
 
UFPE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Centro de Ciências Exatas e da Natureza 
Departamento de Química Fundamental 
Programa de Pós-Graduação em Química 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

Modelagem e Síntese de Éteres-Coroa Contendo 

o Grupo Sulfóxido e Seus Complexos Com Íons 

Lantanídeos. 

 

 

Lourinaldo da Silva Júnior 

 

 
Recife-PE Brasil 

Agosto / 2006 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FUNDAMENTAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

 

Modelagem e Síntese de Éteres-Coroa Contendo 

o Grupo Sulfóxido e Seus Complexos Com Íons 

Lantanídeos. 
 

 

Lourinaldo da Silva Júnior* 
 

Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Química da UFPE como parte 

dos requisitos para a obtenção 

do título de Mestre em Química. 

 

Orientador: Profa. Dra. Ivani Malvestiti 

Co-orientadores: Prof. Dr. Paulo Henrique Menezes da Silva 

    Prof. Dr. Ricardo Luis Longo 

    Prof. Dr. Severino Alves Júnior 

*Bolsista CAPES/CNPq 

Recife-PE Brasil 

Agosto / 2006 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Silva Júnior, Lourinaldo da 
        Modelagem e síntese de éteres-coroa contendo 
o grupo sulfóxido e seus complexos com íons 
lantanídeos /  Lourinaldo da Silva Júnior . - Recife : O 
Autor, 2006. 
       86 p. : il., fig., tab. 
      
       Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de 
Pernambuco. CCEN.  Química Fundamental,  2006.    
 
       Inclui bibliografia e anexo. 
 

    1.Química orgânica . 2. Éter-coroa. 3. Lantanídeos. 
4.Sulfóxidos. 5. Sparkle.  I. Título.                  
    
 
       547          CDD (22.ed.)             FQ2008-040                                                  
 





Agradecimentos  
 
 

Agradecimentos especiais: 
 
Ricardo Oliveira, da central analítica e colega de pós-graduação, pela colaboração e 
idéias decisivas para esta etapa do trabalho. 
 
Raphael Soares, pela contribuição fundamental com a utilização do HPLC.  
 
 
Agradeço também à Ivani Malvestiti, pela confiança e paciência, Ricardo Longo, pelo 
aprendizado em química computacional e Paulo Menezes, por ter me trazido ao mundo 
da pesquisa. 
 
Vagner Eduardo, do BSTR sempre disponível para tirar dúvidas e compartilhar seu 
conhecimento. 
 
José Lourenço, pela participação em algumas partes do trabalho. 
 
Eliete, Priscila e Lúcio, da Central Analítica.  
 
O Laboratório de Química Orgânica Aplicada (LOA) e o Laboratório de Terras 
raras (BSTR) pelo espaço cedido durante alguns momentos na realização deste 
trabalho.  
 
CNPq pela bolsa concedida e apoio financeiro 
Capes pelo apoio fianceiro. 



Resumo 

 

 As sínteses de novos éteres-coroa, com grupos sulfóxido, foram testadas visando 

suas aplicações como ligantes em compostos de coordenação com íons lantanídeos.   

 As estruturas dos éteres-coroa e de seus complexos com o Eu3+ foram obtidas 

com o método SMLC/AM1. Os resultados para a complexação foram favoráveis para os 

seguintes compostos: 2,3,11,12-dibenzo-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-ditia-ciclooctadeca-

2,11-dieno-7,16- dióxido (dibenzo-18-coroa-4-7,16-(SO)2) e o 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-

ditia-ciclooctadecano-7,16-dióxido (18-coroa-4-7,16-(SO)2). Para um terceiro ligante, 

2,4,12,14-dibenzo-1,5,11,15-tetraoxa-8,18-ditia-cicloeico-2,12-dieno-8,18-dióxido (di- 

benzo-20-coroa-4-8,18-(SO)2) , sua complexação com Eu3+ não foi favorável devido a 

limitações estruturais. 

 As metodologias de sínteses destes ligantes foram adaptadas de métodos 

descritos na literatura para sistemas similares, sendo observado que essas condições não 

foram favoráveis para a formação dos macrociclos desejados contendo grupos 

sulfóxido. Apenas o produto 2,3-benzo-1,4-dioxa-7-tia-ciclononano-2-eno-7-óxido 

(benzo-9-coroa-2-7-(SO)) foi obtido em rendimento de aproximadamente 10%, sendo 

que a confirmação de sua estrutura  ainda requer alguns experimentos.  

