, L. E. J. Org. 
Chem. 1993, 58, 5304; (g) Gronquist, M. R.; Meindwald, J. J. Org. Chem. 2001, 66, 107; (h) Churcher, I.; Hallett, 
D.; Magnus, P. J. Am Chem. Soc. 1998, 120, 10350; (i) Witulski, B.; Zimmermann, A.; Gowans, N. D. Chem. 
Commun. 2002, 2984; (j) Honda, T.; Ohta, M.; Mizutani, H. J. Chem. So., Perkin Trans., 1999, 1, 23. 
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1.3 Lantanídeos 
 
1.3.1 Aspectos gerais 
 

Os Lantanídeos foram descobertos entre 1850 (Ce) e 1945 (Pm), e a preparação 

de derivados puros desses elementos não é uma tarefa fácil, devido ao fato do minério 

apresentar uma mistura de outros elementos lantanídicos.95  

Os lantanídeos são frequentemente chamados de “terras raras”, no entanto 

apenas um desses elementos pode ser considerado “raro”, por não ser de ocorrência 

natural, o Prométio. Na Tabela 1, estão apresentadas as abundâncias relativas de 

alguns lantanídeos em comparação a outros elementos. 

 

(Tabela 1) Abundância natural de elementos lantanídicos na litosfera relativa a alguns 

outros elementos. 

Lantanídeo Abundância (ppm) Elemento Abundância (ppm) 

Cério 60 Cromo 100 

Lantânio 30 Níquel 75 

Samário 6 Cobre 55 

Prométio ---- Lítio 20 

 

Os lantanídeos são extraídos basicamente de três minerais, bastnazita, monazita 

e xenotina96 e são classificados como não tóxicos.97 O estado de oxidação mais estável 

dos Lantanídeos é +3, embora alguns sejam encontrados no estado de oxidação +2, e 

ambos têm aplicação em síntese orgânica.98  

Os Lantanídeos são bastante eletropositivos (eletronegatividade estende-se de 

1,10 para o Lantânio até 1,27 para o Lutécio, na escala de Pauling99) e a química 

desses elementos é predominantemente iônica.  

                                                 
95 Kagan, H. B.; Namy, J. L. Tetrahedron 1986, 42, 6573. 
96 Poulenc, R. Rare Earths Reminder, 1986, Paris. 
97 (a) Haley, T. J. J. Pharm. Sci. 1965, 54, 663. (b) Bruce, D. W.; Hietbrink, B. E.; DuBois, K. P. Toxicol. Appl. 
Pharmacol. 1963, 5, 750. 
98 Girard, P.; Namy, T. L.; Kagan, H. B. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 2693. 
99 Huheey, J. E. Inorganic Chemistry, Harper and How, New York 1983. 
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De acordo com o conceito de ácido-base mole-duro (HSAB) estabelecidos por 

Pearlson,100 íons de Lantanídeos +3 são considerados como ácidos duros, e 

encontram-se entre Mg+2 e Ti+4 na escala de dureza estabelecida. 

A forte afinidade dos lantanídeos por oxigênio é uma de suas características 

mais marcantes,101 e é exatamente essa propriedade que confere aos lantanídeos 

especial aplicação sintética. 

 

1.3.2 Espécies organometálicas da série dos lantanídeos, em especial Ce (III) 
 

A química de organolantanídeos foi a que teve um dos desenvolvimentos mais 

rápidos na área da química de organometálicos,61,95,102,103,104,105 e reagentes oriundos 

dessa classe de compostos têm sido amplamente aplicados em síntese orgânica. 

Os primeiros compostos organometálicos sintetizados e caracterizados da série 

dos lantanídeos foram os triciclopentadienil lantanídeos,106,107 e os metais utilizados 

foram Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm e Gd. 

A primeira espécie mono organometálica da série lantanídica com Ln (III) só foi 

preparada em 1982, por Bergbreiter e colaboradores,108 que prepararam o composto 

Heptametilindenil lantanídeo (III) (Hmi)LnCl2 (Esquema 21), utilizando o (Hmi)K como 

espécie organometálica precursora. 

 

LnCl2THF
25oC,
2 dias

K LnCl3

 
(Esquema 21) – Preparação do (Hmi)LnCl2 

 

                                                 
100 Pearlson, R. G. Hard and Soft Acids and Bases Dowden, Hutchinson & Ross Stroudsburg PA, 1973. 
101 Murad, E.; Hildebrand, D. L. J. Chem. Phys. 1980, 73, 4005. 
102 Hartley, F. R. The Chemistry of the Metal-Carbon bond Molander, G. A. John Wiley & Sons: England, 1989, 5, 
Capítulo 8, pg 319. 
103 Evans, W. J. Adv. Organomet. Chem. 1985, 24, 131. 
104 (a) Natale, N. R. Org. Prep. Proced. Int. 1983, 15, 387; (b) Kagan, H. B. Inorg. Chim. Acta. 1987, 140, 3; (c) 
Soderquist, J. A. Aldrichim. Acta 1991, 24, 15. 
105 Kobayashi, S., Lanthanides: Chemistry and Use in Organic Synthesis, Springer, Alemanha, 1999. 
106 Wilkinson, G.; Birmingham, J. M. J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 6210. 
107 Wilkinson, G.; Birmingham, J. M. J. Am. Chem. Soc. 1956, 78, 42. 
108 Tsutsui, M.; Chen, L-B.; Bergbreiter, D. E. J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 855. 
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Devido à grande abundância natural relativa (Tabela 1), baixo custo do metal e 

derivados e, principalmente, devido à especial reatividade dos reagentes 

organometálicos derivados de cério (III), esses têm sido amplamente empregados como 

ferramenta em química orgânica sintética.102  

Os trabalhos pioneiros de Imamoto109 e colaboradores, demonstraram as muitas 

vantagens de reagentes organocério em processos de formação de ligação carbono-

carbono. Desde então, espécies organometálicas de cério (III) têm sido aplicadas em 

síntese, usando como precursores, cério metálico em reações com haletos orgânicos 

ou reagentes organometálicos de lítio e magnésio,110 por reação de transmetalação. 

Reagentes organocério são considerados como espécies organometálicas de 

“escolha” em reações de adição nucleofílica a compostos carbonílicos que apresentam 

baixa seletividade em reação com o correspondente Grignard ou organolítio.111 

Esses compostos são prontamente gerados in situ pelo tratamento de reagentes 

organolítio ou organomagnésio via reação de transmetalação com CeI3 ou CeCl3 à -

78oC (Esquema 22). 

 

RM CeX3 RCeX2 MX
THF

-65 oC

M = Li ou MgX  
(Esquema 22) – Preparação de reagentes organocério via transmetalação 

 

A preparação de um reagente organocério funcionalizado através de reação 

entre α-haloésteres e cério metálico também é possível. Essa reação é favorecida 

devido a baixa reatividade desses compostos, com o substrato que lhes dá origem. 

Reagentes organolítio, organomagnésio e até mesmo outros organolantanídeos são 

altamente reativos e, na medida em que são formados, reagem com o substrato 

precursor. Como conseqüência, substratos orgânicos funcionalizados como α-

haloésteres e haletos alílicos ou benzílicos são empregados para promover esse tipo de 

reação. Espécies de cério (II) têm sido postuladas como intermediários em muitos 

                                                 
109 (a) Imamoto, T.; Kusumoto, T.; Yokoiama, M. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1982, 1042; (b) Imamoto, T.; 
Kusumoto, T.; Tawarayama, Y.; Sugiura, Y.; Mita, T.; Hatanaka, Y.; Yokoyama, M. J.Org. Chem. 1984, 49, 3904. 
110 Imamoto, T.; Kusumoto, T.; Tawarayama, Y.; Sugiura, Y.; Mita, T.; Hatanaka, Y.; Yokoyama, M. J. Org. Chem. 
1984, 49, 3904. 
111 Evans, D. F.; Fazakerley, G. V.; Phillips, R. F. J. Chem. Soc. 1971, 1931. 
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desses processos de metalação. No entanto, nenhuma dessas espécies foi 

caracterizada até o momento, e a falta de estudos mecanísticos e estruturais leva a 

afirmações especulativas.111 

 Reações de Barbier são efetivas quando promovidas por amálgamas de cério ou 

cério metálico,110,112 igualmente reações de Reformatski entre α e β haloésteres e 

amálgama ou cério metálico produzem os correspondentes hidroxi-ésteres em 

excelentes rendimentos.113,114 

Muitas outras reações são promovidas através da química de lantanídeos, como 

reduções de duplas ligações,115 de carbonilas,116,117,118 reduções seletivas de carbonila 

em enonas,119 Hetero-Diels-Alder120 e mais recentemente, reações enantiosseletivas.121 

Embora muitas reações tenham sido desenvolvidas, várias outras aplicações são 

promovidas pela química de lantanídeos,122 como por exemplo a utilização de 

complexos lantanídicos em RMN.  

 

 

                                                 
112 Imamoto, T.; Hatanaka, Y.; Tawarayama, Y.; Yokoyama, M. Tet. Lett. 1981, 22, 4987. 
113 Fukuzawa, S.-I.; Sumimoto, N.; Fujinami, T.; Sakai, S. J. Org. Chem. 1990, 55, 1628. 
114 Fukuzawa, S.; Fujinami, T.; Sakai, S. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1986, 475. 
115 White, D. J.; Larson, G. L. J. Org. Chem. 1978, 43, 4555. 
116 Imamoto, T.; Mita, T.; Yokoyama, M. J. Org. Chem. 1987, 52, 5695. 
117 Luche, J. L.; Gemal, A. L. J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 5848. 
118 Evans, D. A.; Hoveyda, A. H. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 6447. 
119 Gemal, A. L.; Luche, J. L. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 5454. 
120 (a) Castellino, S.; Sims, J. J. Tetrahedron. Lett. 1984, 25, 4059. (b) Midland, M. M.; Graham, R. S. J. Am. Chem. 
Soc. 1984, 106, 4294. (c) Bednarski, M.; Danishefsky, S. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 3716. 
121 (a) Shibasaki, M.; Kanai, M.; Matsunaga, S. Aldrichim. Acta 2006, 39, 31, e referências lá citadas. (b) Kobayashi, 
S.; Araki, M.;Hashiya, I. J. Org. Chem. 1994, 59, 3758. (c) Kobayashi, S.; Ishitani, H. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 
4083. 
122 (a) Porter, M. J.; Skidmore, J. Chem. Commun. 2000, 1215. (b) Porter, M. J.; Roberts, S. M.; Skidmore, J. Bioorg. 

Méd. Chem. 1999, 7, 2145. (c) Sibi, M. P.; Manyem, S. Tetrahedron 2000, 56, 8033. (d) Córdova, A. Acc. 
Chem. Res. 2004, 37, 102. (e) Gröger, H. Chem. Rev. 2003, 103, 2795. 
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Objetivo  

 O objetivo deste trabalho foi desenvolver um novo método de preparação de γ-

hidroxi-teluretos alquílicos, e utilizar esses compostos como precursores sintéticos de 

reagentes organolítio γ-funcionalizados. Com isso, outras espécies organometálicas 

podem ser preparadas e empregadas em reações com variados substratos eletrofílicos 

(Esquema 23). 
Te0

n-BuLi

"n-BuTeH"

1)
2)H2O

R

O OH

R n-TeBu

2 eq. n-BuLi

R1

O LiLiR3 R2

O

R3 R1

OH

R2 OH
CO2

O
O

R1H+ H+

1)

2)

1)

2)

O

O

OH

O

O R1

O
O

CeCl30,5eq.CuCN

2) NaBH4

1)

 
(Esquema 23) 

 

 Um dos teluretos γ-funcionalizados preparados, deverá ser submetido à 

resolução enzimática (Figura 14) utilizando a enzima imobilizada Cândida antártica 

(CAL-B) para a obtenção de precursores de 1,4-diânions quirais. 
OH

n-TeBu

CAL-B, THF
     30 0C

∗

OH

n-TeBu ∗

OAc

n-TeBu 
 

(Figura 14) 
 

 As entidades di-aniônicas devem ser empregadas na síntese de substâncias 

bioativas. 
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 Na introdução, abordamos a importância de reagentes organometálicos 

e fizemos menção dos métodos gerais de preparação desses reagentes. 

Também apresentamos de forma abreviada a utilização de organoteluretos 

como fontes de reagentes organolítio por reação de troca Te/Li. 

 Aqui apresentaremos a preparação de alguns reagentes orgânicos de 

telúrio, contendo outras funcionalidades, e descreveremos a conversão desses 

em outros organometálicos funcionalizados, que foram empregados como 

ferramentas sintéticas. 

 

3.1 Preparação de teluretos alquílicos funcionalizados 
 

Em 1987, Uemura e colaboradores reportaram a preparação de 

organoteluretos funcionalizados pela reação de nitrilas e ésteres α,β-

insaturados com difenil di-telureto e borohidreto de sódio (Esquema 24).123 

Essas reações foram feitas em soluções etanólicas levando a formação dos 

respectivos β-fenil teluroésteres e nitrilas em rendimentos entre 31-71% 

 

R

GRE a
PhTe

GRE

R

R = H, CH3
GRE = CN, CO2Et

a: (PhTe)2/NaBH4

EtOH

31-71%

 
(Esquema 24) 

 

Recentemente, foi desenvolvido no grupo do Prof. Comasseto, um 

método de preparação de teluretos funcionalizados49 por reações do tipo 

Michael entre “butil telurol” (gerado in situ reagindo-se n-BuLi com telúrio 

elementar, seguido de fonte protônica) e compostos carbonílicos α,β-

insaturados. O método é bem geral e permite a preparação de β-teluro cetonas, 

ésteres e nitrilas em bons rendimentos (Esquema 25). 

 

 

                                                 
123 Ohe, K.; Takahashi, H.; Uenura, S.; Sugita, N. Nippon Kagaku Kaishi 1987, 1469. 
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Te0

RLi

H2O

"RTeH"
GRE

R2R1

GRE

R2R1

RTe

1)

2)

R = n-Bu, s-Bu
GRE = CN, COR, CO2R  

(Esquema 25) 

 

Durante o curso de nosso trabalho, desenvolvemos um protocolo que 

permite a preparação de compostos similares, ou ainda a obtenção de 

derivados desses em uma única etapa reacional.51  

 

3.1.1 Preparação da 4-butilteluro-2-butanona (62) 
 

 O Esquema 26 abaixo, ilustra a reação de hidroteluração entre metil vinil 

cetona (MVK) e “n-butiltelurol”, que consiste na adição 1,4 do reagente de 

telúrio ao aceptor de Michael para obtenção da butilteluro-cetona 62. 

 

Te0

1. n-BuLi, THF
2. 2,4 eq. H2O

n-BuTeH
O O

TeBu
(62)(MVK)

 
(Esquema 26) – Preparação  da 4-Butilteluro-2-butanona (62) 

 

 Essa reação foi realizada sob atmosfera inerte (N2), empregando 

solventes e substratos deaerados. Nessas condições a telurocetona 62 

(estável) foi isolada em 83% de rendimento. 

 A caracterização desse composto foi feita via RMN de 1H e 13C. A Figura 

15 apresenta o espectro de RMN 13C do composto isolado, e pode-se observar 

um sinal com deslocamento de δ 207,8 ppm, referente ao carbono carbonílico 

da cetona. 
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(Figura 15) – Espectro de RMN 13C do composto 62 

 

Analisando o espectro de RMN 1H (Figura 16) do composto 62, pôde-se 

observar dois tripletos, um em δ 0,92 ppm que corresponde aos hidrogênios da 

metila do grupamento butila e outro em δ 3,03 ppm que corresponde  aos 

hidrogênios α-carbonílicos. Outros sinais característicos são, um sextupleto em 

δ 1,38 ppm, um quintupleto em δ 1,73 ppm e um singleto em δ 2,15 ppm, que 

correspondem aos dois CH2 do grupamento butila e aos hidrogênios da metila 

ligada diretamente ao carbono carbonílico. 

 

 
(Figura 16) – Ampliação do espectro de RMN 1H do composto 62 
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3.1.2 Preparação do 4-butilteluro-2-butanol (63) 
 

O composto 62 foi submetido à reação de redução da carbonila 

utilizando borohidreto de sódio em MeOH e o álcool correspondente (63) foi 

obtido em 89% de rendimento (Esquema 27). 

 

NaBH4 / MeOH
O

TeBu
(62) t.a. 89%

OH

TeBu
(63)  

(Esquema 27) – Redução do composto 62 com NaBH4-MeOH 

 

A reação de redução utilizando o sistema NaBH4-MeOH foi feita à 

temperatura ambiente, e o andamento da reação acompanhado por CCD. Após 

a adição de borohidreto, observou-se o consumo total do material de partida e 

formação do produto em 30 minutos. 

O mecanismo de redução utilizando o sistema NaBH4-MeOH, está 

apresentado no Esquema 28. 

 

H
B

H

H
O H

H
C O Na

BuTe

O

TeBu
BH3O

H
Na OH

TeBu BH3MeO Na

MeOH + NaBH4

(62)
(63)

 
(Esquema 28) – Mecanismo da reação de redução do telureto 62 

 

Como mostrado no Esquema 28 acima, a utilização de MeOH catalisa a 

reação de redução da carbonila. 

Dos sinais referentes ao espectro de RMN 13C, do composto 63, o que 

evidencia a transformação de grupo funcional é o sinal com deslocamento de δ 

69,1 ppm, que corresponde ao carbono carbinólico do hidroxi-telureto 63. 

