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RESUMO 
 

 

O uso de água como solvente em reações orgânicas foi relatado por Ronald 

Breslow nos anos 80 e vem sendo cada vez mais utilizado por ser um solvente benigno. A 

partir de então, inúmeras reações vem sendo estudadas em meio aquoso com sucesso, 

entre elas a reação de Reformatsky. 

Neste trabalho, a reação de Reformatsky de α-halocetonas mediadas por zinco 

ou estanho em meio aquoso foi investigada, sendo observada a necessidade do uso de 

duas metodologias distintas; uma para aldeídos aromático e outra para os alifáticos. 

A metodologia utilizada para os aldeídos aromáticos consiste em utilizar solução 

salina de CaCl2/ NH4Cl, peróxido de benzoíla ou acetato de chumbo e zinco metálico, 

chegando-se a rendimentos na faixa de 50-95% da β-hidroxicetona. Os aldeídos alifáticos 

foram submetidos a uma metodologia diferente onde foi utilizado apenas água pura e 

estanho. Os resultados ficaram na faixa de 55-90%.  

  A reação de α-halocetonas com aldeídos aromáticos apresentou um 

comportamento similar ao observado anteriormente com α-bromoésteres, principalmente 

a necessidade de um iniciador radicalar, o que indicada um mecanismo radicalar em 

cadeia. Os dados para a reação com aldeídos alifáticos não são conclusivos em relação a 

um mecanismo, no entanto, as melhores condições foram  com estanho metálico e 

ausência de iniciador radicalar, descartando o mecanismo radicalar em cadeia. Esta 

reação pode estar ocorrendo através da formação de um organometálico discreto ou via 

um mecanismo de transferência simples de elétrons (SET) similar ao proposto por Chan.  

A diastereosseletividade foi analisada sendo os melhores resultados obtidos 

quando há substituintes há substituintes na posição beta do anel aromático do aldeído, 

sendo observado a formação do isômero syn como preferencial. A reação de Reformatsky 

com aldeídos alifáticos não apresentou boa diastereosseletividade nas condições testadas. 

Durante o estudo da reação de benzaldeído com 2-cloroacetona foi observada a 

formação do acetato de metila, mas não da β-hidroxicetona. Este resultado levou a um 

estudo sistemático desta reação, bem como de um estudo computacional que permitiram 

inferir que o mecanismo deste rearranjo deveria ser radicalar em cadeia, passando por um 
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intermediário do tipo R1CO•OHR2. Este intermediário sofre um processo de 

fragmentação/ recombinação que pode levar aos pré-produtos radicalares R1O•C(OH)R2 

e R1(OH)C•OR2. Devido à diferença significativa de estabilidade dos dois pré-produtos 

radicalares somente o éster resultante do intermediário mais estável foi observado 

experimentalmente. 

Esta seletividade de migração para a formação do éster segue o padrão de 

amplitude de migração da reação de Baeyer-Villiger tradicional, apesar do intermediário 

deste novo rearranjo ser um radical. Cabe ressaltar que a seletividade observada na 

migração foi muito maior que a obtida pela reação de Baeyer-Villiger. 

O rearranjo foi otimizado, sendo as melhores condições observadas em água pura, 

zinco metálico e peróxido de benzoíla. As condições estabelecidas podem ser 

racionalizadas pelo mecanismo proposto onde a etapa determinante é a de fragmentação/ 

recombinação que deve sofrer uma grande influência do solvente devido ao efeito de 

armadilhamento (cage-effect) do intermediário radicalar. 

Um aspecto importante das reações estudadas é a sua dependência com as 

condições reacionais, especialmente com a granulometria, superfície do metal utilizado e 

a necessidade de uma agitação vigorosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tese de Doutorado__________________________________ Ana Paula Freitas da Silva 

 9

 
ABSTRACT 

 
 
Since the 80´s water has been used more often as solvent in inorganic reactions, 

mainly for being an environmental friendly solvent as well as significant accelerating 

several chemical reactions. As a result, an increasing number of organic reactions have 

been studied in aqueous media with success, including the Reformatsky reaction. In this 

work, the Reformatsky reaction mediated by zinc or tin between α-haloketones and 

aldehydes in aqueous media was investigated, and it was observed the need to use two 

distinct methodologies, one for the aromatics aldehydes and another for aliphatic ones. 

The developed methodology for the aromatic aldehydes involves the use of 

saline aqueous solution of CaCl2?NH4Cl, with radical and initiator, namely, benzoyl 

peroxide [(BzO)2] or lead II acetate [Pb(Oac)2], and metallic zinc. The β-hydroxyketones 

was observed in 50 to 95% yields. The aliphatic aldehydes were submitted to a difference 

methodology where only metallic tin in pure water was used, which afforded 55 to 90% 

yields for β-hydroxyketones adducts. 

Since Reformatsky reaction of α-haloketones and aromatic aldehydes showed a 

similar behavior as those between α-bromoesters and aldehydes, it might be inferred the 

reaction mechanism is similar, with the main feature being the need for a radical initiator, 

consistent with the radical chain mechanism. Indeed, these results are in disagreement 

with data reported in the literature, where are consistent with a single transfer process 

(SET) between the metal surface and the substrate. A distinct behavior was, however, 

observed for the aliphatic aldehydes, where the best results were obtained in the absence 

of catalysts or radical initiator, thus ruling out a radical step as the main mechanism 

feature. The behavior is consistent with the SET mechanism, however, the involvement of 

an organomettalic intermediated cannot yet be ruled out. 

Regarding thr diastereoselectivity, the best results were obtained with 

ortho substituted aromatic aldehydes. It was observed the formation of the syn 

isomer as the major product. However, the Reformatsky reaction with aliphatic 

aldehydes did not presents any diastereoselectivity  in the tested conditions. 
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During of the study of benzaldehyde and 2-chloroacetone, it was observed 

the presence of methyl acetate instead of except β-hydroxyketones. This result led us 

to perform systematic experimental and computational study of this reaction, from which 

we proposed a radical chain mechanism that involves the radical [R1-(CO(OH)-R2]. As 

the most important intermediated. This radical intermediated undergoes a fragmentation 

and recombination process leading to radicals such as {R1-O_(C(OH)-R2]. and [R1-

C(OH)-O-R2]. That originated the products. Due considerable stability difference 

between these intermediated only one ester, resulting from the most intermediated, was 

observed experimentally. Their Bayer-Villiger reaction, migration selectivity followed the 

amplitude trend observed the Bayer-Villiger reaction, even tougher the intermediated in 

this new type of rearrangement is a radical. Regarding the optimization of his 

rearrangement the best experimental condition involves the use of  pure water, zinc dust 

and benzoyl peroxide. It worthwhile to note that the migration selectivity was higher in 

this rearrangement than the classical Baeyer-Villiger reaction. These reaction can be 

rationalized by the proposed reaction mechanism where the fragmentation and 

recombination process is the determinant step, which can strongly affected by solvent due 

the cage –effect upon the radical intermediate. 

One important aspect of the studied reactions in their strong dependency upon 

the reaction conditions, specially the grain size of metallic particles, the condition of the 

metal surface, as well as stirring process. 
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____________________INTRODUÇÃO 
 

 

Compostos organometálicos têm sido cada vez mais utilizados na síntese de 

moléculas complexas, devida sua versatilidade e seletividade como ferramenta na 

formação de ligações Carbono - Carbono.1,2,3,4  

Os primeiros compostos organometálicos foram obtidos em 1760 pelo químico 

francês L. C. Cadet 5 que descreveu compostos de arsênio; desde então, inúmeras 

metodologias envolvendo diferentes metais vêm sendo desenvolvidas 6,7,8,9,10 e aplicadas 

na síntese de intermediários e de compostos biologicamente ativos. 11,12 A primeira 

espécie organometálica identificada foi o dietilzinco (1) [(C2H5)2Zn ] isolada em 1849 por 

Edward Frankland (Figura 1.1).5  
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150 oC

Tubo selado
I + 2 Zn2 Zn +  ZnI2

 
                                                                                                   (1) 

 

Figura 1. 1. Síntese do Dietilzinco. 

 
Estudando a síntese do ácido leucêmico, Frankland e Duppa em 1865 

propuseram um procedimento para preparação in situ de um organozinco (Figura 1.2), 

sendo este o ponto de partida para o desenvolvimento de uma série de sínteses. Dentre  

elas a reação de Reformatsky que se tornou um procedimento eficiente de síntese de 

hidroxiésteres (2)  a partir de 1887, utilizando o metal Zn.5 

 
 

I2 + Zn/Hg + O
O

O

O
OH

O

O (2)
 

Figura 1. 2. Geração in situ do dietilzinco. 

 

Embora fosse de domínio público a reatividade e eficiência de compostos tipo 

organozinco (dietil- e dimetilzinco), foi somente a partir de 1900 que se iniciou o grande 

desenvolvimento na química de organometálicos, ocasionado principalmente pelos 

estudos de Victor Grignard com o metal magnésio nas  reações com haletos alquílicos e 

arílicos. A partir deste ponto, teve início à química dos compostos de magnésio, sendo 

estes agora conhecidos como reagentes de Grignard e tendo como principal característica 

sua reatividade frente a carbonos nucleofílicos.13  

Anos mais tarde, houve um novo impulso na química dos organometálicos, dado 

agora pelos reagentes de lítio e os de metais de transição, tais como de cobre, ferro, 

paládio e níquel, que permitiram o desenvolvimento de novas metodologias. 1,13  

Sinteticamente, os compostos organometálicos constituem uma das mais 

interessantes classes de compostos, devido a sua seletividade na formação de ligações 
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carbono-carbono com eletrófilos como cloretos de ácidos, aldeídos, cetonas ou ésteres, 

bem como pela sua estereosseletividade.1,14 Além disso, podem ser obtidos com elevada 

funcionalidade e reatividade, sendo capazes de promover a síntese de moléculas com 

centros assimétricos; bem como, reações de ciclização intramolecular, adição à carbonila, 

reduções, oxidações, acoplamentos entre outras (Figura 1.3).15,16,17 

 

PhCHO+
Br

OHCHO

+

CO2Et

O
O

O O

O

Ph

Me

Ph

O

O

Ph

Me
CN

+

Br

O

M  
 

Figura 1.3. Exemplos da Aplicação Sintética de Compostos Organometálicos. 

 

Dentre os organometálicos, pode-se destacar os organozinco. Conhecidos há 

mais de 150 anos, estes compostos caracterizam-se pela baixa reatividade; no entanto, 

apresentam elevada quimiosseletividade 5,13, sendo por isto utilizados na síntese de dienos 

1,5 20, alilação18, adições radicalares19, entre outras (Figura 1.4). 
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Figura 1. 4. Exemplos de Reações Utilizando Organozinco. 

 

A reatividade dos compostos de zinco permite que estes sofram reação de 

transmetalação com sais de metais de transição ou complexos levando a um novo 

composto de metal de transição. Estes organometálicos resultantes podem agora reagir 

com uma variedade maior de eletrófilos, devido à presença do orbital d do novo metal, o 

que não acontece com o Zn (Figura 1.5).20 
 

R Zn X + Y MLn X Zn
R

MLn

Y

M= Ti, Mo, Nb, Ta,
       Y, Pd, Ni, Pt, Cu ... R MLn+ZnX(Y)
Ln= Ligantes diversos

 

Figura 1. 5. Reação de transmetalação de um composto de zinco. 

 

A variedade e versatilidade destes compostos os transformaram em ferramentas 

úteis em síntese orgânica, o que deu origem a uma ampla gama de reações e reagentes. 

Neste trabalho serão apresentadas algumas considerações e novas metodologias para a 

reação de Reformatsky.  

 

 

1.1. REAÇÃO DE REFORMATSKY. 
 

Conhecida desde 1887, a reação de Reformatsky utiliza-se de reagentes de zinco 

para sintetizar β-hidroxiésteres, a partir de um aldeído ou cetona e α-haloésteres (Figura 

1.6).21,22,23, 3 
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XCH2CO2Et Zn XZnCH2CO2Et +
R1 R2

O

R2

CO2Et
R1 OH

X= Halogênio
R1=R2= H, alquil, aril

 
 

Figura 1. 6. Reação de Reformatsky. 

 
β-Hidroxi-ésteres, também podem ser obtidos através de reações de 

condensação aldólica, onde se faz necessário o uso de uma base forte para gerar o enolato 

ou um ácido de Lewis para ativar o eletrófilo.15, 24 Em contrapartida, a reação de 

Reformatsky quando comparada a reação aldólica apresenta a vantagem de poder ser feita 

em condições mais brandas, o que elimina na maioria dos casos a possibilidade de 

desidratação do produto formado; bem como, possível autocondensação.25, 26  

Estudos teóricos e experimentais, utilizando zinco metálico têm demonstrado 

que o reagente de Reformatsky quando em solução apresenta-se na forma de dímeros de 

moderada a alta reatividade, capazes de reagir com o aldeído, levando ao produto de 

adição (Figura 1.7). 27  

 
 

BrZn

O ZnBr

OtBu

tBuO

O
THF

THF

O
ZnBr

O

tBuO Ph

THF

O O

tBuO Ph

BrZn
O O

OtBuPh

ZnBr
THF

THF

H3O+ OH O

OtBuPh

PhCHO2

 
 

                                       Figura 1. 7. Intermediários na reação de Reformatsky. 

 
Estudos teóricos têm demonstrado que o reagente de Reformatsky ocorre como 

um dímero (3), onde a partir deste ocorre à formação do monômero (4) que sofre agora 
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um rearranjo levando ao enolato metálico (5). O intermediário (5) sofre um rearranjo 

levando então ao produto (6). (Figura 1.8). Vale salientar que o mesmo mecanismo 

também é proposto para reações com iminas.28  

 
 
 
 
 
 

R1

R2

X
Zn

Br

O

OR

O

OR

Zn

X

Br

R1
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(3) RO

O

Zn
Br L

X
R1
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(4)

O

RO

Zn
BrL

R1 R2

(5)

RO R2

O XH

R1

L= solvente, X=O, NR3

(6)

X

 
 

Figura 1. 8.  Estrutura do estado de transição do reagente de Reformatsky. 

 

A diastero- e enantiosseletividade vem sendo estudadas com o objetivo de 

ampliar  o uso desta reação em síntese orgânica.29 Na maioria das reações a 

diastereosseletividade observada é baixa, sendo geralmente favorecido o isômero syn. 

Kagoshima et al estudaram a reação de Reformatsky com sais de germânio e 

propuseram a partir da configuração absoluta do produto majoritário que a seleção 

diasterofacial ocorre do mesmo modo que o enolato de boro na reação aldólica. Deste 

modo, a diastereosseletividade syn:anti pode ser  explicada também pelo modelo de 

Zimmerman-Traxler, cuja geometria do enolato corresponde a configuração relativa do 

produto (Figura 1.9). Este modelo permite propor a geometria do enolato formado a partir 

do produto obtido. 30
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Figura 1. 9. Modelo de Zimmerman-Traxler 

 
A reação do benzaldeído  com o brometo de tert-butoxil carbonilmetilzinco (7) 

na presença de (+)-(1S,2R)-epifedrina-bis-amino-álcool (8) levou a resultados 

interessantes do ponto de vista da seletividade (Figura 1.10). Os resultados demonstraram 

que o volume dos substituintes no átomo de nitrogênio do aminoálcool tem papel 

importante na seletividade, uma vez que é observada uma diminuição da mesma com o 

aumento do volume dos substituintes. Outro ponto é a estereoquímica do carbono cuja 

hidroxila e o grupo amino estão ligados, pois se observa uma preferência de ataque pela 

face si do benzaldeído quando a configuração dos carbonos próximos ao grupo hidroxila 

e amino são S  e R, respectivamente. Esta reação apresentou rendimentos que variaram de 

20 – 90%.29 
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Figura 1. 10.  Reação de Reformatsky utilizando um auxiliar quiral. 

 
Ojida et al31 demonstraram que alcalóides derivados da Chinchona officinalles, 

conhecidos como alcalóides chinchona podem ser utilizados como auxiliares quirais na 

reação de Reformatsky entre cetonas e bromo-ésteres obtendo-se em alguns casos excesso 

enantiomérico de até 97%.   

Gabriel et al observaram uma inversão de configuração quando a reação tipo 

Reformatsky ocorre na presença de CrCl2, sendo o isômero anti agora o principal produto 

da reação. Do ponto de vista sintético esta é uma metodologia interessante, pois é possível 

obter o isômero anti em maior proporção. 32, 33 

Configuração ee(%) 

S 62 

S 78 
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Reações com α-bromoamidas e/ou α-bromoésteres na presença de cloreto de 

crômio também levam a inversão de diastereosseletividade, sendo obtido o isômero anti 

em rendimentos que variam de 80 – 96% (Figura 1.11).32, 34, 35 

 

O N

O

R

R1

O

Br

R2CHO
CrCl2/ LiI
THF/ 20oC Aux R2

O

R1

OH

Aux R2

O

R1

OH

syn anti

+

 
R R1 R2 % syn:anti 

i-Pr Me i-Pr 96 11:89 
CH2Ph Me i-Pr 88 5:95 

i-Pr Me Ph 86 23:77 
CH2Ph Me Ph 81 16:84 

 
Figura 1.11. Reação tipo Reformatsky utilizando CrCl2. 

 

Comportamento similar ao descrito anteriormente foi observado para α-

halocetonas na presença de TiI4 e BF3.Et2O ou iPr2EtN, onde o isômero anti foi formado 

preferencialmente na proporção de 7:3. No entanto, quando a reação é feita na presença 

de  2-metil-2-buteno é observado uma inversão de seletividade sendo formado o isômero 

syn. Uma possível explicação seria a habilidade do 2-metil-2-buteno em capturar o iodo 

ou o HI formado, o que causa um equilíbrio entre os enolatos Z e E, sendo o Z o produto 

cinético, neste caso é obtido um excesso de 95% do isômero syn.34, 35 

Novas metodologias sintéticas visando melhorar a diastereosseletividade, bem 

como otimizar as condições reacionais, foram desenvolvidas nos últimos anos para a 

reação de Reformatsky. Dentre estas pode-se destacar o uso de microondas 36, ultra-som37 

outros metais38, eletrófilos não-clássicos39 e métodos eletroquímicos.40       

Estudos recentes têm demonstrado ser possível utilizar métodos eletroquímicos 

para efetuar a reação de Reformatsky. Alguns resultados demonstram que o ferro (Figura 

1.12) é um metal promissor para este tipo de metodologia, pois se observa o produto de 

adição quando se utiliza substratos do tipo cetonas e cloro-ésteres com rendimentos que 
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variam de moderado a bons, sendo ainda observada uma discreta preferência para os 

compostos syn.40  

 
 
 
 

R R'

O

+ Cl
O

R1

O

1. e-, FeBr2,bpy
DMF, anodo Fe
2. H+ R O

R'
OH

R1

O

R=R'=alquila ; arila
R=H, R=alquila; arila  

 

Figura 1.12. Reação de Reformatsky mediada por ferro. 

 

A busca de metodologias eficientes tem demonstrado ser possível efetuar a 

reação de Reformatsky utilizando sais metálicos ao invés do metal (Figura 1.13). Shimizu 

et al demonstraram que a reação deve ocorrer através da formação do enolato metálico 

que promove a adição ao aldeído gerando o aduto aldólico. Neste caso, observou-se que 

aldeídos aromáticos levam a resultados melhores que os alifáticos. 3, 41 

 

 

+I
O

TiI4
EtCN

Cl

H

O O OH

Cl
94%  

 

Figura 1.13. Reação de Reformatsky utilizando TiI4. 

 

Os bons resultados observados para a reação de Reformatsky tem servido de 

suporte e inspiração para o desenvolvimento de novas metodologias bem como a 

ampliação de seu uso na síntese orgânica tradicional. 
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Outro ponto que tem contribuído para o crescente uso desta reação consiste no 

fato de ser possível efetuá-la em condições aquosas o que contribui para adequação desta 

a Química Verde.  

 

 

 

1.2. REAÇÕES EM ÁGUA. 
 

Um dos primeiros relatos do uso da água como solvente foi feito no ano de 1930 

com a reação de Diels-Alder, porém na época as pesquisas não promoveram grandes 

avanços 42. Foi somente a partir da década de 80 quando Ronald Breslow demonstrou que 

a velocidade da reação de cicloadição do ciclopentadieno com a metil vinil cetona em 

água aumentava na ordem de 700% em relação à mesma reação em isooctano foi que a 

água passou a ser considerada como possível solvente para reações orgânicas.43  

A troca de solvente orgânico por água envolve uma alteração significativa do 

ambiente químico e físico-químico, sendo o efeito hidrofóbico o fator que agrega as 

moléculas apolares através da minimização da interface água-molécula apolar. Grieco 

propôs que em reações em água a parte hidrofóbica dos reagentes orgânicos se agrega 

gerando micelas.62  

O efeito hidrofóbico tem sido considerado o principal fator que favorece reações 

orgânicas em meio aquoso. A adição de solutos na água pode aumentar ou diminuir este 

efeito, sendo que a maioria dos sais aumenta o efeito hidrofóbico gerando uma 

diminuição da solubilidade de compostos orgânicos em água.  Por estas razões soluções 

salinas também tem sido bastante empregadas como meio reacional para uma série de 

reações orgânicas.   

Os resultados favoráveis do uso da água como solvente associado ao fato desta 

ser considerada um solvente benigno, estimulou o estudo de reações orgânicas neste 

meio. Dentre elas a reação de Diels-Alder, Darzens, rearranjos tipo Claisen e até mesmo 

reações  mediadas por metais passaram a ser estudadas em meio aquoso com resultados 

promissores.44,45 Estes resultados têm servido de estímulo para o desenvolvimento de 
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novas metodologias sintéticas que visam transpor reações orgânicas tradicionalmente 

anidras para o meio aquoso.  

A literatura tem demonstrado ser possível obter reações com boa seletividade 

em água, sendo a reação de cicloadição um dos exemplos (Figura 1.14). 46  

 
 
 
 
 

O

O

Co2(CO)8
H2O, 120oc, 10h O O

O

95%  
 

Figura 1.14. Reação de cicloadição. 

 
Recentemente foram publicados diversos trabalhos onde se observa a 

substituição de metais, bem como de solventes orgânicos por catalisadores recuperáveis e 

água, respectivamente. Um destes exemplos é a síntese do bisnoraldeído, cujo material de 

partida são os esteróides da soja. Estes são submetidos a um processo de fermentação 

natural, levando ao álcool intermediário, que é então oxidado sem o uso de reagentes 

nocivos ao meio ambiente (Figura 1.15).47 

 

OH

O

O

O

H

Esteróides da
       Soja

a. Fermentação

a

b. 4-hidroxi-TEMPO
NaOCl, NaHCO3, KBr

b

 
 

Figura 1.15. Síntese do bisnoraldeído. 
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Outro exemplo, é a reação entre acetal silil cetonas e compostos carbonílicos na 

ausência de catalisadores, tendo como solvente a água, que levou a resultados bastante 

interessantes, como demonstrado na Figura 1.16.48 Os resultados obtidos demonstram um 

aumento significativo no rendimento da reação quando a mesma é realizada na presença 

do solvente água ao invés de THF e CH2Cl2. 

 

 

R H

O
+

OTMS

OMe Solvente
t.a., 24 h R

OH O

OMe
 

Linha Aldeído Solvente Rendimento (%) 

1 2-Piridinicarboxialdeído THF 26 
2 2-Piridinicarboxialdeído CH2Cl2 23 
3 2-Piridinicarboxialdeído H2O 95 
4 3- Piridinicarboxialdeído H2O 95 
5 2-Furufuraldeído H2O 50 
6 Metil glicosilato H2O 70 

 

Figura 1.16. Reação aldólica.  

 

Reações radicalares em meio anidro tem sido alvo de constantes estudos que visam 

identificar os radicais, bem como o mecanismo pelo qual a reação se desenvolve. No 

entanto, quando estas reações são transpostas para o meio aquoso, poucos são os dados 

disponíveis em literatura. Recentemente tem sido demonstrado a eficiência de reações 

radicalares em água envolvendo ciclização intramolecular49, intermolecular (Figura 

1.17)49 bem como formação de ligações C-C50.     
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Figura 1.17. Reação de ciclização intramolecular. 

 

Vale salientar que neste exemplo a reação só foi possível em água. Além disto, 

por se tratar de uma reação intramolecular o efeito de diluição também foi um fator 

positivo para a ciclização. 49 

A realização de reações orgânicas em água é possível devido ao efeito 

hidrofóbico que diminui a energia livre do sistema. Além disto, a repulsão das moléculas 

apolares pela água, faz com que haja a formação de “clusters”, o que promove uma maior 

interação entre os reagentes orgânicos. 

Os exemplos apresentados anteriormente demonstram a viabilidade, além da 

simplicidade e segurança obtidos quando se utiliza soluções aquosas ou água pura como 

solvente, em substituição aos solventes orgânicos usuais. Os bons resultados obtidos, bem 

como a necessidade de adequar a Química Orgânica Moderna aos princípios que regem a 

Química Verde, torna as pesquisas em meio aquoso uma ferramenta bastante útil. Como 

conseqüência, tem sido desenvolvidos catalisadores menos poluentes bem como vem 

sendo utilizado o CO2 supercrítico, como um possível substituto dos solventes orgânicos 

tradicionais. Outro ponto, tem sido o aumento no tratamento dos rejeitos orgânicos 

 

1.3. REAÇÕES ORGANOMETÁLICAS EM ÁGUA. 
 

A  redescoberta da água como solvente na década de 8044  fez com que a 

Química Orgânica tradicional utilizasse a água como solvente em reações 

O

I

O

Et3B
O O

I  

Solvente Produto (%) 

Hexano 0  
Benzeno 0 

Água (30 mL) 67 
Água (100 mL) 78 
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reconhecidamente anidras, sendo as reações mediada por metais uma das áreas que mais 

se beneficiou desta redescoberta.5  

Além desses fatores a eliminação de etapas de secagem de solventes/ reagentes, 

proteção/desproteção de substratos orgânicos com prótons ácidos, uso de atmosfera 

inerte; bem como, a dificuldade em trabalhar com substratos pouco solúveis como os 

carboidratos, incentivaram ainda mais o uso da água como solvente.51 Outro ponto 

importante está na versatilidade da água em atuar como catalisador, ácido de Lewis, 

agente hidrolisante.46  

Os primeiros relatos do uso da água como solvente em reações organometálicas 

foi feito por Wolinsky et al 14 que relatou o uso do Zn e Sn como mediadores da reação 

de alilação ou de aldeídos e cetonas. Em seguida, Nokami et al 52 e Luche et al53 também 

demonstraram a viabilidade deste tipo de reação.  