O desenvolvimento de metodologias mais específicas para a preparação desses 

compostos se faz necessário, uma vez que o tamanho da cavidade do éter coroa pode ser 

controlado pelas condições reacionais.   

A modelagem molecular para o éter coroa obtido sugere que este pode formar 

um complexo com o Eu3+ na proporção de 1:2 de Eu3+ e ligante, indicando potencial 

aplicação desta nova classe de ligantes. 

 
Palavras – Chave: Éter-Coroa, Lantanídeos, Sulfóxidos, Sparkle, Química Orgânica 

 

 



Abstract 

 

The synthesis of new crown ethers containing  sulfoxide groups in their structure 

was persuade in this work, aiming the application as ligands for coordination with 

lanthanide ions. 

The structures of crown ethers and their complexes with Eu3+ were obtained with 

the SMLC/AM1 method. The results for the complexation were favorable for the 

following ligands: 2,3,11,12-dibenzo-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-dithia-cyclooctadeca-

2,11-diene-7,16- dioxide (dibenzo-18-crown-4-7,16-(SO)2)  and 1,4,10,13-tetraoxa-

7,16-dithia-cyclooctadecane-7,16-dioxide (18-crown-4-7,16-(SO)2. The coordination of 

a third ligand, 2,4,12,14-dibenzo-1,5,11,15-tetraoxa-8,18-dithia-cycloeico-2, 12-diene-

8,18-dioxide (dibenzo-20-crown-4-8,18-(SO)2) with Eu3+ was not favorable due to 

sterical hindrance. 

The methodologies of synthesis for these ligands were adapted from aproaches 

described in the literature for similar systems, but these reaction conditions did not 

favored for the formation of the desired crown ethers with sulfoxide groups. Only the 

product 2,3-benzo-1,4-dioxa-7-thia-ciclonona-2-ene-7-oxide (benzo-9-crown-2-7-(SO)), 

D, was obtained in approximately 10% yield and the confirmation of its structure still 

needs aditional experiments. 

The development of more specific methodologies for the preparation of these 

new compounds is necessary since the crown ether’s cavity size can be controlled by 

reaction conditions. 

Molecular modeling for the synthesized crown ether suggests that it can form a 

coordenate with Eu3+ leading to an hexacoordinated [Eu(D)2]
3+ complex indicating a 

potential application for this new class of ligands.  

 

Keywords: Crown ether, Lantanide, Sulfoxide, Sparkle, Organic Chemistry 
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1. Introdução 

“As coisas grandes estão reservadas para os grandes, 

 os abismos para os profundos, as delicadezas e os arrepios 

 para as almas delicadas e, de um modo geral, 

 tudo o que seja raro, para os incomuns.” 

 

      Friedrich Nietzsche 
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1.1. Éteres-coroa 

 

A partir da descoberta de Pedersen1, na década de sessenta, que poliéteres cíclicos, 

como o dibenzo-18-coroa-6 (DB18C6), são capazes de formar complexos estáveis com 

sais de metais alcalinos, as sínteses e as propriedades desta nova classe de compostos 

passaram a ser estudadas.2  

 Esta nova classe de compostos, os éteres-coroa, são poliéteres cíclicos cuja 

estrutura se apresenta como oligômero do grupo etilenoxi (–CH2CH2O–). Estes 

compostos possuem a capacidade de formar complexos com cátions sem que seja 

necessária sua ionização prévia.2 Os oligômeros mais simples desta classe são o dioxano e 

o 1,4,7-trioxano (9-coroa-3) (figura 1.1), que já apresenta a possibilidade de interagir com  

cátions. A partir do poliéter com quatro unidades etilenoxi, o 12-coroa-4 (figura 1.1), 

costuma-se utilizar a terminologia éter-coroa, que é mais simples que a nomenclatura 

oficial. A nomenclatura usual atribui primeiramente o número de átomos do ciclo, o nome 

da função (coroa), e depois o número de átomos de oxigênio presentes na cavidade.  

O

O O
O

O

1, 4 - dioxano 9 - coroa - 3

O O

OO

12 - coroa - 4

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

15 - coroa - 5 18 - coroa - 6  

Figura 1. 1 – Os éteres-coroa mais simples. 

 

 O trabalho de Pedersen inicialmente tinha como objetivo a obtenção de um ligante 

bidentado para utilizá-lo em reações de complexação com cátions bivalentes (figura 1.2 

a).1 Juntamente com tal ligante, obteve-se também, como impureza outro composto. O 

                                                 
1 Pedersen, C. J. J Am. Chem. Soc. 1967, 89, 2495. 
2 Pedersen, C. J. J Am. Chem. Soc. 1967, 89, 7017. 
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que chamou a atenção neste composto, o DB18C6, foi o fato deste formar complexos sem 

a necessidade de ser transformado em ânion (figura 1.2b).  