Outros sinais característicos são os sinais dos carbonos ligados diretamente ao 

átomo de telúrio, que tem deslocamentos químicos de δ -2,3 e 2,7  ppm, 

respectivamente (Figura 17). O baixo deslocamento químico pode ser atribuído 

à blindagem exercida pelos elétrons do átomo de telúrio nos carbonos a ele 

diretamente ligados. 
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(Figura 17) – Ampliação dos sinais de RMN 13C do hidroxi-telureto 63 

 

3.1.3 Preparação “one pot” do 4-butilteluro-2-butanol (63) 
 

 Durante o andamento de nossos trabalhos, também foram feitas reações 

de hidroteluração utilizando o método desenvolvido por Uemura123 e 

colaboradores. Nessas reações (como mencionado anteriormente), que 

utilizam di-organoilteluretos na presença de NaBH4 como agente redutor, foi 

observado, em pequena proporção a formação de uma outra espécie orgânica 

de telúrio um pouco mais polar que o telureto 62. Tratava-se do produto de 

redução da cetona formada (63). 

Com isso, idealizamos um método de preparação do composto 63 em 

uma única etapa sintética, adicionando-se NaBH4 ao meio reacional após a 

reação de hidroteluração entre metil-vinil-cetona  e “n-butiltelurol” (reação 

monitorada via CCD). O Esquema 29 representa a reação de hidroteluração 

seguida de redução com NaBH4. 

 

OH

TeBu
(63)

Te0

1. n-BuLi, THF
2. 2,4 eq. H2O

n-BuTeH
O

(MVK)
1.

2. NaBH4
76%  

(Esquema 29) – Síntese “one pot” do hidroxi-telureto 63 
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 Nesse método, após adicionar o agente redutor, um leve aquecimento 

foi empregado para acelerar a reação de redução do composto carbonílico. 

Isso pôde ser previsto devido ao fato de o sistema de redução utilizado 

anteriormente (NaBH4-MeOH) ser “mais reativo”, por isso realizado à 

temperatura ambiente. Com isso, o produto da reação foi obtido em apenas 

uma etapa reacional e o produto isolado em 76% de rendimento. Testou-se 

também a adição de NaBH4-MeOH na etapa de redução, porém, sob essas 

condições o telureto 63 foi isolado em menor rendimento.  

A ampliação do espectro de RMN 1H do composto 63, mostra um 

sextupleto correspondente ao hidrogênio carbinólico H2 e um dubleto que 

corresponde aos hidrogênios da metila ligada ao carbono carbinólico H1 (Figura 

18) 

 
(Figura 18) - Ampliação dos sinais de RMN 1H do hidroxi-telureto 63 
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3.1.4 Preparação “one pot” do 4-butilteluro-1-propanol (64) 
 

Seguindo o mesmo raciocínio, foi desenvolvido um método de 

preparação do hidroxitelureto 64, utilizando acrilato de metila como aceptor de 

Michael na etapa de hidroteluração com “n-butiltelurol”.  

O hidroxitelureto 64 foi obtido em 78% de rendimento, por redução do 

intermediário reacional (β-butilteluroéster A), utilizando na etapa de redução 

hidreto de alumínio e lítio (Esquema 30). 

 

MeO

O

TeBu
(64)

Te0

1. n-BuLi, THF
2. 2,4 eq. H2O

n-BuTeH
OMe

O
LiAlH4

OH

TeBu

Não isolado
A

 
(Esquema 30) - Síntese “one pot” do hidroxitelureto 64 

 

A reação foi conduzida sem isolamento do β-butilteluroéster (A) por 

questões meramente práticas, pois o mesmo é estável e, em outras ocasiões, 

este e outros produtos similares foram preparados, isolados e empregados em 

outras transformações químicas. 

Na etapa de redução o LiAlH4 foi adicionado cuidadosamente e em 

pequenas porções, pois o meio reacional continha água remanescente do 

processo de hidroteluração. 

Por análise do espectro de RMN-DEPT-135 do hidroxitelureto 64 (Figura 

19 A), observa-se um carbono carbinólico primário em 63,8 ppm, e os dados de 

RMN 1H mostram um tripleto (Figura 19 B) com deslocamento em δ 3,66 ppm 

correspondente aos dois hidrogênios carbinólicos da molécula. 
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(Figura 19) – A: Espectro de DEPT-135; B: Ampliação da região entre 

3,6 e 3,7 ppm do espectro de RMN 1H  do hidroxi-telureto 64 
 
3.1.5 Preparação “one pot” do 3-(sec-butilteluro)-1-butanol (62a) 
 

O hidroxitelureto 62a foi obtido com 72 % de rendimento, utilizando o 

mesmo procedimento experimental empregado para a síntese de 63. 

A ampliação dos sinais do espectro de RMN 1H do composto mostram: 

(A) um tripleto correspondente aos hidrogênios do carbono carbinólico; (B) dois 

sextupletos correspondentes aos dois grupos (CH), ligados diretamente ao 

átomo de telúrio e (C) quatro dubletos correspondentes aos dois grupamentos 

metila, posicionados na posição β em relação ao átomo de telúrio (Figura 20), 

essa duplicação no número de sinais é devida a presença de uma mistura 

diastereoisomérica causada pela formação de dois centros estereogênicos na 

molécula, ambos ligados diretamente ao átomo de telúrio. 
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(Figura 20) – Ampliação dos sinais de RMN 1H do hidroxitelureto 62a 

 

É relevante mencionar que várias tentativas de isolamento do aldeído 

intermediário A (Esquema 31) e análogos foram frustradas. Assim, esse 

telureto foi gerado e ao meio reacional foi adicionado excesso de borohidreto 

de sódio, de forma análoga ao que foi feito no caso da cetona precursora de 63 

(Esquema 29). Nessas condições o hidroxitelureto 62a foi isolado em 72% de 

rendimento. 

 

H

O

Te
(62a)

Te0

1. s-BuLi, THF
2. 2,4 eq. H2O

s-BuTeH
H

O
NaBH4

instável

Te

OH

A
 

(Esquema 31) – Síntese “one pot” do hidroxitelureto 62a 

 

 

 



Resultados e Discussão 

 

41

3.2 Preparação e aplicação de reagentes di-aniônicos γ-funcionalizados 

 

Um dos objetivos de nosso trabalho é a preparação de 1,4-diânions a 

partir de hidroxiteluretos. Assim, os teluretos preparados de acordo com os 

procedimentos apresentados, foram submetidos à reações com reagentes 

alquil lítio. Aqui discutiremos os resultados obtidos desses estudos. 

No início dos estudos de reações de troca Te/Li, submetemos o 

hidroxitelureto 63 à reação com dois equivalentes de n-BuLi, de modo que a 

espécie di-aniônica 63a fosse gerada (Esquema 32).  

 

R

OH

Te
2eq. n-BuLi O Li

R

Li

THF / -780C

(63) R = Me
(64) R = H

(63a) R = Me
(64a) R = H  

(Esquema 32) – Preparação dos di-ânions 63a e 64a 

 

O primeiro equivalente do reagente alquil lítio age como base, abstraindo 

o hidrogênio ácido do álcool para formação do respectivo alcolato, e o segundo 

equivalente age como nucleófilo, promovendo a reação de troca Te/Li, 

formando as espécies di-aniônicas de interesse (Esquema 33). 
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(Esquema 33) – Provável mecanismo de formação das espécies di-aniônicas 

63a e 64a 
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A reação de troca Te/Li foi acompanhada por análise em CCD, retirando-

se alíquotas do meio reacional utilizando um capilar após a adição de cada 

equivalente de reagente alquilítio. Após a adição de 1 equivalente de n-BuLi, 

não se observou o consumo do hidroxitelureto de partida. Contudo, após a 

adição do segundo equivalente de n-BuLi, observou-se total consumo do 

hidroxitelureto e formação de Bu2Te. Isso comprova que a reação ácido/base 

ocorre antes da reação de troca Te/Li. 

 Em todos os casos, o solvente utilizado foi THF, pois quando éter etílico 

foi utilizado como solvente, não houve reação entre o reagente alquil lítio e o 

hidroxitelureto empregado por reação de troca Te/Li. 

 
3.2.1 Síntese de 1,4-dióis 
 

Os di-ânions 63a e 64a, preparados de acordo com o procedimento 

descrito no Esquema 32, foram submetidos à reação com aldeídos e cetonas. 

 Como mencionado anteriormente, teluretos são interessantes 

candidatos como espécies precursoras de reagentes organolítio, e suas 

reações com reagentes alquil lítio são limpas e rápidas. Em função disso, 

testou-se a reatividade das espécies di-aniônicas geradas (63a) e (64a) na 

preparação de 1,4 dióis, submetendo essas espécies organometálicas à 

reações com uma série de substratos (Tabela 2). 

 

(Tabela 2) – Resultados obtidos em reações de adição 1,2- de di-ânions à 

carbonila de cetonas e aldeídos. 

Reação Substrato Di-ânion Produto Rendimento (%) 

 

1 

 

O

 

 

(63a) 

OH

OH(65)
 

 
89 

 

2 

 

O
O

 

 

(63a) 

OH

OH

O
(66)  

 
92 
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3 

O

 

 

 

(63a) 

OH

OH(67)

 

 
 

77 

 

4 

O

 

 

(63a) 

OH

OH(68)
 

 
73 

 

 

5 

 
O

 

 

 

(63a) 
HO

HO

(69)  

 
 

74 
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O

 

 

(63a) 

OH
OH

(70)  

 
63 

 

7 

 

O

 

 

(64a) 

OH

OH(71)
 

 
90 

 

8 

 

O
O
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OH

OH

O

(72)  

 
89 
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OH
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72 

 

10 
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79 

 

11 
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HO OH
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83 

 

12 
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OH

OH
Cl (76)

 
72 
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13 

 
O

 

 

(64a) 
HO

OH

(77)
 

 
81 

 

Os resultados apresentados na Tabela 2, permite concluir que os 

diânions 63a e 64a são formados e apresentam boa reatividade com 

compostos carbonílicos. Em nenhum caso foi observado produto de adição de 

butila. Isso comprova que a reação de troca Te/Li é irreversível (Esquema 34). 

 

Li
R

OLi

Te R

OLi

Li Te
inerte

(2) R = Me
(3) R = H

(2a) R = Me
(3a) R = H

 
(Esquema 34) 

 

Todas as reações foram realizadas à -78 oC, utilizando THF como 

solvente. Quando éter etílico foi utilizado, não houve reação de troca Te/Li.  

As reações de troca Te/Li são reações extremamente limpas, não 

apresentando formação de nenhum outro subproduto.  

A adição da espécie di-litiada à carbonila da cicloexanona (Reação 6, 

Tabela 2), mostrou-se menos eficiente se comparado com as outras reações. 

Isso pode ser explicado, devido ao fato de que carbonilas de cetonas 

apresentam uma reatividade menor se comparadas com aldeídos. Outro 

aspecto importante é o fato de a carbonila não ser ativada, como acontece para 

as reações 4, 5 e 12 (Tabela 2), e com isso, outras espécies podem ser 

geradas no meio reacional. Um exemplo é a abstração de prótons ácidos da 

molécula, gerando um enolato (Esquema 35), assim o di-ânion estaria atuando 

como base na reação.  

O
H

R

O

2Li

OLi

R

OLi

 
(Esquema 35) – Formação do enolato da cicloexanona 
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Os 1,4- dióis preparados foram purificados e os produtos isolados 

mostraram-se bastante estáveis. 

No caso em que o di-ânion 63a foi empregado na preparação dos dióis, 

misturas diastereoisoméricas foram geradas. Um exemplo é o diol 65, 

sintetizado utilizando benzaldeído e o di-ânion 63a. 

A ampliação do espectro de carbono do produto isolado mostra quatro 

sinais referentes aos dois carbonos carbinólicos da substância (Figura 21), com 

deslocamentos químicos de δ 67,6; 68,1; 73,9 e 74,5 ppm. Essa duplicação no 

número de sinais, é característica de misturas diastereoisoméricas. 

 

 

 
(Figura 21) – Ampliação do espectro de RMN 13C do diol 65 
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 A formação de diastereoisômeros também pode ser comprovada por 

análise do espectro de RMN 1H (Figura 22). Na ampliação dos sinais, observa-

se que existem dois dubletos referentes aos hidrogênios (Hc) da metila ligada 

ao centro estereogênico, com deslocamentos de δ 1,12 e 1,14 ppm.  

 Outros sinais de RMN 1H característicos observados são: um duplo 

dubleto em 4,61 ppm (J = 7,8 Hz e 5,1 Hz) e um tripleto em 4,66 ppm (J = 6,3 

Hz), que correspondem ao hidrogênio carbinólico benzílico (Ha). Nesse caso, o 

hidrogênio carbinólico de um dos diastereoisômeros acopla com uma constante 

igual com os dois hidrogênios do carbono vizinho. Já o hidrogênio carbinólico 

do outro diastereoisômero, acopla com constantes diferentes. Isso se deve ao 

fato dos hidrogênios do carbono vizinho (CH2) serem hidrogênios 

diatereotópicos (Hb e Hb’). 
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(Figura 22) – Dados de RMN -1H do composto (65)  

Hb e Hb’ (Hidrogênios diastereotópicos) 

 

O mesmo procedimento foi empregado na preparação do diol 71, 

utilizando o di-ânion 64a como espécie nucleofílica. 

No espectro de RMN 13C (Figura 23) do diol 71, observam-se dois sinais 

correspondentes aos carbonos carbinólicos. Um desses sinais tem 

deslocamento de δ 62,6 ppm e o outro de δ 74,2 ppm. 

 

 



Resultados e Discussão 

 

48

 
(Figura 23) – Dados de RMN 13C do composto 71 

 

Na ampliação do espectro de RMN 1H do diol 71 (Figura 24), pode-se 

observar que os hidrogênios carbinólicos (Ha) do álcool benzílico, tem 

deslocamento de δ 4,68 ppm, e a multiplicidade correspondente é um tripleto. 

Já um sinal alargado com deslocamento de δ 3,12 ppm corresponde aos 

hidrogênios trocáveis pertencentes à ambas hidroxilas do diol. 

 

 
(Figura 24) – Ampliação do espectro de RMN -1H do composto 71 

 

Os dióis sintetizados foram convertidos nos seus correspondentes 

tetrahidrofuranos. A preparação desses será discutida no item 3.4.



 

3.2.2 Síntese da (+/-)-γ-valerolactona (78) 

 
A função lactona é encontrada em muitos produtos naturais, que apresenta 

aplicação no setor alimentício, farmacêutico e cosmético.124 A preparação de 

butirolactonas utilizando espécies C-O-di-aniônicas na presença de CO2 já foi descrita 

anteriormente.125 

O di-ânion 63a, preparado como descrito anteriormente, foi submetido à reação 

com CO2 e posterior hidrólise ácida para obtenção da (+/-)-γ-valerolactona (78) 

(Esquema 36).  

 

OH

Ten-Bu

O

O

2 eq.n-BuLi O LiLi CO2(g)
OLi

OLi

O

H+

(78)

(63a)(63)

 
(Esquema 36) – Preparação da (+/-)-γ-valerolactona (78) 

 

A lactona em sua forma racêmica, foi preparada com o intuito de se otimizar as 

condições experimentais ideais para que depois as mesmas condições fossem 

empregadas na síntese dos respectivos enantiômeros, como será discutido no item 

3.5.1. 

Inicialmente conduzimos a reação de preparação da (+/-)-γ-valerolactona (78) 

utilizando gás carbônico gerado da reação de H2SO4 com carbonato de potássio. O gás 

gerado foi borbulhado em ácido sulfúrico concentrado e então passado pela solução do 

di-ânion. Por análise de cromatografia gasosa, observamos um subproduto de menor 

                                                 
124 Papageorgiou, C.; Benezra, C. Tetrahedron Lett. 1984, 25, 6041. 
125 (a) Nájera, C.; Yus, M.; Seebach, D. Helv. Chim. Acta 1984, 67, 289; (b) .Mudryk, B.; Cohen, T.; J. Org. Chem. 
1989, 54, 5657. 
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tempo de retenção, que acreditamos ser 2-butanol. Essa hipótese foi comprovada por 

comparação com padrão comercial desse álcool (Esquema 37). 

 

OLi

Li

OH

Análise em CG

1) CO2

2)H+ O

O

(78)

Comparação com padrão  
(Esquema 37) – Acompanhamento da reação de formação da γ-valerolactona 

 

Dessa observação, concluímos que o gás carbônico poderia estar “úmido”, ou o 

tempo necessário de reação entre o di-ânion e CO2 não havia sido suficiente. 

Realizamos a reação com CO2 comercial (gelo seco), e esse foi borbulhado em 

H2SO4 concentrado e passado por um “trap” refrigerado à -70 oC. Nessas condições, 

não foi observada a formação de 2-butanol, confirmando que pelo primeiro 

procedimento o CO2 borbulhado no meio reacional continha água.  

Após borbulhado CO2 seco por 30 min. ao meio reacional foi adicionada solução 

de HCl (50%). 

Após lactonização, a solução orgânica contendo a lactona foi concentrada por 

destilação do solvente, e o resíduo purificado em coluna de sílica. 

A Figura 25, mostra as porções do espectro de RMN 1H que correspondem aos 

hidrogênios da metila Ha da lactona, que tem como multiplicidade um dubleto com 

deslocamento químico de δ 1,41 ppm. O hidrogênio carbinólico Hb, tem um 

deslocamento químico de 4,65 ppm e sua multiplicidade é um duplo quintupleto. 
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(Figura 25) - Ampliação dos sinais de RMN -1H da (+/-)-γ-Valerolactona (78) 

A multiplicidade do sinal observada para Hb, mostra que esse acopla com 

constantes diferentes com os dois hidrogênios do anel lactônico. Isso pode ser 

explicado pelo fato dos hidrogênios Hc e Hd, estarem em um sistema rígido e ainda 

serem hidrogênios diastereotópicos e a multiplicidade de duplo quintupleto observada 

para Hb pode ser explicada, devido à constante de acoplamento entre Hb e Hc ser 

igual a constante entre Hb e Ha. 

Os dados de RMN 13C (Figura 26) da lactona mostram que o carbono carbinólico 

(C4) tem deslocamento de δ 77,1 ppm e o carbono carbonílico (C1) deslocamento de δ 

177 ppm. 