Reação de alilação de compostos carbonílicos em meio aquoso tem sido 

amplamente estudada. Um exemplo é a alilação do benzaldeído com brometo de alila em 

água, utilizando In metálico que levou a um rendimento de 97% do produto de adição. 

Vale salientar que neste caso, não foi necessário o uso de aditivos, o que demonstra a 

importância do efeito hidrofóbico para a reação. No entanto vale ressaltar que o uso de 

sais metálicos4, bem como combinações de ácidos de Lewis e sulfactantes54 também tem 

sido utilizado em algumas reações.  

Recentemente foi relatado o primeiro exemplo do uso de organoíndio (I) como 

um eficiente reagente organometálico capaz de reagir em meio aquoso com aldeídos e 

alquenos deficientes em elétrons, levando assim a ciclopentadienos bastante 

funcionalizados (Figura 1.18). Esta reação pode ainda levar a formação de substratos 

apropriados para reações de Diels-Alder intramolecular.55  

 

 

In
+

H

O OH

60%

THF/H2O

 
 

Figura 1.18. Reação com ciclopentadienil (I) em água. 
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Reações de Barbier utilizando brometos propargílicos também vem sendo 

estudadas em meio aquoso e os resultados obtidos tem sido bastante interessantes (Figura 

1.19).56 Os rendimentos variaram na faixa de moderados a bons, sendo o produto 

principal o composto 9. Esta metodologia permitiu a utilização de aldeídos aromáticos, 

heteroaromáticos, insaturados e alifáticos, o que demonstra a viabilidade desta 

metodologia. 

 

R1 R2

O

+ R3

X
H2O
Zn

R2

R3OH
R1

R2

OH

R1

R3

+
R1 H

HO

R2

+
9

10
11

      

         Aldeído Haleto Solvente 9 (%) 10(%) 11(%) 

PhCHO HCCCH2Cl NH4Cl/CaCl2/H2O 65 2 2 

4-F-PhCHO HCCCH2Cl NH4Cl/Dioxano/ H2O 70 6 5 

2-C4H3OCHO HCCCH2Br NH4Cl/CaCl2/THF/ H2O 72 - 12 

 

Figura 1. 19. Reação de Barbier em meio aquoso. 

 

Os bons resultados observados para as reações mediadas por metais em água são 

bastante interessantes e animadores, pois demonstram a viabilidade e simplicidade do uso 

da água como solvente.  

 

1.4. REAÇÃO DE REFORMATSKY EM MEIO AQUOSO. 
 

No ano de 1985 Mattes et al publicaram a primeira reação tipo Reformatsky, em 

meio aquosos. Tratou-se da síntese da α-metileno-γ-butirolactona (12) a partir do 

benzaldeído com o α-bromometilacrilato de etila na presença de Zn, utilizando solução 

saturada de cloreto de amônio em THF, obtendo-se um rendimento de 98% (Figura 

1.20).57  
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H
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                                                                      12 

Figura 1.20. Síntese da α-metileno-γ-butirolactona 
 

O resultado obtido nesta reação indicou uma metodologia simples e limpa 

sugerindo a transposição desta reação para condições aquosas.58,59,60 Com base neste 

resultado, esta reação começou a ser estudada em meio aquoso visando o 

desenvolvimento de metodologias simples, bem como de estudos mecanísticos. 61  

Experimentalmente tem sido observado, que a reação em meio aquoso necessita 

de algumas condições especiais. Uma delas é a presença de solução saturada de um sal, 

em geral de amônio, que promove o chamado efeito salino e provavelmente a ativação da 

superfície do metal. Em meio aquoso a reação de aldeídos e compostos α-

halocarbonílicos tem sido feita com bons resultados utilizando-se os metais Zn, In e 

Sn.15,18  

Halocetonas têm sido um dos substratos estudados para esta reação e os 

resultados têm demonstrado a sua viabilidade e aplicabilidade sintética, devido aos bons 

rendimentos obtidos. A seletividade obtida com estes metais foi muito boa, sendo o In, o 

que apresentou os melhores resultados, sendo obtido uma seletividade syn:anti 92:8 

(Figura 1.21).62  
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Figura 1.21. Reação de halocetonas em meio aquoso. 

 

Chan et al 59 descreveram em 1990 a reação de α-halocetonas e aldeídos 

mediada por Zn e Sn em meio aquoso, com rendimentos na faixa de 0 a 87% do produto 

de adição. A partir dos dados observados, Chan et al postularam que esta reação não 

ocorre via a formação do clássico enolato metálico, pois não se observaram produtos de 

autocondensação quando aldeídos alifáticos foram utilizados. Além disso, as reações da 

1-bromo-butanona e 3-bromo-2-butanona com benzaldeído foram regioespecíficas, 

gerando apenas o produto de condensação aldólica cruzada sem traços dos regioisômeros. 

O mecanismo sugerido a partir desses dados experimentais envolve a formação 

de um intermediário ânion radical (13), sendo o ponto desta reação a formação da ligação 

C-C que deve ocorrer na superfície do metal, antes da formação do enolato metálico livre 

(Figura 1.22). Neste trabalho Chan estudou aldeídos aromáticos e alifáticos sendo 

observado que α-halocetonas alifáticas reagem apenas com benzaldeído. Em condições 

aquosas a reação de adição tipo aldólica entre aldeídos e cetonas alifáticas na presença de 

zinco metálico não ocorre. 

 

Experimento Metal Rendimento (%) Syn:anti 
1 Zn 82 71:29 
2 Sn 67 47:53 
3 In 85 92:8 
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Figura 1.22. Mecanismo proposto por Chan e colaboradores. 

 

Além dos metais In, Zn e Sn, o uso do sais de Bi como substituto do Zn em 

meio aquoso, levando a uma reação do tipo Reformatsky  entre  aldeídos alifáticos e 

bromocetonas aromáticas e cíclicas tem sido reportado. Os estudos com sais de bismuto 

III (BiCl3) e alumínio metálico sugerem um mecanismo (Figura 1.23) baseado na 

formação de um estado de transição acíclico pois, se observa predominantemente a 

formação do produto syn. Neste caso não foi observado produtos de auto-condensação, 

produto característico da condensação aldólica. Outro ponto importante é o fato de que a 

reação de adição não ocorre na ausência do BiCl3 ou Al(0). Estes fatores descartam a 

possibilidade de um mecanismo do por transferência de elétrons do tipo SET ou cíclico.63  
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Figura 1.23. Mecanismo proposto para a reação de Reformatsky utilizando Bi. 

 

Em 1997 Bieber et al 64 descreveram a reação de Reformatsky de 2-

bromoésteres em meio aquoso com rendimentos que variariam na faixa de 15 a 86%. 

Neste trabalho, parâmetros como: haloésteres, aldeídos, solvente, co-solvente e 

temperatura foram avaliados. Alguns dados representativos estão descritos na Tabela 1.1.  

 
Tabela 1. 1. Resultados Experimentais da reação de Reformatsky em meio aquoso. 

 
Aldeído Haloéster Solvente Aditivo Produto (%)

C6H5CHO BrCH2CO2Et CaCl2/NH4Cl (BzO)2 36 

C6H5CHO BrCH2CO2Et CaCl2/NH4Cl - 19 

C6H5CHO BrCHCH3CO2Et CaCl2/NH4Cl (BzO)2 53 

C6H5CHO BrCHCH3CO2Et CaCl2/NH4Cl - 41 
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C6H5CHO BrC(CH3)2CO2Et CaCl2/NH4Cl (BzO)2 80 

C6H5CHO BrC(CH3)2CO2Et CaCl2/NH4Cl - 76 

(CH3)2CH=CHCHO BrC(CH3)2CO2Et CaCl2/NH4Cl - 86 

(CH3)2CH=CHCHO BrC(CH3)2CO2Et Mg(ClO4)2/NH4Cl (BzO)2 15 

 

Os resultados experimentais demonstraram que os aldeídos aromáticos reagem 

melhor na presença de catalisador. Estes resultados permitiram a proposição de um 

terceiro mecanismo descrito na Figura 1.24. Os resultados experimentais indicaram que a 

reação pode estar ocorrendo por dois caminhos distintos principais. O primeiro, através da 

formação de um organozinco in situ que na presença de um iniciador radicalar (peróxido 

de benzoíla) gera o radical propagador (16) ou através da transferência de um elétron 

(SET) a partir do metal (Zn) para o éster, gerando novamente o radical (16).64  

Formado o radical (16) este reagiria com o aldeído levando a formação do 

intermediário (19), que seria reduzido pelo metal levando ao produto de adição 18. O 

intermediário (19), pode ainda reagir com o bromoéster levando novamente ao produto de 

adição (18) e ao radical propagador (16). Outra rota possível seria a redução do aldeído 

levando ao radical (20), que na presença de (16), levaria novamente ao produto de adição 

(18).  

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado__________________________________ Ana Paula Freitas da Silva 

 41

Br
OEt

O14

Zn BrZn
OEt

O15

OEt

O

.
16

PhCHO
17

14

Ph OEt

O
OHH

18

H+

Ph OEt

O
HO

.

19
PhCHOH

.
20

Ph OEt

OOH

18

Zn/H+

16

Zn/H+

(BzO)2

(BzO)2
Zn ou

 
 

Figura 1.24. Mecanismo proposto por Bieber e colaboradores. 

 

Em 2000, Chattopadhyay et al61  relataram a necessidade do uso de  BF3.OEt2 

para reação de aldeídos alifáticos com bromo acetato de metila (ou etila) em THF aquoso. 

Os rendimentos dos β-hidroxi-ésteres ficaram na faixa de 65-92%. No entanto, a reação 

com aldeídos aromáticos requer ainda o uso de um aditivo, o peróxido de benzoíla. Este 

resultado é mais um indicativo de que a reação de Reformatsky pode ocorrer na presença 

de água para sistemas alifáticos e aromáticos utilizando condições mais brandas (Figura 

1.25).  

 

 

 

+ BrCH2COOR1RCHO
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  THF aq. R
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OH
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Linha Aldeído BrCH2COOR1 Tempo 
(hora) 

Rendimento (%) 

1 Isobutanal R1= Et 1-2 92 
2 Citronelal R1= Et 3-4 70 
3 Heptanal R1= Et 3-4 88 
4 Dedecanal R1= Et 3-4 84 
5* Benzaldeído R1= Et 7-8 81 

*Adição de (BzO)2 

Figura 1.25. Reação de Reformatsky em meio aquoso. 

 

Em 2003, Areias et al65 descreveram pela primeira vez a reação eletroquímica 

de Reformatsky em meio aquoso na ausência de um metal. Bromoisobutirato de etila (21) 

e benzaldeído foram eletrolisados em um potencial de –1,2 V tendo como eletrodo de 

referência Ag/AgCl em uma célula dividida (Figura 1.26), sendo observado o produto de 

adição  

Neste estudo diferentes tipos de catodos de carbono e anodo de platina foram 

utilizados em uma solução 0,10 M KBr em água pura ou em solução de metanol/água 

(1:5). O produto da reação de Reformatsky, o 2,2-dimetil-3-hidroxi-3-fenil-propionato 

(22) foi observado em rendimento de até 46% em relação ao agente limitante, o 

benzaldeído. Foram observados ainda produto de redução, o isobutirato de etila (23) e o 

dímero 2,2,3,3-tetrametilsuccinato de etila (24). 
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Figura 1.26. Mecanismo eletroquímico proposto para reação de Reformatsky em meio 

aquoso. 

 
Estes resultados descritos por Areias et al65 corroboram o mecanismo radicalar 

em cadeia proposto por Bieber et al64 para a reação de Reformatsky em água mediada por 

zinco metálico.  

Vale salientar que poucos são os dados disponíveis para a reação de 

Reformatsky em meio aquoso quando comparada à reação de alilação em meio aquoso, o 

que torna o estudo desta reação muito interessante. Poucos são os estudos mecanísticos, 

bem como experimentais para esta reação. 
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1.5. OBJETIVOS. 
 

Este trabalho tem por objetivo efetuar um estudo sistemático da reação de 

Reformatsky mediada por zinco metálico com α-halocetonas em meio aquoso, visando 

desenvolver uma metodologia simples e eficiente na formação de β-hidroxicetonas. 

Durante o estudo serão estudados os fatores que influenciam na reação de 

Reformatsky e sua diastereosseletividade, visando propor o mecanismo para estas 

reações; bem como avaliar o escopo do mecanismo proposto anteriormente por Bieber e 

colaboradores para os bromoésteres. 
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CAPÍTULO 2 
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        RESULTADOS  E   DISCUSSÕES 
 

 

A reação de Reformatsky é realizada tradicionalmente entre haloésteres e 

aldeídos visando à obtenção de β-hidroxiésteres.66,67,68  Apesar da importância da reação 

de Reformatsky, poucos trabalhos envolvendo esta reação foram realizados em meio 

aquoso. Neste trabalho foi realizado o estudo da reação de Reformatsky em meio aquoso 

com α-halocetonas visando obter β-hidroxicetonas, intermediários importantes na síntese 

de produtos naturais e fármacos (Figura 2.1).69 Durante a otimização das condições 

reacionais os parâmetros solvente, co-solvente, catalisador, temperatura, modo de adição 

e tempo foram analisados. 

  

R H

O

+ R1
R2

O

X
R R1

OH

R2

O

 
R= R1 = R2 = grupos alquila e/ou arila,  X= Cl e Br 

 

Figura 2. 1.  Reação de Reformatsky de α-halocetonas e aldeídos. 

 

Foram selecionados para o estudo aldeídos aromáticos e alifáticos, bem como α-

halocetonas aromáticas e alifáticas. Um dos pontos de destaque deste trabalho é o estudo 

do mecanismo proposto por Bieber et al para bromoésteres envolvendo espécies 



Tese de Doutorado__________________________________ Ana Paula Freitas da Silva 

 47

radicalares.64 Os resultados experimentais foram divididos em sub-tópicos para facilitar o 

entendimento do trabalho; uma vez que, os sistemas estudados apresentaram 

comportamentos diferentes. 

 

2.1. ALDEÍDOS AROMÁTICOS. 
 

Os estudos iniciais foram feitos com aldeídos aromáticos devido à variedade de 

compostos disponíveis no laboratório. O primeiro sistema estudado foi benzaldeído com 

3-cloro-2-butanona na presença de zinco metálico em meio aquoso (Figura 2.2). Este 

sistema foi selecionado, pois os produtos desta reação já estão descritos na literatura 

através da reação aldólica mediada por complexos de cobalto em meio orgânico com 

rendimento de 86%. Para este sistema foi observado a mistura dos diastereoisômeros 

syn:anti na proporção de 65:35.70  

Como o sistema não havia sido estudado anteriormente em meio aquoso, os 

parâmetros iniciais utilizados foram as melhores condições para a reação de Reformatsky 

com α-haloésteres e aldeídos descrita por Bieber et al em 1997.64 

CHO

+

O

Cl

OH O

(25)

Zn

H2O

 
 

Figura 2. 2. Reação de Reformatsky entre o Benzaldeído e a 3-cloro-2-butanona. 

 

Inicialmente foram testados quatro sistemas de solvente, que consistiram na 

solução saturada de NH4Cl/ Mg(ClO4)2 (sistema A); solução saturada de CaCl2/ NH4Cl 

(sistema B); água destilada (sistema C) e solução de K2HPO4 (sistema D). Estes solventes 

foram selecionados a partir do trabalho de Bieber et al64, que descreve soluções aquosas 

salinas como um solvente eficiente para a reação de Reformatsky. O metal selecionado 

foi o Zn devido ao seu baixo custo e moderada reatividade; uma vez que, o objetivo 
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inicial era propor uma metodologia eficiente e econômica. Além disso, o metal zinco 

apresentou bons resultados sem a necessidade de etapas adicionais de ativação do metal.  

A seleção dos catalisadores foi baseada em resultados anteriores e no interesse 

de avaliar o escopo do mecanismo proposto para α-haloésteres, onde espécies radicalares 

são descritas como a etapa chave da reação.64 Deste modo, foram selecionados o peróxido 

de benzoíla [(BzO)2] e alguns sais metálicos como acetato de chumbo [Pb(OAc)2] cloreto 

de mercúrio II (HgCl2), entre outros, além dos inibidores radicalares como galvinoxil e a 

hidroquinona, visando suprimir a geração de possíveis espécies radicalares.  

Durante o processo de desenvolvimento da metodologia foi necessário estudar a 

influência da temperatura sendo selecionadas a temperatura ambiente (28 - 30oC) e 60oC, 

sendo considerada nas condições padrão a temperatura ambiente.  

O uso de co-solvente também foi testado com o objetivo de observar a interação 

entre os reagentes orgânicos, além de aumentar a miscibilidade dos reagentes orgânicos 

em água. Para os sistemas estudados foi utilizado o critério de miscibilidade do solvente 

na solução aquosa, além do deslocamento químico do solvente, para que não houvesse 

interferência na caracterização do produto de adição, uma vez que muitos experimentos 

foram analisados diretamente por RMN1H no solvente de extração contendo um padrão 

interno.  

Os parâmetros para o sistema do benzaldeído foram aplicados para os sistemas 

subseqüentes. 

Foi selecionada como quantidade padrão para os reagentes 0,5 mmol do aldeído, 

1,5 mmol da halocetona e 2 mmol de Zn. 

Como o produto do sistema selecionado para estudo já possui caracterização 

descrita na literatura58 foi possível identificar e confirma-lo como sendo o 4-hidroxi-3-

metil-4-fenil-butan-2-ona (25)  pela presença dos sinais em 4,5 ppm (d, J= 9,0 Hz, 1H) e 

4,9 ppm (d, J= 4,4 Hz, 1H) no RMN 1H  (Anexos 1 e 2) referente aos diastereoisômeros 

do próton Ha. Nesta reação foi observada a formação de um par de diasteroisômeros nas 

proporções de 3:2 característicos da mistura syn:anti. Comparação com dados da 

literatura permitiu identificar o isômero (syn)-4-hidroxi-3-metil-4-fenil-butan-2-ona (25a) 

devido a constante de acoplamento em J= 4,4 Hz do dubleto em 4,9 ppm, enquanto que 

dubleto em 4,5 ppm do (anti)- 4-hidroxi-3-metil-4-fenil-butan-2-ona (25b) tem constante 
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de acoplamento de J= 9,03 Hz (Figura 2.3).58 Esta diferença na constante de acoplamento 

pode ser explicada através do ângulo diedro formado entre os substituintes. Os 

rendimentos obtidos foram superiores aos descritos na literatura para a reação tipo 

aldólica, onde foi observado a mesma preferência na diastereosseletividade. 

 

 
OH O OH O

Anti (25b)

Ha Ha

Syn (25a)  
 

Figura 2. 3 Estruturas dos diasteroisômeros syn (25a) e anti (25b) do 4-hidroxi-3-metil-

4-fenil-butan-2-ona (25). 

 

A análise dos resultados mostrou que o solvente  (Linhas 1, 2, 3, Tabela 2.1) 

teve influência direta sobre o rendimento da reação; uma vez que, foi observada uma 

variação significativa dos rendimentos com a alteração da solução salina. 

De um modo geral, os reagentes orgânicos sofrem influência direta do efeito 

hidrofóbico, que promove a diminuição da energia livre do sistema, minimizando a 

interface molécula orgânica-água promovendo em alguns casos um aumento de 

rendimento.42  

O sistema estudado quando comparado com a reação tipo aldol entre o 

benzaldeído e a 3-cloro-2-butanona58 em meio anidro apresentou uma melhora no 

rendimento de 86% em meio orgânico para 95%  em meio aquoso, que deve estar 

associada ao efeito hidrofóbico potencializado pelo efeito salino. O somatório dos dois 

efeitos deve aumentar a interação entre as moléculas não polares, diminuindo assim a 

solubilidade destas no meio aquoso, favorecendo a reação orgânica.71,72 Vale salientar que 

a diastereosseletividade descrita para este sistema em meio aquoso  foi a mesma 

observada em meio anidro. 
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Tabela 2. 1. Resultados Experimentais do Sistema Benzaldeído e 3-cloro-2-butanona. 

 Solvente Co-
Solvente

Aditivo Temp. 
(oC) 

Produto 
(%)  

*Redução 
(%) 

M.P.*
(%) 

1 Mg(ClO4)2 /NH4Cl - (BzO)2 Amb. 68 20 - 

CaCl2/NH4Cl - (BzO)2 Amb. 95 15 - 

3 H2O        - (BzO)2 Amb. 40 - - 

4 CaCl2/NH4Cl - Pb(OAc)2 Amb. 75 - - 

5 H2O - Pb(OAc)2 Amb. 30 - - 

6 CaCl2/NH4Cl - Galvinoxil Amb. 20 3 - 

7 Mg(ClO4)2 /NH4Cl - Galvinoxil Amb. 33 22 - 

8 CaCl2/NH4Cl - (BzO)2 60 36 13 - 

9 Mg(ClO4)2 /NH4Cl - (BzO)2 60 61 - 20 

10 Mg(ClO4)2 /NH4Cl Dioxano (BzO)2 Amb. 64 15 - 

11 CaCl2/NH4Cl Dioxano (BzO)2 Amb. 70 22 - 

12 Mg(ClO4)2 /NH4Cl - - Amb. 64 15 - 

13 CaCl2/NH4Cl - - Amb. 61 20 - 

Quantidades padrão: 0,5 mmol de aldeído, 1,5 mmol de α-halocetona , 2,0 mmol de Zn, 
15 mg de (BzO)2, 15 mg de Galvinoxil, 50 mg, Pb(OAc)2, 0,2 ml de co-solvente. 2 h, de 
reação à temperatura ambiente. MP* : α-halocetona , *Redução = Produto dehalogenado. 

 

Em sistemas como a reação aldólica,73,74 Diels-Alder, 21 entre outras, o efeito 

hidrofóbico é suficiente para provocar um aumento da velocidade da reação, levando ao 

produto desejado. Entretanto, em sistemas contendo aldeídos aromáticos o uso de solução 

aquosa salina promove em geral melhores rendimentos.31,75 

Foi observado que a temperatura associada ao efeito do solvente também 

promove influência no rendimento da reação, uma vez que o Mg(ClO4)2/ NH4Cl  nas 

temperaturas ambiente (Linha 1) e a 60oC (Linha 9), não promovem grande variação de 

rendimento, pelo contrário um decréscimo. Em contrapartida, o efeito da temperatura no 

solvente CaCl2/NH4Cl, provocou uma diminuição de rendimento de 95 para 36% o 

quando a temperatura passou da temperatura ambiente para 60oC. Este efeito está 

provavelmente associado ao efeito de solvatação da água que sofre influência da 

temperatura. Este fato pode ser explicado através da habilidade de compostos orgânicos 
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em formar ligações de hidrogênio com a água que sofre influência direta da temperatura. 

O aumento da temperatura provoca uma diminuição na formação das ligações de 

hidrogênio, o que acarreta uma diminuição na solubilidade e conseqüentemente uma 

queda do rendimento.  

O uso de co-solvente para este sistema não foi necessário, pois na condição 

otimizada foi obtido um rendimento de 95% do produto de adição. Quando a reação foi 

feita em Mg(ClO4)2/NH4Cl com co-solvente foi observado uma queda do rendimento, o 

que justifica a não utilização de co-solvente. 

 Com base no mecanismo radicalar em cadeia proposto por Bieber et al64 para a 

reação de Reformatsky entre α-haloésteres e aldeídos, foi necessário uma seleção 

criteriosa dos catalisadores, uma vez que necessitava-se de espécies capazes de gerar ou 

inibir a formação de radicais, sendo escolhido o peróxido de benzoíla, iniciador radicalar, 

e o  galvinoxil, inibidor radicalar.  

Os testes iniciais foram feitos utilizando o (BzO)2 em diferentes solventes, 

sendo observado um rendimento na faixa de 40-95% (Linhas 1, 2 e 3). A ausência de 

catalisador (Linhas 12 e 13), e a presença de inibidor radicalar (Linhas 6 e 7), 

demonstraram uma diminuição dos rendimentos quando comparado com a reação na 

presença de catalisador.  

Outro ponto importante é formação exclusiva de um único produto de adição na 

forma de diastereoisômeros syn:anti, o que descarta a possibilidade de formação do 

enolato e seus possíveis produtos de rearranjo. Entretanto ainda são necessários estudos 

mais detalhados para confirmar esse mecanismo para α-halocetonas e aldeídos. O 

somatório destas informações permitiu sugerir que espécies radicalares estão realmente 

envolvidas no mecanismo da reação, como sugerido para o sistema dos α-haloésteres e 

aldeídos, descrito por Bieber e colaboradores.64 Dentre os sais metálicos utilizados, o 

Pb(Oac)2 foi o que apresentou um resultado interessante. Este aditivo levou a um aumento 

do rendimento em relação a reação na ausência de aditivo (Linhas 4 e 13). Compostos de 

chumbo podem gerar radicais o que sugere a formação de espécies radicalares nestas 

condições. 

Além disso, não foi observada formação de dímeros o que é um bom indício de 

que a reação provavelmente não ocorre através da formação do enolato metálico como 
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ocorre na condensação aldólica. Esta metodologia é bastante simples em relação a 

aldólica, uma vez que não se faz necessário o uso de bases fortes, nem preparação prévia 

do enolato.  

A partir destes resultados passou-se a estudar novos sistemas utilizando as 

mesmas condições descritas para o sistema anterior. 

O sistema estudado em seguida foi o benzaldeído e a 2-bromo-2-

fenilacetofenona (Figura 2.4), sendo o produto de adição identificado como sendo o 3-

hidroxi-2-fenil-1,2,3-trifenil-propan-2-ona (26) caracterizado pelos deslocamentos em 4,8 

ppm (dd, J= 5,4 Hz e 9 Hz, 1H) e 5,4 ppm (d, J= 9Hz, 1H) e 5,5 ppm (d, J= 5,4 Hz, 1H) 

referente aos diasteroisômeros anti e syn do próton Ha (Anexos 3 e 4). Neste sistema não 

foi observado diastereosseletividade syn:anti (1:1). Este resultado sugere que o grupo 

substituinte na halocetona não desempenha um papel importante na diastereosseletividade 

da reação.  

CHO

+     CaCl2/NH4Cl
Zn/ Pb(OAc)2

(26)

OOHO
Br

 
Figura 2. 4. Reação de Reformatsky entre o Benzaldeído e a 2-bromo-2-fenilacetofenona. 