 
(Figura 26) – Ampliação dos sinais de 13C da (+/-)-γ-Valerolactona 78 
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Os dados do espectro de massas e os prováveis mecanismos de fragmentação 

para a lactona 78, estão mostrados no Esquema 38. 
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(Esquema 38) – Mecanismo de algumas fragmentações da γ-Valerolactona 78 

 

3.2.3 Preparação de cianocupratos de alta ordem γ-funcionalizados 

 
 Com o método de preparação das entidades di-aniônicas estabelecida, foi 

testada a conversão dessas em suas correspondentes espécies organometálicas de 

cobre.  

 A reação de formação dos cupratos foi realizada a -78 oC, utilizando-se os di-

ânions 63a e 64a, e meio equivalente de cianeto de cobre. O cianeto de cobre foi 

utilizado em duas formas: Uma espécie solúvel de cobre em THF (CuCN.2LiCl) e outra 

insolúvel (CuCN suspensão). Ambas as espécies oriundas da reação de formação dos 

cupratos mostraram-se reativas quando submetidas à reação com cicloexenona. Os 

produtos de adição conjugada formados foram isolados e seus rendimentos 

determinados após purificação em coluna de sílica, observando-se um rendimento de 

62% para o composto 79 e 67% para o composto 80. 
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 O Esquema 39 mostra a reação dos cianocupratos formados com cicloexenona. 

 

O O

OH

O

OH

O LiLi O LiLi

0,5 eq.CuCN . 2LiCl
THF / -78oC

OLi

Cu(CN)Li2
Cu(CN)Li22LiO

2

0,5 eq.CuCN
THF / -78oC

67%62%
(80)(79)  

(Esquema 39) – Preparação e adição de cianocupratos funcionalizados à cicloexenona 

 

 A ampliação se alguns sinais de RMN 1H e 13C do composto 80 estão ilustrados 

na Figura 27. No espectro de 1H observa-se um tripleto referente ao hidrogênio 

carbinólico CH2, que tem deslocamento de δ 3,63 ppm e no espectro de 13C observam-

se dois sinais característicos, um em δ 62,7ppm que corresponde ao carbono 

carbinólico e outro em δ 212,0 ppm que corresponde ao sinal do carbono carbonílico. 

 

 
(Figura 27) – Ampliação de alguns sinais de 1H e 13C do composto 80 

 

 No espectro de RMN 1H de 79 (Figura 28), observam-se dois sinais 

característicos: Um sextupleto para o hidrogênio carbinólico, agora CH em δ 3,77 ppm, 

e um dubleto referente à metila em δ 1,19 ppm.  
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 Os dados de RMN 13C do composto 79 mostram que o sinal do carbono 

carbinólico tem deslocamento de δ 67,8 ppm e o carbono carbonílico tem deslocamento 

de δ 212 ppm. 

          

O

OH(35)            
(Figura 28) – Ampliação dos sinais de 1H e 13C do composto 79 

 

3.3 Preparação e aplicação de reagentes organocério  γ-funcionalizados 

 
3.3.1 Reação de transmetalação Li/Ce 
 
 Compostos organometálicos da série dos lantanídeos, têm sido aplicados em 

síntese orgânica ao longo dos últimos 20 anos como uma alternativa sintética 

importante na síntese de substâncias orgânicas.126 Dentre os reagentes da série dos 

lantanídeos, organocério tem maior aplicação, e a forma mais comum de obtenção 

dessas espécies é por reação de transmetalação com reagentes organolítio ou 

organomagnésio.127 

De modo similar ao comentado para reagentes organolítio, métodos que 

permitem a preparação de reagentes organocério funcionalizados reativos são 

importantes na preparação de substâncias de relativa complexidade estrutural.128 

Como mostrado anteriormente, compostos orgânicos de telúrio são bons 

precursores sintéticos de espécies organometálicas de lítio. Com isso, as entidades di-

                                                 
126 Molander, G. Chem. Rev. 1992, 92, 29 
127 Liu, H. –J.; Shia, K. –S.; Shang, X.; Zhu, B. –Y. Tetrahedron, 1999, 55, 3803. 
128 (a) Mudryk, B.; Shook, C. A; Cohen, T. J. Am Chem. Soc. 1990, 112, 6389; (b) Mudryk, B.; Cohen, T. J. Am 
Chem. Soc. 1991, 113, 1866; (c)Ahn, Y; Cohen, T. J. Org. Chem. 1994, 59, 3142. 
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litiadas 63a e 64a  foram submetidas a reações de transmetalação com dois 

equivalentes de CeCl3, gerando os reagentes organocério funcionalizados 63b e 64b 

respectivamente. 

Os di-ânions 63b e 64b, foram preparados adicionando-se 2 equivalentes de n-

BuLi ao respectivo hidroxitelureto na presença de CeCl3 (suspensão em THF) 

(Esquema 40).  

 

R

OH

Te
2eq. n-BuLi O CeCl2

R

Cl2Ce

THF / -780C

(63) R = Me
(64) R = H

(63b) R = Me
(64b) R = H

CeCl3

 
(Esquema 40) – Preparação de reagentes organocério com 2 eq. de n-BuLi, método 

(A) 

 
 O primeiro cuidado que teve que ser tomado foi o controle da “umidade” do sal 

de cério, pois tanto na formação quanto na reação dessas espécies, este é o fator 

determinante. Portanto, foi preciso achar um método eficiente de secagem do CeCl3 

para poder utilizá-lo nas reações de transmetalação. 

Vários procedimentos de secagem e discussões sobre o processo estão 

descritos na literatura,129 e a secagem foi realizada da seguinte maneira130:  O CeCl3 foi 

colocado em um balão e a ele acoplou-se um sistema de vácuo (0.001Torr), então o 

sistema foi aquecido a uma temperatura de 50 0C (4h), 60 0C (4h), 70 0C (5h) e 80 0C 

(7h), durante este processo cerca de 80% da água de hidratação foi removida, e 

portanto, aqueceu-se novamente o sistema a uma temperatura de 140 0C por um 

período adicional de 20 horas até que toda a H2O fosse removida. 

Para otimizar as condições de reação, dois métodos de preparação de reagentes 

organocério foram utilizados: 

                                                 
129 (a) Evans, J. W.; Feldman, J. D.; Ziller, J. W. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 4581. (b) Conlon, D. A.; Lumke, D.; 
Moeder, C.; Hardiman, M.; Hutson, G.; Sailer, L. Adv.Synth. Catal. 2004, 346, 1307. (c) Imamoto, T.; Takiyama, N.; 
Nakamura, K. Tetrahedron Lett. 1985, 26, 4763. (d) Johnson, C. R.; Tait, B. D.  J. Org. Chem. 1987, 52, 281. (e) 
Ahn, Y.; Cohen, T. J. Org. Chem. 1994, 59, 3142. (f) Imamoto, T.; Takiyama, N.; Nakamura, K.; Hatajima, T.; 
Kamiya, Y. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 4392. 
 
130 Dimitrov, V.; Kostova, K.; Genov, M. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 6787. 
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Método A: Uma suspensão de CeCl3 (anidro) em THF foi deixada sob agitação 

magnética e o meio reacional resfriado à -78 0C. Então o hidroxitelureto 63 ou 64 foi 

adicionado à suspensão, seguido da adição de 2 equivalentes de n-BuLi.   

Método B: As espécies di-litiadas, formadas conforme procedimento 4.6 foram 

transferidas via cânula à um balão contendo uma suspensão de CeCl3 (anidro) em THF, 

previamente resfriada a -78 oC. 

 Aproveitando-se da vantagem da reação de troca Te/Li ser uma reação rápida44, 

o procedimento geral (A) foi testado, e algumas observações podem ser feitas. O 

primeiro equivalente do reagente alquil lítio age como base, abstraindo o hidrogênio 

ácido do álcool para formação do respectivo alcolato, e o segundo equivalente age 

como nucleófilo, promovendo a reação de troca Te/Li, conforme descrito no item 3.2. 

 Essa afirmação foi corroborada, pelo experimento que consistiu na preparação 

do cloreto de butil cério ao qual foi adicionado o hidroxitelureto (Esquema 41 “2”). 

Nessas condições, não foi observado consumo do hidroxitelureto  

  

R
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n-BuLi

n-BuCeCl2O Li

R
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(63b) R = Me
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CeCl3
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O CeCl2

R

Cl2CeR
OH

Ten-Bu

"2""1"

 
(Esquema 41) – Reação de troca Te/Li e Te/Ce na formação de espécies di-aniônicas. 

 

Como a reação de troca Te/Li é mais rápida do que a transmetalação Li/Ce, a 

espécie “n-BuCeCl2” não é formada, e o que se observa é o total consumo do 

correspondente hidroxitelureto. O acompanhamento da reação de formação dos 

reagentes organocério foi feito via CCD, e quando dois equivalentes de n-BuLi foram 

adicionados, o hidroxitelureto foi totalmente consumido e foi observada a formação de 

Bu2Te (Esquema 42) 
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(Esquema 42) – Formação “one pot” das entidades lantanídicas 

 

Cabe salientar que, a formulação das estruturas dos di-ânions 63b e 64b estão 

meramente expressas com relação à estequiometria básica dos reagentes, pois outras 

espécies incluindo complexos “ato” podem estar presentes no equilíbrio.110,131   

 
3.3.2 Síntese de espirocetais 
 

Espirocetais são estruturas importantes encontradas em diversos produtos 

naturais132 e o procedimento mais comum de preparação desses compostos, é via 

espirocetalização por catálise ácida do correspondente cetodiol. 133,134 Uma das formas 

de obtenção desses cetodióis, é a reação de reagentes organocério funcionalizados 

com lactonas (Esquema 43).128a 
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(Esquema 43) 

 

                                                 
131 Imamoto, T.; Sugiura, Y.; Takiyama, N. Tetrahedron Lett. 1984, 25, 4233. 
132 (a) Perron, F.; Albizati, K. F. Chem.Rev. 1989, 89, 1617. (b) Brimble, M. A.; Farès, F. A. Tetrahedron 1999, 55, 
7661. (c) Fletcher, M. T.; Kitching, W. Chem. Ver 1995, 95, 789 e referências lá citadas; (d) Mori, K. Tetrahedron 
1989, 45, 3233 e referências lá citadas. 
133 Mead, K. T.; Brewer, B. N. Curr. Org. Chem. 2003, 7, 227. 
134 (a) Ghosh, S. K.; Hsung, R. P.; Liu, J. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 8260; (b) Doubský, J.; Saman, D.; Zedník, J.; 
Vasícková, S.; Koutek, B. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 7923; (c) Zarbin, P. H. G.; Oliveira, R. M. A.; Delay, C. E. 
Tetrahedron Lett. 2003, 44, 6849.. 
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Como a preparação dessas espécies funcionalizadas de cério poderia vir dos 

análogos de lítio, por reação de transmetalação, as entidades di-aniônicas 63a e 64a 

foram submetidos à reação com dois equivalentes de CeCl3. 

Como discutido no item 3.2, dois procedimentos de preparação de reagentes 

organocério foram utilizados, e para dar continuidade ao trabalho o escolhido foi o 

procedimento geral (A). 

Durante nossos estudos de aplicação sintética dos reagentes organocério, 

estudamos a reação desses com diferentes lactonas. O produto de mono adição da 

espécie organometálica de cério (não isolado), foi submetido diretamente à hidrólise 

ácida, rendendo os espirocetais correspondentes (Esquema 44). 

 

O

THF / -78 oC

O O

2) H+ / t.a.

O

O R1

R

R
R1

(63b) R = Me
(64b) R = H

CeCl2Cl2Ce
1)

 
(Esquema 44) – Síntese “one pot” de espirocetais 

  

A utilização dos di-ânions 63b e 64b, como espécies organometálicas reativas 

com lactonas, foi realizada a -78 oC utilizando THF como solvente, e os rendimentos 

dos respectivos espirocetais estão representados na tabela 3. 
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(Tabela 3) – Resultados obtidos nas reações de adição 1,2- de reagentes organocério 

funcionalizados à lactonas e anidridos, seguido de espirocetalização. 

Reação Substrato Di-ânion Espirocetal Rendimento (%)
 
 
 
1 

O

SePh

O

(81)  
 

 
 
 

2ba 

(82)

O

O

SePh

 

 
 
 

40c 

 
 
2 

(83)

O O

 

 
 

2bb 

(84)

O

O

 

 
 

65c 

 
 
3 

(85)

OO O

 

 
 

2bb 

(86)

O

O
O  

 
52c 

 
 
4 

(83)

O O

 

 
 

3bb 

(87)

O

O

 

 
 

65c 

 
 
5 

(85)

OO O

 

 
 

3bb 

(88)

O

O
O

 

 
 

56c 

 
 
6 O

O

(89)  

 
 

2bb 

 
O

O
(90)  

 
 

74d 

 
7 

O

O

(78)  

 
3bb 

O

O
(91)  

 
68d 

 
 
 
8 

 

O

O

(78)  

 
 
 

3bb 

 
 

O

O
(92)  

 
 
 

66d 

aMétodo (B). bMétodo (A). cRendimento isolado. dRendimento calculado via GC 
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Em nossos primeiros trabalhos de preparação de espirocetais, o procedimento 

de preparação (B) foi utilizado. O rendimento do produto isolado da substância foi baixo 

(Reação 1). Isso pode ser explicado, devido ao fato de que até o momento, pouco 

conhecimento se tinha sobre um processo eficiente de secagem do sal de cério. 

Entretanto, quando o CeCl3 foi seco eficientemente, os resultados das reações foram 

satisfatórios. 

É importante ressaltar que, reações utilizando reagentes organolítio ou 

organomagnésio com lactonas levam aos produtos de mono e di adição do nucleófilo 

ao grupo carbonílico.135 No entanto, o uso de reagentes organocério minimiza o produto 

de dupla adição a lactonas, 136 e isso é devido à grande “oxofilicidade” do cério.110,137 

Outro aspecto importante é o aumento da nucleofilicidade do reagente organometálico 

de cério frente a seus análogos de lítio ou magnésio.110,138 

 No esquema 45, apresentamos o provável mecanismo de formação dos 

espirocetais, pelo método empregado. Nesse exemplo, o di-ânion 64b é adicionado à γ-

valerolactona (78), formando a espécie intermediária 95, que após hidrólise ácida, 

produz o espirocetal 92 provavelmente a partir dos intermediários apresentados. 

 

O CeCl2Cl2Ce
O

O

O

O CeCl2

Ligação Ce-O forte

O
O

HO

OCeCl2

O
HO

OH

O

O

H2O

H

O
OH H

O

HO

H+

H+

HO

H+

(92)

(64b)
(78)

(95)
(96)

(97)

(98)

(99)

 
(Esquema 45) – Provável mecanismo de reação para formação do espirocetal 92 

                                                 
135 (a) Cavicchioli, S; Savoia, D.; Trombibi, C.; Umani-Ronchi, A. J. Org. Chem. 1984, 49, 1246 e referências lá 
citadas. (b) Cohen, N.; Banner, B. L.; Blount, J. F.; Tsai, M.; Saucy, G. J. Org. Chem. 1973, 38, 3229. 
136 Mudryk, B.; Shook, C. A.; Cohen, T.  J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 6389.   
137 Luche, J. –L.; Gemal, A. L. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1978, 976. 
138 Imamoto, T.; Takiyama, N.; Nakamura, K.; Hatajima, T.: Kamiya, Y. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 4392.   
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A reação dos di-ânions 63b e 64b com as lactonas, foram acompanhadas por 

CG, observando o consumo do material de partida (lactona). A reação de 

espirocetalização (promovida por catálise ácida), ocorre em alguns minutos. 

Os espirocetais 90, 91 e 92 são de difícil isolamento, principalmente em 

pequenas quantidades (3-6 mmol), pois são bastante voláteis. Por esse motivo, o 

isolamento desses compostos só foi possível por destilação do solvente das soluções 

obtidas das extrações dos meios reacionais e das colunas cromatográficas. 

Por esse motivo, os rendimentos dos produtos 90, 91 e 92, foram determinados 

via CG, utilizando como padrão interno amostras puras dos espirocetais (Tabela 4). 

 

(Tabela 4) – Quantificação dos espirocetais 90, 91 e 92 

Espirocetal sintetizado Rendimento Padrão interno 

 
O

O
(90)  

 

 

74% 

 

(92)

O
O

 

 
O

O
(91)  

 

 

68% 

 
O

O
(90)  

 
O

O
(92)  

 

 

66% 

 
O

O
(90)  

 

Esses compostos foram isolados em suas formas puras (livre de solventes), 

apenas em rendimentos moderados (<30%) 

A ampliação dos sinais do espectro de RMN 1H do espirocetal 92 (Figura 29) 

mostra dois dubletos correspondentes aos hidrogênios Ha da metila, numa proporção 

Syn:Anti de 2:1. Essa duplicação dos sinais, deve-se ao fato da formação de mais um 

centro estereogênico na molécula no centro espiro em C5.139 Os outros sinais 

                                                 
139 (a) Doubský, J.; Streinz, L.; Sÿaman, D.; Zednı´k, J.; Koutek, B. Org. Lett. 2004, 6, 4909. (b) Enders, D.; 
Dahmen, W.; Dederichs, E.; Gatzweiler, W.; Weuster, P. Synthesis, 1990, 1013. 



Resultados e Discussão 

 

62

observados são, um sextupleto e um multipleto, dos hidrogênios carbinólicos Hb, de 

cada um dos isômeros formados. 

 
(Figura 29) – Ampliação do espectro de RMN 1H de 92. A: hidrogênios da metila Ha; 

B: hidrogênio carbinólico Hb. 

 

Os dados espectroscópicos de RMN 13C do espirocetal 92 ampliados e 

comparados com o DEPT 1350 (Figura 30), mostram a existência de seis sinais para 

os carbonos carbinólicos, sendo dois para carbono secundário, dois para carbono 

terciário e dois para carbono quaternário. Essa duplicação dos sinais, como 

mencionado anteriormente, é devida à formação de diastereoisômeros causados pelo 

centro espiro em C5. 
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. . 

 
(Figura 30) – Ampliação dos sinais do espectro de 13C (A) e comparação com 

o DEPT 1350 (B) 

 

Os sinais com deslocamento de δ 114,8 e 114,6 ppm, são referentes ao 

carbono do centro espiro, para ambos os isômeros em suas relações Syn:Anti.140 

 

3.4 Síntese de tetrahidrofuranos substituídos 
 

Éteres cíclicos são importantes intermediários sintéticos, além de serem também 

unidades estruturais importantes encontradas em diversos produtos naturais.141 

Uma das aplicações dessa classe de compostos é a clivagem redutiva do anel 

tetrahidrofurânico utilizando radicais aromáticos (LiDTBB) para formação de espécies 

                                                 
140 Phillips, C.; Jacobson, R.; Abrahams, B.; Williams, H. J.; Smith, L. R. J. Org. Chem. 1980, 45, 1920. 
141 (a) Boivin, T. L. B. Tetrahedron, 1987, 43, 3309. (b) Harmange, J. –C.; Figadère, B. Tetrahedron Asymm. 1993, 
4, 1711. (c) Alvarez, E.; Candenas, M. –L.; Pérez, R.; Ravelo, J. R.; Martín, J. D. Chem. Rev. 1995, 95, 1953.  
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di-aniônicas reativas. Essas espécies geradas são utilizadas como blocos de síntese na 

preparação de moléculas funcionalizadas. 

A síntese de tetrahidrofuranos via ciclização de 1,4-dióis em meio ácido foi 

realizada utilizando ácido p-toluenossulfônico em diclorometano (Esquema 46), e 

diferentes exemplos de dióis e condições experimentais foram empregadas para 

preparação destes compostos (Tabela 5). 

 

R1 R3

OH

OHR2
   p-TSOH (cat)

CH2Cl2 condições

OR3 R1

R2

 
(Esquema 46) – Síntese de tetrahidrofuranos substituídos 

 

O mecanismo que rege a ciclização desses 1,4- dióis aos respectivos éteres 

cíclicos, é do tipo SN1. Carbonos carbinólicos benzílicos e furfurílicos, formam 

carbocátions estabilizados, e esses são capazes de ser capturados 

intramolecularmente pelo segundo grupo hidroxila, na formação dos tetrahidrofuranos 

(Esquema 47). 142 
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(Esquema 47) – Provável mecanismo de ciclização de 1,4-dióis. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Mudryk, B.; Cohen, T. J. Org. Chem. 1989, 54, 5657. 
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Diferentes exemplos de dióis foram submetidos à reação de eterificação, e os 

resultados, seus rendimentos e condições experimentais estão ilustrados na Tabela 5. 

 

(Tabela 5) – Ciclização de 1,4-dióis. 

Diol R1 R2 R3 Tempo Rendimento (%) 

65 Ph H Me 10 ha 89 
71 Ph H H 10 ha 88 
68 Ph Me Me 15 minb 85 
74 Ph Me H 15 minb 80 
69 Ph Ph Me 2 hc 77 
75 Ph Ph H 2 hc 83 
66 C4H3O H Me 2 minc 74 

a Refluxo. b Temperatura Ambiente. c Banho de gelo. 

 

 A título de exemplo, apresentaremos a análise dos dados de RMN 1H e 13C do 

composto (66a). 

A Figura 31 ilustra o espectro de RMN 13C do composto (66a). 

A mistura dos diastereoisômeros, fez com que os sinais do espectro de 13C se 

desdobrassem e aparecessem duplicados. Para os dois carbonos carbinólicos do anel 

furânico, observam-se quatro sinais com deslocamentos em δ 73,4; 74,0; 75,3 e 76,1 

ppm. Os dois carbonos carbinólicos do anel furfurílico apresentam quatro sinais: δ 

142,1; 142,2; 155,0 e 155,4 ppm. 
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(Figura 31) – Espectro de RMN 13C do composto 66a 

 

O espectro de Dept 135 do composto 66a está representado na Figura 32. Nele 

observam-se seis sinais correspondentes a carbonos carbinólicos, dentre os quais 

quatro correspondem aos carbonos carbinólicos (CH) do anel furânico, e dois 

correspondem ao carbono carbinólico (CH) do anel furfurílico. 

 



Resultados e Discussão 

 

67

 
(Figura 32) – Espectro e ampliação dos sinais de 13C do composto (66a) 

 

Na ampliação dos sinais de RMN 1H do composto 66a, é possível observar dois 

dubletos referentes ao grupamento metila (Ha) ligado diretamente ao carbono 

carbinólico. Os respectivos deslocamentos químicos desses dubletos são observados 

em δ 1,27 e 1,31 ppm. Um duplo quintupleto também é observado, e essa multiplicidade 

corresponde aos sinais de hidrogênio (Hb) de um dos diastereoisômeros ligado ao 

carbono carbinólico do anel furânico (Figura 33). 

 
(Figura 33) – Ampliação dos sinais de RMN -1H do compostos 66a 
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Outros sinais observados no espectro de RMN 1H estão ampliados na Figura 34. 

Dois tripletos correspondem ao outro hidrogênio carbinólico do anel tetrahidrofurânico 

(Hc). Esses hidrogênios têm deslocamentos de δ 4,88 e 5,03 ppm. O duplo dubleto em δ 

7,37 ppm que é referente ao hidrogênio carbinólico vinílico do anel furfurílico (Hd), com 

J3 = 1,8 Hz e acoplamento em W, J4 = 0,9 Hz também é observado. 

 

 
(Figura 34) - Ampliação dos sinais de RMN 1H do compostos 66a 

 

3.5 Resolução cinética enzimática do (+/-)-4-butilteluro-2-butanol (63) 
 

Estudos recentes realizados no grupo do Prof. Comasseto,143 mostram que 

microorganismos podem ser empregados em reações estereosseletivas com vários 

substratos orgânicos contendo calcogenetos em sua estrutura. Esses trabalhos 

comprovam que lipases toleram bem substratos sintéticos contendo um átomo de 

selênio em sua estrutura, e a resolução cinética enzimática desses compostos 

utilizando solvente orgânico se mostra eficiente.144 

Com base nisso, submetemos um de nossos hidroxiteluretos (63) à resolução 

cinética enzimática com CAL-B em solvente orgânico, de acordo com o Esquema 48. 

 

                                                 
143 (a) Comasseto, J. V.; Omori, A. T.; Porto, A. L. M.; Andrade, L. H. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 473; (b) Andrade, 
L. H.; Omori, A. T.; Porto, A. L. M.; Comasseto, J. V. J. Mol. Catal. B. Enzym. 2004, 29, 47. (c) Comasseto, J. V.; 
Andrade, L. H.; Omori, A. T.; Asis, L. F.; Porto, A. L. M. J. Mol. Catal. B. Enzym. 2004, 29, 55. 
144 Costa, C. E.; Clososki, G. C.; Barchesi, H. B.; Zanotto, S. A.; Nascimento, M. G.; Comasseto, J. V. Tetrahedron 
Asymm. 2004, 15, 3945. 
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OH

Ten-Bu
OAc  CAL-B,

Solvente
*

OAc

Ten-Bu*

OH

Ten-Bu OH

O  
(Esquema 48) – Resolução cinética enzimática do (+/-)- 4-butilteluro-2-butanol (63) 

 

 Nossos primeiros testes de resolução foram feitos utilizando n-hexano como 

solvente, pois esse é o solvente mais utilizado para essa finalidade.144 Os resultados 

preliminares das resoluções mostraram-se positivos, e bons excessos enantioméricos 

foram observados. No entanto, baixos rendimentos químicos foram obtidos e o que se 

observou foi a formação de um sólido branco no meio reacional, o que acreditamos ser 

um teluróxido (produto de decomposição do telureto). Com base nisso, testamos a 

utilização de THF como solvente na etapa de resolução, pois esses compostos 

apresentaram boa estabilidade nesse solvente. Os produtos da resolução foram obtidos 

em rendimentos químicos de 36% para o acetato e 30% para o álcool, e os excessos 

enantioméricos obtidos estão representados na Tabela 6  

 

(Tabela 6) – Resolução cinética enzimática do (+/-)-4-butilteluro-2-butanol (63) 

Solvente Tempo (h) Conversão e.e. álcool e.e. acetato 

n-hexano 1 45 80 96 

n-hexano 4 49 90 95 

THF 8 48 93 99 

THF 12 50 99 98 

 

 As reações foram monitoradas por cromatografia gasosa (12 horas), e os 

excessos enantioméricos determinados, analisando os correspondentes acetatos, pois 

sob várias condições não foi obtida boa resolução para o álcool nas colunas quirais 

utilizadas (fases estacionárias: β e γ ciclodextrina) dessa forma o álcool não 

biotransformado foi separado do acetato por coluna cromatográfica e convertido no 
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correspondente acetato por derivatização com anidrido acético em piridina (Esquema 

49) (Figura 35). 
OH

Ten-Bu
OAc  CAL-B,

THF, 12h

*
OAc

Ten-Bu
*

OH

Ten-Bu

*
OAc

Ten-Bu

antipodas

Análise em 
CG quiral

anidrido acético
      piridina

 
(Esquema 49) – Preparação dos acetatos e análise em CG quiral. 

 

               
OH

Ten-Bu

OAc  CAL-B,

THF, 12h

*
OAc

Ten-Bu
*

OH

Ten-Bu

*
OAc

Ten-Bu

anidrido acético
      piridinaA

B             
(Figura 35) – Determinação do e.e dos acetatos A e B. 

 

A coluna quiral utilizada na separação dos acetatos, foi a Varian ChromopackT-M 

Chirasil-Dex CB (β-Cyclodextrin packing) com as dimensões (25 m x 0.25 mm x 0.25 

μm), usando H2 como gás de arraste e a rampa de aquecimento empregada foi, 60 0C -

190 0C (5 0C / min). 
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Tanto o álcool quanto o acetato foram separados em coluna de sílica gel, e seus 

valores de desvio óptico determinados. O álcool (que não reagiu na etapa de resolução) 

apresenta desvio óptico de [α]D22 =+7 (c 1.0; CH2Cl2) para um e.e de 99%, e o acetato 

correspondente apresenta valor de desvio óptico de [α]D22 = +18 (c 1.0; CH2Cl2) para 

um e.e de 98%.  

A resolução do composto (63) e de outros teluretos foram então realizados145, e 

aplicação desses na preparação de lactonas e espirocetais quirais será discutida 

adiante. 

 

3.5.1 Determinação da configuração absoluta do 4-butilteluro-2-butanol 
biotransformado (63) 

 

Uma série de hidroxicalcogenetos foram anteriormente alvo de estudos de 

resolução cinética enzimática no grupo do Prof. Comasseto.144 Nesses trabalhos, a 

configuração absoluta dos enantiômeros foi determinada por éster de Mosher.144,146 Nos 

casos em que CAL-B foi usado como biocatalisador, houve sempre enantiopreferência 

pelo isômero (R) da mistura racêmica (Esquema 50).  

 
OH
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(Esquema 50) 

 

 

 

                                                 
145 Dos Santos, A. A.; Costa, C. E.; Princival, J. L.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Asymm. 2006, artigo submetido. 
146 Dale, J. A.; Mosher, H. S. J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 512. 
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3.5.1.1 Preparação da (R)-(+)-γ-valerolactona (78) 

 

A (R)-(+)-γ-valerolactona (78) foi preparada, utilizando o enantiômero que reagiu 

na etapa de resolução com CAL-B. Como esse enantiômero se encontrava na forma do 

acetato, foi preciso hidrolisar a função éster e utilizar o álcool (63) obtido, na preparação 

da δ-valerolactona correspondente. 

O hidroxitelureto 63 em sua forma enantiomericamente enriquecida, foi 

convertido na correspondente lactona quiral de acordo com o método já apresentado, e 

sua configuração absoluta foi determinada indiretamente por comparação com dados 

de desvio óptico de literatura do produto natural147 (Esquema 51). 

 

*

OH

BuTe

1) BuLi
2) CO2
3) H+

*
O

O
(R) ou (S)?

Análise polarimétrica

*

OAc

BuTe
K2CO3 / MeOH

(S)
O

O

Literaturacomparação

[α]D23 = -26 (c 1,0; CHCl3),

e.e. = 74% 

[α]D23 = +30 (c 1,0; CHCl3), 

e.e. = 98% 

 
(Esquema 51) – Determinação da configuração absoluta do álcool 

biotransformado 

 

Por analogia foi determinado que, do processo de resolução com CAL-B, o 

enantiômero do álcool convertido pela enzima é “R”. 

 

 

 

 

                                                 
147 Clososki, G. C.; Costa, C. E.; Missio, L. J.; Cass, Q. B.; Comasseto, J. V. Synthetic Comm. 2004, 34, 817. 
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3.5.1.2 Preparação da (S)-(-)-γ-valerolactona (78) 

 

A preparação da (S)-(-)-γ-valerolactona foi realizada, utilizando o enantiômero 

que não reagiu na resolução do composto (2) utilizando CAL-B. O e.e da lactona 

preparada foi determinado por análise cromatográfica (Figura 36) utilizando a coluna 

Varian ChromopackT-M Chirasil-Dex CB (β-Cyclodextrin packing) com as dimensões (25 

m x 0.25 mm x 0.25 μm), usando H2 como gás de arraste e a rampa de aquecimento 

600C -190 0C (5 0C / min). 

   
(Figura 36) – Determinação do e.e da (S)-(-)-γ-Valerolactona 78 preparada 

 

O e.e observado para a (S)-(-)-γ-Valerolactona (78) preparada foi de 99%, o que 

comprova que, na etapa de formação da espécie di-aniônica 63b’, o e.e. do centro 

estereogênico não foi afetado (Esquema 52). 

O rendimento químico isolado da (S)-(-)-γ-Valerolactona (78) foi de 52%, e o 

rendimento calculado por CG, de 64% (utilizando a butirolactona como referência de 

padrão interno). 
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e.e 99%

(78)

(63b')

 
(Esquema 52) – Síntese da (S)-(-)-γ-Valerolactona 78 
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Com isso, pôde-se determinar por analogia que o álcool proveniente da 

resolução tem sua configuração absoluta como (S) e o desvio óptico observado para 

este composto foi de [α]D22 =+7 (c 1.0; CH2Cl2) para um e.e de 99%. 

Já o acetato correspondente tem sua configuração absoluta como (R) e desvio 

óptico observado de [α]D22 = +18 (c 1.0; CH2Cl2) para um e.e de 98%.  

A Figura 37 ilustra as estruturas e suas respectivas estereoquímicas definidas. 

 
OH

Ten-Bu(S)

OAc

Ten-Bu(R)

e.e 99%

e.e 98%

(S)-(+)-1-(butilteluro)-3-butanol

(R)-(+)-O-acetil-1-(butilteluro)-3-butanol

 
(Figura 37) 

 

3.5.2 Síntese do 2(R),7(S)-dimetil-1,6-dioxaspiro[4.4]nonano (91a) 
 

A preparação de espirocetais quirais tem despertado a atenção de um 

considerável número de químicos orgânicos, e o controle da estereoquímica do centro 

espiro tornou-se um desafio. Com isso, vários métodos de obtenção de espirocetais 

quirais foram desenvolvidos.148 

Fazendo uma análise retrossintética do composto (91a), representada no 

Esquema 53, pôde-se idealizar uma seqüência sintética que faria uso do hidroxitelureto 

63 que seria convertido no di-ânion, e este submetido à reação com a lactona 78, 

produzida a partir do mesmo hidroxitelureto. 

 

                                                 
148 (a) Uchiyama, M.; Oka, M.; Harai, S.; Ohta, A. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 1931; (b) Brimble, M. A.; Farès, F. 
A. Tetrahedron 1999, 55, 7661; (c) Boiteau, J. –G.; Van de Weghe, P.; Eustache, J. Tetrahedron 2001, 57, 563; (d) 
Boivin, T. L. B. Tetrahedron 1987, 43, 3309. 
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Ciclização de 1,4-diol

O

O

O

O
(R)

(S)

O M

(R)(S)

OH

TeBu

O M

(S)
CO2

OH

TeBu

(91a)

(R)-(63)

(S)-(63)

(R)

OH

(S)O
OH

M

M

Adição 1,2-
reagente organocério

Adição 1,2-
reagente organolítio

 
(Esquema 53) – Análise retrossintética do espirocetal 91a 

 

Com os enantiômeros (R)-63 e (S)-63 obtidos em excelentes e.e., e as condições 

experimentais de síntese tanto da lactona quanto do espirocetal determinadas e 

otimizadas, preparou-se o espirocetal 91a, utilizando agora os precursores sintéticos 

quirais como representado no Esquema 54. 

 

OH

Ten-Bu
O

O

(S)

OAc

Ten-Bu

OH

Ten-Bu
O CeCl2Cl2CeK2CO3 / MeOH

1) n-BuLi
2)CO2
3)H+ (S)

1) n-BuLi
2)CeCl3

(R)
(R) (R)

O

O
(R)

(S)A

A

B

B

Syn:Anti / 1:1

(91a)

98% e.e

99% e.e 99% e.e

 
(Esquema 54) – Síntese do espirocetal 91a 
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Uma análise comparativa dos dados de RMN 1H e 13 C foi feita entre o racemato 

(composto 91) e os diastereoisômeros do 91a. 

A comparação dos dados de RMN 1H na região das metilas (Figura 38) mostra 

que para o racemato (91), observam-se quatro dubletos, com deslocamentos de δ  1,16; 

1,17; 1,25 e 1,26 ppm respectivamente. 

Esses dubletos são referentes às duas metilas do composto 91 em sua mistura 

racêmica, enquanto que para o composto 91a, observam-se apenas dois dubletos, um 

dubleto em δ 1,17 ppm e outro em δ 1,26 ppm.  