 

Foram analisados inicialmente o efeito do solvente e do catalisador sobre o 

rendimento da reação. Os primeiros ensaios feitos revelaram que ao final das 2 horas de 

reação não havia sido consumida a α-halocetona de partida. Este resultado juntamente 

com o fato desta ser sólida, nos levou a considerar a necessidade do uso de um co-

solvente capaz de solubilizar a α-halocetona, além de ser necessário um aumento no 

tempo reacional. Dentre os vários co-solventes testados o que apresentou melhor 

resultado foi o dioxano (Tabela 2.2). Foi observado ainda que a reação feita com 

Pb(OAc)2 (Linhas 1 e 4) sofreu maior influencia do co-solvente do que as realizadas com 

(BzO)2 (Linhas 2 e 5). 

Com relação ao efeito do solvente, foi possível observar que os melhores 

rendimentos foram obtidos com o uso de solução salina (Linhas 1, 5 e 7), o que é 
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justificado através do efeito salino, como observado para o sistema anterior. Os resultados 

observados também apontam para um mecanismo radicalar uma vez que, os melhores 

resultados foram obtidos com o peróxido de benzoíla (Linhas 1 e 3). Quando a reação foi 

feita na ausência de peróxido ou na presença de um inibidor radicalar houve novamente 

uma diminuição  no rendimento (Linhas 3 e 6) como observado para o sistema anterior, o 

que novamente sugere que espécies radicalares devem estar envolvidas no mecanismo da 

reação. Em meio básico foi observado produto de redução da halocetona (Linha 8). 

 
Tabela 2.2. Resultados Experimentais do Sistema Benzaldeído com a 2-bromo-2-

fenilacetofenona. 

Linha Solvente Co-Solvente Aditivo Produto (%) Redução (%) M.P.(%)

1 CaCl2/NH4Cl Dioxano (BzO)2 67 38 - 

2 CaCl2/NH4Cl - Pb(OAc)2 47 - - 

3 CaCl2/NH4Cl Dioxano - 33 68  

4 CaCl2/NH4Cl - (BzO)2 64 - - 

5 CaCl2/NH4Cl Dioxano Pb(OAc)2 66 - - 

6 CaCl2/NH4Cl - Galvinoxil 14 14 - 

7 H2O - (BzO)2 23 9 8 

8 K2HPO4 - (BzO)2 - 100 - 

Quantidades padrão: 2 mmol de Zn, 0,2 mL de dioxano, temperatura ambiente, 6h de 
reação, 15 mg de (BzO)2; 15 mg de Galvinoxil, 50 mg de Pb(OAc)2, 0,5 mmol de  
aldeído, 1,5 mmol de  halocetona.  

 

Em seguida foi estudado o sistema contendo o benzaldeído e a 2-bromo-

isobutirofenona (Figura 2.5). O produto de adição foi identificado como sendo o 3-

hidroxi-2,2-dimetil-1,3-difenil-butan-1-ona (27) e caracterizado através do sinal em 5,0 

ppm (s) observado no espectro de RMN1H referente ao próton Ha (Anexos 5 e 6).  

CHO

+

O

Br
    H2O
Sn/ (BzO)2

OH O

(27)  
Figura 2. 5. Reação de Reformatsky entre o Benzaldeído e a 2-Bromoisobutirofenona. 
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Diferentemente dos sistemas descritos até o momento, o sistema benzaldeído  e 

2-bromoisobutirofenona apresentou os melhores resultados quando a reação foi feita em 

água pura e não na presença de solução salina (Tabela 2.3., Linhas 1, 2 e 3). O que sugere 

que para este sistema o efeito hidrofóbico é suficiente para promover interação entre os 

reagentes. Neste sistema não foi necessário o uso de co-solvente. 

Visando confirmar um possível mecanismo radicalar; bem como, um padrão de 

comportamento para os sistemas contendo aldeídos aromáticos, foram feitos 

experimentos com (BzO)2, Pb(OAc)2. e na ausência de catalisador. Os resultados 

demonstraram que os melhores rendimentos foram obtidos com o (BzO)2, conhecido 

iniciador radicalar, o que indica um padrão similar aos sistemas estudados anteriormente. 

O que sugere o envolvimento de  espécies radicalares no mecanismo (Linhas 1 e 2, 

Tabela 2.3). Durante o estudo deste sistema foi utilizado também o metal Sn (Linha 6, 

Tabela 2.3), sendo observado também o produto de adição, com rendimentos superiores 

aos obtidos para o zinco (Linhas 1,2,4, Tabela 2.3).  

 

Tabela 2.3. Resultados Experimentais do Benzaldeído e com a  2-Bromoisobutirofenona. 
Linha Solvente Aditivo Metal Produto (%) Redução (%) M.P. (%)

1 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 44 30 - 

2 H2O (BzO)2 Zn 60 3 - 

3 K2HPO4 (BzO) 2 Zn - 25 - 

4 H2O Pb(OAc)2 Zn 36 32 - 

5 H2O (BzO)2 Sn 77 - - 

6 H2O - Sn - - - 

Quantidades padrão:  2 mmol de Zn, 1 mmol de Sn, 15 mg de (BzO)2, 50 mg de  
Pb(OAc)2, 12 horas de reação, 0,5 mmol de aldeído; 1,5 mmol de halocetona, M.P. = 
halocetona. 

Este sistema apresentou um comportamento diferente aos dos estudados até o 

momento. Neste caso, os melhores resultados foram obtidos na presença de Sn, (BzO)2 

em água pura (Linha 5). Este resultado quando comparado com a reação na ausência de 

catalisador (Linha 6) revela a importância do uso de aditivos para este sistema. Na 
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ausência de catalisador não foi possível observar o produto de adição ou material de 

partida, devido a problemas na fase de extração (Linha 6). 

Em seguida, foi estudado o sistema benzaldeído com a 2-bromopropilfenona 

(Figura 2.6, Tabela 2.4). O produto de adição foi identificado como sendo o 3-hidroxi-2-

metil-1,3-difenil-butan-1-ona (28) caracterizado pelos sinais em 4,9 ppm (d, J= 8,1 Hz ) e 

5,1 ppm (d, J= 3,3 Hz) referentes ao próton Ha dos diasteroisômeros anti:syn 

respectivamente (Anexos 7 e 8). Para este sistema foi observado uma 

diastereosseletividade syn:anti 6:4, que foi determinada através de RMN1H. A 

diastereosseletividade obtida para os sistemas estudados até o momento apresentam a 

mesma preferência descrita para a reação de Reformatsky em meio anidro, ou seja 

observa-se o isômero syn como sendo preferencial. 

 

CHO

+   CaCl2/NH4Cl
Zn/DMSO/(BzO)2

(28)

OOHO

Br

 

Figura 2. 6. Reação de Reformatsky entre o benzaldeído e a 2-bromopropilfenona. 

 

Os melhores resultados foram obtidos na presença de soluções salinas (Linhas 1 

e 3, Tabela 2.4). Com relação a influência do catalisador foi observada uma similaridade 

entre os resultados com o Pb(OAc)2 (69%) e o (BzO)2 (72%) (Linhas 1, 3, Tabela 2.4). 

Esta observação da redução da formação do produto com galvinoxil é um bom indicativo 

de que a reação está novamente ocorrendo através de dois possíveis mecanismos 

distintos. 

Nos sistemas estudados até o momento foi observado a formação da β-

hidroxicetona em baixos rendimentos na ausência de iniciador radicalar. Este resultado 

indica que a reação também pode ocorrer, de modo menos eficiente, por um mecanismo 

que não necessariamente envolva espécies radicalares. 
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Tabela 2.4.. Resultados Experimentais do sistema benzaldeído e 2-bromopropilfenona. 
Linha Solvente Aditivo Produto (%) Redução (%) M.P. (%) 

1 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 72 30 - 

2 CaCl2/NH4Cl Galvinoxil 22 - - 

3 CaCl2/NH4Cl Pb(OAc)2 69 - - 

4 H2O (BzO)2 30 - - 

5 K2HPO4 (BzO)2 - - - 

6 K2HPO4 Pb(OAc)2 - - - 

Quantidades padrão: 2 mmol de Zn, 0,2 mL de DMSO, 12 horas de reação, 15 mg de 
(BzO)2, 15 mg de Galvinoxil, 50 mg de Pb(OAc)2, 0,5 mmol de  aldeído; 1,5 mmol de 
halocetona, M.P. = halocetona 

 

As reações efetuadas em meio básico (Linhas 5 e 6) não levaram ao produto de 

adição, nem foi possível recuperar o material de partida devido a problemas na etapa de 

extração. 

Dentre os sistemas estudados com o benzaldeído, o que apresentou melhor 

seletividade foi com a 2-bromopropilfenona (3:2), juntamente com a 2-cloro-3-butanona 

(3:2), sendo em ambos os casos o isômero syn o preferencial. Além disto, este resultado 

demonstra que esta reação está de acordo com a literatura em termos de 

diastereosseletividade.  

O sistema estudado em seguida foi furfuraldeído com 3-cloro-2-butanona 

(Figura 2.7, Tabela 3.5). O produto de adição foi identificado como sendo o 4-furan-2-il-

4-hidroxi-3-metil-butan-2-ona (29) através dos deslocamentos em 2,9-3,0 ppm (m, 1H), 

3,1-3,2 ppm (m, 1H) ppm (m) referente ao próton α-carbonila (Hb) e 4,7 ppm (d, J = 8,1 

Hz) e 5,0 ppm (d, J = 4,5 e 0,6 Hz) referente ao próton Ha (Anexo 9 e 10). Nesta reação 

foi observada também a formação de um par de diasteroisômeros na proporção de 3:2, 

sendo o isômero syn o preferencial. 
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  CaCl2/NH4Cl
Zn/Dioxano/(BzO)2

O
CHO +

O

Cl O

OH O
Ha

(29)
 

Figura 2. 7. Reação de Reformatsky entre o Furfuraldeído e a 3-cloro-2-butanona. 

 
Tabela 2.5.. Resultados Experimentais do Sistema Furfuraldeído e a  3-cloro-2-butanona. 
Linha Solvente Co-Solvente Aditivo Temp.  Produto  Redução M.P. 

1 CaCl2/NH4Cl - - 60 31 21 - 

2 Mg(ClO4)2/NH4Cl - (BzO)2 Amb. 30 22 12 

3 CaCl2/NH4Cl - (BzO)2 Amb. 61 24 - 

4 CaCl2/NH4Cl - Pb(Oac)2 Amb. 8 - - 

5 H2O - Pb(OAc)2 Amb. - 18 7 

6 CaCl2/NH4Cl C6H6 (BzO)2 Amb. 46 12 24 

7 CaCl2/NH4Cl MeOH (BzO)2 Amb. 95 36 - 

8 CaCl2/NH4Cl Dioxano (BzO)2 Amb. 14 32 38 

9 CaCl2/NH4Cl - (BzO)2 60 29 43 - 

10 CaCl2/NH4Cl C6H6 (BzO)2 60 32 11 18 

11 CaCl2/NH4Cl Dioxano (BzO)2 60 48 47 12 

12 CaCl2/NH4Cl C6H6 Galvinoxil 60 - - 13 

13 CaCl2/NH4Cl MeOH Galvinoxil 60 38 25 - 

14 CaCl2/NH4Cl - Galvinoxil 60 16 17 - 

15 CaCl2/NH4Cl MeOH - 60 - 5 - 

16 CaCl2/NH4Cl - Galvinoxil Amb. 26 13 - 

17 Mg(ClO4)2/NH4Cl - - Amb. 46 30 - 

17 Mg(ClO4)2/NH4Cl - Galvinoxil Amb. 28 12 - 

18 H2O MeOH Galvinoxil Amb. - 45 - 

Quantidades padrão: 2 mmol de Zn, 15 mg de (BzO)2, 15 mg de Galvinoxil, 2 horas de 
reação, 0,2 mL de co-solvente, 0,5 mmol de  aldeído= 0,5 mmol, 1,5 mmol de halocetona, 
M.P. = halocetona. 
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Os experimentos iniciais realizados em CaCl2/NH4Cl, Zn e (BzO)2 indicavam ao 

final da reação a presença do aldeído de partida e o produto de redução da α-halocetona. 

Este resultado aliado ao fato de que durante a extração houve formação de emulsão e a 

baixa solubilidade do aldeído levaram ao uso de um co-solvente (Linhas 2-8). 

Inicialmente utilizou-se 0,2 mL de co-solvente, quantidade que se mostrou eficiente na 

solubilização e promoção de maior interação entre os reagentes. Os co-solventes foram 

selecionados de acordo com o deslocamento químico (RMN) de modo que não houvesse 

interferência  na caracterização do produto desejado. Foram escolhidos benzeno, metanol 

e dioxano (Linhas 6-8), sendo o metanol o que apresentou o melhor resultado (Linha 6). 

Selecionado o co-solvente passou-se a etapa seguinte que foi a análise da 

influência da temperatura sobre o rendimento da reação. Neste caso, foram feitos 

experimentos a 60oC, porém em nenhum caso houve melhora de rendimento (Linhas 9-

15), o que tornou a temperatura ambiente condição padrão. 

Dentre as condições testadas a que apresentou melhor rendimento foi a 

metodologia utilizando (BzO)2, temperatura ambiente, solução saturada de cloreto de 

cálcio/cloreto de amônio e metanol chegando-se a 95 % de produto de adição (29) (Linha 

7) .  

Os melhores resultados foram obtidos com o uso do (BzO)2 que associado ao 

fato de que na ausência de peróxido (Linhas 15 - 17) ou presença de galvinoxil (Linhas 

15, 18 e 19) ocorreu uma queda pronunciada do rendimento corroboram com o 

mecanismo radicalar em cadeia proposto para a reação de Reformatsky com α-

haloésteres.64  

O furfuraldeído apresentou um comportamento similar ao observado para o 

benzaldeído uma vez que os melhores rendimentos foram obtidos com o uso de solução 

salina e iniciador radicalar. Este resultado, novamente demonstra que aldeídos aromáticos 

reagem melhor quando em solução salina do que em água pura (Linhas 3, 5, 18) .De um 

modo geral, o aumento da temperatura não demonstrou ter influência direta sobre os 

resultados, o que indica que esta reação pode ser feita a temperatura ambiente obtendo-se 

rendimentos quantitativos (Linha 7). 

A partir destes resultados foram selecionados para estudos benzaldeídos 

metoxilados nas posições orto- e meta-. A escolha destes sistemas para estudo deve-se ao 
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fato de benzaldeídos metoxilados serem pouco estudados em meio aquoso, mesmo em 

reações de alilação, além do fato de que o grupo OCH3 ou OH pode alterar a reatividade 

desses aldeídos, bem como a seletividade através da complexação desses grupos com o 

metal.56,76  

 É sabido que grupos OCH3 são classificados como desativantes da carbonila o 

que pode interferir diretamente na reatividade do composto. No entanto os resultados 

preliminares demonstraram que para este tipo de reação não há diferença de rendimentos 

quando comparado o benzaldeído e o 2-metoxi-benzaldeído. Outro ponto de interesse é o 

impedimento estérico gerado pelo grupo OCH3 frente a carbonila do aldeído quando 

comparado ao benzaldeído, sendo esperada uma melhora na diastereosseletividade da 

reação.  

Vale lembrar que o efeito quelante dos grupos OH e OCH3 na cadeia lateral de 

aldeídos foi bastante estudado por Paquette em reações de alilação. Neste caso, ele 

analisou a influência do grupo quelante e também o volume do substituintes na 

diastereosseletividade. 77,78,77,78  Dados da literatura referente a reações de alilação com 

aldeídos alifáticos α- ou β-oxigenados na cadeia lateral indicam que estes tipos de 

compostos podem quelar simultaneamente com o oxigênio da carbonila e do grupo 

oxigenado, devido a proximidade espacial, o que acarreta na preferência por uma das 

faces da carbonila levando em alguns casos a formação exclusiva de um único isômero, 

no caso de grupos hidroxila livres.79,80 Este estudo foi bastante interessante, pois a 

literatura descreve que hidroxilas protegidas (OMe) não interferem na 

diastereosseletividade da reação de alilação76 , pois sua capacidade de quelação é bastante 

diminuída quando comparada a hidroxilas livres. 

Estudos similares envolvendo aldeídos aromáticos OR e OH substituídos não 

estão descritos, no entanto, espera-se que o efeito de quelação seja também importante 

nas reações de Reformatsky para os 2-OH e 2-OR benzaldeídos. 

Outro ponto importante para o estudo destes sistemas é o fato de que compostos 

aromáticos substituídos, em especial sistemas do tipo β-hidroxicetonas, são importantes 

intermediários na síntese de produtos naturais o que estimulou o estudo dos benzaldeídos 

metoxilados. 
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O sistema 2-metoxi-benzaldeído com a 3-cloro-2-butanona (Figura 2.8) foi 

submetido a condições similares aos descritos para o benzaldeído, uma vez que esperava-

se um comportamento similar (Tabela 2.7).  

O sistema metoxilado apresentou melhor resultado na presença do Pb(OAc)2 

comparado ao (BzO)2, no entanto vale salientar que a diferença de rendimento ficou na 

faixa de 20%, sendo observado bons rendimentos nas duas condições (Linhas 1 e 2) Com 

os dois aditivos o uso de co-solvente não levou a melhora de rendimento.  

O produto de adição foi identificado como sendo o  4-hidroxi- 4-(2-metoxi-

fenil)-3-metil-butan-2-ona (30) através dos deslocamentos químicos no RMN1 H  em 5,2 

ppm (d, J= 7,4 Hz, 1H), 5,4 ppm (d, J= 3 Hz, 1H) do próton Ha dos diastereoisômeros 

anti:syn respectivamente, e em 3,9 ppm (dq, J= 7,2 e 3 Hz, 1H), 4,0 (dq, J= 7,4 ppm , 1H) 

do próton  Hb. (Anexos 11-15).   

 

 

CHO

OMe
+   CaCl2/NH4Cl

Zn/Pb(OAc)2

(30)

OOHOMe
HaO

Cl
 

 
Figura 2. 8. Reação de Reformatsky  entre  o  2-metoxi-benzaldeído  e  a  3-cloro-2-

butanona. 

 

A perspectiva inicial para este sistema era visualizar a diferença de 

diastereosseletividade entre o benzaldeído e  benzaldeídos substituídos.  

Com base nos resultados experimentais, podemos fazer um paralelo entre os  

sistemas estudados e os descritos na literatura. A reação do orto-anisaldeído apresentou 

uma diastereosseletividade de 4:1, sendo o isômero syn o preferencial. Isto indica que a 

presença de grupos β-oxigenados a carbonila, ligados diretamente ao anel aromático 

também interferem na preferência da reação de adição, uma vez que para o benzaldeído 

se observa uma discreta diastereosseletividade 3:2. 
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Entretanto, o que tem sido observado é que a presença do grupo metoxila na 

posição orto a carbonila também promove diastereosseletividade o que é indicativo de 

que grupos metoxila podem efetuar quelação, bem como podem, por efeito estérico, gerar 

preferencialmente um dos diasteroisômeros na reação de Reformatsky. Contudo, ainda 

são necessários estudos mais detalhados, envolvendo outras halocetonas para confirmar 

estes resultados.  

 

Tabela 2.6. Resultados Experimentais para o Sistema 2-metoxi-benzaldeído e 3-cloro-2-

butanona. 

 Solução Aditivo  Metal Produto(%) Redução(%)  M.P.(%) 

1 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 74 17 - 

2 CaCl2/NH4Cl Pb(OAc)2 Zn 95 27 - 

3 MgClO4/NH4Cl Pb(OAc)2 Zn 76 18 - 

4 H2O (BzO)2 Zn 42 - - 

5 H2O Pb(OAc)2 Zn - - - 

6 K2HPO4 (BzO)2 Zn - - - 

7 K2HPO4 Pb(OAc)2 Zn - - - 

8 CaCl2/NH4Cl - Zn 28 15 28 

9 CaCl2/NH4Cl *HgCl2 Zn 52 9 - 

10 CaCl2/NH4Cl *NiCl2 Zn 23 14 19 

11 CaCl2/NH4Cl *CdCl2 Zn 60 26 11 

12 CaCl2/NH4Cl *Co(NO3)2 Zn 51 - - 

13 CaCl2/NH4Cl *CuCl2 Zn 66 12 - 

14 CaCl2/NH4Cl Galvinoxil Zn - - 13 

15 CaCl2/NH4Cl Pb(OAc)2/ 
Galvinoxil 

Zn - 17 - 

Condições padrão: 2 mmol de Zn, 2h de reação, temperatura ambiente, 15 mg de (BzO)2, 
15 mg de  Galvinoxil, 0,5 mmol de aldeído, 1,5 mmol halocetona, 50 mg de  Pb(OAc)2, 
*50 mg dos sais metálicos, M.P. = halocetona. 
 

A reação inicial foi feita utilizando as condições otimizadas para o sistema do 

benzaldeído, o que levou ao rendimento de 74% do produto de adição na presença de 

(BzO)2 em solução salina de CaCl2/NH4Cl. O primeiro parâmetro estudado foi o efeito do 
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solvente, sendo observado que a reação ocorre em bons rendimentos quando na presença 

de CaCl2/NH4Cl ou NH4Cl/Mg(ClO4)2 (Linhas 1 -3) mais do que em água pura ou em 

meio básico (Linhas 4 -7). As reações feitas em meio básico não levaram ao produto de 

adição, nem houve recuperação do material de partida, devido a formação de emulsão 

durante a etapa de extração (Linhas 6 e 7). 

Este resultado está de acordo com o observado para os sistemas estudados 

anteriormente, o que demonstra uma tendência dos aldeídos aromáticos em reagirem 

melhor na presença de soluções salinas do que em água pura. Este fato pode ser explicado 

pelo efeito salino que é suficiente para promover a interação entre as moléculas dos 

reagentes. 

A literatura descreve o uso de sais metálicos como catalisadores em certas 

reações do tipo Barbier, sendo por este motivo escolhidos CuCl2, CdCl2 e Pb(OAc)2 que 

promoveram um aumento significativo de rendimento quando comparado com a reação 

na ausência de catalisador (Linhas 8 -13). Dos catalisadores selecionados, o Pb(OAc)2 foi 

o que levou aos melhores resultados, chegando-se a 95% de rendimento do produto de 

adição. 

A partir desta escolha foi feita uma avaliação da quantidade ideal de catalisador, 

visando melhorar o rendimento. No caso do Pb(OAc)2 os testes iniciais foram feitos com 

15 mg (0,05 mmol), obtendo-se um rendimento de 67 % do produto de adição. O aumento 

de 15 mg para 50 mg (0,16 mmol) levou a uma melhora pronunciada do rendimento 

passando para 95% e a utilização de quantidades maiores ou menores que 50 mg (0,16 

mmol) causou uma redução no rendimento.  

Durante os estudos foram testados ainda galvinoxil (inibidor radicalar) e a 

ausência completa de iniciador, com o objetivo de verificar o comportamento da reação. 

Os melhores resultados foram obtidos na presença de catalisador, indicando um 

comportamento similar ao dos sistemas estudados anteriormente (Linhas 1 e 2). Vale 

salientar que embora tenha sido utilizado o Pb(OAc)2 como catalisador principal desta 

reação, o mesmo é conhecido por produzir espécies radicalares, o que explica a 

diminuição drástica de rendimento quando se utilizou Pb(OAc)2/Galvinoxil. Com base 

nestes resultados é possível sugerir o envolvimento de espécies radicalares no mecanismo 

também com o Pb(OAc)2, embora não seja descartada a existência de um mecanismo 
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complementar não radicalar. Uma vez que, estas reações também ocorrem em baixo 

rendimento na ausência de aditivos como a hidroquinona e galvinoxil, conhecidos 

inibidores radicalares. 

O sistema estudado a seguir foi 3-metoxi-benzaldeído com a 3-cloro-2-butanona 

em diversos solventes e catalisadores (Figura 2.9). Este aldeído foi escolhido pois a 

metoxila se encontra na posição meta em relação ao grupo aldeído, o que levaria a um 

comportamento diferente em termos de diastereosseletividade quando comparado ao 2-

metoxi-benzaldeído. 

CHO

OMe

+   CaCl2/NH4Cl
Zn/Pb(OAc)2

(31)

OOH
Ha

OMe

O

Cl

 
Figura 2. 9. Reação de Reformatsky entre o 3-metoxi-benzaldeído e a 3-cloro-2-

butanona. 

 

Os resultados observados (Tabela 2.7) com relação a influência de solvente e 

catalisador foi similar ao observado para o orto-anisaldeído. O produto de adição foi 

caracterizado como sendo o 4-hidroxi-4-(3-metoxi-fenil)-3-metil-butan-2-ona (31) através 

dos sinais em 4,7 ppm (d, J= 8,4 Hz, 1H), 5,1 ppm (d, J= 3,6 Hz, 1H) e referentes ao 

próton Ha dos diastereoisômeros anti:syn, respectivamente e os sinais em 2,7-2,8 ppm 

(m, 1H) e 2,9-2,95 ppm (m, 1H) próton α-carbonila Hb, observados no espectro de RMN 
1H (Anexos 16-17). 

A reação do meta-anisaldeído não apresentou diastereosseletividade syn:anti 

(1:1). Este resultado sugere que grupos OMe na posição γ-carbonila no anel aromático 

não influenciam na seletividade, pois a distância entre os grupos quelantes é muito 

grande. Além disso, o grupo metoxila não tem influência estérica sobre o grupo 

carbonílico, o que faz com que este sistema seja semelhante ao comportamento do 

benzaldeído.  

Os rendimentos observados para o orto- e o meta-anisaldeído mostram uma 

diferença de reatividade entre eles, que não pode ser explicada simplesmente pelo efeito 
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doador de elétrons do grupo metoxila, o qual deveria tornar a carbonila do orto-

anisaldeído menos eletrofílica. 

 

Tabela 2.7. Resultados experimentais do sistema 3-metoxi-benzaldeído e 3-cloro-2-

butanona. 

Linha Solvente Aditivo Metal Produto (%) Redução (%) M.P.  

1 CaCl2/NH4Cl Pb(Oac)2 Zn 64 42 - 

2 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 46 26 5 

3 Mg(ClO4)2/NH4Cl (BzO)2 Zn 38 9 - 

4 H2O (BzO)2 Zn - - 44 

5 H2O Pb(OAc)2 Zn - - - 

6 K2HPO4 Pb(OAc)2 Zn - - - 

7 K2HPO4 (BzO)2 Zn - - - 

8 CaCl2/NH4Cl Galvinoxil Zn 26 16 - 

9 CaCl2/NH4Cl Pb(OAc)2/ 
Galvinoxil

Zn 46 - - 

10 CaCl2/NH4Cl *HgCl2 Ge 18 10 15 

11 CaCl2/NH4Cl *CuCl2 Zn 54 33 - 

12 Mg(ClO4)2/NH4Cl *CuCl2 Zn 28 15 - 

13 H2O (BzO)2 Zn 33 - - 

Condições padrão: 2 mmol de Zn, 2 horas de reação, temperatura ambiente, * 50mg, 15 
mg de (BzO)2= 15 mg, 15 mg de Galvinoxil= 15 mg, 0,5 mmol de aldeído, 1,5 mmol de 
halocetona, * 50 mg de sal metálico, 50 mg de Pb(Oac)2, M.P. = halocetona.  