       
(Figura 38) – Ampliação e comparação dos sinais de RMN 1H na região das 

metilas de 91 e 91a 
 

A proporção dos isômeros observados para 91a, estava numa relação de 1:1. 

Na região do espectro em que aparecem os sinais correspondentes aos 

hidrogênios carbinólicos (Figura 39), observa-se para o racemato 91 um multipleto com 

deslocamento entre δ 4,0 – 4,27 ppm, e para a mistura dos isômeros do composto 91a 

aparecem três sextupletos, um em δ 4,09 ppm, outro em 4,10 ppm e outro em 4,23 

ppm.  

  
(Figura 39) – Ampliação e comparação dos sinais carbinólicos de 91 e 91a 
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A existência de dois sextupletos para um hidrogênio carbinólico em 91a, é devida 

à formação dos isômeros que estão numa relação Syn:Anti com relação ao oxigênio 

(Figura 40).   
(R) O

O
(S)

(R) O
(S)O(R)

(S) O
(S)

O(R)

 
(Figura 40) – Relação Syn:Anti dos enantiômeros de 91a 

 

A comparação dos dados de RMN 13C mostra que, para o racemato 91, são 

observados seis sinais referentes a carbonos carbinólicos, enquanto que para a mistura 

Syn:Anti de 91a aparecem apenas três (Figura 41). 

 
(Figura 41) – Ampliação dos sinais de RMN 13C dos carbonos carbinólicos de 91 

e 91a 
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O racemato 91 também foi comparado com o produto proveniente da reação com 

os precursores quirais 91a, via cromatografia gasosa utilizando a coluna quiral Varian 

ChromopackT-M Chirasil-Dex CB (β-Cyclodextrin packing) com as dimensões (25 m x 

0.25 mm x 0.25 μm), usando H2 como gás de arraste e a rampa de aquecimento 60 0C -

190 0C (5 0C / min) (Figura 42). 

 

 
 

 
(Figura 42) – Comparação cromatográfica entre 91 e 91a 

 
As condições cromatográficas a que foi submetido o espirocetal, mostraram-se 

eficientes e os possíveis isômeros foram separados. 

Analisando a integração dos picos de 91a no cromatograma obtido, foi possível 

determinar que a soma das áreas dos isômeros com a relação Syn:Anti está em um 

excesso de 97% em relação aos outros possíveis isômeros da molécula132b.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusões e perspectivas 
____________________________________________________________ 
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 Butilteluretos γ-funcionalizados foram preparados em bons rendimentos 

químicos, em apenas uma etapa reacional. A função hidroxila presente na estrutura da 

molécula também nos permitiu isolar e caracterizar o composto 62a, pois seu análogo 

carbonílico é de difícil obtenção. 

H

O

Te

OH

Te

(62a)

NaBH4

Instável  
  

Os estudos realizados de aplicação sintética desses compostos, nos permitem concluir 

que os mesmos são bons precursores de espécies 1,4-di-aniônicas. As entidades di-

litiadas preparadas também apresentaram boa reatividade frente a variados tipos de 

eletrófilos. As espécies di-litiadas também foram convertidas em seus derivados 

lantanídicos de cério. A reação desses diânions com lactonas permitiu a preparação de 

espirocetais em bons rendimentos químicos. Os reagentes organolítio funcionalizados 

também foram empregados na preparação de cianocupratos de ordem superior e esses 

reagentes apresentaram boa reatividade com cicloexenona. 

 Esses estudos permitiram a preparação de espécies di-aniônicas funcionalizadas 

que puderam ser transferidas a diferentes eletrófilos. A reatividade dessas espécies foi 

“modulada” por uso de contra-íons apropriados: Li, CeCl2 e “Cu”. 

 Quando o composto 63 foi submetido à resolução utilizando enzimas, bons 

rendimentos químicos e excelentes excessos enantioméricos foram obtidos, e a reação 

desses com dois equivalentes de reagente alquil lítio não afetou o centro estereogênico, 

pois os e.e. das lactonas obtidas foram conservados. Isso também pôde ser observado 

na preparação do espirocetal 91a, pois esse foi obtido numa mistura de apenas um de 

seus três diastereoisômeros possíveis. 

 Isso abre perspectivas para que outros substratos contendo telúrio em sua 

estrutura possam ser empregados como fontes de reagentes organometálicos 

funcionalizados, que permitam a introdução de “fragmentos” mais complexos a 

substratos eletrofílicos. Um exemplo é o apresentado a seguir: 

 
O

TeBu
OM Li1) Base (RM)

2) BuLi  
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Generalidades  
 As análises de RMN 1H a 300 MHz, RMN 13C a 75 MHz e 125Te foram realizadas 

em um espectrômetro VARIAN UNIT PLUS-300 (DQF-UFPE); RMN 1H a 200 MHz e 

RMN 13C a 50 MHz foram realizadas em um espectrômetro BRUKER® AC 200 (IQ-

USP). 

 As análises de cromatografia gasosa foram feitas em equipamentos Hewlett-

Packard (HP®) 5890(II) e Shimadzu® GC17 (análise quiral), ambos utilizando detector 

por ionização em chama (FID) e H2 como gás de arraste. 

 As análises de massa foram realizadas em um equipamento Shimadzu QP 

5050A MS/MS acoplado a um CG, utilizando He como gás de arraste. 

 A coluna utilizada para as análises de CG e CG/MS foi a DB-5 VARIAN® (5%-

Phenyl-methylpolysiloxane), com as dimensões 25 m X 0.25 mm X 0.25 μm. 

 A coluna quiral utilizada para as análises foi a VARIAN® ChromopackTM Chirasil-

Dex CB (β-ciclodextrina) com as dimensões 25 m X 0.25 mm X 0.25 μm. 

 Os ângulos de desvio óptico foram medidos em um polarímetro digital da marca 

Jasco DIP 370. 

 Os solventes utilizados foram de grau comercial e foram previamente tratados de 

acordo com a literatura.149 

 As purificações em coluna de sílica foram feitas utilizando sílica gel 70-230 mesh 

ASTM Merck®. 

 As análises em CCD foram feitas utilizando cromatoplacas de alumínio AL TLC 

20 X 20 cm, sílica gel F254 Merck®, e os sistemas de revelação empregados foram: 

Câmara de Iodo molecular e solução contendo 1g de vanilina, 1 mL de H2SO4 e 100 mL 

de MeOH. 

 As cromatoplacas com indicador de fluorescência foram reveladas utilizando uma 

lâmpada U.V. com emissão em 254 nm. 

 As purificações em coluna utilizando sílica gel, foram realizadas conforme 

descrição da literatura.150 

 Os procedimentos experimentais relatados referem-se aos melhores resultados 

obtidos. 

                                                 
149 Perrin, D. D.; Armarego, W. L. F. Purification of laboratory chemicals Pergamon Press, New York 1988. 
150 Still, W. C.; Kahn, M.; Mitra, A. J. Org. Chem. 1978, 43, 2923. 
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5.1.Preparação da 4-butilteluro-2-butanona (62) 
 

Reação de hidroteluração entre Metil-vinil-cetona (MVK) e “n-butiltelurol” 
 
 À uma suspensão de Teo (0,638 g, 5 mmol) em THF (10 mL), a temperatura 

ambiente, foi adicionada lentamente solução de n-BuLi (2,96 mL, 5mmol, 1,69 mol/L em 

hexano). À solução amarela resultante, foi adicionado água deaerada (0,225 mL, 12,5 

mmol). A mistura foi refrigerada com banho de gelo e metil vinil cetona (MVK) (0,415 

mL, 5 mmol) foi adicionada numa porção. A mistura foi aquecida à temperatura 

ambiente e mantida sob agitação por 30 min. Após esse tempo adicionou-se solução 

saturada de cloreto de amônio (10 mL) seguida da adição de acetato de etila (5mL). As 

fases foram então separadas e a fase orgânica lavada com sol. saturada de cloreto de 

amônio (2X 5mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio, filtrada e os 

solventes removidos em evaporador rotatório. O material resultante foi submetido à 

purificação em coluna cromatográfica, utilizando uma mistura de cicloexano : acetato de 

etila (10:1) previamente deaerados. Foi obtido 1,07 g (83%) do cetotelureto 62. 

 
O

Te
(62)

C8H16OTe, M = 258,03 g/mol  
 

Dados analíticos do 4-butilteluro-2-butanona (62): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,92 (t, J = 7,4 Hz, 3H); 1,38 (sext, J = 7,4Hz, 2H); 

1,73 (quint, J = 7,4 Hz, 2H); 2,15 (s, 3H); 2,64-2.73 (m 4H); 3,03 (t, J = 7,4 Hz, 2H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ -7,0; 3,4; 13,3; 25,0; 29,8; 34,3; 46,4; 207,8. GCMS: 

m/z (intensidade relativa) 258 (M+, 7%); 71 (40%); 57 (24%); 55 (26%); 43 (100%). 
125Te NMR (157,79 MHz, CDCl3, 250C Ph2Te2, ppm)  δ 302,45. 
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5.2.Preparação do 4-butilteluro-2-butanol (63) 
 
Redução do composto (62) com NaBH4 
 
 Em um balão com capacidade para 20 mL foram adicionados 0,767 g (3 mmol) 

do composto 62 e 5 mL de MeOH. A solução foi mantida sob agitação por 5 min. e à ela 

foi adicionado 0,114 g (3 mmol) de NaBH4. O meio reacional foi deixado sob agitação 

por um período de 30 min. Após consumo da cetona 62, foram adicionados 

sequencialmente H2O (3 mL), sol. sat. de NH4Cl (3 mL) e acetato de etila (5mL). As 

fases foram separadas em funil de separação e a fase orgânica foi lavada com sol sat. 

de NH4Cl (2 x 3mL). A fase aquosa resultante foi lavada com acetato de etila (2 x 3mL). 

As fases orgânicas foram combinadas, secas com sulfato de magnésio, concentradas e 

purificadas em coluna de sílica gel, utilizando cicloexano : AcOEt / 4:1 (deaerado), 

obtendo-se 0,688 g do 4-butilteluro-2-butanol (63) em 89% de rendimento. 

 
OH

Te
(63)

C8H18OTe, M = 258,04 g/mol  
 

Dados analíticos do 4-butilteluro-2-butanol (63):  
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,89 (t, J3 = 7,5 Hz, 3H); 1,18 (d, J3 = 6 Hz, 3H); 

1,35 (sext, J3 = 7,5 Hz, 2H); 1,64-1,75 (m, 2H); 1,81-1,89 (m 2H); 2,55-2,69 (m, 4H); 

3,80 (sext, J3 = 6Hz, 1H).  
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ -2,3; 2,7; 13,3; 23,2; 25,0, 34,2; 41,2; 69,1. GCMS: 

m/z (intensidade relativa) 260 (M+2, 13%); 258 (M+ 13%); 256 (7%); 255 (3%); 254 (2%); 

215 (3%); 215 (3%); 186 (8%); 72 (5%); 57 (73%); 55 (100%); 45 (44%). 
125Te NMR (157,79 MHz, CDCl3, 250C Ph2Te2, ppm)  δ   251,43.  
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5.3.Preparação “one pot” do 4-butilteluro-2-butanol (63) 
 

 À uma suspensão de Teo (5,104 g, 40 mmol) em THF (80 mL), a temperatura 

ambiente, foi adicionado lentamente solução de n-BuLi (23,67 mL, 40mmol, 1,69 mol/L 

em hexano). À solução amarela resultante, foi adicionado água deaerada (1,8  mL, 100 

mmol). A mistura foi refrigerada com banho de gelo e metil vinil cetona (MVK) (3,32 mL, 

40 mmol) foi adicionada numa porção. A mistura foi aquecida à temperatura ambiente e 

mantida sob agitação por 30 min. Após esse tempo NaBH4 (1,52 g, 40 mmol) foi 

adicionado e a mistura foi gentilmente aquecida. Após 10 min. a mistura foi refrigerada 

e água deaerada (20 mL) foi adicionada lentamente num período de 20 min. Quando a 

evolução de gás cessou, foram adicionados mais 40 mL de água. A mistura foi 

vigorosamente agitada e então as fases foram separadas. A fase orgânica foi lavada 

com sol. sat. de NH4Cl (2 x 10 mL). A fase aquosa foi lavada com acetato de etila (2 x 

10 mL). As fases orgânicas foram reunidas e secas com sulfato de magnésio, filtrada e 

os solventes foram removidos em evaporador rotatório. O material resultante foi 

submetido à purificação em coluna cromatográfica utilizando uma mistura de cicloexano 

: acetato de etila (4:1) previamente deaerados. Foi obtido 7,7 g (74%) do hidroxitelureto 

63. 

 

5.4.Preparação “one pot” do 3-butilteluro-1-propanol (64) 
 

 À uma suspensão de Teo (3,828 g, 30 mmol) em THF (60 mL), à temperatura 

ambiente, foi adicionado lentamente solução de n-BuLi (17,75 mL, 30mmol, 1,69 mol/L 

em hexano). À solução amarela resultante, foi adicionada água deaerada (1,35  mL, 75 

mmol). A mistura foi refrigerada com banho de gelo e acrilato de metila (2,70 mL, 30 

mmol) foi adicionado numa porção. A mistura foi aquecida à temperatura ambiente e 

mantida sob agitação por 30 min. Após esse tempo LiAlH4 (3,42 g, 90 mmol) foi 

adicionado em três porções: 0,47; 1,0 e 1,95 g respectivamente. Então, o meio 

reacional foi aquecido em um banho de óleo até leve refluxo e a reação de redução 

acompanhada via CCD (20 min). O sistema foi resfriado e água deaerada (10 mL) foi 

adicionada lentamente durante 30 min., até que todo o hidreto do meio reacional fosse 

consumido. 
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 O resíduo formado foi filtrado e lavado com éter etílico (2 X 30 mL). A fase 

orgânica foi lavada com sol. sat. NH4Cl (2 x 10 mL) e as fases separadas em funil de 

separação. A fase aquosa foi lavada com acetato de etila (2 x 20mL). As fases 

orgânicas foram reunidas e secas com sulfato de magnésio, filtradas e os solventes 

foram removidos em evaporador rotatório. O material resultante foi submetido à 

purificação em coluna cromatográfica utilizando uma mistura de acetato de etila : 

cicloexano (3:1), ambos previamente deaerados. Foi obtido 5,75 g do 3-butilteluro-1-

propanol (64), em um rendimento de 78%. 

 

Te
(64)

C7H16OTe, M = 244,03

OH

 
 

Dados analíticos do 3-butilteluro-1-propanol (64):  
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,89 (t, J3 = 7,2 Hz, 3H); 1,36 (sext, J3 = 7,2 Hz, 2H); 

1,70 (quint, J3 = 7,5 Hz, 2H); 1,91-2,00 (m, 3H); 2,63 (t, J3 = 7,5 Hz); 2,66 (t, J3 = 7,5 

Hz); 3,66 (t, J3 = 6,3 Hz).  
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ -2,1; 2,8; 13,3; 25.0; 34,2; 34,6; 63,9. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 246 (M+2, 26%); 244 (M+ 24%); 242 (15%); 240 (3%); 

188 (6%); 186 (7%); 172 (23%); 170 (23%); 168 (13%); 144 (4%); 142 (2%); 130 (6%); 

126 (4%); 57 (100%); 41 (86%).  
125Te NMR (157,79 MHz, CDCl3, 250C Ph2Te2, ppm)  δ   244,45.  

 

5.5.Preparação “one pot” do 3-(sec-butilteluro)-1-butanol (62a) 
 

 Utilizou-se o mesmo procedimento experimental desenvolvido para preparar o 

composto (63), utilizando sec-butil lítio (12,5 mL, 10 mmol, 0,8 mol / L em hexano) e 2-

butenaldeído (0,7 g, 10 mmol). Foi obtido 1,87 g do 3-(sec-butilteluro)-1-butanol (62a), 

em um rendimento de 72%. 
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OH

Te

C8H18OTe, M = 260,04 g/mol
(62a)

 
 
Dados analíticos do 3-(sec-butilteluro)-2-butanol (62a) 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,98 (t, J3 = 7,2 Hz, 3H); 1,68 (d, J3 = 7,2Hz); 1,69 

(d, J3 = 7,2Hz); 1,73 (d, J3 = 7,2Hz); 1,74 (d, J3 = 7,2Hz);1,67-1,75 (m, 2H); 1,91-1,99 

(m, 2H); 3,23 (sext, J3 = 7,2 Hz, 1H); 3,34 (sext, J3 = 7,2 Hz, 1H); 3,77 (t, J3 = 6,3 Hz, 

2H).  

13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 13,7; 13,9; 21,1; 24,7; 24,8; 25,7; 25,8; 33,2; 33,3; 

42,6; 42,7; 62,4. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 260 (14%); 258 (13%); 256 (7%); 186 (15%); 184 

(13%); 181 (3%); 180 (2%); 57 (90%); 56 (12%); 55 (100%). 
125Te NMR (157,79 MHz, CDCl3, 250C Ph2Te2, ppm) δ  56,45.  

 
 
5.6 Procedimento geral de preparação dos di-ânions (63a) e (64a) 
 
Reação de troca Te / Li 
 

R

O LiLi

(63a), R = Me
(64a), R = H  

 

 Em um balão previamente seco em estufa e resfriado sob atmosfera de 

nitrogênio anidro, preparou-se uma solução contendo 4 mmol do hidroxitelureto (63) ou 
(64) em THF (8 mL). Essa solução foi então resfriada à -78oC e a ela foi adicionado n-

butil lítio (5,72 mL, 8 mmol, 1,4 mol / L em hexano) lentamente até total consumo do 

hidroxitelureto (63) ou (64), que foi acompanhado via CCD. 
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5.7 Procedimento geral de preparação dos di-ânions (63b) e (64b) 
 

R

O CeCl2Cl2Ce

(63b), R = Me
(64b), R = H  

Reação de transmetalação Li/Ce (III) 
 
5.7.1 Procedimento geral (A) 
 
 Em um balão contendo CeCl3 (anidro)130 (1,47 g, 6 mol) foi adicionado THF 

anidro (60 mL), uma suspensão foi formada. Esta suspensão foi deixada sob agitação 

por um período de 30 min à t.a. e então resfriada à -78oC, onde adicionou-se 3 mmol de 

hidroxitelureto (63) ou (64) e n-butillítio (4,72 mL, 6,6 mmol). O meio reacional foi 

deixado sob agitação por 2 h à -78oC e mais 1h à -40oC para total transmetalação 

Li/Ce, a solução apresentou coloração castanha. 

 

5.7.2 Procedimento geral (B) 
 

 Em um balão contendo CeCl3 (anidro)130 (1,47 g, 6 mol) foi adicionado THF 

anidro (60 mL), uma suspensão foi formada. Esta suspensão foi deixada em agitação 

por um período de 30 min a t.a. e então resfriada à -78oC, onde adicionou-se 3 mmol do 

di-ânion (63a) ou (64a). O meio reacional foi deixado sob agitação por 2 h à -78oC e 

mais 1h à -40oC para total transmetalação Li/Ce, a solução apresentou coloração 

castanha. 
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5.8 Procedimento geral de preparação de 1,4-dióis 
 

5.8.1 Preparação dos 1,4-dióis 65-70 
 
Adição 1,2 do di-ânion (63a) à carbonila de cetonas e aldeídos 
 
 Em um balão previamente seco com capacidade para 25 mL, foi adicionado 

benzaldeído (0,318 g, 3 mmol) e THF seco (3 mL). Essa solução foi resfriada à -78 oC e 

à ela foram adicionados 4 mmol do di-ânion (63a) preparado como no procedimento 

5.6. O meio reacional foi deixado sob agitação por um período de 30 min. à -78 oC e 

deixou-se atingir t.a. Para extração adicionou-se sol. sat. NH4Cl (4mL). As fases foram 

separadas em funil de separação, e a fase aquosa lavada com acetato de etila (2 X 5 

mL). As fases orgânicas foram reunidas, secas com sulfato de sódio e concentradas em 

evaporador rotatório. O material bruto obtido foi purificado em coluna de sílica gel 

utilizando como eluente uma mistura de AcOEt : cicloexano (2 :1), obtendo-se 0,48 g do 

diol (65), 89% de rendimento. 

 
OH

OH(65)

C11H16O2, M = 180 g/mol  
 

Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 1-fenil-1,4-pentanodiol (65) 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,13 (d, J3 = 6 Hz, 3H); 1,14 (d, J3 = 6 Hz, 3H); 1,36-

1,60 (m, 2H); 1,75-1,85 (m, 2H); 3,70-3,85 (m, 1H); 4,61 (dd, J3 = 7,8 e 5,1 Hz, 1H); 

4,66 (t, J3 = 6,3 Hz, 1H); 7,21-7,32 (m, 5H).  
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 23,2; 23,5; 34,7; 34,9; 35,9; 36,1; 67,6; 68,1; 73,9; 

74,5; 125,7; 125,8; 127,2; 127,3; 128,3; 144,6; 144,8. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 180 (M+, 4%); 161 (11%); 147 (4%); 129 (4%); 120 

(50%); 117 (15%); 107 (100%); 105 (32%); 91 (13%); 79 (70%); 77 (39%); 56 (25%); 51 

(11%); 45 (12%).  
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O mesmo procedimento experimental foi empregado na preparação dos dióis (66)-(70), 
com rendimentos químicos isolados e representados a seguir. 

 

Síntese do 1-(furan-2-il)-1,4-pentanodiol (66) a partir do 2-furaldeído, obtido em um 

rendimento de 92%. 

 

O

OH

OH

(66)

C9H14O3, M = 170,09 g/mol  
 

Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 1-(furan-2-il)-1,4-
pentanodiol (66):  
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,19 (d, J3 = 6 Hz, 3H); 1,20 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 

1,45-1,68 (m, 2H); 1,92-2,00 (m, 2H); 3,80-3,92 (m, 1H); 4,68-4,75 (m, 1H); 6,22-6,24 

(m, 1H); 6,31 (ddd, J3 = 3,3; 1,8 Hz; J4 = 0,3 Hz, 1H), 6,32 (ddd, J3 = 3,3; 1,8 Hz; J4 = 0,3 

Hz, 1H); 7,35 (dd J3 = 1,8 e J4 = 0,6 Hz); 7,36 (dd J3 = 1,8 e J4 = 0,6 Hz). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 23,3; 23,5; 31,5; 32,3; 34,6; 35,4; 67,5; 37,7; 67,8; 68; 

105,6; 105,7; 110,0; 141,7; 156,6; 156,7. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 152 (40%); 135 (4%); 119 (4%); 109 (8%); 108 (15%); 

107 (13%); 97 (100%); 96 (46%); 95 (95%); 94 (34%); 83 (12%); 82 (35%); 81 (30%); 79 

(46%); 69 (19%); 68 (31%); 56 (31%); 55 (20%). 

 

Síntese do 7,11-dimetil-2,5-di-hidróxi-10-dodeceno (67) a partir do citronelal, obtido 

em um rendimento de 77%. 

 
OH

OH

(67)

C14H28O2, M = 228,21 g/mol  
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Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 7,11-dimetil-2,5-di-hidroxi-
10-dodeceno (67): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,89 (d, J3 = 6,6 Hz, 3H); 0,90 (d, J3 = 6,6 Hz, 3H); 

1,07-1,54 (m, 9H);  1,20 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,60(s, 3H); 1,67 (s, 3H); 1,88-2,06 (m, 

2H); 3,68-3,79 (m, 1H); 3,79-3,90 (m, 1H); 5,08 (t, J3 = 7,2 Hz, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 17,6; 19,0; 20,0; 23,3; 23,6; 25,2; 25,3; 25,6; 28,8; 

29,2; 33,1; 33,9; 34,1; 34,7; 34,9; 35,8; 35,9; 36,6; 37,7; 44,6; 44,7; 45,0; 45,2; 67,9; 

68,4; 69,3; 69,7; 69,9; 70,3; 124,6; 131,2. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 228 (M+ 0,3%); 210 (1%); 192 (5%); 177 (7%); 143 

(28%); 125 (65%); 109 (55%); 95 (65%); 82 (100%); 69 (96%); 55 (66%); 45 (27%). 

 

Síntese do 2-fenil-2,5-hexanodiol (68) a partir da acetofenona (7), obtido em um 

rendimento de 73%. 

 

OH

OH

(68)

C12H18O2, M = 194,13 g/mol  
 
Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 2-fenil-2,5-hexanodiol (68):  
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,07 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,12 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 

1,28-1,46 (m, 2H); 1,52 (s, 3H); 1,53 (s, 3H); 1,80-2,00 (m, 2H); 3,68-3,75 (m, 1H); 7,18-

7,23 (m, 1H); 7,28-7,34 (m, 2H); 7,40-7,44 (m, 2H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 23,0; 23,6; 29,8; 30,1; 33,1; 33,2; 39,7, 40,5; 67,7; 

68,3; 74,1; 74,2; 124,7; 124,8; 126,1; 126,2; 127,9; 147,7; 148,1. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 194 (M+ 0,1%); 179 (6%); 161 (18%); 143 (8%); 131 

(6%); 121 (100%); 105 (71%); 91 (18%); 77 (29%); 56 (6%); 51 (10%). 
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Síntese do 1,1-difenil-1,4-pentanodiol (69) a partir da benzofenona, obtido em um 

rendimento de 74%. 

 

HO

HO

(69)

C17H20O2, M = 256,15 g/mol  
 
Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 1,1-difenil-1,4-pentanodiol 
(69): 
1H RMN: (200 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,14 (d, J3 = 6,1 Hz, 3H); 1,39-1,53 (m, 2H);  2,42 (t, 

J3 = 7,5 Hz, 2H); 3,82 (sext, J3 = 6,1 Hz, 1H); 7,15-7,44 (m, 10H). 
13C RMN (50 MHz, CDCl3, ppm) δ 23,7; 33,3; 38,1; 68,4; 77,9; 126,0; 126,1; 126,6; 

126,7; 128,1; 147,0; 147,3. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 256 (M+ 0,6%); 238 (0,8%); 183 (100%); 161 (4%); 

115 (5%); 105 (78%); 91 (6%); 77 (30%). 

 
 
Síntese do 3-hidróxibutil-1-cicloexanol (70) a partir da cicloexanona, obtido em um 

rendimento de 63%. 

 

OH

(70)

C10 H20O2, M = 172,15 g/mol

OH

 
 
Dados analíticos do 3-hidroxibutil-1-cicloexanol (70): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,19 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,4-1,63 (m, 14H); 3,74-

3,84 (m, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 22,2; 23,6; 25,7; 32,3; 37,0; 37,9; 68,4; 71,2. 
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GCMS: m/z (intensidade relativa) 172 (M+ 0,1%); 154 (0,4%); 129 (4%); 116 (10%); 111 

(44%); 99 (84%); 81 (61%); 69 (16%); 55 (100%). 
 
5.8.2 Preparação dos 1,4-dióis 71-77 
 
Adição 1,2 do di-ânion (64a) à carbonila de cetonas e aldeídos 
 
Utilizou-se o mesmo procedimento experimental empregado no item 5.8.2 na síntese 

dos dióis (65)-(70), utilizando agora o di-sal de lítio (64a) como espécie organometálica 

capaz de adicionar 1,2- à compostos carbonílicos: 

 

Síntese do 1-fenil-1,4-butanodiol (71) a partir do benzaldeído, obtido em um 

rendimento de 90%. 

 
OH

OH

(71)

C10H14O2, m = 166,1 g/mol  
 
Alternativamente, o diol (71) pode ser purificado via cristalização em n-hexano, ao invés 

de purificação em coluna de sílica 
 
Dados analíticos do 1-fenil-1,4-butanodiol (71): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,59-1,69 (m, 2H); 1,79-1,86 (m, 2H); 3,56-3,68 (m, 

2H); 4,58 (t, J3 = 6 Hz, 1H); 7,23-7,34 (m, 5H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 29,0; 36,3; 62,6; 74,1; 125,7; 127,3; 128,3; 144,6. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 166 (M+, 14%); 147 (4%); 130 (2%); 120 (7%); 107 

(100%); 91 (6%); 79 (67%); 51 (11%).  

 
Síntese do 1-(furan-2-il)-1,4-butanodiol (72) a partir do 2-furfuraldeido, obtido em um 

rendimento de 89%. 
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O
OH

OH

(72)

C8H12O3, M = 156,08 g/mol  
 
Dados analíticos do 1-(furan-2-il)-1,4-butanodiol (72): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,61-1,71 (m, 2H); 1,89-1,97 (m, 2H); 3,57-3,70 (m, 

2H), 4,70 (dd, J3 = 7,5 e 5,4 Hz, 1H); 6,22 (d, J3 = 3,0 Hz, 1H); 6,31 (dd, J3 = 3,0 e 1,8 

Hz, 1H); 7.34-7.35 (m, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 28,8; 32,7; 62,4; 67,5; 105,7; 110,1; 141,7; 156,8. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 156 (M+, 8%); 138 (3%); 110 (16%); 97 (100%); 82 

(4%); 69 (11%). 

 

Síntese do 6,10-dimetil-1,4-di-hidróxi-9-undeceno (73) a partir do citronelal, obtido em 

um rendimento de 72%. 

 
OH

OH

(73)

C13H26O2, M = 214,19  
 
Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 6,10-dimetil-1,4-di-hidróxi-
9-undeceno (73): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,87 (d, J3 = 6,6 Hz, 3H); 0,88 (d, J3 = 6,6 Hz, 3H); 

1,02-1,74 (m, 11H);  1,57 (s, 3H); 1,65 (s, 3H); 1,85-2,05 (m, 2H); 3,53-3,71 (m, 3H); 

5,06 (t, J3 = 6,9 Hz, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 17,5; 19,0; 20,0; 25,2; 25,3; 25,6; 28,8; 29,0; 29,2; 

34,4; 35,1; 36,7; 37,7; 44,8; 44,9; 62,6; 69,2; 69,6; 124,7; 131,0; 131,1.  

GCMS: m/z (intensidade relativa)  214 (M+, 0,1%); 196 (1%); 155 (1%); 140 (5%); 129 

(21%); 111 (40%); 109 (40%); 95 (38%); 82 (100%); 69 (68%); 55 (40%). 
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Síntese do 4-fenil-1,4-pentanodiol (74) a partir da acetofenona, obtido em um 

rendimento de 79%. 

 

OH
HO

C11H16O2, M = 180,12 g/mol

(74)

 
 
Dados analíticos do 4-fenil-1,4-pentanodiol (74): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,43-1,52 (m, 2H); 1,54 (s, 3H); 1,81-2,03 (m, 2H); 

3,50-,360 (m, 2H); 7,18-7,43 (m, 5H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 27,0; 30,6; 41,1; 62,8; 74,2; 124,8; 126,3; 128,0; 

147,8.  

GCMS: m/z (intensidade relativa) 180 (M+, 0,1%); 165 (2%); 147 (9%); 121 (100%); 105 

(26%); 91 (6%); 77 (17%); 51 (7%). 
 
Síntese do 1,1-difenil-1,4-butanodiol (75) a partir da benzofenona, obtido em um 

rendimento de 83%. 

 

HO
OH

(75)
C16H18O2, M = 242,13 g/mol  

 
Dados analíticos do 1,1-difenil-1,4-butanodiol (75): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,51-1,60 (m, 2H); 2,4 (dd, J3 = 7,5 e 7,2 Hz, 2H); 

3,61 (t, J3 = 6,0 Hz, 2H); 7,17-7,42 (m, 10H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 27,1; 38,9; 63,0; 77,8; 126,1; 126,7; 128,1; 147,1.  
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Síntese do 4-(4-clorofenil)-1,4-pentanodiol (76) a partir da 4-cloroacetofenona (11), 
obtido em um rendimento de 72%. 

 

Cl

HO
OH

(76)

C11H15ClO2, M = 214,08  
 
Dados analíticos do 4-(4-clorofenil)-1,4-pentanodiol (76): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,41-1,45 (m, 2H); 1,48 (s, 3H); 1,77-1,97 (m, 2H); 

3,46-3,60 (m, 2H); 7,25 (d, J3 = 8,7Hz, 2H), 7,32 (d, J3 = 8,7Hz, 2H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 26,8; 30,5; 41,0; 62,6; 73,8; 126,4; 128,1; 132,0; 

146,4. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 214 (M+, 0,2%); 199 (2%); 181 (9%); 155 (100%); 139 

(23%); 111 (8%); 91 (3%); 77 (7%); 51 (5%). 

 

Síntese do 4-isobutil-6-metil-1,4-heptanodiol (77) a partir da di-isobutilcetona, obtido 

em um rendimento de 81%. 

 

HO

OH

(77)

C12H26O2, M = 202,19 g/mol  
 

Dados analíticos do 4-isobutil-6-metil-1,4-heptanodiol (77): 
1H RMN: (200 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,95 (s, 6H); 0,97 (s, 6H); 1,41 (d, J3 = 3,95 Hz 4 H); 

1,54-1,67 (m, 4H); 1,77 (hept, J3 = 4,3 Hz, 2H), 3,64 (t, J3 = 5,8 Hz, 2H). 
13C RMN (50 MHz, CDCl3, ppm) δ 23,9; 24,7; 24,8; 27,1; 36,7; 48,5; 63,3; 75,5.  

GCMS: m/z (intensidade relativa) 202 (M+, 0,01%); 184 (0,8%); 143 (29%); 127 (80%); 

109 (6%); 85 (40%); 71 (36%); 57 (100%). 
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5.9 Procedimento geral de preparação de tetrahidrofuranos substituídos 
 
Ciclização de 1,4-dióis via catálise ácida. 
 

5.9.1 Síntese dos THF’s 65a e 71a 
 

Em um balão contendo 2 mmol do diól (65) ou (71) solubilizados em 2 mL de 

diclorometano, foi adicionado PTSA (catalítico). O sistema foi deixado sob agitação por 

5 min. e a ele acoplou-se um condensador para refluxo. A reação foi deixada sob 

aquecimento e agitação magnética “overnight”. A solução foi filtrada em coluna de sílica 

gel utilizando cicloexano puro como eluente, obtendo-se o éter (65a) ou (71a) com 

rendimentos de 89 e 88% respectivamente. 

 

O

(65a)

C11H14O, M = 162,1 g/mol  
 

Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 2-metil-5-fenil-
tetrahidrofurano (65a): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,33 (d, J3 = 6 Hz, 3H); 1,38 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 

1,56-1,79 (m, 1H); 1,80-1,95 (m, 1H); 2,04-2,21 (m, 1H); 2,25-2,44 (m, 1H); [4,18 (sext, 

J3 = 6,3, Hz); 4,37 (d.quint, J3 = 8,1 e 6,0 Hz), 1H]; [4,89 (t, J3 = 7,5 Hz); 5,05 (dd, J3
 = 

8,1 e 6,3 Hz), 1H]; 7,23-7,39 (m, 5H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 21,3; 21,5; 33,0; 34,2; 34,6; 35,6; 75,8; 75,9; 80,2; 

80,9; 125,5; 125,8; 126,9; 127; 128,1; 128,2; 143,4; 143,9. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 162 (M+, 93%); 147 (9%); 117 (56%); 105 (100%); 91 

(37%); 79 (49%); 56 (81%); 41 (38%). 
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O

(71a)
C10H12O, M = 148,09 g/mol  

 
Dados analíticos do 2-fenil-tetrahidrofurano (71a): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,78-1,90 (m, 1H), 1,99-2,09 (m, 2H); 2,30-2,41 (m, 

1H); 3,93-4,00 (m, 1H); 4,09-4,17 (m, 1H); 4,93 (t, J3 = 7,2 Hz, 2H); 7,25-7,37 (m, 5H).  
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 26,0; 34,6; 68,7; 80,7; 125,6; 127,1; 128,3; 143,5. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 148 (M+, 68%); 129 (3%); 117 (17%); 105 (100%); 91 

(24%); 77 (42%); 51 (28%). 