 
 

Os experimentos iniciais foram feitos com o objetivo de selecionar o sistema de 

solvente, sendo observado os melhores resultados na presença de solução CaCl2/NH4Cl 

(Linhas 1-7). Os experimentos em meio básico não apresentaram bons resultados devido 

a perda de material e dificuldade de agitação durante a reação decorrente da formação de 

emulsão (Linhas 6-7). Mantendo os mesmos catalisadores testados para os outros 

sistemas, sendo observado os melhores resultados com Pb(OAc)2 ao invés do (BzO)2, 

como descrito para o sistema do orto-anisaldeído. Estes resultados permitiram propor um 

comportamento padrão para os aldeídos metoxilados. Vale salientar que foram testados 
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outros catalisadores, tais como CuCl2 e HgCl2, porém os melhores resultados continuaram 

sendo com Pb(OAc)2 (Linhas 1, 10-12). 

A presença de um inibidor radicalar (galvinoxil) levou a uma redução 

significativa do rendimento da reação (Linhas 8-9), embora não tenha sido tão 

pronunciada como no caso do orto-anisaldeído, onde houve inibição total da reação. A 

diferença de comportamento na presença do inibidor radicalar sugere que para o meta-

anisaldeído um mecanismo competitivo, provavelmente envolvendo um organometálico, 

possa estar ocorrendo juntamente com um mecanismo radicalar. 

Considerando que a reação do benzaldeído e dos orto- e meta- anisaldeído  

envolvem radicais, a diferença observada nas condições reacionais deve estar associada a 

estrutura do aldeído. Isto sugere que uma complexação dos grupos metoxilas e/ ou 

carbonila com os íons metálico (Pb2+ ou Zn2+) esteja ocorrendo. Seria portanto, esperado 

que este efeito de complexação fosse mais marcante com o orto-anisaldeído, permitindo 

uma quelação entre a carbonila e o grupo metoxila.  

O sistema estudado em seguida foi o orto-anisaldeído com a 2-

bromopropilfenona, onde foram estudados os parâmetros catalisador, solvente, além da 

diastereosseletividade (Figura 2.10, Tabela 2.8). O produto de adição foi identificado 

como sendo o 3-hidroxi-3-(2-metoxi-fenil)-2-metil-1-fenil-propan-1-ona (32) 

caracterizado pelos sinais em 5,4 ppm (d, J= 7,4Hz, 1H), 5,2 ppm (d, J= 1Hz, 1H) 

referentes ao próton Ha dos diastereoisômeros anti:syn, respectivamente e 4,0 ppm (dq, 

J= 7,1 Hz, 1H) e 3,9 ppm (dq, J= 7,2 e 3 Hz, 1H) dos diasteroisômeros anti:syn formados, 

respectivamente (Anexos 18-19).  

 

CHO
OMe

+   CaCl2/NH4Cl
   Zn/(BzO)2

(32)

O

Br

OOH
Ha

OMe

 
Figura 2.10. Reação de Reformatsky entre o 2-metoxi-benzaldeído e a 2-

bromopropilfenona. 
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Tabela 2.8. Resultados Experimentais do sistema 2-metoxi-benzaldeído e 2-

bromopropilfenona. 

Linha Solvente Aditivo Produto (%) Redução (%) M.P. (%) 

1 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 72 30 - 

2 CaCl2/NH4Cl Galvinoxil 22 - - 

3 CaCl2/NH4Cl Pb(OAc)2 69 - - 

4 H2O (BzO)2 30 - - 

5 K2HPO4 (BzO)2 - - - 

6 K2HPO4 Pb(OAc)2 - - - 

Condições padrão: 2 mmol de Zn, 6 horas de reação, temperatura ambiente, 15 mg de 
(BzO)2, 15 mg de  Galvinoxil, 50 mg de Pb(OAc)2, , 0,5 mmol de aldeído, 1,5 mmol de 
halocetona, M.P. = halocetona. 
 

Como descrito para os sistemas anteriores foi observado que o efeito salino é 

importante nestas reações, uma vez que os melhores resultados foram obtidos na presença 

de soluções salinas (Linhas 1, 4, Tabela 2.8). Com relação a influência do aditivo na 

reação foi possível observar uma similaridade nos resultados obtidos para o Pb(OAc)2 

(69%) e o (BzO)2 (72%) (Linhas 1, 3, Tabela 2.8). As reações efetuadas em meio básico 

não levaram ao produto desejado, nem foi possível recuperar o material de partida devido 

a formação de emulsão durante o processo de extração (Linhas 5 e 6). 

A diastereosseletividade obtida foi de 6:4 para o isômero syn, o que confirma 

novamente a preferência de formação deste isômero como descrito na literatura. Este 

sistema diferentemente do anterior tem uma halocetona mais volumosa, quando 

comparada a 3-cloro-2-butanona, o que poderia também favorecer a formação 

preferencial de um dos diasteroisômeros, através do impedimento estérico em uma das 

faces, juntamente com o grupo metoxi presente na molécula do aldeído.  

Estudos iniciais foram feitos com o sistema 2-metoxi-benzaldeído e 2-

bromofenilacetofenona, sendo as condições iniciais solução salina de CaCl2/NH4Cl, e Zn 

metálico (Figura 2.11). A reação foi mantida sob agitação por 6 h, hidrolisada com 1 mL 

de HCl 2M, seguida de extração com CHCl3. O produto de adição foi identificado como 

sendo 3-hidroxi-3-(2-metoxi-fenil)1,2-difenil-propan-1-ona (33) através dos sinais em 5,8 

(d, J= 8,1 Hz, 1H) e em 5,92 (d, J= 3,0 Hz, 1H)  referentes ao próton Ha  (Anexos 20-22). 
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Neste sistema não houve diastereosseletividade, sendo observada uma mistura syn:anti de 

1:1. Este resultado é interessante, pois era esperada uma boa seletividade por se tratar de 

um benzaldeído substituído na posição orto e de uma halocetona muito volumosa, onde se 

esperaria uma grande influência do efeito estérico. 

 

CHO
OMe

+   CaCl2/NH4Cl
Zn/(BzO)2

(33)

O

Br

OOH
Ha

OMe

 

Figura 2.11.  Reação do 2-metoxi-benzaldeído com a 2-bromo-fenilacetofenona. 

 

Os resultados obtidos para os sistemas estudados até o momento, nos permitem 

concluir que quando o benzaldeído apresenta substituintes na posição orto é observado 

em alguns casos, uma melhora da diastereosseletividade, que deve estar associada ao 

efeito quelante. A diastereosseletividade observada na maioria dos casos foi a mesma 

descrita para a reação de Reformatsky em meio anidro, sendo o isômero syn, o 

preferencial. 

Outro ponto importante para estes sistemas é que o mecanismo deve envolver 

espécies radicalares, uma vez que na maioria dos sistemas foram observados  rendimentos 

de moderados a bom na presença de iniciador radicalar. Os resultados obtidos para estes 

sistemas são compatíveis com os descritos por Bieber et al64 para a reação de 

Reformatsky com bromo-ésteres, onde é descrito um mecanismo radicalar em cadeia. A 

análise comparativa destes resultados permite sugerir que assim como os bromo-ésteres, 

as halocetonas devem reagir por um mecanismo similar, descartando a possibilidade de 

um mecanismo do tipo enolato metálico ou organometálico tradicional. 

Comparando os resultados de α-halocetonas com α-bromoésteres, estudados por 

Bieber et al, observa-se que o efeito do iniciador radicalar, o (BzO)2, é mais pronunciado 

para as α-halocetonas, em particular com a 3-cloro-2-butanona. 
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Bieber et al64 observaram um discreto decréscimo nos rendimentos quando na 

ausência de (BzO)2 para radicais secundários e terciários, enquanto que os radicais 

primários tem uma diminuição pronunciada dos rendimentos nas mesmas condições. Os 

sistemas estudados apresentaram um decréscimo pronunciado dos rendimentos da reação 

para as halocetonas secundárias e terciárias. No entanto, não foi possível efetuar uma 

análise comparativa com as halocetonas primárias, pois estas não levaram ao produto de 

adição nas condições testadas. 

A influência do iniciador radicalar deve estar associada a estabilidade dos 

radicais gerados durante a reação de Reformatsky. Este efeito é menos pronunciado para 

os radicais gerados a partir de 2-bromo-fenilacetofenona, 2-bromopropilacetofenona em 

relação ao radical da 3-cloro-2-butanona, pois geram radicais mais estabilizados devido a 

presença do anel aromático. 

No estudo descrito por Chan et al para a reação de α-halocetonas e aldeídos 

aromáticos mediada por Sn e Zn, as β-hidroxicetonas são geradas em bons rendimentos. 

Diferentemente dos resultados descritos neste trabalho, não é necessário o uso de um 

iniciador radicalar, o que indica um mecanismo distinto. 

Chan et al 51, descreveram a reação do benzaldeído com a 2-bromoacetofenona 

na presença de Sn  e Zn, com rendimentos de 64 e 85%, respectivamente. Este mesmo 

sistema foi estudado, porém não foi observado nenhum produto de adição. Vale salientar 

que esta halocetona levou ao rearranjo tipo Baeyer-Villiger, descrito no item 2.4. O 

sistema benzaldeído com a 3-cloro-2-butanona foi feito utilizando Sn, porém os 

rendimentos foram muitos baixos, diferentemente do que foi proposto por Chan et al.59  

A análise comparativa da metodologia descrita por Chattopadhyay et al61 

demonstra que os aldeídos aromáticos com bromoacetato de etila necessitam também do 

(BzO)2 como aditivo da reação, sendo necessário de 7 – 9 horas de reação. 

Comportamento similar foi observado para os sistemas estudados, onde os melhores 

resultados foram obtidos na presença de peróxido de benzoíla, como descrito por 

Chattopadhyay. 
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2.2. ALDEÍDOS HIDROXILADOS. 
 

De posse dos resultados obtidos com o benzaldeído e os anisaldeídos em termos 

de diastereosseletividade e reatividade iniciou-se um estudo visando determinar a 

influência do grupo OH no anel aromático. Para isto selecionou-se a reação do 2-, 3- e 4-

hidroxibenzaldeídos com a 3-cloro-2-butanona. 

Os experimentos iniciais demonstraram claramente uma diferença de 

comportamento entre os aldeídos hidroxilados, os metoxilados e o benzaldeído. Isto por 

que enquanto o benzaldeído e os metoxibenzaldeídos reagem entre 2 -6 horas os 

hidroxilados necessitam de 24 horas para reagir. 

Outro ponto analisado foi a diferença de reatividade observada entre os três 

aldeídos, sendo o orto-hidroxibenzaldeído o único que apresentou o produto de adição 

(Figura 2.12). As condições testadas até o momento foram solução salina de CaCl2/NH4Cl 

e Zn metálico chegando-se a 19% de rendimento do produto de adição e 48% do produto 

de acetalização (35) após cromatografia. O produto de adição foi caracterizado como 

sendo o 4-hidroxi-4-(2-hidroxi-fenil)-3-metil-butan-2-ona (34) pelos sinais em 4,8 ppm 

(d, J= 3,9 Hz, 1H), 4,4 ppm (d, J= 9,3 Hz, 1H) referentes ao próton Ha e em 2,5-2,6 ppm 

(m, 1H) e 2,6-2,8 ppm (m, 1H) referentes ao próton Hb, dos diasteroisômeros formados 

(Anexos 23- 24).   

A análise da reação com o 2-hidroxi-benzaleído levou a observação de sinais no 

espectro de RMN 1H não condizentes com o produto de adição, redução ou material de 

partida. A análise comparativa com dados de literatura levaram a identificação do produto 

como sendo a 2,3-dimetil-cromona-2,4-diol (35) proveniente da ciclização intramolecular 

do produto de adição (34) caracterizada através dos sinais em 4,12 ppm (d, J= 3,3 Hz, 1H) 

e 4,17 ppm (d, J= 10,5 Hz, 1H) referente ao próton Ha formados, além dos sinais em 

99,95 e 100,90 ppm no espectro de RMN13C, característicos de carbonos de cetais 

(Anexos 23 e 24). Os compostos 34 e 35 foram identificados como uma mistura 1: 2,5, 

respectivamente.  
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Figura 2. 12. Reação de ciclização intermolecular observada a partir do 4-hidroxi-4-(2-

hidroxi-fenil)-3-metil-butan-2-ona (34) .  

 
Foram feitos experimentos visando-se determinar em que condições o composto 

(35) é formado. Os primeiros resultados indicaram a presença de um equilíbrio entre os 

compostos (34) e (35), que é deslocado no sentido de formação do (35) durante a 

hidrólise ácida com HCl 2M. 

A reação foi repetida e hidrolisada com HCl 2M, e analisada novamente por 

RMN 1H, indicando a presença  do produto (35), a esta amostra foi adicionado ácido 

trifluoroacético sendo novamente submetida a RMN 1H. A análise revelou uma 

diminuição na quantidade do produto de adição (34) e um aumento do produto (35), 

confirmando o equilíbrio.  

Com relação a diastereosseletividade observou-se que para o orto-

hidroxibenzaldeído há uma relação estimada de 6:4 sendo o isômero syn o preferencial. 

Para este sistema em especial seria de se esperar uma maior diastereosseletividade devido 

a presença do grupo OH na posição orto. Vale salientar que grupos OH são fortes agentes 

quelantes. Outra possível explicação seria a reação lateral de formação da cromona, onde 

um dos diastereoisômeros é convertido no produto (35) alterando assim a relação syn:anti 

observada. 
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 Estudos de RMN e cálculos de modelagem molecular foram iniciados visando 

determinar a estrutura do isômero preferencial. Resultados iniciais da estabilidade de syn 

e anti 4-hidroxi-4-(2-hidroxi-fenil)-3-metil-butan-2-ona (34) e seus cetais, estão descritas 

na Tabela 2.9. Todos os cálculos foram realizados com o método RHF/6-31G e a 

geometria inicial foi gerada de tal maneira a favorecer o maior número de ligações de 

hidrogênio intramolecular. Nenhuma restrição geométrica ou de simetria foi imposta. 

 

Tabela 2.9. Estruturas otimizadas e energias relativa com relação ao isômero 35c-LH2 

para os diastereoisômeros do composto 4-hidroxi-4-(2-hidroxi-fenil)-3-metil-butan-2-ona 

(34). 

  
(34a)  R,R = S,S  

Etot = –649.032469 Eh. ∆E = 15,7 kJ/mol 

(34b) R,S = S,R 

Etot = –649.031801 Eh. ∆E = 17,4 kJ/mol 

 

As energias dos diastereoisômeros (34a - 34b) são praticamente iguais 

(diferença de 1,7 kJ/mol), o que os tornam energeticamente degenerados em fase gasosa 

ou em solventes apolares apróticos. Na tabela 2.10 estão ilustrados os estereoisômeros do 

composto 35 resultantes da cetalização intramolecular. 
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Tabela 2.10. Estruturas otimizadas e dados de energia relativa para os estereoisômeros do 

composto (35). 

 
 

 
 

(35a) R,R,R = S,S,S (não forma LH) 

Etot = –649.0266872 Eh. ∆E = 30,9 kJ/mol 

(35a-LH1) – R,R,R = S,S,S  

Etot = –649.0349152 Eh. ∆E = 9,2 kJ/mol 

 

 
  

(35a-LH2) –R,R,R = S,S,S  

Etot = –649.0379462 Eh. ∆E = 1,3 kJ/mol 

(35b) S,R,R = R,S,S (não forma LH) 

Etot = –649.0279154 Eh. ∆E = 27,6 kJ/mol 

 

 
 

 

 
 

(35c) R,S,R = S,R,S (não forma LH) 

Etot = –649.0252415 Eh. ∆E = 34,6 kJ/mol 

(35c- LH2) – R,S,R = S,R,S  

Etot = –649.0384367 Eh. ∆E = 0,0 kJ/mol 
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Novamente os enantiômeros são degenerados energeticamente e os 

diastereoisômeros são diferenciados pela conformação do anel de seis membros, bem 

como pela formação de ligações de hidrogênio intramolecular. Em geral, os isômeros que 

não formam a ligação de hidrogênio são 28 a 35 kJ/mol menos estáveis em fase gasosa. 

Nota-se que a ligação de hidrogênio (LH) intramolecular nos cetais 35 só ocorre quando 

as configurações dos átomos de carbonos CHOH e C(CH3)OH forem iguais. 

Com relação à conformação do anel de seis membros, a possibilidade ou não de 

formação da ligação de hidrogênio será determinante para estabelecer qual a conformação 

dominante, pois como já mencionado a diferença energética é de pelo menos 28 kJ/mol. 

A estabilização devida a ligação de hidrogênio intramolecular depende do grupo 

doador e aceitador de hidrogênio, como pode ser observado na tabela 2.10 para os 

conformeros 35a-LH1 e 35a-LH2, em que a ligação de hidrogênio LH2 é mais forte que 

a LH1 em aproximadamente 8 kJ/mol, tornando a conformação 35a-LH2 praticamente 

exclusiva em fase gasosa ou em solvente apolar aprótico. 

Apesar dos diasteroisômeros do composto 34 formarem duas ligações de 

hidrogênio intramoleculares, eles são ligeiramente menos estáveis que os compostos de 

cetalização 35 que formam apenas uma ligação de hidrogênio intramolecular, sendo que a 

nova ligação química compensa esta diferença de interações intramoleculares. Em termos 

energéticos os isômeros de cetalização são mais estáveis cerca de 15 kJ/mol que os 

diastereoisômeros abertos (34). 

Os estereoisômeros do composto 35 nas suas conformações mais estáveis estão 

apresentados na tabela 2.11 juntamente com os valores de ângulo diédrico H-C(OH)-

C(CH3)-H, e da distância entre os átomos hidrogênio dos grupos HC(OH) e HC(CH3).  
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Tabela 2.11. Ângulo diédrico (º) de H–C(OH)–C(CH3)–H e distância (Å) de H --- H nos 

isômeros cíclicos mais estáveis. 

 

 
 

(35a-LH2) - R,R,R = S,S,S 
ϕ = 79,6º 

H—H = 2,563 Å 

 
(35b)  S,R,R = R,S,S 

ϕ = 77,0º 
H—H = 2,541 Å 

 
(35c-LH2) - R,S,R = S,R,S 

ϕ = 51,3º 
H—H = 2,364 Å 

 

Nota-se que o isômero 35c-LH2 (R,S,R) apresenta um conformação tal que a 

distância H----H é 0,2 Å menor que esta distância no isômero  35a-LH2 (R,R,R). Logo, 

espera-se que o acoplamento indireto spin-spin entre esses átomos de hidrogênio seja 

maior no primeiro isômero. As distâncias e ângulos diédricos para os isômeros 35a-LH2 

(R,R,R) e 35b (S,R,R)  são similares, mas no isômero 35a-LH2 ocorre a formação de 

ligação de hidrogênio intramolecular que além de tornar este isômero mais estável deverá 

afetar o deslocamento e o acoplamento spin-spin de seus átomos de hidrogênio. 

Cabe ressaltar que a estabilidade energética destes isômeros é compatível com o 

ambiente químico de fase gasosa ou solvente apolar aprótico e uma vez que estes 

produtos foram obtidos em fase aquosa as sua proporções não devem se correlacionar 

com as diferenças de energias calculadas.  

Contudo, pode-se prever que a realização da reação de cetalização em solventes 

apolares apróticos deverá alterar significativamente as proporções entre os isômeros do 

composto 35 observadas, e neste caso, o isômero (35b) (S,R,R) praticamente não deveria 

ser observado. 

A partir dos ângulos diédricos calculados para os diastereoisômeros do 

composto 35 espera-se que o isômero 35a-LH2 (R,R,R) apresente o menor acoplamento 

spin-spin entre os hidrogênios ilustrados na tabela 2.11. Logo, pode-se inferir que no 

espectro de RMN 1H experimental o sinal mais intenso e que apresenta a menor constante 

de acoplamento spin-spin (J =  3,3 Hz) deve corresponder ao 35a-LH2 (R,R,R). 
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De um modo geral, os sistemas aromáticos estudados tiveram comportamento 

muito similar com relação ao sistema de solvente, uma vez que os melhores resultados 

foram obtidos quando se utilizou solução de CaCl2/NH4Cl, o que é bastante coerente com 

o descrito na literatura.4,6 Em geral tem sido observado que o uso de NH4Cl deve estar 

associado ao próprio efeito salino, bem como a necessidade de uma solução levemente 

ácida para promover uma ativação in situ da superfície do metal. O efeito positivo de 

soluções salinas foi confirmado quando utilizou-se água pura como solvente sendo 

observado uma diminuição do rendimento.  

Este resultado esta de acordo com o descrito na literatura que vem apresentando 

inúmeras reações onde o sistema de solvente orgânico tradicional vem sendo substituído 

por soluções salinas aquosas com bons rendimentos. Vale salientar que sistemas 

aromáticos ou parcialmente aromáticos sofrem maior influência do efeito salino, do que 

sistemas totalmente alifáticos. 

Outro ponto em comum foi o efeito do catalisador. Embora tenham sido 

utilizados sais metálicos como catalisadores, os melhores resultados foram obtidos com 

(BzO)2 e  Pb(OAc)2. Nas reações estudadas foi utilizada quantidade catalítica de iniciador 

radicalar, o que é indicativo de um mecanismo radicalar em cadeia. Deste modo, é 

possível sugerir que a reação de Reformatsky de α-halocetonas deve ocorrer pelo mesmo 

mecanismo descrito pro Bieber et al para os α-bromo-ésteres. 

Além disso, observou-se para todos os sistemas que há uma única reação 

concorrente, que é a redução da α-halocetona, não sendo observado em nenhum caso 

produtos de autocondensação como observado em reações aldólicas tradicionais.81  

Por último foi analisado o metal, neste caso foi possível concluir que embora o 

Zn seja considerado um metal de baixa a moderada reatividade este apresentou bons 

resultados chegando em alguns sistemas a um rendimento de 95%. Além disso, não 

observamos possíveis produtos decorrentes de reações colaterais, o que é uma grande 

vantagem frente a outros metais.  

Por fim a diastereosseletividade obtida com o Zn foi a mesma descrita na 

literatura ou seja, o isômero syn foi em todos os casos o preferencial. Outro ponto 

importante foram os possíveis fatores que interferem na diastereosseletividade onde foi 
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possível observar a influência de grupo orto-substituinte do anel aromático capazes de 

efetuar quelação ou aqueles cujo efeito é simplesmente estérico. 

  A metodologia proposta para aldeídos aromáticos levou a formação de β-

hidroxicetonas em rendimentos que variaram de moderados a bons, sendo observada 

também uma moderada diastereosseletividade. 

 

 

2.3. ALDEÍDOS ALIFÁTICOS. 
 
Após o estudo com os aldeídos aromáticos começou-se a estudar os aldeídos 

alifáticos visando desenvolver uma metodologia simples e eficiente para a reação entre 

aldeídos e α-halocetonas alifáticos. O interesse por estes sistemas se deve ao fato de que a 

literatura descreve estes tipo de sistema como pouco reativo, além do fato de que aldeído 

e α-halocetonas alifáticas não reagirem na presença de Zn ou Sn.51  

Inicialmente foi estudada a reação do n-butiraldeído com a 3-cloro-2-butanona 

(Figura 2.13,Tabela 2.12). A formação do 4-hidroxi-3-metil-heptan-2-ona (36) foi 

confirmada pelos sinais em 3,6-3,7 ppm (m, 1H), 3,8-4,0 (m,1H) referente ao próton Ha e 

em 2,6 (m, 1H). Análise por CG/EM apresentou os fragmentos em m/z 144 (1), 126 (9), 

111 (23), 101 (4), 83 (7), 72 (13), 43 (100), característicos do composto (36) (Anexo 25 - 

27). Para este sistema não foi observada preferência de seletividade, sendo obtida um 

mistura 1:1 dos isômeros syn:anti. 

 

CHO +
Cl

O OH

(36)

O
Ha

H2O
Sn

 

Figura 2.13. Reação de Reformatsky entre a 3-cloro-2-butanona e o n-butiraldeído. 
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Tabela 2.12. Resultados da reação de Reformatsky entre o n-butiraldeído e a 3-cloro-2-

butanona 

Linha Solvente Aditivo Metal Produto 
(%) 

Redução 
(%) 

M.P.(%)

1 K2HPO4 (BzO)2 Zn 31 33 - 

2 H2O (BzO)2 Zn 21 - - 

3  CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 21 33 - 

4 H2O - Sn 32 - - 

  Condições padrão: 2 mmol de Zn, 15 mg de (BzO)2, 1 mmol de Sn, 0,5 mmol de 
aldeído, 1,5 mmol de halocetona, 24 horas de reação, temperatura ambiente, M.P. = 
halocetona. 
 

A presença do (BzO)2 não foi fator determinante para reação mediada por Sn, 

pois foi observado o produto de adição na ausência de catalisador. Vale salientar que os 

rendimentos são praticamente iguais para a reação mediada por Zn, (BzO)2 em solução 

salina e a mediada por Sn e água pura.  

Em seguida foi estudado o sistema heptanaldeído com a 3-cloro-2-butanona 

(Figura 2.14, Tabela 2.13). O produto de adição foi identificado como sendo o  4-hidroxi-

3-metil-decan-2-ona (37) pelos deslocamentos em 3,6-3,7 ppm (m, 1H), 3,8-3,9 ppm (m, 

1H) referente ao próton Ha,  e em 2,5-2,6 ppm (m, 1H) referente ao próton Hb, além dos 

picos em m/z 187 (M+1), 101(38), 72 (100), 57(34), 55(43) obtidos por CG/MS (Anexos 

28 e 29). 

 

H2O
Sn

CHO +
Cl

O OH

(37)

O
Ha

4 4

 

Figura 2.14. Reação de Reformatsky entre a 3-cloro-2-butanona e a heptanaldeído. 

 
Observou-se um comportamento similar entre o heptanaldeído e o n-

butiraldeído, pois os dois levaram ao produto de adição com os metais Sn e Zn. Os 

resultados descritos na Tabela 2.13 demonstram que os melhores resultados das reações 
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mediadas por Zn foram obtidos quando se utiliza as condições otimizadas para os 

aldeídos aromáticos e extração prévia com éter etílico sendo obtido um rendimento de 

48% (linha 6). A reação foi feita em água pura e Sn obtendo-se rendimento de 97%.  