 

5.9.2 Síntese dos THF’s 68a e 74a 
 
 Em um balão contendo 2 mmol do diol (68) ou (74) solubilizados em 2 mL de 

diclorometano, foi adicionado PTSA (catalítico). O sistema foi deixado sob agitação por 

15 min. e filtrado em coluna de sílica gel, utilizando ciloexano puro como eluente, os 

éteres (68a) ou (74a) foram obtidos com rendimentos de 85 e 80% respectivamente. 

 

O

(68a)
C12H16O, M = 176,12 g/mol  

 

Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 2-5-dimetil-2-fenil-
tetrahidrofurano (68a): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,34 (d, J3 = 6.0 Hz, 3H); 1,54 (s, 3H); 1,55 (s, 3H); 

1,57-2,29 (m, 4H); [4,12 (sext, J3 = 6,3 Hz); 4,32 (d.quint, J3 = 8,4 e 6,0 Hz), 1H]; 7,19-

7,49 (m, 5H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 21,4; 21,8; 21,9; 29,8; 29,9; 31,1; 31,2; 33,3; 33,4; 

39,5; 40,7; 74,8; 75,3; 84,2; 84,4; 124,5; 124,7; 126,1; 127,8; 128,0; 148,6; 149,2. 
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GCMS: m/z (intensidade relativa) 176 (M+, 0,3%); 161 (89%); 143 (4%); 131 (6%); 117 

(35%); 105 (100%); 91 (19%); 77 (37%); 43 (62%). 

 
O

(74a)
C11H14O, M = 162,1 g/mol  

 

Dados analíticos do 2-metil-2-fenil-tetrahidrofurano (74a): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,52 (s, 3H), 1,73-1,87 (m, 1H); 1,91-2,06 (m, 2H); 

2,15-2,24 (m, 1H); 3,87-3,94 (m, 1H); 3,97-4,05 (m, 1H); 7,17-7,41 (m, 5H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 25,7; 29,7; 39,5; 67,5; 84,2; 124,7; 126,3; 128,1; 

148,2. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 162 (M+, 0,5%); 147 (100%); 128 (3%); 117 (11%); 

105 (96%); 91 (13%); 77 (38%); 51 (15%). 

 

5.9.3 Síntese dos THF’s 69a e 75a 
 

 Em um balão contendo 2 mmol do diol (69) ou (75) solubilizados em 2 mL de 

diclorometano, foi adicionado PTSA (catalítico). O sistema foi deixado sob agitação por 

2 h. em banho de gelo e filtrado em coluna de sílica gel, utilizando ciloexano puro como 

eluente. Os éteres (69a) ou (75a) foram obtidos em rendimentos de 77 e 83% 

respectivamente. 

 

O

(69a)
C17H18O, M = 238,14 g/mol  

 

Dados analíticos do 5-metil-2,2-difenil-tetrahidrofurano (69a): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,40 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,58-1,70 (m, 1H); 2,00-

2,11 (m, 1H); 2,53-2,74 (m, 2H); 4,31 (sext, J3 = 6,3 Hz, 1H); 7,18-7,51 (m, 10H). 
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13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 21,7; 33,0; 39,1; 75,0; 88,0; 125,8; 125,9; 126,4; 

126,5; 127,9; 128,0; 146,7; 147,3.  

GCMS: m/z (intensidade relativa) 238 (M+, 24%); 196 (9%); 182 (15%); 161 (85%); 115 

(14%); 105 (100%); 91 (16%); 77 (47%). 

 

O

(75a)
C16H16O, M = 224,12 g/mol  

 
Dados analíticos do 2,2-difenil-tetrahidrofurano (75a): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,94 (quint, J3 = 7,2 Hz, 2H); 2,56 (t, J3 = 7,2 Hz, 

2H); 4,05 (t, J3 = 7,2 Hz, 2H); 7,16-7,45 (m, 10H).  
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 25,4; 38,5; 67,3; 88,0; 125,8; 126,6; 128,1; 146,3. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 224 (M+, 27%); 147 (100%); 105 (84%); 91 (9%); 77 

(35%). 

 
5.9.4 Síntese do THF’s 66a 
 
 Em um balão contendo 2 mmol do diól (66) solubilizados em 2 mL de 

diclorometano, foi adicionado PTSA (catalítico). O meio reacional foi deixado sob 

agitação por 2 min. em banho de gelo e filtrado em coluna de sílica gel, utilizando 

ciloexano puro como eluente, fornecendo o éter (66a) com rendimento de 74%. 

 
O O

(66a)

C9H12O2, M = 152,08  
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Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 2-(5-metil-tetrahidrofurano-
2-il) furano (66a): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,27 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,31 (d, J3 = 6,0 Hz, 3H); 

1,49-1,71 (m, 1H); 2,02-2,27 (m, 3H); [4,10 (d.quint, J3 = 7,8 e 6,0 Hz); 4,17-4,27 (m), 

1H]; [4,88 (t, J3 = 6,9 Hz); 5,03 (t, J3 = 6,6 Hz), 1H]; 6,24 (ddd J = 3,3; 0,9 e 0,6 Hz, 1H); 

6,25 (ddd J = 3,3; 0,9 e 0,6 Hz, 1H); 6,30 (ddd J = 3,3; 0,9 e 0,6 Hz, 1H); 6,31 (ddd J = 

3,3; 0,9 e 0,6 Hz, 1H); 7,37 (dd, J3 = 1,8 e J4 =  0,9 Hz, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 20,9; 21,1; 30,5; 30,8; 32,9; 33,8; 73,4; 74,0; 75,3; 

76,1; 106,5; 106,6; 110,0; 142,1; 142,2; 155,0; 155,4. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 152 (M+, 45%); 135 (5%); 108 (20%); 97 (100%); 95 

(94%); 79 (50%); 68 (36%); 56 (35%); 41 (51%). 

 

5.10 Preparação da 3-(3-hidróxibutil) cicloexanona (79) 
 

Formação de cianocuprato de alta ordem usando espécie insolúvel de sal de 
cobre em THF [CuCN]. 
 

A um balão contendo CuCN (0,178 g, 2 mmol), foi adicionado THF seco (10mL). Esta 

suspensão foi deixada sob agitação por 10 min, e então  resfriada à -78oC. À ela foram 

transferidos via cânula 4 mmol do di-sal de lítio (63a). O meio reacional foi deixado sob 

agitação na mesma temperatura por 1h e então transferido para um balão contendo 2-

cicloexenona (0,196 g, 2 mmol), previamente solubilizada em 4 mL de THF anidro. A 

reação foi deixada sob agitação por um período adicional de 30 min., à -78 oC e deixada 

a temperatura subir até atingir t.a. Então foram adicionados nesta ordem, sol. sat. de 

CuSO4 (5 mL) e éter etílico (5 mL), e deixou-se sob agitação por 20 minutos. As fases 

foram separadas e a fase orgânica lavada com sol. sat. CuSO4 (2 x 3 mL). A fase 

orgânica foi seca com sulfato de sódio e concentrada em evaporador rotatório. O 

produto bruto da reação foi purificado em coluna de sílica gel, utilizando AcOEt : n-

hexano (3:1) como eluente, rendendo 0,210 g do composto (79) em um rendimento de 

62%. 
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(79)

C10H18O2, M = 170,13 g/mol

O

OH

 
 

Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica da 3-(3-hidróxibutil)-
ciclohexanona (79): 
1H RMN: (200 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,19 (d, J3 = 6,1 Hz, 3H); 1,33-2,48 (m, 13H); 3,77 

(sext, J3 = 6,1 Hz, 1H) 
13C RMN (50 MHz, CDCl3, ppm) δ 23,4; 25,0; 25,1; 31,0; 31,2; 32,5; 36,1; 36,2; 38,9; 

39,0; 41,3; 47,9; 48,0; 67,8; 67,9; 212,0. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 170 (M+, 2%); 152 (6%); 110 (69%); 97 (100%); 82 

(48%); 67 (62%); 55 (82%); 45 (84%); 41 (88%). 

 
5.11 Preparação da 3-(3-hidróxipropil) cicloexanona (80) 
 
Formação de cianocuprato de alta ordem usando espécie solúvel de sal de cobre 
em THF [CuCN . 2LiCl] 
 

 A um balão contendo LiCl (0,168 g, 4 mmol) e CuCN (0,178 g, 2 mmol) ambos 

em condições anidras, foi adicionado THF seco (10mL), esta suspensão foi deixada em 

agitação por 10 min, até formação de uma solução levemente amarelada. Esta solução 

formada foi resfriada à -78oC e à ela foram transferidos via cânula 4 mmol do di-sal de 

lítio (64a). O meio reacional foi deixado sob agitação na mesma temperatura por 1h e 

então transferido para um balão contendo 2-cicloexenona (0,196 g, 2 mmol), 

previamente solubilizados em 4 mL de THF anidro. Deixou-se a reação em agitação por 

um período adicional de 30 min. à -78 oC e deixada a temperatura subir até atingir t.a. 

Então foram adicionados nesta ordem, sol. sat. de CuSO4 (5 mL) e éter etílico (5 mL). 

Deixou-se sob agitação por 20 minutos. As fases foram separadas e a fase orgânica 

lavada com sol. sat. CuSO4 (2 x 3 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de sódio e 

concentrada em evaporador rotatório. O produto bruto da reação foi purificado em 
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coluna de sílica gel, utilizando AcOEt : n-hexano (3:1), como eluente, rendendo 0,209 g 

do composto (80) em um rendimento de 67%. 

 

(80)

C9H16O2, M = 156,12 g/mol

O

OH

 
 

Dados analíticos da 3-(3-hidróxipropil) ciclohexanona (80): 
1H RMN: (200 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,32-2,09 (m, 10H); 2,25-2,46 (m, 3H); 3,63 (t, J3 = 

4,3 Hz, 2H). 
13C RMN (50 MHz, CDCl3, ppm) δ 25,1; 29,7; 31,2; 32,6; 38,8; 41,3; 48,0; 62,7; 212.0. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 156 (M+, 4%); 138 (8%); 112 (14%); 97 (100%); 79 

(11%); 67 (48%); 55 (64%). 

 

 

5.12 Procedimento geral de preparação de espirocetais 
 

5.12.1 Síntese do 2-(fenilmetilenoselenil)-7-metil-1,6-dioxaspiro [4.4] nonano (82) 
 
 Em um balão com capacidade para 100 mL adicionou-se CeCl3 anidro (0,984 g, 

4 mmol) e THF seco (40 mL), uma suspensão foi formada. Essa suspensão foi resfriada 

à -78oC e então à ela foi transferido via cânula o di-sal de lítio (63a). O meio reacional 

foi deixado sob agitação por 2h. à -78oC e mais 1h à -40oC, resfriado novamente à -78 
oC e transferido via cânula para um balão contendo a lactona (81) (0,512 g, 2 mmol), 

solubilizados em 5 mL de THF anidro. A reação foi então deixada em agitação por um 

período adicional de 1,5h à -78oC e deixada atingir t.a., onde adicionou-se 20 mL de 

uma solução de HCl 10 %. A reação foi deixada em agitação por um período adicional 

de 20 min. e as fases separadas em funil de separação. A fase orgânica foi seca com 

Na2SO4. O bruto da reação foi concentrado em evaporador rotatório e purificado em 

coluna de sílica gel utilizando n-hexano : AcOEt / (10:1) como eluente, obtendo-se 

0,249 g do espirocetal (82) em um rendimento de 40%. 
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(82)
C15H20O2Se, M = 312,06 g/mol

O

O

Se

 
 

Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica de (82): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,18 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,19 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 

1,27 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,28 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,80-2,28 (m, 8H); 2,94-3,02 (m, 1H); 

3,06-3,31 (m, 1H); 4,06-4,43 (m, 2H); 7,20-7,26 (m, 3H); 7,50-7,52 (m, 2H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 21,0; 21,1; 22,0; 22,6; 22,7; 22,9; 31,0; 31,7; 32,0; 

32,5; 33,1; 35,3; 36,2; 73,9; 74,2; 76,0; 76,1; 78,8; 114,8; 115,0; 115,2; 115,4; 126,7; 

128,9; 130,0; 130,3; 132,4; 132,5. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 312 (M+, 6%); 310 (3%); 256 (1%); 184 (0,8%); 169 

(1%); 157 (5%); 155 (6%); 141 (100%); 123 (12%); 85 (65%); 55 (33%). 
77Se NMR (95 MHz, CDCl3, 250C Ph2Se2, ppm)  δ   267,69; 259;59. 

 

5.12.2 Síntese dos espirocetais 84 e 86 
 
 A um balão com capacidade para 100 mL foi adicionado ftalida (83) (0,804 g, 6 

mmol) e éter etílico seco (12 mL), esta solução foi resfriada à -78oC e a ela foram 

transferidos via cânula 6 mmol do di-sal de cério (III) (63b) preparado como no 

procedimento geral (A). A reação foi deixada sob agitação por um período de 1,5 h à -

78oC e deixada atingir t.a., onde adicionou-se 20 mL de uma solução de HCl 10 %. A 

reação foi deixada sob agitação por um período adicional de 20 min. As fases foram 

separadas e a aquosa extraída com éter etílico (2 x 5 mL). As fases orgânicas foram 

combinadas e secas com Na2SO4. Os solventes foram removidos em evaporador 

rotatório, e o produto bruto da reação purificado em coluna de sílica gel, utilizando n-

hexano : éter etílico (7:1) como eluente, obtendo-se 0,741 g do espirocetal (84), 65% de 

rendimento. 
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(84)
C12H14O2, M = 190,1 g/mol

O

O

 
 

Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica de (84): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,32 (d, J3 = 6,3 Hz, 1H); 1,41 (d, J3 = 6,0 Hz, 1H); 

1,71-1,87 (m, 1H); 2,30-2,47 (m, 3H); 4,37 (sext, J3 = 6,0 Hz, 1H); 4,45 (sext, J3 = 6,3 

Hz, 1H); 4,95 (d, J1 = 12,6 Hz, 1H); 4,98 (d, J1 = 12,6 Hz, 1H); 5,17 (d, J1 = 12,6 Hz, 

1H); 5,22 (d, J1 = 12,6 Hz, 1H); 7,23-7,27 (m, 1H); 7,33-7,37 (m, 3H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 21,2; 22,4; 32,6; 32,8; 37,1; 38,5; 70,6; 70,7; 75,4; 

77,2; 116,9; 117,0; 121,0; 121,9; 127,6; 127,7; 128,7; 139,4; 139,5; 139,9; 140,0.  

GCMS: m/z (intensidade relativa) 190 (M+, 22%); 175 (29%); 146 (35%); 135 (100%); 

117 (16%); 105 (25%); 89 (21%); 77 (26%); 63 (10%); 51 (12%); 41 (11%). 

 
Fez-se uso do mesmo procedimento experimental utilizado na preparação do 

espirocetal (84), utilizando anidrido ftálico (85) (0,888 g, 6 mmol). Foi obtido 0,636 g do 

espirocetal (86), em um rendimento de 52%. 

  

(86)
C12H12O3, M = 204,08 g/mol

O

O
O

 
 

 
Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica de (86): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,36 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,43 (d, J3 = 6,0 Hz, 3H); 

1,96-2,55 (m, 4H); 4,54-4,70 (m, 1H); 7,49 (ddd, J3 = 7,5; J4 = 1,5 e J5 = 0,9Hz, 1H); 

7,54 (td, J3 = 7,5 e J4 = 0,9 Hz, 1H); 7,55 (td, J3 = 7,5 e J4 = 0,9 Hz, 1H); 7,67 (td, J3 = 

7,5 e J4 = 1,2 Hz, 1H); 7,68 (td, J3 = 7,5 e J4 = 1,2 Hz, 1H); 7,80-7,84 (m, 1H). 
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13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 21,1; 22,1; 31,3; 32,1; 36,7; 38,8; 78,3; 80,1; 114,0; 

114,2; 122,2; 125,1; 127,3; 127,5; 130,4; 134,3; 146,6; 146,7; 168,0; 168,1;   

GCMS: m/z (intensidade relativa) 205 (M+1, 1%); 160 (86%); 149 (55%); 131 (13%); 115 

(24%); 104 (100%); 76 (74%); 56 (31%). 

 

5.13 Síntese dos espirocetais 87 e 88 
 

 À um balão com capacidade para 100 mL foi adicionado fitalida (83) (0,804 g, 6 

mmol) e éter etílico seco (12 mL), esta solução foi resfriada à -78oC e a ela foram 

transferidos via cânula 6 mmol do di-sal de cério (III) (64b) preparado como no 

procedimento geral (A). A reação foi deixada sob agitação por um período de 1,5 h à -

78oC e deixada atingir t.a., onde adicionou-se 20 mL de uma solução de HCl 10 %. A 

reação foi deixada sob agitação por um período adicional de 20 min. As fases foram 

separadas e a aquosa extraída com éter etílico (2 x 5 mL). As fases orgânicas foram 

combinadas e secas com Na2SO4. Os solventes foram removidos em evaporador 

rotatório, e o produto bruto da reação purificado em coluna de sílica gel, utilizando n-

hexano : éter etílico (7:1) como eluente, obtendo-se 0,718 g do espirocetal (87), 65% de 

rendimento. 

 

O

O

(87)
C11H12O2, M = 176,08 g/mol  

 

Dados analíticos de (87): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 2,09-2,36 (m, 4H); 4,02-4,10 (m, 1H); 4,13-4,20 (m, 

1H); 4,97 (d, J1 = 12,6 Hz, 1H); 5,18 (d, J1 = 12,6 Hz, 1H); 7,23-7,38 (m, 4H). 13C RMN 

(75 MHz, CDCl3, ppm) δ 25,0; 36,9; 68,3; 70,6; 116,8; 120,8; 121,8; 127,5; 128,7; 138,9; 

140,0. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 176 (M+, 3%); 175 (15%); 146 (31%); 135 (100%); 

117 (12%); 105 (25%); 89 (14%); 77 (18%); 63 (9%); 51 (10%). 
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Fez-se uso do mesmo procedimento experimental utilizado na preparação do 

espirocetal (87), utilizando 0,888 g (6 mmol) do anidrido ftálico (85), obtendo-se 0,638 g 

do espirocetal (88), em um rendimento de 56 %. 

 

O

O

(88)
C11H10O3, M = 190,06 g/mol

O

 
 
Dados analíticos de (88): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 2,23-2,46 (m, 4H); 4,20-4,36 (m, 2H); 7,50 (ddd, J3 = 

7,5;  J4 = 1,2 e J5 = 0,9 Hz, 1H); 7,56 (td, J3 = 7,5 e J4 = 1,2 Hz, 1H); 7,68 (td, J3 = 7,5 e 

J4 = 1,2 Hz, 1H); 7,83 (ddd, J3 = 7,5; J4 = 1,2 e J5 = 0,9 Hz, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 24,2; 37,2; 70,7; 114,0; 122,3; 125,1; 127,4; 130,5; 

134,3; 146,3; 168.  

GCMS: m/z (intensidade relativa) 190 (M+, 1,4%); 160 (7%); 149 (46%); 146 (57%); 132 

(5%); 115 (16%); 105 (100%); 76 (44%); 66 (9%); 50 (26%). 

 

5.14 Síntese dos espirocetais 90, 91 e 92 
 

 À um balão com capacidade para 100 mL foi adicionado γ-valerolactona (78) (0,6 

g, 6 mmol) e éter etílico seco (12 mL), esta solução foi resfriada à -78oC e a ela foram 

transferidos via cânula 6 mmol do di-sal de cério (III) (63b) preparado como no 

procedimento geral (A). A reação foi deixada sob agitação por um período de 1,5 h à -

78oC e deixada atingir t.a., onde adicionou-se 20 mL de uma solução de HCl 10 %. A 

reação foi deixada sob agitação por um período adicional de 20 min. As fases foram 

separadas e a aquosa extraída com éter etílico (2 x 5 mL). As fases orgânicas foram 

combinadas e secas com Na2SO4. O bruto da reação foi concentrado destilando-se 

lentamente o solvente, utilizando uma coluna de vigreux acoplada ao condensador. O 

concentrado foi purificado em coluna de sílica gel utilizando n-pentano : éter etílico 

(5:1), previamente resfriados como eluentes. O rendimento da reação foi calculado via 
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cromatografia gasosa por comparação, utilizando o espirocetal (90) como referência de 

padrão interno, obtendo-se o espirocetal (91), em um rendimento de 74%. 

 

(91)
C9H16O2, M = 156,12 g/mol

O

O

 
 

Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 2,7-dimetil-1,6-dioxaspiro 
[4.4] nonano (91): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,16 (d, J3 = 6,0 Hz, 3H); 1,17 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 

1,25 (d, J3 = 6,0 Hz, 3H); 1,26 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,65-2,15 (m, 8H); 4,01-4,27 (m, 2H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 21,1; 21,3; 22,7, 31,8; 32,2; 32,7; 35,4; 35,8; 36,9; 

73,9; 74,0; 75,8; 114,4; 114,7; 114,9. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 156 (M+, 3%); 141 (15%); 112 (28%); 101 (100%); 83 

(45%); 56 (60%); 43 (34%). 

 

Fez-se uso do mesmo procedimento experimental utilizado na preparação do 

espirocetal (91), utilizando agora 6 mmol do di-sal de cério (III) (64b) e γ-butirolactona 

(89) (0, 516 g, 6 mmol), obtendo-se o espirocetal (90) em 68% de rendimento. 

 

(90)
C7H12O2, M = 128,08 g/mol

O

O

 
 

 
Dados analíticos do 1,6-dioxaspiro [4.4] heptano (90): 
1H RMN: (200 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,88-2,11 (m, 8H); 3,82-3,97 (m, 4H).   
13C RMN (50 MHz, CDCl3, ppm) δ 24,5; 34,6; 67,0; 114,6.  

GCMS: m/z (intensidade relativa) 128 (M+, 7%); 98 (36%); 87 (100%); 56 (68%); 45 

(19%). 
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O mesmo procedimento foi empregado na síntese do espirocetal (92), obtendo-se um 

rendimento de 66%.  

(92)
C8H14O2, M = 142,1 g/mol

O

O

 
 

Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 2-metil-1,6-dioxaspiro [4.4] 
octano (92): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,21 (d, J3 = 6,3Hz;  3H); 1,29 (d, J3 = 6,3Hz;  3H); 

1,83-2,20 (m, 8H); 3,77-4,02 (m, 2H); [4,06-4,15 (m); 4,21 (sext, J3 = 6,3 Hz) 1H].  
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 21,4; 22,9; 32,3; 32,9; 34,9; 35,2; 35,5; 35,6; 36,5; 

67,2; 74,4; 76,3; 114,9; 115. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 142 (M+, 12%); 127 (27%); 112 (11%); 101 (49%); 98 

(53%); 87 (100%); 56 (97%); 45 (18%). 

 

5.15 Síntese do 2-(4-butilteluro)butan-2-ilóxi-tetrahidro-2H-piranil (93) 
 

Proteção do álcool com DHP 

 

 Em uma balão com capacidade para 50 mL foi adicionado o hidroxitelureto (63) 

(2,56 g, 10 mmol) e CH2Cl2 (20 mL). Após agitação por 5 min., foi adicionada 

quantidade catalítica de PTSA e DHP (0,91 mL, 10 mmol). O meio reacional deixado 

em agitação por mais 5 min. e o bruto reacional concentrado em evaporador rotatório e 

filtrado em sílica gel, utilizando n-hexano como eluente. Obteve-se 2,9 g do álcool 

protegido (93), em 89% de rendimento. 

 

(93)
C13H26O2Te, M = 344,1 g/mol

O

Te

O
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Dados analíticos para a mistura diastereoisomérica do 2-(4-butilteluro)butan-2-
ilóxi-tetrahidro-2H-piranil (93): 
1H RMN: (200 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,92 (t, J3 = 7,0 Hz 3H); 1,12 (d, J3 = 6,1 Hz, 3H); 

1,24 (d, J3 = 6,1 Hz, 3H); 1,33-1,76 (m, 13H); 2,59-2,68 (m, 3H); 3,44-3,54 (m, 1H); 

3,70-3,92 (m, 2H); 4,63-4,69 (m, 1H).  
13C RMN (50 MHz, CDCl3, ppm) δ -2,7; ,-2,1; 2,4; 2,6; 13,4; 18,7; 19,7; 20,0; 21,1; 25,0; 

25,4; 31,1; 34,2; 39,2; 40,2; 62,5; 62,8; 72,3; 75,3; 95,7; 99,1;  

GCMS: m/z (intensidade relativa) 344 (M+, 9%); 342 (8%); 340 (5%); 260 (16%); 258 

(15%); 256 (9%); 187 (7%); 185 (9%); 183 (7%); 85 (100%); 57 (83%);55 (99%); 41 

(77%). 
125Te NMR (157,79 MHz, CDCl3, 250C Ph2Te2, ppm) δ 235,7; 237,7. 

 

 

5.16 Síntese do 2-(4-butilteluro)butan-2-ilóxi-trimetilsilano (94) 
 

Proteção do álcool com TMSCl 
 

Em um balão com capacidade para 25 mL, foram adicionados o hidroxitelureto (63) 

(1,28 g, 5 mmol), CH2Cl2 (10 mL) e imidazol (0,374 g, 5,5 mmol). O sistema foi deixado 

sob agitação por 10 min. e então TMS-Cl foi adicionado (0,64 mL, 5 mmol). Após 

agitação por 5 min., o bruto foi concentrado em evaporador rotatório e filtrado em sílica 

gel utilizando n-hexano como eluente, rendendo 0,287 g do álcool sililado (94) em um 

rendimento de 87%. 

 

(94)
C11H26O2SiTe, M = 332,08 g/mol

O

Te

Si
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Dados analíticos do 2-(4-butilteluro)butan-2-ilóxi-trimetilsilano (94): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,12 (s, 9H); 0,92 (t, J3 = 7,5 Hz, 3H); 1,15 (d, J3 = 

6,0 Hz, 3H); 1,38 (sext, J3 = 7,5 Hz, 2H); 1,72 (quint, J3 = 7,5 Hz, 2H); 1,80-1,96 (m, 

2H); 2,53-2,71 (m, 4H); 3,80 (sext, J3 = 6,0 Hz, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ -2,0; 0,3: 2,5; 13,4; 23,4; 25,0; 34,3; 41,9; 69,7. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 332 (M+, 34%); 330 (35%); 328 (23%); 275 (9%); 273 

(8%); 271 (5%); 215 (9%); 213 (7%); 211 (4%); 205 (4%); 203 (5%); 201 (4%); 185 

(27%); 183 (24%); 181 (13%); 144 (63%); 129 (55%); 117 (83%); 103 (64%); 75 (72%); 

73 (100%); 57 (58%); 55 (73%); 43 (34%); 41 (54%). 
125Te NMR (157,79 MHz, CDCl3, 250C Ph2Te2, ppm) δ 231,4. 

 

5.17 Síntese do acetato de 4-(butilteluro)-2-butanoila (95) 
 

Acetilação do álcool com anidrido acético 
 
Em um balão com capacidade para 25 mL, foram adicionados o hidroxitelureto (63) 

(1,28 g, 5 mmol), piridina (5 mL) e anidrido acético (0,561 g, 5,5 mmol). O sistema foi 

deixado sob agitação por 30 min. à t.a.,  e então concentrado em evaporador rotatório. 

O bruto da reação foi filtrado em sílica gel utilizando n-hexano como eluente, rendendo 

1,3 g do acetato (95) em um rendimento de 87%. 

 

(95)
C10H20O2Te, M = 302,05 g/mol

O

Te

O

 
Dados analíticos do acetato de 4-(butilteluro)-2-butanoila (95): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 0,92 (t, J3 = 7,2 Hz, 3H); 1,23 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 

1,38 (sext, J3 = 7,2 Hz, 2H); 1,67-1,77 (m, 3H); 1,94-2,0 (m, 1H); 2,04 (s, 3H); 2,5-2,67 

(m, 4H); 4,9 (sext, J3 = 6,3 Hz, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ -3,6; 2,8; 13,4; 19,5; 21,3; 25,0; 34,2; 38,7; 72,2; 

170,6. 
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GCMS: m/z (intensidade relativa) 302 (M+, 7%); 300 (M 7%); 298 (4%); 186 (2%); 185 

(3%); 184 (2%); 183 (3%); 115 (45%); 55 (100%). 
125Te NMR (157,79 MHz, CDCl3, 250C Ph2Te2, ppm) δ 270,08 

 
5.18 Resolução cinética enzimática do (+/-)-4-butilteluro-2-butanol (63) 
 
5.18.1 Síntese do (R)-(+)-acetato de 4-(butilteluro)-2-butanoila (95) 
 
Resolução cinética enzimática do álcool (63) utilizando CAL-B e acetao de vinila 
 
 Em um Erlenmeyer com capacidade para 500 mL foram adicionados nesta 

ordem: hidroxitelureto (63) (2,58 g, 10 mmol), THF seco e deaerado (200mL), enzima 

imobilizada CAL-B® (1 g) e acetato de vinila (2,77 mL, 30 mmol). O meio reacional foi 

deixado sob agitação em um agitador eólico por um período de 12 h à 30 oC. Após esse 

período o sistema foi filtrado e o solvente evaporado em um evaporador rotatório. O 

bruto reacional foi purificado em sílica gel utilizando n-hexano : acetato de etila (4:1) 

como eluente. Obteve-se então 0.78 g do (S)-(+)-hidroxitelureto (63), 30% e 1.08 g do 

(R)-(+)- acetato (51) (36%), com e.e de 99 e 98% respectivamente. 

 

(S)

OH

TeBu
63    

(R)

OAc

TeBu
95  

 
Dados analíticos do (S)-(+)-4-(butilteluro)-2-butanol (63): 

[α]22
D = +7 (c 1.0, CH2Cl2) e.e = 99% (via CG-quiral) 

 

Dados analíticos do(R)-(+)-acetato de 4-(butilteluro)-2-butanoila (95): 

[α]22
D = +18 (c 1.0, CH2Cl2) e.e = 98% (via CG-quiral) 

 

 

 

 



Procedimento experimental 

 

113

5.18.2 Síntese do (R)-(-)-4-butilteluro-2-butanol (63) 
 
Hidrólise do (R)-(+)-acetato de 4-(butilteluro)-2-butanoila (95) com K2CO3 
 

 À uma suspensão de K2CO3 (0,276 g, 2 mmol) em MeOH (2 mL), foi adicionado 

o (R)-(+)- acetato 95 (0,3 g, 1 mmol). A suspensão foi deixada sob agitação por um 

período de 40 min. e filtrada. O produto bruto foi concentrado em evaporador rotatório e 

purificado em coluna de sílica gel, utilizando n-hexano : acetato de etila (4:1), como 

eluente. Obteve-se 0,240 g do (R)-(-)-4-butilteluro-2-butanol (63) em 93% de 

rendimento.  

 

5.19 Síntese da (S)-(-)-γ-Valerolactona (78) 

 
Reação do di-sal de lítio (S)-(63a) com CO2(g) 
 
 Em um balão contendo o (S)-(+)-hidroxitelureto (63) (0,774 g, 3 mmol) com e.e. 

de 99%, foi adicionado THF anidro (15 mL). O meio reacional foi resfriado à -78oC e à 

ele, adicionou-se n-BuLi (4,28 mL, 6 mmol, 1,4 mol / L em hexano). Após agitação por 5 

min. borbulhou-se CO2 por 15 min. até que o meio reacional gelificou-se, então deixou-

se a temperatura subir até t.a., e adicionou-se 6 mL de HCl 20%. A agitação foi mantida 

por um período adicional de 30 min. e as fases separadas. A fase aquosa foi lavada 

com acetato de etila (2 x 5 mL). As fases orgânicas foram combinadas, secas com 

sulfato de magnésio e o solvente destilado lentamente com uma coluna de vigreux 

acoplada ao condensador. O concentrado foi purificado em coluna de sílica gel 

utilizando AcOEt : n-hexano / 1 :1 como eluente, obtendo-se 0,156 g da (S)-(-)-γ-

valerolactona (78) em um rendimento químico de 52% e total conservação do e.e de 

99%. 

 O rendimento da reação também foi calculado via cromatografia gasosa por 

comparação, utilizando a γ-butirolactona (89) como referência de padrão interno, e o 

rendimento calculado foi de 64%. 
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O

O

C5H8O2, M = 100,05 g/mol
(78)

 
 

Dados analíticos da (S)(-)-γ-valerolactona (78): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,41 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,77-1,90 (m, 1H); 2,31-

2,42 (m, 1H); 2,52-2,58 (m, 2H); 4,65 (dquint, J3 = 7,8 e 6,3 Hz, 1H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 20,9; 28,9; 29,5; 77,1; 177,1. 

GCMS: m/z (intensidade relativa) 100 (M+, 19%); 85 (M 81%); 56 (100%); 41 (62%). 

 

5.20 Síntese do 2(R),7(S)-dimetil-1,6-dioxaspiro[4.4]nonano (91a) 
 

 Utilizou-se o mesmo procedimento experimental empregado na preparação da 

mistura racêmica de (91) (item 4.14), porém agora utilizando precursores quirais. 

 Utilizou-se então a (S)-(-)-γ-valerolactona (0,3 g, 3 mmol, e.e 99%) e a espécie 

di-lantanídica quiral (R)-(63b) (3 mmol), preparado por reação entre o (R)-(-)-

hidroxitelureto (63)(98% e.e.) e dois equivalentes de n-Buli, na presença de CeCl3 

(método A).  

  

Dados analíticos para a mistura dos isômeros (Syn:Anti) de (91a): 
1H RMN: (300 MHz, CDCl3, ppm) δ 1,17 (d, J3 = 6,3 Hz, 3H); 1,26(d, J3 = 6,0 Hz, 3H); 

1,65-2,15 (m, 8H); [4,09 (sext., J3 = 6,0 Hz); 4,10 (sext., J3 = 6,0 Hz), 3H]; 4,23 (sext., J3 

= 6,3 Hz, 3H). 
13C RMN (75 MHz, CDCl3, ppm) δ 21,0; 22,5; 31,6; 32,4; 35,1; 36,6; 73,6; 75,5; 114,5. 
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Anexo 01 - RMN de 1H e 125Te do composto 62 
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Anexo 02 - RMN de 1H e 13C do composto 63 
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Anexo 02 - RMN de 125Te e espectro de massas do composto 63 
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Anexo 03 - RMN de 1H e 13C do composto 64 
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Anexo 04 - RMN de 1H e 13C do composto 62a 
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Anexo 05 - RMN de 1H e 13C do composto 65 
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Anexo 06 - RMN de 1H e 13C do composto 66 
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Anexo 07 - RMN de 1H do composto 68 

 
 

Anexo 08 - RMN de 1H do composto 70 
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Anexo 09 - RMN de 1H e 13C do composto 71 
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Anexo 10 - RMN de 1H e 13C do composto 72 
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Anexo 11 - RMN de 1H e 13C do composto 74 
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Anexo 12 - RMN de 1H e 13C do composto 75 
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Anexo 13 - RMN de 1H e 13C do composto 76 
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Anexo 14 - RMN de 1H e 13C do composto 78 
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Anexo 15 - RMN de 1H, 13C e DEPT 135 do composto 86 

 

   

 



Espectros selecionados 

 

131

Anexo 16 - RMN de 1H e 13C do composto 88 
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Anexo 17 - RMN de 1H e 13C do composto 91 
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Anexo 18 - RMN de 1H e 13C do composto 91a 
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Anexo 19 - RMN de 1H e 13C do composto 65a 
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