 
 
Tabela 2.13. Resultados Experimentais para o Sistema Heptanaldeído e a 3-cloro-2-

butanona. 

Linha Solvente Aditivo Metal Produto 
(%) 

Redução 
(%) 

M.P.(%) Extração 

1  CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn - - 40 Normal 

2 Mg(ClO4)2 /NH4Cl (BzO)2 Zn - - 14 Normal 

3 H2O (BzO)2 Zn - - 23 Normal 

6 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 48 69 - Et2O 

7 Mg(ClO4)2 /NH4Cl (BzO)2 Zn - 100 - Et2O 

8 H2O (BzO)2 Zn - - 28 Et2O 

9 H2O - Sn 97 - - Et2O 

Condições padrão: 2 mmol de Zn, 24 horas de reação, 15 mg de (BzO)2, temperatura 
ambiente, 0,5 mmol de  aldeído, 1,5 mmol de halocetona, M.P.= halocetona, Extração 
normal = hidrólise com 3 mL de HCl 2N seguida de extração com CHCl3 (1mL), 
Extração com Et2O = extração prévia com Et2O (3mL) seguida de hidrólise ácida e 
extração com CHCl3 (1mL).  

 

Estes resultados demonstram que a metodologia mais apropriada para aldeídos 

alifáticos, diferentemente dos aromáticos, consiste no uso da água como solvente e  

substituição do Zn pelo Sn. Outro ponto importante, é a extração prévia da mistura 

reacional com éter etílico, para em seguida haver a hidrólise ácida e a extração com CCl4 

ou CHCl3. Na fase etérea analisada foi observado apenas halocetona de partida e seu 

produto dehalogenado. 

Estudos iniciais com o isobutiraldeído e a 3-cloro-2-butanona (Figura 2.15, 

Tabela 2.14) indicam que as melhores condições para este sistema é água e Sn, chegando-

se a um rendimento de 84%. O produto de adição foi identificado como sendo o 4-

hidroxi-3,5-dimetil-hexan-2-ona (38) pelos sinais em 4,1 ppm (m,1H) referente ao próton 

Ha. (Anexo 30) Neste caso, foi observada a preferência por um dos diastereoisômeros, 
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porém como o sistema não é descrito na literatura, ainda não foi possível caracterizar qual 

é o isômero preferencial. 

Em alguns casos, em especial com o isobutiraldeído não houve reprodutibilidade 

dos resultados, o que dificultou o isolamento e caracterização dos diastereoisômeros. 

Estas reações são muito influenciadas pela agitação e superfície do metal que pode ser 

alterada quando se troca o fornecedor. 

As reações iniciais foram feitas utilizando solução salina de CaCl2/NH4Cl, Zn e 

(BzO)2 seguida de hidrólise ácida e extração com CHCl3 (Linha 1), sendo obtido 55% de 

rendimento do produto de adição.  

 

H2O
Sn

CHO +

O

Cl OH O
(38)

Ha

 
 

Figura 2. 15. Reação de Reformatsky entre a 3-cloro-2-butanona e o isobutiraldeído. 

 

Os resultados iniciais obtidos com Zn em água pura (Linha 3) foram 

desanimadores, pois não houve formação do produto de adição. A reação foi feita então 

na ausência de catalisador e novamente não houve formação do produto desejado (Linha 

4).  

Sendo assim, optou-se por testar o Sn em água, uma vez que em solução salina 

houve formação de produto (Linhas 5, 6 e 7), sendo observado agora o produto de adição. 

Neste sistema foi necessário efetuar uma extração prévia da reação com éter etílico, 

seguida de hidrólise ácida, sendo agora a fase aquosa extraída com CHCl3. A fase etérea 

foi analisada por RMN e revelou a presença apenas de material de partida, enquanto que 

na fase clorofórmica foi identificado o produto de adição (38) com rendimento de 84% 

(Linha 6). 
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Tabela 2.14. Resultados da reação de Reformatsky entre isobutiraldeído e a 3-cloro-2-

butanona. 

Linha Solvente Aditivo Metal Produto (%) Redução 
(%) 

M.P. 
(%) 

Extração

1 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 55 - - Normal 

2 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Sn 18 - - Normal 

3 H2O (BzO)2 Zn - 44 - Normal 

4 H2O - Zn - - - Normal 

5 H2O (BzO)2 Sn 7 - 14 Normal 

6 H2O - Sn 84 - - Et2O 

7 H2O Pb(OAc)2 Sn - -- 17 Normal 

Condições padrão: 2 mmol de Zn, 16 horas de reação, temperatura ambiente, 15 mg de 
(BzO)2,  50 mg de PbOAc)2, 1 mmol  dos outros metais, 0,5 mmol de aldeído, 1,5 mmol 
de halocetona, extração normal com CHCl3, extração prévia com Et2O, M.P.= halocetona, 
Extração normal = hidrólise com 3 mL de HCl 2N seguida de extração com CHCl3 
(1mL), Extração com Et2O = extração prévia com Et2O (3mL) seguida de hidrólise ácida 
e extração com CHCl3 (1mL).  
  

Em contrapartida, um mecanismo para as reações com aldeídos alifáticos ainda 

não pode ser especulado, uma vez que o isobutiraldeído e o heptanaldeído apresentaram 

bons resultados na ausência de aditivo, enquanto o n-butiraldeído reagiu na ausência e na 

presença de aditivos. Quanto as reações realizadas na presença de Zn metálico os 

melhores resultados foram sempre obtidos na presença de iniciador radicalar, o que 

sugere a presença de possíveis espécies radicalares. 

Além disso, observou-se também que o tempo influencia diretamente no 

rendimento das reações, isto por que o produto de adição só foi verificado em reações de 

12 - 24 h, tempo de reação muito superior ao observado com os aldeídos aromáticos.  

O sistema estudado foi o heptanaldeído com a 2-bromopropilfenona visando 

avaliar em que condições de reação aldeídos alifáticos e halocetonas aromáticas reagem 

(Figura 2.16). Este sistema está ainda em fase inicial de otimização sendo os melhores 

resultados obtidos com o uso de H2O, Sn (118 mg), sob agitação por 24 horas, com 

rendimento de 54%. Os ensaios iniciais revelaram uma dificuldade na extração devido a 

formação de uma emulsão quando a reação era extraída diretamente com CHCl3 ou CCl4, 

que acarretou em perda de material. Sendo assim, foi feita a extração com éter etílico não 
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sendo observada agora emulsão. O produto de adição foi então identificado como sendo o 

3-hidroxi-2-metil-1-fenil-nonan-1-ona (39) que foi caracterizado pelos sinais em 3,4-3,5 

ppm (m, 1H), 4,0-4,1 ppm (m, 1H) referente ao próton Ha dos diastereoisômeros syn:anti 

e em 3,4-3,5 (m, 1H) e 3,5-3,6 ppm (m, 1H) referente ao próton Hb (Anexos 31-32). Para 

este sistema foi observado uma seletividade de 4:1 sendo o isômero syn o preferencial, 

novamente de acordo com os relatos da literatura. 

    

H2O
Sn

CHO + Ph

O OH

(39)

O

Br

Ha

4 4

 

Figura 2.16. Reação de Reformatsky entre o 2-bromopropilfenona e a heptanaldeído. 

 

Ao final do estudo da reação de Reformatsky com aldeídos alifáticos mediada 

por estanho uma dificuldade encontrada foi a reprodutibilidade dos rendimentos. 

Alguns poucos artigos na literatura mencionam a dificuldade de se trabalhar 

com certos metais devido a variação da superfície metálica quando se troca a amostra de 

metal, o que pode alterar consideravelmente os resultados. Um dos pontos que afeta o 

desempenho é a granulometria do metal.82, 83 

Considerando estas dificuldades, estamos iniciando uma análise do metal 

utilizado, bem como a realização de testes com diferentes amostras de metal visando 

determinar suas características, para a reprodutibilidade dos resultados.  

Na tabela 2.15 estão descritos todos os sistemas cujas condições reações em 

meio aquoso foram otimizadas. 
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Tabela 2.15. Rendimento da reação de Reformatsky para os sistemas estudados 

Aldeído Halocetona Solvente Aditivo Metal Produto

C6H5CHO CH3COCH(Cl)CH3 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 95 % 

2-C4H3OCHO CH3COCH(Cl)CH3 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 95% 

2-OMe - C6H5CHO CH3COCH(Cl)CH3 CaCl2/NH4Cl Pb(OAc)2 Zn 95% 

3-OMe - C6H5CHO CH3COCH(Cl)CH3 CaCl2/NH4Cl Pb(OAc)2 Zn 64% 

2-OH- C6H5CHO CH3COCH(Cl)CH3 H2O (BzO)2 Zn 57% 

C6H5CHO PhCOCH(Br)CH3 CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 72% 

C6H5CHO PhCOCH(Br)Ph CaCl2/NH4Cl (BzO)2 Zn 60% 

C6H5CHO PhCOC(CH3)2Br H2O (BzO)2 Sn 77% 

(CH3)2CHCHO CH3COCH(Cl)CH3 H2O - Sn 84% 

CH3CH2CH2CHO CH3COCH(Cl)CH3 H2O - Sn 32% 

CH3(CH2)5CHO CH3COCH(Cl)CH3 H2O - Sn 97% 

 
 

2.4. ASPECTOS MECANÍSTICOS DA REAÇÃO DE REFORMATSKY.  
 

Os resultados obtidos para a reação de Reformatsky indicam um padrão de 

condições reacionais que depende principalmente do aldeído empregado. Ou seja, quando 

aldeídos alifáticos são utilizados as melhores condições são água e estanho, enquanto que 

para os aldeídos aromáticos os melhores rendimentos obtidos em solução salina 

(CaCl2/NH4Cl), zinco e peróxido de benzoíla, independente da α-halocetona utilizada. 

Outro ponto importante a ser considerado é o mecanismo da reação de Reformatsky 

estudada, que deve ser distinto para as duas classes de aldeídos, uma vez que as condições 

reacionais são bastante diferentes. 

A literatura descreve dois mecanismos principais, os quais foram apresentados 

na introdução deste trabalho e que são os de principal interesse para a análise dos 

resultados obtidos até o momento. 

O primeiro mecanismo a ser considerado é o proposto por Bieber et al64 para a 

reação de Reformatsky de bromoésteres, esquema 2.16. Bieber et al64 propuseram um 

mecanismo alternativo (Figura 2.17), envolvendo bromoésteres. Diferentemente de 
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Chan51, Bieber propôs a formação de radicais, através da transferência de um elétron do 

Zn para o bromoéster ou pela formação de um organozinco (40) que reage com o (BzO)2 

formando o radical propagador (41). O radical (41), este adicionaria a carbonila do 

aldeído levando ao radical (42), que após a hidrólise ácida gera o β-hidróxiéster (43). 

Uma rota alternativa, gera novos radicais propagadores (42) , tornando o mecanismo 

cíclico.  
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Figura 2.17. Mecanismo proposto para reação de Reformatsky com bromo-ésteres. 

 

Os dados obtidos para a reação de aldeídos aromáticos e α-halocetonas são 

compatíveis com a proposta de um mecanismo radicalar em cadeia. No entanto este 

mecanismo não é geral para todos os sistemas estudados. A formação de β-hidroxicetonas 

a partir de aldeídos alifáticos e estanho metálico não requer iniciadores radicalares, o que 

descarta a proposta mecanística anterior. 
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O segundo mecanismo a ser avaliado é o proposto por Chan et al51  para α-

halocetonas é baseado na formação de um ânion radical (44) a partir da transferência de 

um elétron do metal para a halocetona. Este intermediário (44) reage com o aldeído 

formando o radical (45). Este receberia mais um elétron gerando um ânion que em 

seguida capturaria um próton, levando a β-hidróxicetona (Figura 2.18). Este mecanismo é 

proposto tanto para o metal Zn e Sn. 
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Figura 2.18. Proposta mecanística para a reação de adição à carbonila. 

 

Os resultados obtidos para os aldeídos alifáticos são consistentes com esta 

proposta de Chan et al, pois não foi necessário o uso de iniciadores radicalares, nem foi 

observado subprodutos de rearranjo do enolato metálico. 

O estudo realizado levou a proposição de duas metodologias simples para a 

preparação de β-hidroxicetonas, que complementam as metodologias descritas na 

literatura tornando a reação de Reformatsky mais uma ferramenta para a síntese em meio 

aquoso. 
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2.5. REARRANJO TIPO BAEYER-VILLIGER.  
 

Durante o estudo da reação do benzaldeído e 3-cloro-2-butanona em 

CaCl2/NH4Cl, Zn e (BzO)2 foram observados sinais no RMN 1H não condizentes com o 

produto de adição ou de redução. O produto apresentou singletos em 3,9 e 2,3 ppm que 

eram referentes a um grupo metoxila e metila, respectivamente e sinais em 171,52; 51,59 

e 20,62 ppm no espectro de RMN 13C. A análise comparativa destes sinais com dados de 

literatura permitiram identificar o composto como sendo o acetato de metila (47) (Figura 

2.19, (Anexos 33-34).                  

                                                                                                                                                              

CHO

+
Cl

O
OH O

O

O

(47)  
 

Figura 2. 19. Reação de Reformatsky do benzaldeído com a 2-cloroacetona. 

 

Com base neste resultado inesperado, iniciou-se um estudo das condições 

experimentais que poderiam levar a formação do acetato de metila. Sendo assim, 

começou-se um estudo detalhado dos parâmetros temperatura, solvente, metal e 

catalisador na ausência do benzaldeído, visando definir em quais condições ocorre este 

tipo de rearranjo, sendo os melhores resultados apresentados na Tabela 2.14. 

As primeiras reações foram feitas utilizando-se 2 mmol (130 mg) de Zn em pó, 

2mL de solução saturada de CaCl2/  NH4Cl   (250 mg) e 0,23 mmol (15 mg) de peróxido 

de benzoíla para 1 mmol (92 mg) da cloroacetona, sendo as análises iniciais realizadas 

através de RMN 1H, utilizando como padrão interno uma solução de C6H12 0,05M em 
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CDCl3. Os resultados iniciais indicaram a presença exclusiva de material de partida 

(halocetona). Os primeiros experimentos foram feitos visando otimizar a quantidade de 

Zn, uma vez que tanto o produto de halogenação da cetona quanto o material de partida 

(2-cloroacetona) são parcialmente solúveis em água.  

Deste modo, assumiu-se que não era necessário grande quantidade de metal, 

pois parte dos reagentes de partida estavam sofrendo reação de redução, o que tornava a 

recuperação do material de partida impossível, pois a acetona formada é infinitamente 

solúvel em água. Além disto, quanto maior a quantidade de metal maior a quantidade de 

solução de HCl adicionada provocando uma perda ainda maior do produto final. Os 

melhores resultados foram obtidos utilizando-se 0,46 mmol (30 mg) de zinco, sendo 

observado que acima desta quantidade uma diminuição do rendimento do acetato de 

metila. (Gráfico 2.1). 

 

   

 % 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. 1. Quantidade de Zn versus Rendimento. 

 

Em seguida, foi analisada a influência da superfície do metal onde foi testado o 

zinco granulado (Linha 11) e o zinco em pó (Linha 1), neste caso observou-se 

similaridade nos rendimentos obtidos o que é indicativo de que a reação necessita apenas 

de uma quantidade catalítica do zinco, já que o Zn granulado é bem menos reativo que o 

pulverizado.  Os melhores resultados estão descritos na Tabela 2.16. 
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Tabela 2.16. Resultados experimentais do rearranjo da 2-cloroacetona. 

Item  Solvente Metal Aditivo Produto (%) Acetona (%) M.P(%) 

1 H2O Zn (BzO)2 21 - - 

2 CaCl2/NH4Cl Zn (BzO)2 13 - - 

3 K2HPO4 Zn (BzO)2 9 - - 

4 H2O In (BzO)2 25 - - 

5 H2O Sn (BzO)2 35 - - 

6a H2O Zn (BzO)2 12 - - 

7b H2O Zn (BzO)2 18 - - 

8 H2O Zn MCPBA 10 - - 

9 H2O Zn H2O2 12 - - 

10 H2O Zn (BzO)2/ 
galvinoxil 

13 - - 

11 H2O Zn granulado (BzO)2 16 - - 

12 H2O Zn/ZnCl2 (BzO)2 47 - - 

13 H2O Zn/SnCl2 (BzO)2 45 - - 

14 H2O Zn/ZnCl2 - - - 10 

15 H2O Zn/SnCl2 - - - - 

16 H2O SnCl2 (BzO)2 - - 51 

17 H2O ZnCl2 (BzO)2 - - 62 

18 D2O Zn (BzO)2 - - - 

19 H2O Zn (BzO)2/ 
Hidroquinona

- - 11 

20 H2O Zn Hidroquinona - - - 

21 H2O Zn - - - 68 

30 mg de Zn, 30 mg de ZnCl2, 30 mg de SnCl2 , Temperatura a de 0oC,  b de 60oC, 2 
horas de reação, 15 mg de (BzO)2, 1 mmol de halocetona, M.P.= halocetona.  

 

Após a otimização da quantidade do zinco e da granulometria, optou-se por 

estudar a influência de sais metálicos como aditivos na reação. Neste caso foram testados 

cloreto de zinco (0,22mmol = 30 mg) e cloreto de estanho (II) (0,16 mmol = 30 mg). Os 

resultados observados mostram um aumento pronunciado do rendimento da reação de 21 

% (Linha  1) para 45 e 47 % (Linhas 12 e 13), respectivamente. Este efeito pode ser 
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explicado pelo simples fato de que sais metálicos quando em contato com metais podem 

levar a formação do metal na sua forma mais ativa, através de uma reação de oxidação-

redução. Isto acarretaria na geração in situ do metal na sua forma mais ativa, já que não 

haveria camada protetora de óxidos (Figura 2.20)33.  

 

Zn (0)SnCl2

ZnCl2Sn (0)
ZnCl2

   Zn (0)

Zn (0)

ZnCl2
 

 

Figura 2.20. Geração in situ de Sn(0) e Zn(0). 

 

 Tem sido observado que fluoretos e cloretos metálicos podem gerar in situ 

metais ativos quando na presença de outros metais. Um exemplo é o antimônio, que 

quando gerado a partir do tricloreto de antimônio na presença de Al ou Fe promove 

reações de alilação.84 Este efeito pode explicar o aumento de rendimento observado para 

esta reação, que provavelmente está associado a formação de zinco e estanho ativo in situ.  

A presença do metal é crucial para esta reação, uma vez que a reação realizada 

apenas na presença de sais metálicos não levou a formação do acetato de metila (Linhas 

16 e 17). 

Vale ressaltar que houve uma melhora pronunciada do rendimento quando se 

utilizou sais metálicos na reação. Uma das possíveis explicações seria a geração in situ de 

um metal mais ativo. Os sais utilizados estão em baixa concentrações quando conparado 

com a quantidade de metal utilizado.  

Outro ponto estudado foi a influência do solvente na reação (Linhas 1, 2, 3), 

neste caso observou-se que os melhores rendimentos foram obtidos quando utilizou-se a 

água pura como solvente (Linha 1). Este resultado novamente demonstra que para este 

tipo de reação o efeito hidrofóbico da água é suficiente.85,,86,87,88  

                 Em contra-partida, o efeito de sais (CaCl2/NH4Cl, K2HPO4) na solução (Linhas 

2, 3) diminuiu bastante o rendimento da reação (Gráfico 2.2).87  
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                             Gráfico 2.2.. Sistemas de Solvente versus Rendimento. 

 

Com o objetivo de melhorar a eficiência da reação, testou-se a mesma em várias 

temperaturas (Linhas 1, 6, 7). No entanto, os rendimentos a 0oC (Linha 6, Tabela 1) e a 60 
oC  (Linha 7) não foram melhores do que os obtidos a temperatura ambiente (Linha 1) 

(Gráfico 2.3) . Acredita-se que este resultado está associado ao fato do éster formado, 

bem como da cloroacetona, serem voláteis o que ocasiona uma diminuição no rendimento 

quando se utiliza uma temperatura mais elevada. De um modo geral, espera-se que uma 

parte do éster (47)  e da acetona formada seja  perdida durante a reação, uma vez que 

estes apresentam uma alta volatilidade, o que explica os baixos rendimentos. Outro 

problema encontrado é a alta solubilidade da acetona (produto de redução) na água, o que 

dificulta a extração da mesma ao final da reação, dificultando assim o balanço de massas 

da reação. 

 Em contrapartida, observou-se uma diminuição no rendimento à 0oC que pode 

ser explicado pela diminuição velocidade da reação, o que pode ser inferido pelo 

consumo parcial do zinco ao final da reação.  
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Gráfico 2. 3. Temperatura versus Rendimento. 

 

Foram utilizados além do peróxido de benzoíla o MCPBA e H2O2, descritos na 

literatura como oxidantes típicos da reação de Baeyer-Villiger, em ambos os casos 

observou-se a formação do éster em rendimentos na faixa de 10%. (Linhas 8, 9).89,90,91 

Entretanto, os melhores rendimentos foram obtidos com o uso de peróxido de benzoíla na 

quantidade de 15 mg (Linha 1). Foi observado que em quantidades superiores a 15 mg 

não há aumento pronunciado de rendimento e abaixo desta não ocorre reação.  

De um modo, geral pode-se obter um padrão de reação onde as melhores 

condições são: água destilada como solvente, (BzO)2 como catalisador e Zn; nas 

quantidades de 3 mL, 15 mg (0,06 mmol) e 30 mg (0,46 mmol), respectivamente, para 1 

mmol da halocetona.  

Outro ponto de destaque foi a influência de inibidores radicalares, sendo 

observada a inibição total da reação na presença de hidroquinona e galvinoxil (Linhas 10, 

19 e 20). Este resultado sugere que espécies radicalares estejam envolvidas no mecanismo 

do rearranjo. 

A partir da cloroacetona, optou-se por estudar halocetonas assimétricas que 

permitissem a observação da ocorrência do rearranjo, bem como da preferência de 

migração dos grupos. Deste modo, seria possível fazer um paralelo entre o rearranjo 

observado e a reação de oxidação de Baeyer-Villiger tradicional.  

Os estudos iniciais foram feitos com a cloropinacolona e a bromopinacolona 

(Figura 2.21). 
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Figura 2.21. Rearranjo da bromo- e cloropinacolona. 

 

O éster formado para bromopinacolona e cloropinacolona foi o acetato de tert-

butila (48), caracterizado pelos sinais em 1,4 ppm (s) referente ao  prótons do grupo t-

butila e em 2,0 ppm (s) referente aos prótons do grupo metila obtidos através do RMN 1H, 

além dos deslocamentos em 170,3 ppm referente a carbonila de éster e em 80 ppm do 

carbono quaternário (Anexo 35 e 36). O espectro de massas forneceu ainda fragmentos 

em m/z 101 (100), 73 (1), 57 (6) e 43 (4) que confirmaram a presença do produto. O éster 

formado em ambos os casos está de acordo com o descrito na literatura para a reação de 

oxidação tipo Baeyer-villiger da pinacolona .92 

Em termos comparativos a cloro- e a bromopinacolona apresentaram 

reatividades diferentes, uma vez que o rearranjo da bromopinacolona exigiu uma maior 

quantidade de  Zn (0,92 mmol),  6 horas de reação. Quando a reação foi realizada na 

presença de Sn, metal menos reativo, houve diminuição do rendimento (Linha 1, Tabela 

2.17). 

Os estudos iniciais com a Bromopinacolona demonstraram novamente que a 

quantidade de zinco na reação tinha influencia direta sobre o rendimento, uma vez que o 

uso de 0,08 mmol (5mg) (Linha 3, Tabela 2.17)  não promoveu reação, porém quando 

aumentou-se a quantidade de Zn de 0,23 mmol (15 mg) para 0,92 mmol (60 mg) obteve-

se bons rendimentos (Gráfico 2.4, Linhas 4,5, Tabela 2.17). No caso da cloropinacolona, 

a quantidade de zinco ideal foi 15 mg (Tabela 2.18). 
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Gráfico 2. 4. Rendimento versus quantidade de Zn para a reação da bromopinacolona e 

cloropinacolona 

 

Tabela 2. 17. Resultados experimentais da bromopinacolona 

Linha Solvente Metal Aditivo Produto (%) Dehalogenação (%) M.P.(%)

1 H2O Sn (15 mg) (BzO)2 11 - 25 

2 H2O Zn (60 mg) MCPBA - - 86 

3 H2O Zn (5mg) (BzO)2 - - 100 

4 H2O Zn (15 mg) (BzO)2 34 - 34 

5 H2O Zn (60 mg) (BzO)2 58 - 16 

6 K2HO4 Zn (15 mg) (BzO)2 5 - 42 

7 H2O Zn (60 mg) - - - 10 

8 K2HPO4 Zn (60mg) (BzO)2 5 - 42 

9 H2O Zn (5mg) MCPBA - - 86 

10 H2O Zn/SnCl2 (BzO)2 32 - - 

11 H2O Zn/ZnCl2 (BzO)2 28 - - 

12 H2O ZnCl2 (BzO)2 - - 38 

13 H2O SnCl2 (BzO)2 - - 40 

14 CCl4 Zn (BzO)2 16 - 22 

15 H2O Zn (30 mg) (BzO)2 29 - - 

Condições padrão: 1mmol de halocetona, 30 mg de ZnCl2 , 30 mg de SnCl2 , 6 horas de 
reação, 15 mg de  (BzO)2, temperatura ambiente, M.P.= halocetona 
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Tabela 2. 18.  Resultados experimentais da cloropinacolona 

Linha Solvente Metal Aditivo Produto (%) Dehaogenação (%) M.P.(%) 

1 H2O Zn (15 mg) (BzO)2 40 - 60 

2 H2O Zn (5 mg) (BzO)2 - - 71 

3 CaCl2/NH4Cl Zn (BzO)2 1 - 14 

4 K2HPO4 Zn (BzO)2 7 3 77 

5 H2O Zn  granulado (BzO)2 13 - - 

6 H2O Sn (15 mg) (BzO)2 7 - 26 

7 H2O Zn (30 mg) H2O2 9 - 53 

8 H2O Zn (60 mg) (BzO)2 24 - 38 

9 H2O Zn (60 mg) (BzO)2 - - 71 

10 H2O Zn/ZnCl2 (BzO)2 7 - 63 

11 H2O Zn/SnCl2 (BzO)2 8 - 42 

12 H2O ZnCl2 (BzO)2 - - 56 

13 H2O SnCl2 (BzO)2 - - 84 

14 CCl4 Zn (BzO)2 - - 74 

15 H2O Zn - - - 63 

16 H2O Zn (BzO)2/ 

Hidroquinona 
- - - 

17 H2O Zn Hidroquinona - - - 

Condições padrão: 1 mmol de halocetona, 30 mg de ZnCl2 , 30 mg de  SnCl2, 2 horas de 
reação, 15 mg de  (BzO)2, temperatura ambiente, M.P.= halocetona. 

 

Com relação ao efeito do solvente, observou-se que os melhores resultados 

foram obtidos com o uso de água e não com soluções salinas. Em contrapartida, o efeito 

salino como observado para a reação com a cloroacetona promoveu um abaixamento do 

rendimento da reação provavelmente pelas mesmas razões descritas anteriormente.93  

As reações iniciais com a bromopinacolona revelaram uma grande quantidade 

de material de partida ao final da reação, o que indicou a necessidade do uso de um co-

solvente. Metanol, benzeno, acetonitrila e dioxano foram testados como co-solvente, 

sendo os melhores resultados obtidos com 0,2 mL de dioxano, além de não interferir na 

avaliação da formação do produto através de RMN 1H.  
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A adição dos sais metálicos SnCl2 e ZnCl2, diferentemente do que foi observado 

para a reação com a cloroacetona, não levou a um aumento de rendimento, pelo contrário 

foi observado um decréscimo significativo do rendimento das reações (Linhas 12, 13; 

Tabela 2.18; Linhas 11, 12, Tabela 2.17). Novamente, a reação realizada na presença de 

sais metálicos não promoveu o rearranjo, o que mostra a necessidade do uso de um metal 

como fonte de elétrons. Este fato, juntamente com a não ocorrência do rearranjo na 

ausência do catalisador ((BzO)2) (Linha 7, Tabela 2.17; Linha 15, Tabela 2.18) sugere 

novamente um possível mecanismo SET que será discutido posteriormente. (Linhas 12, 

13; Tabela 2.17; Linhas 12, 13, Tabela 2.18). 
Um outro aspecto observado nesta reação foi a preferência de migração, uma 

vez que, neste exemplo diferentemente da cloroacetona existem dois grupos distintos 

(tert-butila e metila) passíveis de sofrerem migração. Em geral, para a reação de oxidação 

tipo Baeyer-Villiger migram preferencialmente grupos capazes de suportar ou distribuir 

uma carga parcial positiva gerada durante o processo de oxidação (Figura 2.22). Deste 

modo, a amplitude de migração segue a seguinte ordem : tert-alquila > ciclohexila ≈ sec-

alquila ≈  benzila ≈ fenil alquila primário > ciclopropila > metila.94,95,96  
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Figura 2.22 Mecanismo da reação de Baeyer-Villiger para cetonas. 

 

Fazendo uma comparação entre o rearranjo observado e a reação de Baeyer-

Villiger tradicional, observou-se uma similaridade na preferência de migração. Ou seja, 

houve a migração exclusiva do grupo tert-butila ao invés do grupo metila em ambos os 
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casos (bromopinacolona e cloropinacolona), o que é previsto para a Baeyer-Villiger 

tradicional.95 

Outro ponto observado foi o fato dos melhores resultados serem obtidos na 

presença do peróxido de benzoíla (iniciador radicalar) e na ausência do mesmo não se 

observar o rearranjo, isto sugere que espécies radicalares estejam envolvidas no processo. 

Os dados obtidos até o momento permitem classificar esta reação como sendo  um 

rearranjo do tipo Baeyer-Villiger, devido ao fato de tanto a Baeyer-Villiger tradicional 

quanto o rearranjo proposto aqui apresentarem o mesmo produto final, um éster. 

 Visando ampliar os dados disponíveis para este rearranjo, iniciou-se um estudo 

com halocetonas aromáticas e cíclicas, mais especificamente acetofenonas substituídas. 

Deste modo, poderíamos observar claramente o padrão de migração, bem como a 

seletividade dos produtos formados.  

Inicialmente foi testada a 2-bromocicloexanona. Neste caso, vale salientar que a 

mesma foi sintetizada a partir da cicloexanona utilizando LDA e bromo sendo submetida 

ao rearranjo sem purificação prévia.13  

A reação foi feita em água destilada, com Zn (15 mg) e (BzO)2 durante 18 h 

(Figura 2.23). O produto do rearranjo da 2-bromociclohexanona foi identificado como 

sendo a ε-Caprolactona (49), o que confere com o padrão de migração proposto para a 

reação do tipo Baeyer-Villiger, sendo o rendimento do rearranjo de 41%.96, 97 O produto 

de reação foi observado pelo multipleto em 4,2 ppm referente aos prótons α-oxigênio e 

em 2,7 ppm (m) referente aos prótons α-carbonila. A amostra foi identificada por análise 

comparativa do RMN1H com dados da literatura.98  
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Figura 2.23. Rearranjo da 2-bromocicloexanona . 
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Testadas a cloroacetona, cloro- e bromopinacolona (halocetonas alifáticas) e a 2-

bromocicloexanona (halocetona cíclica) iniciou-se um estudo com halocetonas 

aromáticas, que incluiu inicialmente a  2-bromo- e 2-cloro-2-fenilacetofenona. Os 

resultados demonstraram que somente a 2-bromo-2-fenilacetofenona levou a formação de 

um éster. O produto rearranjado foi identificado como sendo o  benzoato de benzila (50), 

devido ao singleto em 5,4 ppm referente aos prótons  CH2 α-oxigênio observados no 

espectro de RMN 1H e pelos carbonos em 160 ppm (CO) e em 66,83 (CH2), além dos 

fragmentos em m/z 213 (3) [M+1], 107 (39), 105 (100), 77 (22) característicos de ésteres 

aromáticos (Anexos 37 – 39), Figura 2.24, Tabela 2.19).  

Nesta reação observou-se a formação exclusiva do benzoato de fenila. A 

literatura descreve uma amplitude de migração do grupo benzila como similar a do grupo 

fenila, o que deve levar a mistura de produto. Este comportamento não foi observado no 

caso da 2-bromo-acetofenona, onde houve formação exclusiva do benzoato de fenila, o 

que indica um comportamento distinto deste novo rearranjo em relação a reação 

tradicional de Baeyer-Villiger.95 A oxidação  da 1,2-difenil-etanona com o ácido 

trifluoroperoxiacético em meio anidro levou a obtenção de uma mistura com rendimentos 

de 51 % para a formação do benzoato de benzila e 39% do fenolato de benzila, este 

resultado demonstra que o rearranjo proposto apresenta maior seletividade que a oxidação 

tradicional. 

 

 

(50)  
 

Figura 2.24.  Rearranjo da 2-bromo-fenilacetofenona 
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Tabela 2.19. Resultados  experimentais da 2-bromo-2-fenilacetofenona 

Linha Metal Solvente Aditivo Produto (%) Dehaogenação (%) M.P.(%)

1 Zn (5 mg) H2O (BzO)2 42 - - 

2 Zn (60 mg) H2O (BzO)2 62 - - 

3 In H2O (BzO)2 23 - 21 

4 Sn H2O (BzO)2 - - - 

5 Zn H2O - - - 100 

6 Zn/ZnCl2 H2O (BzO)2 - - - 

7 Zn/SnCl2 H2O (BzO)2 - - - 

Condições padrão: 1 mmol de halocetona, 0,2 mL de dioxano, 3mL de H2O, 30 mg de Zn, 
30 mg de ZnCl2, 30 mg de SnCl2, 6 horas de reação, 15 mg de (BzO)2, M.P.= halocetona. 

 

Os testes iniciais foram feitos utilizando 0,08 mmol (5 mg) de Zn e obtendo-se 

42% de rendimento (Linha 1). Visando melhorar o rendimento aumentou-se a quantidade 

de Zn para 0,9 mmol (60 mg) obtendo-se um rendimento de 62% (Linha 2), o que indicou 

a importância do metal para a reação.  

Devido a dificuldade de agitação provocada pela formação de aglomerados de 

Zn e halocetona foi necessário o uso de um co-solvente, sendo utilizado 0,2 mL de 

dioxano. O aumento do tempo reacional de 2h para 6 h também testado, pois era 

observado o consumo parcial do metal.  

Testes iniciais com outros metais, tais como o índio e o estanho, foram feitos 

visando avaliar a influência do metal na reação (Linhas 3, 4), sendo observado o rearranjo 

apenas quando se utilizou o In  com um rendimento inferior ao observado com zinco.   

O uso de sais metálicos provocou uma perda grande de material devido a 

formação de aglomerados constituídos de Zn, sal metálico e halocetona que mesmo na 

presença do co-solvente não solubilizou. A agitação é um fator muito importante nestas 

reações mediadas por metais em meio aquoso, podendo gerar problemas de 

reprodutibilidade da reação caso a agitação seja ineficiente. 

A halocetona estudada em seguida foi a 2-bromopropilfenona (Figura 2.25, 

Tabela 2.20). As reações iniciais levaram a recuperação completa do material de partida o 

que sugeriu a necessidade da utilização de um tempo reacional maior, bem como o uso de 
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um co-solvente. Deste modo, optou-se pelo uso de um co-solvente, no caso o DMSO e 

pelo aumento do tempo reacional de 2 para 6 horas. Ao final das 6 h continuou-se a obter 

uma grande quantidade da halocetona de partida, o que levou ao aumento do tempo 

reacional de 6 para 12 horas, quando foi possível observar a formação do éster propionato 

de fenila (51) num rendimento de  26 % ( Linha 1). 

 
O

Br

O

O

(51)

O

O

(52)
 

Figura 2.25.  Rearranjo da 2-bromopropilfenona. 

 
Tabela 2.20. Resultados experimentais obtidos com a 2-bromopropilfenona 

Linha Solvente  Metal Aditivo Produto 
(%) 

Dehalogenação 
(%) 

M. P. 
(%) 

1 H2O Zn (BzO)2 26 - - 

2 H2O Zn/ZnCl2 (BzO)2 11 - - 

3 H2O Zn/SnCl2 (BzO)2 3 5 90 

4 H2O SnCl2 (BzO)2 -   

5 H2O ZnCl2 (BzO)2 - - 29 

6 CaCl2/NH4Cl Zn (BzO)2 34 - - 
7 H2O Zn (BzO)2/ 

Hidroquinona
- 95 - 

8 H2O Zn Hidroquinona - 22 - 
Condições padrão: 1 mmol de halocetona, 0,2 mL de DMSO,3 mL de H2O, 3 mL de 
solução saturada de CaCl2, 250 mg de NH4Cl, 12 horas de reação, 15 mg de 
Hidroquinona, 30 mg de Zn, 30 mg de ZnCl2, 30 mg de  SnCl2, 15 mg de (BzO)2  
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A formação do propionato de fenila foi confirmada através do sinal de RMN (1H 

e 13C) em 1,3 ppm ( 3H, t ), 2,6 ( 2H, q ) e pelos deslocamentos dos carbonos em 8,9 (C-

1), 27,74 (C-2), 125,96 (C-4) e 174,35 ppm característico de carbonila de éster, 

comparado com dados da literatura (Anexos 40 - 41).20 Este resultado foi bastante 

interessante, pois neste caso em especial havia a possibilidade da formação tanto do 

proprionato de fenila (51) quanto do benzoato de etila (52) ésteres descritos segundo a 

reação de Baeyer-Villiger tradicional (Esquema 2.24).95 A literatura descreve esta reação 

em condições anidras sendo utilizado o ácido trifluoroperoxiacético, em um rendimento 

de 87% do produto (52) e 6% do (51). 

Os sinais observados nos espectros confirmaram o éster como sendo uma 

migração exclusiva do grupo fenila, embora seja possível a migração de ambos os 

substituintes. Este resultado novamente demonstra uma alta seletividade do rearranjo, 

uma vez que é possível haver migração de ambos os grupos. 95,96  

Neste sistema foi testado também a influência de sais metálicos como o SnCl2 e 

o ZnCl2, porém novamente observou-se uma diminuição do rendimento (Linhas 2, 3). 

Deste modo, observou-se que o efeito de sais metálicos não tem influência direta sobre o 

rendimento da reação, embora saiba-se que em alguns casos a presença de sais metálicos 

melhora o rendimento da reação sob determinadas condições. Em contra-partida, o efeito 

salino para este sistema teve efeito positivo uma vez que observou-se um aumento do 

rendimento de 26 para 34% (Linhas 2, 6). 

Novamente, observou-se que as melhores condições são uso de um metal (Zn), 

uma vez que em sua ausência não há reação, bem como na ausência de catalisador. Estes 

resultados corroboram com o mecanismo proposto por nosso grupo e que está descrito ao 

final deste capítulo. 

A halocetona testada em seguida foi a 2-bromoisobutirofenona (Figura 2.26), 

onde foi constatada a presença de apenas um éster, pelos sinais em  22,0 ppm (C-1), 68,3 

(C-2), 166,09 (CO) e 131,36 (C-4), bem como em 1,2 ppm (3H, H-1,d), 3,6 (1H, H-2,m) 

nos espectros de RMN 1H e 13C (Anexos 42 - 44), que condizem com a estrutura do  

Isobutirato de Fenila (53) e não do benzoato de isopropila o que demonstra migração 

exclusiva do grupo isopropil frente ao grupo  fenila. Por outro lado, a isobutirofenona 
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gera uma mistura dos dois possíveis ésteres na Baeyer-Villiger tradicional de acordo com 

a Figura 2.27. 95  

 

(53)  
Figura 2.26. Rearranjo da 2-bromoisobutirofenona. 

 

O

CF3CO2H

O

O

O

O

66%

33%  
 

Figura 2.27. Possíveis produtos na oxidação da isopropilfenona. 

 

Os parâmetros estudados (Tabela 2.21) nesta reação foram os mesmos descritos 

para as reações anteriores. Foi necessário o uso de um co-solvente (DMSO), no entanto o 

tempo de reação diferentemente da 2-bromopropilfenona foi de 6 horas.  O peróxido de 

benzoíla e o zinco são cruciais para este rearranjo (Linha 1), uma vez que a reação 

quando realizada na ausência do metal ou do peróxido não leva a formação do produto 

(Linhas 4 -6). O uso de sais metálicos promoveu um aumento no rendimento da reação, 

em especial no caso do ZnCl2/Zn, o que pode estar associado ao fato de que o Zn gerado 

in situ ser mais reativo do que o Zn (0) não ativado (Linhas 2, 3). 

 

 



Tese de Doutorado__________________________________ Ana Paula Freitas da Silva 

 101

Tabela 2.21. Resultados experimentais obtidos com a  2-Bromoisobutirofenona 

Linha Metal Aditivo Produto (%) Dehalogenação (%) M.P. (%)

1 Zn (BzO)2 24 - 75 

2 Zn/ZnCl2 (BzO)2 69 - 2 

3 Zn/SnCl2 (BzO)2 42 - 53 

4 ZnCl2 (BzO)2 - - 89 

5 SnCl2 (BzO)2 - - 93 

6 Zn - - - 74 

Condições padrão: 1 mmol de halocetona, 3 mL de H2O, 0,2 mL de DMSO, 6 h 
de reação, 15 mg de (BzO)2, 30 mg de Zn, 30 mg de ZnCl2, 30 mg de SnCl2. 
M.P.= halocetona. 

 

Por fim, foram estudadas a 2-cloroacetofenona (Tabela 2.22) e a 2-

bromoacetofenona (Tabela 2.23, Figura 2.28). A cetona clorada apresentou um 

comportamento similar a 2-cloroacetona, uma vez que a reação de redução dela é muito 

pronunciada quando a quantidade de zinco e tempo reacional são superiores a 30 mg e 2 

h, respectivamente. Esta é uma reação (cloroacetofenona) bastante rápida, uma vez que 

em torno de 1 hora é observado o consumo total do zinco, embora os rendimentos não 

sejam muito bons. Em contrapartida, a cetona bromada necessita de cerca de 6 horas para 

levar ao mesmo éster.  

Em termos de solubilidade, a 2-bromoacetofenona é sólida e insolúvel em H2O, 

sendo necessário o uso de um co-solvente, sendo utilizado o DMSO, enquanto que a 

cloroacetofenona é líquida. 

 

(54)
 

Figura 2.28. Rearranjo da 2-cloro- e 2-bromoacetofenona. 
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Tabela 2.22. Resultados experimentais obtidos com a 2-Cloroacetofenona 

Linha Metal Aditivo Produto (%) Dehalogenação (%) M.P. (%) 

1 Zn (BzO)2 5 38 - 

2 Zn/ZnCl2 (BzO)2 - - 100 

3 Zn/SnCl2 (BzO)2 4 1 - 

4 ZnCl2 (BzO)2 - - 100 

5 SnCl2 (BzO)2 - - 100 

Condições padrão: 1 mmol de halocetona, 3 mL de H2O , 2 horas de reação, 15 mg 
de (BzO)2, 30 mg de Zn, 30 mg de ZnCl2, 30 mg de SnCl2..M.P.= halocetona. 

 

Tabela 2.23.  Resultados experimentais obtidos com a 2-bromoacetofenona 

Linha Metal Aditivo Produto (%) Delahogenação (%) M.P. (%) 

1 Zn (BzO)2 19 - - 

2 Zn/ZnCl2 (BzO)2 18 - 82 

3 Zn/SnCl2 (BzO)2 10 - 82 

4 ZnCl2 (BzO)2 0 - 100 

5 SnCl2 (BzO)2 0 - 84 

Condições padrão: 3mL de H2O, 0,2 mL de DMSO, 6 horas de reação, 15 mg de 
(BzO)2, 30 mg de Zn 30 mg de , 30 mg de ZnCl2, 30 mg de SnCl2,1 mmol de 
halocetona, 2 horas de reação, M.P.= halocetona. 

 

Novamente, o comportamento da 2-bromoacetofenona e 2-cloroacetofenoa 

foram similares aos descritos para as outras halocetonas, o que sugere que realmente que 

este rearranjo ocorre por um mecanismo único e que os fatores catalisador [(BzO)2] e 

metal tem influência direta na reação.  

Nesta reação foi observada a formação do acetato de fenila (54) através dos 

sinais obtidos no RMN1H e 13C em 2,5 ppm (3H, H-1, s) e 26,43 (C-1), 170,71 (CO), 

comparados com os dados da literatura (Anexos 45-47).20 A formação do acetato de fenila 

novamente confirma que esta reação segue  a preferência descrita para a Baeyer-Villiger 

que é o grupo fenila ao invés do grupo metila. 

De um modo geral, observou-se que o rearranjo do tipo Baeyer-Villiger 

estudado por nós apresentou características similares a reação tradicional. A primeira 
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delas é a preferência de migração dos grupos eletrodoadores. Em todos os exemplos a 

preferência de migração segue a descrita na literatura para esta reação : tert-alquila > 

ciclohexila > sec-alquila>  benzila > fenila > alquila primário > ciclopropila > metila. 95,96  

No entanto, a seletividade observada foi superior a descrita na literatura; uma 

vez que, houve formação de um único produto, o que não é observado para a Baeyer-

Villiger tradicional. 

O mecanismo tradicional para a reação de Baeyer-Villiger envolve duas etapas, 

na primeira, ocorre o ataque do perácido ao grupo carbonila da cetona levando a 

formação do intermediário de Criegee (tetraédrico), seguida pelo migração preferencial 

de um dos substituintes. Durante a etapa de migração, fatores do tipo densidade 

eletrônica, além de fatores estéricos podem controlar a amplitude de migração. Foi 

postulado por Goodman e colaboradores que o intermediário de Criegee (tetraédrico), 

cujo arranjo espacial do grupo migratório é antiperiplanar a ligação O-O do peróxido, 

pode interferir na amplitude de migração, através de efeitos estereoeletrônicos (Figura 

2.29).99  

R1 R2

O
R3CO3H

R1 O
R2

O

R1 R2

OH O
O R3

O

O

O
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OOH

R2

R1

.. ..
 

Figura 2. 29. Mecanismo tradicional da Baeyer-Villiger. 

 

O somatório dos resultados obtidos nos experimentos permitiram concluir que 

só ocorre o rearranjo na presença de (BzO)2 e Zn, o que sugere um mecanismo radicalar. 

Deste modo, pode-se pensar em um mecanismo diferente do proposto para a Baeyer-
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Villiger tradicional, uma vez que este não envolve espécies radicalares, nem é necessário 

o uso de iniciadores radicalares, mas simplesmente de agentes oxidantes. 

A partir destes resultados foi proposto um mecanismo alternativo composto por 

duas rotas distintas. Na primeira rota haveria a formação da acetona por redução da 

cloroacetona pelo zinco, seguida da hidratação da acetona formando o  diol 8 que ao 

reagir com o (BzO)2, formaria o hidrato 4, retornando assim a rota 1. No entanto, esta rota 

foi descartada pois dados experimentais demonstraram que a acetona quando na presença 

do (BzO)2  não leva ao produto de rearranjo, no caso o acetato de metila. 

 Sendo assim, passou-se a considerar a rota 2, onde foi proposto a formação de 

um composto organozinco, a partir da halocetona e do zinco metálico, como postulado 

para a reação de Reformatsky.64 Em seguida, o organozinco reagiria com o (BzO)2 

levando a formação do radical propagador 3, que na presença de água leva a formação do 

peridrato 4. O rearranjo de 4 leva ao intermediário 5 que reage com a cloroacetona 

retornando a espécie 3 (radical propagador) e ao produto rearranjo, no caso o acetato de 

metila 6 (Figura 2.30). 
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Figura 2.30. Mecanismo proposto para o rearranjo tipo Baeyer-Villiger. 
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O mecanismo proposto para o rearranjo foi comparado com a química de 

dioxiranas devido a similaridade entre os produtos formados. 

O primeiro relato de dioxiranas foi feito por Baeyer e Villiger em 1889, onde foi 

proposto que o possível intermediário para a reação de conversão da mentanona na sua 

respectiva lactona através do ácido monoperoxisulfúrico, seria uma dioxirana (Figura 

2.31)100  

O + HOOSO2OH
O

O
O

O
 

Figura 2.31. Oxidação da mentanona 

 

Dilthey e colaboradores, propuseram em 1940, um intermediário para reação de 

Baeyer-Villiger clássica onde haveria a adição do peróxido de hidrogênio a carbonila da 

cetona formando o peridrato 59, seguida pela perda de água formando a dioxirana 60 que 

rearranja para o 61  (Figura 2.32).  
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Figura 2.32. Mecanismo proposto por Dilthey e colaboradores. 

        

A pirólise térmica da dimetildioxirana leva a formação do acetato de metila 

como produto principal. Tem sido proposto também que a dimetildioxirana pode se 

decompor em um dirradical, que sofre um rearranjo unimolecular levando ao acetato de 

metila. O dirradical pode sofrer uma β-cisão levando a um radical acetiloxila, que pode 
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perder CO2 gerando um radical alquila que abstrai um átomo de hidrogênio da cetona, o 

que permite gerar outros produtos (Figura 2.33). 101,102  

Estes dados servem como fundamento para o mecanismo proposto, pois 

peridratos podem ser formados a partir de dioxiranas como descrito na literatura, deste 

modo pode-se pensar em um mecanismo alternativo, envolvendo diretamente as 

dioxiranas como descrito na figura 2.32. 
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Figura 2.33. Mecanismo proposto para o rearranjo tipo Baeyer-Villiger. 

 

Visando obter maiores informações sobre o mecanismo do rearranjo, bem como 

confirmar o mecanismo proposto; cálculos teóricos foram feitos pelo Professor Ricardo 

Luiz Longo do Departamento de Química Fundamental da UFPE para determinar as 

estruturas moleculares, energias de reação, bem como os estados de transição, para os 

vários intermediários das reações. 
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O método computacional escolhido foi  o ab initio (MP2/6-31G**) e o ACM-

DFT (B3LYP/6-311G**), que forneceram as energias de formação e propagação dos 

possíveis radicais. Os primeiros cálculos foram feitos para a reação de formação dos 

radicais OH. e H., onde se obteve os valores de ∆E da ordem de + 75,8 e +19,0 kJ/mol, 

respectivamente (Figura 2.34).  

O

OH

O

O

+ H

 

∆E =  75,8 kJ/mol 

C(OH) = 1.01 / O(H) = –0.055 / O = 0.032 / CH3(COH) = –0.11 

 

O

H

H

+ H2O

O

+ OH

 

∆E = 19,0 kJ/mol 

 

Figura 2.34. Energias de formação e propagação dos radicais OH. e H., e as cargas 

atômicas. 

 

As energias de formação e propagação dos radicais obtidas OH. e H. 

demonstram se tratar de reações endotérmicas, o que inviabiliza a formação destes 

radicais. Estes radicais são muito reativos, o que impede sua atuação como radical 

propagador.  

Entretanto, as reações subseqüentes com estes radicais são energeticamente 

favoráveis, uma vez que se apresentaram altamente exotérmica (Figura 2.35). 
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∆E = - 79.2 KJ/mol 

O

Cl +

O OH

ClOH

 

 ∆E = - 80,0 KJ/mol 

O

Cl + H + HCl

O

H

H
 

 ∆E = - 88,6 KJ/mol 
 

 

Figura 2.35.  Energia de possíveis reações radicalares envolvendo acetona e 

cloroacetona. 

 

Os resultados de ∆E para a formação do radical Cl. indicam tratar-se de uma 

reação exotérmica, o que viabiliza a sua formação.  As reações descritas na Figura 2.36 

indicam as possíveis fontes de obtenção do Cl.. Comparativamente o radical Cl. necessita 

de menos energia para ser formado do que o OH. e H., o que justifica sua menor 

reatividade frente a estes radicais. Estes efeitos sugerem a proposição deste como sendo o 

radical propagador da reação. 
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∆E = - 80,9 kJ/mol , Cargas atômicas: C(OOH) = 0.97 / CH2Cl = –0.073 

O

O
H

Cl O

O

+ Cl

 

 ∆E = - 61,3 kJ/mol, Cargas atômicas:  C(OOH) = 1.02 / CH3 = –0.11 

Figura 2.36.  Reação de formação do radical Cl.. 

  

Estes resultados são bastante expressivos e sugerem que espécies radicalares 

estão envolvidas no mecanismo, uma vez que as reações radicalares se mostraram 

energeticamente e estruturalmente favoráveis. Além disto, por estes resultados é possível 

haver a formação de ambos os ésteres através da migração de um ou outro grupo 

substituinte. No entanto, vale ressaltar que nos sistemas estudados houve formação 

apenas de um dos produtos. Ou seja, o rearranjo descrito apresenta uma seletividade 

exclusiva de migração quando comparada a Baeyer-Villiger tradicional. 

Embora, a reação radicalar seja favorável, o grande problema está na etapa de 

rearranjo do radical 65 para o radical 66, cujos os cálculos de ∆E levaram a um valor de  

21,8 kJ/mol, o que inviabilizaria a reação (Figura 2.37).  

(65) (66)  

∆E = 21,8 KJ/mol, O = 1.01 / C(OOH) = –0.11 

 

Figura 2.37. Energia do rearranjo do radical 65 para 66. 
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Embora esteja descrito que a energia  do rearranjo do tipo 1,2- radical livre e 

1,2- eletrofílico sejam pouco comuns quando comparado aos rearranjos 1,2-nucleofílicos, 

não significa que eles não ocorram. O motivo da dificuldade está nos intermediários ou 

estados de transição, onde três ou quatro elétrons estariam distribuídos nos orbitais anti-

ligantes (Figura 2.38). De um modo geral se observa o rearranjo 1,2-radical em espécies 

do tipo aril ou algum outro grupo capaz de suportar um ou dois elétrons, que serão 

retirados do estado de transição ou do intermediário de três membros, sugerido para este 

rearranjo.  

 

Y

A B

Radical Livre

Orbital anti-ligante

Y

B A

Elefrofílico

 

 

Figura 2.38. Orbitais anti-ligantes. 

 

 Rearranjo deste tipo (1,2-radicalar) tem sido observado em radicais próximos a 

grupos OCOR, onde se observa a migração do oxigênio, levando a interconversão de dois 

radicais distintos, gerando a possibilidade de dois produtos diferentes (Figura 2.39). 

Comparativamente, sabe-se que a amplitude de migração dos radicais livres quando 

comparado ao dos carbocátions é cerca de 50% menor. O que justificaria a baixa 

quantidade de rearranjos do tipo 1,2-radical livre, juntamente com o efeito dos elétrons 

nos orbitais anti-ligantes. 81 
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Figura 2.39. Rearranjo 1,2-radicalar. 

 

Embora sejam pouco comuns, os rearranjos do tipo 1,2- de sistemas alílicos têm 

sido modelados pelo método B3LYP/6-311G**, e um estado de transição cíclico foi 

considerado como o caminho reacional mais provável onde se observa uma energia de 

ativação da ordem de 40-80 kJ/mol.103 Vale lembrar que o rearranjo do R1COOR2 pode 

levar ao éster via um estado de transição cíclico ou um mecanismo de fragmentação/ 

formação como ilustrado na  Figura 2.40. 

 

C C

C

O

O

200 pm

 

 
Figura 2.40. Estrutura do estado de transição do mecanismo de fragmentação-formação. 

 
Várias tentativas foram feitas para localizar o estado de transição para o 

rearranjo cíclico direto da espécie CH3-C(OH)(O)CH3 em CH3OC(OH)CH3. O perfil de 

energia de de reação calculada utilizando o método MP2/6-31G**, para quebrar a ligação 

O-C(OH) e formar a OCH3 está demonstrado na Gráfico 2.5. 
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Gráfico 2.5. Energia de reação calculada pelo método MP2/6-31G** 
 
 

Como esperado, a energia de ativação é da ordem de ~ 220 kJ/mol, o que pode 

ser explicado pelo fato deste rearranjo envolver mudança estrutural significativa no átomo 

de carbono sp3 numa reação do tipo SN2. Também foi observado um perfil da reação na 

etapa de transição devido a um pequeno deslocamento (164 para 165 ppm), que pode ser 

explicado através da mudança de localização do par de elétrons desemparelhado, descrito 

na figura 2.40. 

Calculando pelo método B3LYP/6-311G**, obteve-se o mesmo resultado, 

embora este método seja menos propenso a contaminação-spin do que o método ab initio 

como o   “ Hartree-Fock”.72 Novamente, a energia de ativação é da ordem de ~190 

kJ/mol. 

Os resultados obtidos demonstram que durante a reação estaria ocorrendo um 

alongamento da ligação C-O, passando por uma dioxirana de 3 membros muito 

tencionada, seguida da abertura do anel e formação do éster. É possível observar que a 
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formação da dioxirana necessita de cerca de 225 kJ/mol, o que praticamente inviabilizaria 

este rearranjo.  

Sendo assim, explorou-se o mecanismo de fragmentação/ formação, onde o 

intermediário radicalar (CH3
. .....HOOCCH3) foi inicialmente formado pela fragmentação 

seguida pelo ataque do radical CH3
. ao carbono da carbonila que leva ao radical éster 

(CH3OC(OH)CH3). A energia de reação foi calculada pelo método B3LYP/6-311G** 

para a fragmentação e formação da ligação estão apresentados nos Gráfico 2.6 e 2.7, 

respectivamente. 
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Gráfico 2.6.  Perfil de energia de reação calculada pelo método B3LYP/6-311G** 
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Gráfico 2.7. Coordenada de reação da formação. 

 

O valor máximo para a energia de ativação é menor do que para o estado de 

transição cíclico como apresentado na figura 2.2, o que sugere este como sendo o 

caminho da reação. Estes resultados estão consistentes com os produtos de decomposição 

do CF3C(O.)HOCHF2 em CF3 e HC(O)OCHF2 na fase gasosa.104 Entretanto, uma 

conseqüência deste rearranjo é a obtenção de uma mistura de ésteres radicais 

assimétricos. 

Baseado nestes resultados pode-se assumir que o mecanismo fragmentação/ 

recombinação será a etapa principal desta reação. Outro ponto importante é a influência 

do efeito gaiola, onde as moléculas da água não efetuam uma boa solvatação dos radicais 

formados impedindo assim, que estes se dispersem na solução. Deste modo, é gerado um 

equilíbrio onde o produto mais estável é formado. Vale lembrar que dependendo da 

capacidade de solvatação do solvente utilizado pode-se obter ao invés de um único éster, 

uma mistura de possíveis produtos. Esta afirmação é consistente com a seletividade 

apresentada na tabela 2.48. 

Um exemplo disto são as halocetonas assimétricas (CH3)3COCH2Cl, 

PhCOCH(Br)Ph e a PHCOC(CH3)2Br, onde se pode prever a seletividade do éster 
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formado através da estabilidade dos radicais R1OC(OH)R2 ou R2OC(OH)R1. Cálculos 

utilizando o método B3LYP/6-31G*, confirmaram a estabilidades dos radicais ésteres que 

formaram os produtos observados (Figura 2.41). 

+
O

OH

O

OH

O OH

 

∆E (kJ/mol) –12.9 –52.2 

O = 0,81 
C(Ph) = 0,11 
 CH = 0,08 

C(OHO) = 0,77   
OH = 0,11 
O = 0,05 

 
C(OHO) = 0,52 / o-C(Ph) 
= 0,25 / p-C(Ph) = 0,29 / 

m-C(Ph) = – 0,13 

+
O

OH

O

OH

O OH

 

∆E (kJ/mol) –4.2 –30.6 

O = 0.81 / C(ph) = 0.11 / 
CH2 = 0.08 

C(OHO) = 0.77 / OH = 
0.11 / O = 0.05 

 
C(OHO) = 0.52 / o-C(Ph) = 
0.25 / p-C(Ph) = 0.29 / m-
C(Ph) = –0.13 

+
O

OHO OH

O

OH
 

∆E (kJ/mol) –7.5 21.8 

 
O = 0.74 / C(CH3)3 = 0.18 / CH3 
= 0.08 

C(OHO) = 0.79 / OH = 
0.09 / O = 0.08 

C(OHO) = 0.81 / O = 
0.10 / OH = 0.05 

 

Figura 2.41. Estabilidade dos radicais e densidade de spin calculada pelo método 

B3LYP/6-31G*. 
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Nota-se que a estabilidade do radical está diretamente associada a capacidade da 

estrutura em deslocalizar o elétron desemparelhado, como observado pela densidade de 

spin. Deste modo, é possível concluir que os radicais aromáticos apresentam uma maior 

estabilidade que os alifáticos. 

Os valores de energia observados para os possíveis radicais indicam a mesma 

preferência observada nos resultados experimentais. Outro ponto importante foi a 

diferença de estabilidade entre os dois possíveis radicais o que explica a formação de um 

único produto. Estes resultados estão de acordo com os dados experimentais, pois em 

todos os exemplos só houve formação de um único produto previsto pelos cálculos 

teóricos.  

O somatório dos dados experimentais e teóricos permitem concluir que o 

mecanismo proposto explica a formação do produto rearranjado, sendo possível propor 

um mecanismo radicalar em cadeia onde a etapa determinante da reação é a fragmentação 

/ recombinação.  

Em termos experimentais, pode-se fazer um paralelo entre a metodologia 

descrita para a reação de Baeyer-Villiger clássica e a proposta neste trabalho. 

Comparativamente, a metodologia proposta é mais simples, além de apresentar uma 

maior seletividade quando comparada a Baeyer-Villiger tradicional. 

Vale salientar que o rearranjo proposto não ocorre com cetonas, mas 

exclusivamente com halocetonas, o que pode ser justificado pela formação preferencial 

do radical Cl. ao invés de H..  

Vale ressaltar, que embora o rearranjo ocorra com uma variedade grande de 

estruturas (halocetonas aromáticas e alifáticas -primárias, secundárias e terciárias) a 

metodologia descrita não apresentou resultados preparativos. No entanto, do ponto de 

vista mecanístico ele fornece dados importantes para se evitar este rearranjo quando se 

está trabalhando com halocetonas nas condições experimentais descritas anteriormente. 

Outro ponto é uso da água como solvente uma vez que existem poucos relatos de 

rearranjos em meio aquoso. 105  

Diferentemente da reação de Reformatsky mediada por zinco este rearranjo 

mostrou-se mais sensível as características de granulometria e superfície metálica, não 

sendo reproduzido com qualquer amostra de zinco utilizado. Isto requer um estudo da 
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superfície metálica de diferentes amostras de zinco visando determinar os fatores que 

favorecem este rearranjo. 

A partir dos resultados descritos neste capítulo é possível ampliar a variedade de 

halocetonas bem, como estudar outros fatores que teriam influência direta sobre este 

rearranjo, visando torná-lo não apenas interessante, mas também viável do ponto de vista 

sintético. 
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                                   EXPERIMENTAL 
 

 

 

3.1. PROCEDIMENTOS GERAIS.  

 

3.1.1. Solventes, Reagentes e Equipamentos. 

 
Os reagentes e solventes utilizados foram das marcas MERCK, ALDRICH, 

VETEC e QUIMEX, tendo grau p.a., não sendo necessário uma purificação prévia destes 

compostos. A exceção foi feita no caso do benzaldeído e isobutiraldeído onde foi feita 

uma destilação prévia.  

As soluções orgânicas quando necessário foram concentradas em evaporador 

rotativo IKA-WERK JANKE & KUNKEL, conectados a uma bomba de vácuo. 

O rendimento das reações foi calculado através da análise comparativa dos sinais 

de RMN 1H  referentes ao produto com os sinais do padrão interno (Anisol e 

Ciclohexano) de concentração previamente conhecida, bem como por CG no caso dos 

produtos de rearranjo tipo Baeyer-Villiger. 
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3.1.2. Técnicas espectrométricas utilizadas. 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio foram obtidos 

respectivamente, em espectrômetros VARIAN modelo EM 390 e no modelo Unity Plus-

300, sendo que os espectros de Carbono 13 foram registrados no VARIAN modelo Unity 

Plus-300 (75.4 MHZ). Foram utilizados como solvente CDCl3 e/ou CCl4, tendo como 

padrão interno o C6H12 (0,05 M) e anisol (0,18 M). Os deslocamentos químicos foram 

dados em ppm e para multiplicidade utilizou-se os termos m (multipleto), t (tripleto), d 

(dubleto), dd (duplo dubleto), dq (duplo quarteto), q (quarteto) e s (singleto). 

Os espectros de massas foram obtidos através de ionização por impacto 

eletrônico em espectrofotômetro Finnigan GCQ Mat tipo quadrupolo Ion-Trap, acoplado 

a um  Cromatógrafo gasoso, utilizando uma coluna DB5- MS de 25m. Os dados obtidos 

foram comparadas com o banco de dados do equipamento que possui cerca de com 

65.000 espectros de compostos orgânicos e inorgânicos. Foi utilizado também um 

cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de massas – CG/MS QP 5050A 

Shimadzu, quadrupolo, com injetor automático, 70 eV, coluna DB 5 30 m, gás de arraste 

He 4.5 e biblioteca Willey contendo cerca de 230.000 espectros de massas. 

  Os cromatogramas foram obtidos em um cromatógrafo gasoso modelo  HP5890 

Series II com detector de ionização de chama (FID). Colunas HP-1 (dimetilpolisiloxano), 

HP-5 (5% difenil- e 95% dimetilpolisiloxano), HP-20M (polietilenoglicol). 

As sínteses deste trabalho foram acompanhadas através de Cromatografia em 

Camada Delgada Analítica (CCDP), utilizando-se placas de sílica-gel UV254 da 

Macherey / Nagel, com 10cm x 4 cm x 0,25 mm de espessura. As cromatoplacas foram 

reveladas através da irradiação de lâmpada de ultravioleta em comprimentos de onda 254 

e 366 nm, bem como por vapores de iodo. Nas separações cromatográficas em coluna 

utilizou-se sílica gel 60 (70-230 mesh). 

 

3.1.3. Cálculo do rendimento dos produtos das reações não-isoladas. 

 
 A técnica utilizada para calcular o rendimento dos produtos não-isolados foi a 

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) onde se utilizou a análise 

comparativa dos sinais referentes ao produto desejado e aos sinais do padrão interno 
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utilizado. Foram utilizados como solventes o CHCl3, CDCl3 e CCl4 contendo 

concentrações conhecidas dos padrões internos, anisol, diclorometano ou ciclohexano, 

sendo a escolha do padrão determinada pela estrutura do composto a ser analisado. 

 

3.1.4. Reações em microescala. 

 
Os estudos iniciais feitos por nosso grupo64 para a reação de Reformatsky  

utilizando α-haloésteres e aldeídos indicaram como melhores sistemas de solventes 

aquosos  foram: 

Sistema de Solvente A: solução saturada de NH4Cl (3 mL)/ Mg(ClO4)2 (450 

mg), 

Sistema de Solvente B: solução saturada de CaCl2 (3 mL) /NH4Cl (250 mg),  

Sistema de Solvente C: H2O destilada (3 mL)  

Sistema de Solvente D: solução de K2HPO4 (1,5 g) / H2O (3mL). 

 
Os sistemas estudados revelaram a necessidade do uso de duas metodologias 

distintas, uma para os aldeídos aromáticos e outra para os alifáticos. 

Durante os experimentos foram testadas a influência dos parâmetros solvente, 

co-solvente, catalisador, temperatura, tempo e método de extração. Além disso, foram 

testadas metodologias de adição total ou parcial da mistura reacional (aldeído, halocetona, 

catalisador) descritas abaixo: 

 

Metodologia I: consistiu em adicionar em uma única etapa os reagentes a suspensão  

contendo  2,0 mmol de  Zn em  3 mL do sistema de solvente . Foi utilizada as seguintes 

proporções: 0,5 mmol do aldeído, 1,5 mmol da halocetona e 0,06 mmol do catalisador. 

 

Metodologia II: consistiu na adição parcial dos reagentes em intervalos de tempo 

constante, a cada 30 minutos era adicionada uma alíquota da mistura reacional.  As 

proporções dos reagentes foi a mesma utilizada na metodologia I.  

Os resultados experimentais demonstraram que a metodologia I, ou seja a adição 

total da mistura reacional ao solvente e o Zn apresentou rendimentos similares a 
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metodologia II, porém em termos experimentais ela é mais simples, sendo por isto 

escolhida como metodologia padrão.  

3.1.5. Procedimento experimental para reação de Reformatsky com aldeídos 

aromáticos. 

 

Em um tubo de ensaio colocou-se 3 mL de solvente  (A, B, C ou D),  2 mmol 

(130 mg) de zinco, 0,5 mmol do aldeído, 1,5 mmol da halocetona, 0,2 mL de co-solvente 

e 15 mg de aditivo (catalisador ou inibidor radicalar). A mistura foi deixada sob agitação 

durante um período que variou de 2-12 horas. Ao final do tempo de reação foi feita a 

hidrólise ácida, utilizando 1 mL de HCl 2M, tomando-se o cuidado de manter a mistura 

sob agitação por cerca de 10 minutos. Em seguida o produto foi extraído da fase aquosa 

utilizando-se 1 mL da solução de C6H12  ou Anisol em  CCl4.  

A fase orgânica foi então submetida a análise por RMN 1H para calcular o 

rendimento da reação, RMN13C e Espectrometria de massas para caracterização do 

produto. Os melhores rendimentos obtidos para os sistema estudados estão descritos na 

Tabela 3.1.     

 

Tabela 3.1. Dados experimentais dos sistemas contendo aldeídos aromáticos. 

Aldeído  Halocetona Solvente Aditivo Co-Solvente Tempo % 

PhCHO CH3COCH(Cl)CH3 B (BzO)2
a - 2 95% 

o-OCH3-PhCHO CH3COCH(Cl)CH3 B Pb(Oac)2
b - 2 94% 

m-OCH3-PhCHO CH3COCH(Cl)CH3 B Pb(Oac)2
b - 6 67% 

C4H3CHO CH3COCH(Cl)CH3 B (BzO)2
a MeOH 12 94% 

PhCHO PhCOCH(Br)CH3 B (BzO)2
a DMSO 12 72 % 

PhCHO PhCOCH(Br)Ph B (BzO)2
a Dioxano 6 60% 

PhCHO PhCOC(CH3)2Br C (BzO)2
a - 6 77% 

2-OH-PhCHO CH3COCH(Cl)CH3 B - - 24 34% 

Condições padrão: 3 mL de solução saturada de CaCl2/ 250 mg de NH4Cl (Sistema de 
solvente B), H2O (Sistema de solvente C), a = 0,06 mmol; b= 0,15 mmol, 0,2 mL de co-
solvente, 1,5 mmol de halocetona, 0,5 mmol de aldeído. 
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3.1.6. Procedimento experimental para reação de Reformatsky com aldeídos 

alifáticos. 

 

Devido ao comportamento bastante diferenciado dos aldeídos alifáticos quando 

comparado aos aldeídos aromáticos, foi necessário o uso de uma série de metodologias, 

que inclui desde o uso de soluções salinas à água pura, até modificações no procedimento 

de extração. Os rendimentos foram calculados através de RMN 1H utilizando um padrão 

interno, sendo a caracterização foi feita por RMN 13C e EM.  

Metodologia III: consistiu em adicionar 0,5 mmol de aldeído, 1,5 mmol da 

halocetona e 2 mmol do Zn ou 1 mmol de Sn a 3 mL de água destilada. A reação foi 

deixada sob agitação por cerca de 24 horas, hidrolisada com 1-3mL de ácido clorídrico 2 

M, em seguida extraída com 1 ml de solução 0,18 M de anisol em CHCl3. A fase 

clorofórmica foi então submetida a análise através de RMN e EM  

Metodologia IV: consistiu em adicionar 1,5 mmol de halocetona, 0,5 mmol  de  

aldeído, 0,06 mmol de  catalisador e 1,5 mmol de Zn ou 1 mmol de Sn a 3 mL de água 

destilada. A reação foi deixada sob agitação por 24 horas. A reação foi então submetida a 

uma extração prévia com  Et2O, para em seguida a fase aquosa ser hidrolisada com 2 mL 

de HCl 2 M. Logo após a hidrólise, a fase aquosa foi extraída com 1 mL de solução 

contendo 0,18 M de anisol em CHCl3. A fase clorofórmica foi então submetida a análise 

de RMN e EM. Esta metodologia foi baseada na metodologia descrita por Chan et al para 

sistemas alifáticos.51  

Os melhores resultados estão descritos na Tabela 3.2. Todos os produtos nesta 

reação foram identificados e quantificados através de RMN (1H e 13C) e Espectrometria 

de Massas. 

 Tabela 3.2. Dados experimentais dos sistemas contendo aldeídos alifáticos. 

Aldeído Halocetona Aditivo Metal Tempo (h) % 

(CH3)2CHCHO CH3COCH(Cl)CH3 - Sn 16 84 

CH3(CH2)2CHO CH3COCH(Cl)CH3 - Sn 24 32 

CH3(CH2)5CHO CH3COCH(Cl)CH3 - Sn 24 94 

Condições padrão: 1mmol de Sn, 2 mol de Zn, 1,5 mmol de halocetona, 0,5 mmol 
de aldeído, 3 mL de H2O, 15 mg de (BzO)2. 



Tese de Doutorado__________________________________ Ana Paula Freitas da Silva 

 124 

3.2. Caracterização dos compostos obtidos através da reação de Reformatsky. 

 

3.2.1. 4- Hidroxi- 3-metil-4-fenil-butan-2-ona (25). 

RMN 1H (CDCl3, 300Mz) δ: (syn) 0,9 (d, J = 7,2 Hz, 3H), 2,1 (s, 3H), 2,8-2,9 (dq,  J= 4,2 

e 8,7 Hz, 1H), 4,9 (d, J = 4,2 Hz, 1H), 7,1-8,0 (m, 5H); (anti) 0,7 (d, J = 7,2 Hz, 3H), 2,0 

(s, 3H), 2,7-2,8 (dq, J = 4,2 e 7,2 Hz, 1H), 4,6 (d, J = 9,1 Hz, 1H), 7,1-8,0 (m, 5H). 

RMN 13C (CDCl3, 75Mz) δ: (syn) 10,22; 29,29; 53,23; 73,11; 125,82; 126,57; 127,27; 

128,16; 128,31; 141,66; 213,80; (anti) 13,98; 29,92; 53,52; 77,31; 126,50; 127,89; 

128,32; 128,38; 129,19; 141,71; 213,45. 

 

3.2.2. 3-Hidroxi-1,2,3-trifenil-propan-1-ona (26). 

RMN1H(300MHz, CDCl3) syn : 4,8 (d, J = 5,4 Hz, 1H), 5,5 (d, J = 5,4 Hz, 1H), 7,0-7,5 

(m, 13H); anti: 4,8 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 5,4 (d, 1H, J = 9 Hz),  7,0-7,5 (m, 15H). RMN13C 

(75 MHz, CDCl3): (syn) 26,79; 60,71; 74,56; 134,13; 136,00; 140,92; 200,27; (anti) 

26,79; 62,31; 76,57; 135,30; 136,46; 141,19; 200,45. 

 

3.2.3. 3-hidroxi-2,2-dimetil-1,3-difenil-propan-1-ona (27). 

RMN1H (300MHz, CDCl3) : 1,2 (s, 6H), 5,1 (s, 1H), 7,3-7,6 (m, 10H). 

RMN13C (75 MHz, CDCl3): 19,56; 28,35; 52,46; 78,83; 127,10; 127,71; 127,76; 127,93; 

128,42; 129,59; 130,50; 139,67; 140,26; 211,95. 

 

3.2.4. 3-hidroxi-2-metil-1,3-difenil-propan-1-ona. (28) 

RMN1H (300MHz, CDCl3) syn :  1,1 (d, J= 7,2 Hz, 3H), 3,6-3,6 (dq, J = 3,3 e 7,2 Hz), 

5,1 (d, J = 3,3 Hz), 7,0- 8,0 (m, 10H), anti: 0,9 (d, J = 7,2 Hz, 3H), 3,73 – 3,78 (dq, 7,2 e 

7,2 Hz, 1H), 4,9 (d, J = 8,1 Hz).  

 

 3.2.5. 4-Furan-2-il-4-hidroxi-3-metil-butan-2-ona (29) 

RMN1H (300MHz, CDCl3) syn : 1,1 (d, J= 7,2Hz, 3H), 2,0 (s, 3H), 2,9- 3,0 (dq, J= 4,8 e 

7,5 Hz, 1H),  5,0 ( dd, J= 0,6 e 4,5 Hz, 1H), 6,2-6,3 (m, 2H), 7,3-7,3 (m,1H), anti: 1,01, 

J= 7,2 Hz, 3H), 2,1 (s, 3H), 2,9- 3,0 ( dq, J= 7,5 e 7,5Hz, 1H), 4,8 (d, J= 8,1Hz, 1H), 6,2-

6,3 (m, 2H), 7,34-7,38 (m,1H), RMN13C (75 MHz, CDCl3): syn : 11,71; 29,02; 50,63; 
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68,26; 106,74; 110,19; 141,73; 154,25; 212,66;  anti: 13,75; 29,77; 50,73; 69,70; 107,61; 

110,28; 142,26; 154,33; 213,16. 

 

3.2.6. 4-hidroxi-4-(2-metoxi-fenil)-3-metil-1-butan-2-ona (30) 

RMN1H (300MHz, CDCl3) syn : 1,1(d, J= 7,2 Hz, 3H), 2,1 (s, 3H), 3,8 (s, 3H), 5,4 (d, J= 

3 Hz, 1H), 3,91-3,99 (dq, J= 3 e 7,2 Hz, 1H), 3,9 (s, OCH3), 6,8-8,0 (m, 4H), anti: 1,0( d, 

J= 6,9Hz, 3H), 2,2 (s, 3H), 3,9 (s, OCH3), 3,1-3,2 (dq, J= 6,9 e 7,2 Hz, 1H), 5,1 (d, J= 8,4 

Hz, 1H), 6,8-8,0 (m, 4H). RMN13C (75 MHz, CDCl3) syn : 9,59; 28,80; 50,44; 68,63; 

127,19; 128,19; 129,55; 135,83; 155,32; 213,38; anti: 14,16; 29,68; 52,29; 72,93; 128,03; 

128,47; 128,81; 130,16; 156,58; 213,38. 

 

3.2.7. 4-hidroxi-4-(3-metoxi-fenil)-3-metil-1-butan-2-ona (31) 

RMN1H (300 MHz, CDCl3) syn :1,0 (d, 1H, J= 7,2 Hz), 2,2 (s, 3H), 2,90-2,95 (m, 1H), 

3,8 (s, 3H, OCH3), 5,1 (d, 1H, J= 3,6Hz), 6,7-6,9 (m, 2H), 7,23-7,29 (m, 2H); anti: 0,9 (d, 

1H, J= 7,2 Hz), 2,1 (s, 3H), 2,7-2,8 (m, 1H), 3,8 (s, 3H), 4,7 (d, 1H, J= 3,6), 6,7-6,9 (m, 

2H), 7,23-7,29 (m, 2H). RMN13C (75 MHz, CDCl3): 10,03 (14,12); 29,33 (30,03); 53,04 

(53,55); 72,72; 128,97, 129,28 (129,50); 143,40 (143,52); 159,60 (159,72); 213,42 

(213,67).   

 

3.2.8. 3-Hidroxi-3-(2-metoxi-fenil)2-metil-1-fenil-1-propan-1-ona (32). 

RMN1H  (300MHz, CDCl3) syn : 1,1 (d, 3H, J= 1,5 Hz), 3,8 (s, 3H, OCH3), 4,0-4,1 (dq, 

1H, J= 2,9 e 7,1Hz), 5,4 (d, 1H, J= 2,7Hz), 6,8-8,0 (m, 10 H);  anti: 1,1 (d, J= 1,5Hz, 3H), 

3,8 (s, 3H, OCH3), 3,91-3,98 (dq, J= 7,1 e 14,34 Hz, 1H), 5,2 (d, J= 7,4Hz, 1H), 6,8-8,0 

(m, 10 H). RMN13C (75 MHz, CDCl3): (syn)10,88; 44,06; 55,22; 69,25; 127,72; 128,14; 

128,50; 129,58; 133,09; 136,05; 155,52; 205,13, (anti) 15,61; 45,83; 55,31; 73,03; 

128,00; 128,32; 128,64; 130,11; 133,33; 137,09; 156,48; 205,94. 

 

3.2.9. 4-Hidroxi-4-(2-metoxii-fenil)-3-metil-butan-2-ona (33). 

RMN1H (300MHz, CDCl3) syn : 3,9 (OCH3), 5,0 (d, J= 3,3 Hz, 1H), 5,9 (d, J = 3,0 Hz, 

1H), 7,0-7,6 (m, 15H), Anti:, 3,8 (s, 3H), 5,1 (d, J= 7,8 Hz, 1H), 5,8 (d, J= 8,1Hz, 1H), 

7,0-7,6 (m, 15H). 
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RMN13C (75 MHz, CDCl3) anti: 55,16; 59,61; 73,01; 110,24; 120,60; 127,14; 128,18; 

128,42; 128,47; 128,54; 128,74; 128,79; 129,22; 129,29; 129,40; 129,92; 130,17; 133,09; 

133,71; 136,03; 136,96; 156,35 (OCH3); 200,66 

 

3.2.10. 4-hidroxi-4-(2-hidroxi-fenil)-3-metil-1-butan-2-ona  (34) . 

RMN1H (300MHz, CDCl3) syn : 0,9 (d, J= 7,2Hz, 3H), 1,2 (s, 3H), 2,7-2,8 (m, 1H), 4,8 

(d, J= 3,9Hz, 1H), 6,4-7,0 (m. 4H); anti 0,8 (d, J= 7,2 Hz, 3H), 1,2 (s, 3H0, 2,5-2,6 

(m,1H), 4,4 (d, J= 3,9 Hz), 6,4-7,0 (m. 4H). RMN13C (75 MHz, CDCl3): Syn 10,56; 26,25; 

52,44; 70,95; 126,93; 128,45; 129,80; 130,95; 150,64, 155,38; Anti 11,98; 26,38; 51,24; 

74,58; 127,08; 128,73; 129,87; 130,95; 151,01; 155,69. 

 

3.2.11. 2,3-dimetil-cromona-2,4-diol (35). 

RMN1H (300MHz, CDCl3): 0,5 (d, J= 7,5 Hz, 3H), 0,5 (d, J= 7,2 Hz, 3H), 1,2 (s, 3H), 

1,7-1,8 (m, 1H), 1,9-2,0 (m, 1H), 4,12 (d, J= 3,3 Hz, 1H), 4,17 (d, J= 10,5 Hz, 1H), 6,4-

7,0 (m, 4H). RMN13C (75 MHz, CDCl3): 13,69; 29,39; 68,80, 99,95; 100,90; 127,08; 

128,73; 129,87; 130,95; 151,01; 155,69.   

 

3.2.12. 4-Hidroxi-3-metil-heptan-2-ona (36). 

RMN1H (300MHz, CDCl3) syn : 2,5-2,7 (m, 1H), 3,8-4,0 (m,1H), anti: 2,5-2,7 (m, 1H), 

3,6-3,7 (m, 1H). EM (m/z): 187 (M +1) (0,05), 101 (37), 72 (100), 57 (34), 55 (43). 

RMN13C (75 MHz, CDCl3): 11,48; 13,96; 18,37; 21,87; 37,10; 52,16; 70,79; 214,07. 

 

3.2.13. 4-Hidroxi-3-metil-decan-2-ona (37).  

RMN1H (300MHz, CDCl3) syn : 2,6 (m, 1H), 3,8-4,0 (m, 1H),  anti: 2,3 (m, 1H), 3,6-3,7 

(m, 1H).RMN13C (75 MHz, CDCl3) syn : 11,18; 29,05; 68,27; anti: 13,77; 29,80; 69,72. 

EM (m/z): 55 (43), 57 (34), 72 (100), 101 (38), 187 (M +1) (0,05) 

 

3.2.14. 4-Hidroxi-3,5-dimetil-hexan-2-ona (38). 

 RMN1H (90 MHz, CHCl3) : 2,6 - 3,0 (m,1H), 3,0-3,1 (m,1H), 3,6 – 3,7 (m, 1H), 4,2 – 

4,4 (m, 1H). 
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3.2.14. 3- Hidroxi-2-metil-1-fenil-nonan-1-ona (39). 

RMN1H (300MHz, CDCl3) syn : 3,4-3,5 (dq, J= 3,0 e 7,2 Hz, 1H), 3,4-3,5 (m, 1H), 7,4-

7,6 (m, 5H), anti: 3,5- 3,6 (dq, J= 6 e 7,2 Hz, 1H), 3,5-3,6 (m, 1H), 7,4-7,6 (m, 5H), 

RMN13C (75 MHz, CDCl3) anti: 10,99; 14,06; 22,58; 26,02; 31,77; 34,28; 44,39; 71,30; 

128,43; 128,74; 133,42; 135,84; 205,97. 

      

3.3. Procedimento experimental para o rearranjo tipo Baeyer-Villiger. 

3.3.1. Procedimento experimental geral. 

 

O procedimento experimental utilizado para esta reação foi baseado na 

metodologia II utilizada para os aldeídos aromáticos.  Neste caso em especial foi 

necessário  

um estudo sistemático dos parâmetros solvente, co-solvente, metal, catalisador e tempo de 

reação. Os melhores resultados foram obtidos com a seguinte metodologia: 

- Os reagentes forma adicionados em uma única etapa nas  seguintes proporções: 0,23-0,46 

mmol de zinco em pó, 1 mmol da halocetona, 0,02-0,06 mmol  de peróxido de benzoíla em 

3 mL de água destilada. Em alguns casos foi necessário o uso de um co-solvente (dioxano 

ou DMSO) na quantidades de 0,2 mL. A mistura reacional foi deixada sob agitação por um 

tempo que variou de 2 a 12 horas, sendo ao final da reação hidrolisada com 1 mL de HCl 2 

M e extraída com 1 mL de solução 0,18 M  de anisol  ou 0,3 M  de CH2Cl2  em CHCl3 ou  

CCl4. Os produtos foram identificados e quantificados através de RMN 1H, e 

Cromatografia Gasosa. As melhores condições obtidas para cada sistema estão descritos na 

Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.3. Resultados Experimentais dos rearranjos tipo Baeyer-Villiger. 

Halocetona Aditivo Metal Tempo Co-solvente Produto 
CH3COCH2Cl (BzO)2 Zn (30mg) 2 - 21 

(CH3)3CCOCH2Cl (BzO)2 Zn (30mg) 2 - 40 

(CH3)3CCOCH2Br (BzO)2 Zn(60mg) 6 - 58 

PhCOCH(CH3)Br (BzO)2 Zn (30mg) 12 DMSO 34 

PhCOC(CH3)2Br (BzO)2 Zn (30mg) 12 DMSO 69 
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PhCOCH(Br)Ph (BzO)2 Zn (30mg) 12 DMSO 62 

2-BromoCiclohexanona (BzO)2 Zn (30mg) 6 - 41 

PhCOCH2Br (BzO)2 Zn (30mg) 2 DMSO 19 

PhCOCH2Cl (BzO)2 Zn (30mg) 2 - 5 

Condições padrão: 3 mL de H2O, 1 mmol de Zn, 0,2 mL de DMSO, 1 mmol de 
halocetona, 15 mg de (BzO)2. 
 

 
3.3.2. Procedimentos utilizados para quantificar os produtos do rearranjo tipo 

Baeyer-Villiger. 

 

Devido a similaridade entre os sinais referentes aos ésteres e ao produto de 

redução das halocetonas observados no espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 

Hidrogênio foi necessário utilizar a técnica da Cromatografia Gasosa para efetuar a 

quantificação dos produtos em alguns casos.  

Foram utilizadas duas rampas distintas, cujo objetivo delas era fornecer com 

reprodutibilidade os tempos de retenção para os ésteres oriundos das halocetonas 

aromáticas (rampa II) e da cloroacetona (rampa I). A partir destes dados foi possível 

calcular os rendimentos utilizando uma curva de calibração ou um padrão interno.  

Para o estudo da reação de rearranjo tipo Baeyer-Villiger da 2-cloroacetona foi 

utilizada uma curva de calibração  com o acetato de metila comercial como padrão de 

referência, com o objetivo de quantificar o produto da reação da cloroacetona. A curva de 

calibração foi montada através da injeção de cinco soluções padrões contendo as 

seguintes concentrações: 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 mmol/mL. Com as áreas obtidas para cada 

concentração foi montada uma curva, cuja equação da reta foi utilizada para calcular os 

rendimentos das amostras. O equipamento foi calibrado com uma rampa exclusiva para 

esta amostra descrita abaixo (Rampa I). 
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Rampa I. 

30oC
5 min

5oC/min

-------------------------------------120oC
 1 min 10oC/min

275 oC ------------------------------------------------------------------
20 min

 

Temperatura injetor: 50oC;Temperatura detector: 285oC; Tempo de Corrida: 57,50 min. 
 

Rampa II 

Isoterma de 100oC, Temperatura do injetor: 200oC; Temperatura do detector: 290oC; 

Tempo de Corrida: 40 minutos. 

 

Gráfico 3. 1. Curva de Calibração para o Acetato de Metila. 
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Y =  - 50147,1 + 646662,5X 

 

Tabela 3.4.Tempos de retenção (minutos) e rampas utilizadas para quantificação. 

Halocetona T.r.* Redução T.r.* Éster T.r.* Rampa 
CH3COCH2Cl 1,594 CH3COCH3 0,744 CH3COOCH3 0,857 I 

PhCOCH(Br)CH3 8,334 PhCOCH2CH3 2,595 PhOCOCH2CH3 2,707 II 

PhCOCH2Cl 2,971 PhCOCH3 2,684 PhOCOCH3 1,667 II 

PhCOCH2Br 6,545 PhCOCH3 2,684 PhOCOCH3 1,667 II 

PhCOC(CH3)2Br 9,352 PhCOCH(CH3)2 5,171 PhCOOCH(CH3)2 2,485 II 

* minutos 
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3.3.3. Identificação e cálculo do rendimento do acetato de metila (47). 

 

O produto do rearranjo tipo Baeyer-Villiger obtido a partir da reação da 

cloroacetona com zinco metálico e peróxido de benzoíla foi identificado através dos 

dados de RMN 13C e quantificado através da Cromatografia Gasosa utilizando a curva de 

calibração descrita no item 3.2.2. RMN1H (300 MHz, CDCl3): δ 2,3 (3H, s), 4,0 (3H, s), 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3): δ  48,28 (C-1), 171,4 (CO), 26,94 (C-3), Literatura: RMN1H: 

2,1 ( 3H, s), 3,6 (3H, s); RMN 13C : 51,59 (C-1), 171,52 (CO), 20,62 (C-3)98. 

 

3.3.4. Identificação e cálculo do rendimento do acetato de tert-butila (48). 

 

Os produtos de rearranjo da cloro- e bromopinacolona foram identificados e 

quantificados através de RMN 1H e 13C. Os rendimentos foram calculados através da 

integração do sinal referente ao produto de rearranjo utilizando como padrão interno de 

referência uma solução 0,18M de Anisol  em CHCl3. RMN 1H( 300 MHz, CDCl3): δ 1,96 

(3H, s), 1,44 ( 9H, s), RMN 13C (75 MHz, CDCl3): δ 22,4; 170,3; 80 ; 28,1, Literatura: 

RMN 1H: δ 1,96 (3H, s), 1,44 ( 9H, s); RMN 13C : 24,35 ; 171,34 ; 26,68.3  

 

3.3.5. Cálculo do rendimento do propanoato de fenila (51). 

 

Neste caso, o produto rearranjado foi identificado através de IV e RMN13C, 

porém quantificado através de CG, sendo utilizado um padrão interno (anisol). RMN 1H 

(300 MHz, CDCl3) : δ 6,8-7,0 (1H, m), 6,8-7,0 (1H, m), 7,3 (1H, d ), 2,6 (2H, q), 1,3 (3H, 

t), RMN 13C (75 MHz, CDCl3) : δ  8,91; 27,74 ; 172,78 ; 155,30 ; 121,43 ; 129,63 ; 

125,96. Literatura RMN 1H: δ 7,32 (1H, m), 7,19 (1H, m), 7,08 (1H, d), 2,56 ( 2H, q), 

1,26 (3H, t), RMN 13C  : 9,06 ; 27,73 ; 172,78 ; 150,97 ; 121,61 ; 129,40 ; 125,68. 3 
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3.3.6. Identificação e cálculo do rendimento do benzoato de isopropila (53). 

 

O produto rearranjado foi identificado através de IV e RMN13C, porém 

quantificado através de CG, utilizando o anisol como padrão em concentração de 0,18 

mmol/mL. Foi utilizada a Rampa II exclusiva para compostos aromáticos, para identificar 

os tempos de retenção do material de partida (bromoisobutirofenona), produto de redução 

(isobutirofenona) e do éster. Como não houve superposição de nenhum tempo de 

retenção, o rendimento foi calculado a partir das áreas referentes a cada composto 

utilizando um padrão interno. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) : δ  1,4 ( 3H,d), 4,1 (1H, m), 8 

(1H, d), 7,4-7,6 (1H, m),  7,4-7,6 (1H, m). RMN 13C (75 MHz, CDCl3) : δ 22; 68,3; 

166,09; 131,36; 129,43; 128,19; 132,64. δ Literatura 3: δ 21,94; 68,25; 165,98; 131,05; 

129,54; 128,26; 132,65.  

 

3.3.7. Identificação e cálculo do rendimento do benzoato de fenila (50). 

 

O produto rearranjado obtido a partir da reação da 2-bromo-2-fenilacetofenona 

com zinco metálico e peróxido de benzoíla foi identificado através dos dados de RMN  
1H e 13C. Neste caso foi utilizado um padrão interno  (anisol – 0,18 mmol/mL) para 

efetuar o calculo do rendimento da reação. RMN1H (300 MHz, CDCl3): δ 6,3 (1H, s), 7,8 

(1H, d), 7-7,6 (4H, m), Literatura (90 MHz, CDCl3): 5,35 ( 2H, s), 8,07 (1H, d), 7,55 (1H, 

m), 7,41 (1H, m), 7,26-7,46 (1H, m); RMN 13C (75 MHz, CDCl3): δ  160.3  

 

3.3.8. Identificação e cálculo do rendimento do acetato de fenila (54). 

 

O produto rearranjado foi identificado através de RMN13C, porém quantificado 

através de CG, utilizando como padrão o anisol emconcentração padrão de 0,18 

mmol/mL éster sintetizado. Foi utilizada a Rampa II exclusiva para compostos 

aromáticos, para identificar os tempos de retenção do material de partida (bromo- e 

cloroacetofenona), produto de redução (acetofenona) e do éster. Como não houve 

superposição de nenhum tempo de retenção, o rendimento foi calculado a partir das áreas 

referentes a cada composto utilizando um padrão interno. Neste caso, foi utilizado. RMN 
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1H (300 MHz, CDCl3) : δ 2,55 ( 3H, s); 7,4 ( 1H, d); 7,3 (1H, m); 7,3 ( 1H, m). RMN 13C 

(75 MHz, CDCl3) :  δ 26,43 ; 170,71; 129,94; 127,92; 132,96. Literatura 3 RMN 1H:  2,28 

( 3H, s); 7,05 ( 1H, d); 7,3 (1H, m); 7,18 ( 1H, m). RMN 13C: δ 21,1; 168,5  ; 151,9; 

123,3; 130,9; 127,2. 

 

3.4. Procedimento experimental para a síntese do propanoato de fenila (51). 

 

2 mmol ( 0,16 mL ) de ácido propiônico e 2 mmol (0,14 mL) de SOCl2 foram 

suspensos, sob refluxo, em 15 mL de diclorometano, num sistema de refluxo fechado sob 

atmosfera inerte por 1 hora a 40 oC. Resfriou-se a mistura até 0 oC, em seguida foi 

adicionado lentamente 1,8 mmol (0,14 mL) de fenol. Após 10 minutos em agitação, a 

mistura foi lavada com solução saturada de bicarbonato de sódio (3 x 10 mL) e a fase 

diclorometano foi concentrada e em seguida seca com sulfato de sódio. Após filtração, a 

amostra foi submetida a análise em CG e RMN (1H e 13C). 

 

OH

O

+ TsCl
CH2Cl2

Cl

O

+
OH O

O0 oC
 

 

3.4.1. Procedimento experimental para a síntese do acetato de fenila (54) e 

benzoato de isopropila (53). 

 

Em um balão contendo THF seco foi adicionado o álcool (fenol ou álcool 

isopropílico) e em seguida adicionou-se 12 mmol (12 mL) de 1M MeLi, sob atmosfera 

inerte de argônio. A mistura foi deixada sob agitação por 30 minutos e em seguida foi 

feita a adição do cloreto ácido (cloreto de acetila ou cloreto de benzoíla). A mistura foi 

deixada sob refluxo por 1 hora sendo em seguida resfriada a 0oC e posteriormente 

hidrolisada com 20 mL de água destilada. A fase orgânica foi então extraída utilizando-se 

CHCl3 (3 x 15 mL), concentrada e submetida a técnicas espectrométricas para 

confirmação do produto. 106 
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CAPÍTULO 4 
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                                        CONCLUSÕES 
 

 

 

 

As metodologias desenvolvidas para a reação de Reformatsky de α-halocetonas 

com aldeídos aromáticos e alifáticos são simples, não necessitam de atmosfera inerte ou 

de etapas prévias de ativação do metal e apresentaram rendimentos de formação da β-

hidroxicetona de 50-95%. 

Uma diferença de comportamento foi observada entre os aldeídos aromáticos e 

os alifáticos; uma vez que, os aromáticos reagem melhor em soluções salinas, Zn e na 

presença de um iniciador radicalar, enquanto os alifáticos em água pura, Sn e ausência de 

catalisador. 

Os resultados obtidos para os aldeídos aromáticos (50- 95%) foram similares aos 

obtidos para a reação em condições anidras, o que indica a viabilidade desta metodologia 

em meio aquoso. 

 A metodologia desenvolvida para aldeídos alifáticos permitiu a obtenção do 

produto de adição em rendimentos que variaram de 55-90%, sendo os melhores 

resultados obtidos com a halocetona alifática, 3-cloro-2-butanona. Este resultado mostra 

que esta metodologia é complementar as já descritas na literatura, permitindo expandir a 

aplicação desta reação em meio aquoso. 

  A diastereosseletividade observada para a reação de Reformatsky variou na 

proporção syn/anti de 6:4 a 9:1, sendo o melhor resultado obtido com o sistema 

benzaldeído/ 2-bromopropilfenona e 2-metoxi-benzaldeído/ 2-bromopropilfenona. A 
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diastereosseletividade não foi alterada com o solvente, uma vez que a formação 

preferencial do diastereoisômero syn também é observada em meio anidro. 

A reação de 2-hidroxibenzaldeído com a 3-cloro-2-butanona levou a formação da 

4-hidroxi-4-(2-hidroxi-fenil)-3-metil-1-butan-2-ona (34), sendo observado como produto 

majoritário a 4-hidroxi-3-metil-cromon-2-ona (35) como uma mistura de estereoisômeros, 

gerado a partir de uma reação de cetalização intramolecular. Estudos iniciais indicaram 

um equilíbrio que é deslocado no sentido de formação do composto (35) quando ocorre a 

adição de HCl 2M durante a hidrólise da reação, sendo observado a formação preferencial 

de um dos possíveis isômeros. 

A reação de Reformatsky de α-halocetonas deve ocorrer por mecanismos 

diferentes para os aldeídos aromáticos e alifáticos.  

Um mecanismo radicalar em cadeia, similar ao descrito para bromoésteres, foi 

proposto para os aldeídos aromáticos. Por outro lado, para os aldeídos alifáticos o 

mecanismo da reação ainda não foi estabelecido, mas os dados obtidos até o momento 

sugerem um mecanismo envolvendo a transferência simples de elétron, descrito por Chan 

ou um organometálico discreto.  

Um novo rearranjo tipo Baeyer-Villiger foi observado para α-halocetonas em 

meio aquoso, na presença de Zn e (BzO)2, levando a  formação de ésteres com 

rendimentos na faixa de 19- 69%.  

Estudos experimental e computacional deste rearranjo permitiram inferir que o 

mecanismo deve ser radicalar em cadeia, passando por um intermediário do tipo 

R1CO•OH R2. Este intermediário radicalar sofre um processo de fragmentação/ 

recombinação que pode levar aos pré-produtos radicalares R1O•C(OH) R2 e 

R1(OH)C•OR2. Devido à diferença significativa de estabilidade dos dois pré-produtos 

radicalares somente o éster resultante do intermediário mais estável foi observado 

experimentalmente. 

Esta seletividade de migração para a formação do éster segue o padrão de 

amplitude de migração da reação de Baeyer-Villiger tradicional, apesar do intermediário 

deste novo rearranjo ser um radical. Cabe ressaltar que a seletividade observada na 

migração foi muito maior que a obtida pela reação de Baeyer-Villiger. 
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Um ponto importante em relação as reações estudadas, em particular o novo 

rearranjo tipo Baeyer-Villiger, é a reprodutibilidade dos resultados que depende muito da 

qualidade do metal e da agitação utilizada. 
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                                    PERSPECTIVAS 
 

 

 

Considerando os bons resultados obtidos com as metodologias desenvolvidas 

para aldeídos aromáticos e principalmente para os alifáticos, pretende-se testar esta reação 

com aldeídos αβ-insaturados e aldeídos funcionalizados visando ampliar a aplicação da 

reação de Reformatsky em meio aquoso. 

Realizar estudos envolvendo diferentes amostras do metal, em especial com o 

estanho, com o objetivo de melhor entender as características da superfície e 

granulometria do metal necessárias para a viabilização destas reações. 

Efetuar estudos experimentais e computacionais mais detalhados para a reação 

de Reformatsky de aldeídos alifáticos visando a proposição do mecanismo da reação. 

Ampliar a variedade de halocetonas, em particular clorocetonas, no estudo do 

rearranjo tipo Baeyer-Villiger, bem como avaliar a eficiência de outros metais neste 

rearranjo.  
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CAPÍTULO 5 
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CAPÍTULO 6 
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Anexo 1. Espectro de RMN1H do composto (25) 
 
 

 
Anexo 2. Espectro de RMN13C do composto (25) 
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Anexo 3 . Espectro de RMN1H do composto (26) 
 
 

 
Anexo 4 . Espectro de RMN13C do composto (26) 

Anti

Syn

OH O

(26)

OH O

(26)



Tese de Doutorado____________________________________Ana Paula Freitas da Silva 

 147

 
Anexo 5. Espectro de RMN1H do composto (27) 

 
 
 
 
 

 
Anexo 6. Espectro de RMN13C do composto (27) 
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Anexo 7. Espectro de RMN1H do composto (28) 

 
 
 

 
Anexo 8. Espectro de RMN1H do diastereoisômero syn do composto (28) 
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Anexo 9. Espectro de RMN1H do composto (29) 

 

 
Anexo 10. Espectro de RMN13C do composto (29) 

 
 
 

OH O

O
(29)

OH O

O
(29)



Tese de Doutorado____________________________________Ana Paula Freitas da Silva 

 150

 
Anexo 11. Espectro de RMN1H do isômero anti do composto (30). 

 
 
 

 
Anexo 12. Espectro de APT do isômero anti do composto (30). 
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Anexo 13. Espectro de RMN1H isômero syn do composto (30). 

 

 
Anexo 14. Espectro de RMN1H do composto (30). 
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Anexo 15. Espectro de APT do composto (30) 

 
 
 

 
Anexo 16 . Espectro de RMN1H do composto (31). 
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Anexo 17. Espectro de RMN13C do composto (31). 

 
 
 

  
 

Anexo 18. Espectro de RMN1H do composto (32). 
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Anexo 19. Espectro de RMN13C do composto (32). 

 
 
 
 

 
Anexo 20. Espectro de RMN1H do composto (33). 
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Anexo 21. Espectro de RMN1H do diastereoisômero anti do composto (33). 
 
 

 
Anexo 22. Espectro de RMN13C do diastereoisômero anti do composto (33). 
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Anexo 23. Espectro de RMN 1H da mistura dos compostos (34) e (35). 
 
 
 

 
Anexo 24. Espectro de RMN 13C da mistura dos compostos (34) e (35). 
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Anexo 25. Espectro de RMN 1H do composto (36). 

 
 

 
Anexo 26. Espectro de RMN 13C do composto (36). 
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Anexo 27. Espectro de EM do composto (36). 
 
 
 

 
 

Anexo 28. Espectro de RMN 1H do composto (37). 
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Anexo 29. Espectro de EM do composto (37). 

 

 
Anexo 30 . Espectro de RMN1H do composto (38). 
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Anexo 31. Espectro de RMN 1H do composto (39). 

 
 

 
 

Anexo 32. Espectro de RMN 13C do isômero syn do composto (39). 
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Anexo 33. Espectro de RMN 1H do composto (47). 

 
 
 

Anexo 34. Espectro de RMN 13C do composto (47). 
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Anexo 35. Espectro de RMN 1H do composto (48). 

 
 
 

 
Anexo 36. Espectro de RMN 13C do composto (48). 
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Anexo 37. Espectro de RMN 1H do composto (50). 

 

 
Anexo 38. Espectro de RMN 13 C do composto (50). 
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Anexo 39. Espectro de EM do composto (50). 
 
 

 
Anexo 40. Espectro de RMN 1H do composto (51). 
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Anexo 41. Espectro de RMN 13C do composto (51). 

 
 

 
Anexo 42. Espectro de RMN 1H do composto (53). 
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Anexo 43. Espectro de RMN 13C do composto (53). 

 
 
 
 

 
Anexo 44 . Espectro de EM do composto (53) 
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Anexo 45. Espectro de RMN 1H do composto (54). 

 
Anexo 46. Espectro de RMN 13C do composto (54). 
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Anexo 47 . Espectro de EM do composto (54). 
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