O

O

O

O

O

O

dibenzo - 18 - coroa - 6

OO

O

OH OHa)

b)

 

 

Figura 1. 2 – a) O composto bidentado desejado por Pedersen b) e o éter-coroa formado 

como impureza na reação. 

 

 Os éteres-coroa chamaram a atenção de Pedersen também pela capacidade de 

variar sua solubilidade de acordo com o cátion incorporado a ele, podendo permitir a 

solubilização de permanganato de potássio em benzeno, por exemplo.3 

 Mais tarde surgiram outras classes de compostos que derivaram dos éteres coroa 

utilizando-se dois nitrogênios na estrutura o que permitiu obter estruturas tridimensionais. 

Os primeiros pesquisadores a obterem estes tipos de compostos foram Lehn4, na França, e 

Simmons5, nos Estados Unidos. Os compostos de Simmons foram chamados de exo-

endo, de acordo com a localização externa ou interna do par de elétrons livres do 

                                                 
3 Vogtle, F. Supramolecular Chemistry 1ed., 1991, p 27, Wiley. 
4 Dietrich, B.; Lehn, J. M.; Sauvage, J. P. Tetrahedron Lett. 1969, 10,  2885. 
5 Simmons, H. E.; Park, C. H. J. Am. Chem. Soc. 1968, 90, 2428. 
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nitrogênio. Os compostos de Lenh, por sua vez, além de apresentarem as características 

das aminas bicíclicas de Simmons tinham os grupos etilenoxi como pontes ligadas ao 

nitrogênio, o que possibilitava a utilização dos grupos doadores para complexação. Estes 

compostos foram chamados de criptantes, e seus complexos conhecidos como criptatos 

(figura 1.3).  

 

 Os complexos obtidos com estes ligantes apresentavam boa estabilidade devido à 

sua estrutura tridimensional. Apesar de ser mais difícil a inserção do cátion na cavidade 

do criptante, o complexo quando formado apresenta maior estabilidade, ou seja, menor 

tendência de liberação do cátion, e por esta razão tais complexos são mais interessantes 

para aplicações como biomarcadores, já que o risco de liberação do cátion na corrente 

sanguínea é muito baixo. 

 Além dos éteres-coroa e dos criptantes, outra classe de compostos que tem sido 

bastante estudada são os compostos de cadeia aberta conhecidos como podantes.6 Apesar 

de estruturas como estas já serem conhecidas antes dos éteres coroa, foi a química destes 

                                                 
6 Aspinall, H. C.; Greeves, N.; McIver, E Tetrahedron, 2003, 59, 10453. 

a) 

 

b) 

N

O O

N

O O

O O

 

 

 

Figura 1. 3 - a) Aminas bicíclicas obtidas por Simmons e b) os criptantes obtidos por 

Lehn. 

N
N

N N
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últimos que levou ao interesse em estruturas específicas dos podantes como agentes 

complexantes. A partir desta idéia pode-se obter estruturas semelhantes aos criptantes, 

com uma das pontes abertas, estes compostos geralmente com um número de 

ramificações maior que quatro são chamados moléculas polvo, e os mais simples Lariat 

éteres (Figura 1.4). 

 

OH

O
O

O

OH
OH

OO

OH

N

OO

N

O O

OH
O

O

OH

O
O

OH

O

O

S

S

S
S

S

S

OH

O

O

OH O

O

OH
O

O

Podante
Lariat Éter

Molécula - Polvo  

 

Figura 1. 4 - Alguns exemplos de moléculas derivadas dos éteres-coroa e modelos da 

complexação com os éteres-coroa bibraquiais. 

 
 Os complexos formados por lariat éteres são semelhantes aos criptantes, pois suas 

ramificações se aproximam do cátion e a estrutura torna-se mais impedida estericamente. 

Estas ramificações são também chamadas de “braços” da molécula e por isto os lariat 

éteres são também conhecidos como moléculas bibraquiais. 
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 Os calixarenos são estruturas mais complexas em formas híbridas de criptatos e 

éteres-coroa simples, possuem, como o nome sugere, uma estrutura parecida com um 

cálice, por onde o cátion é capturado. Os calixarenos são também conhecidos como 

esferantes7 (Figura 1.5). 

 

 

 

Figura 1. 5 – Algumas estruturas de calixarenos, retiradas da ref. 7. 
 

1.1.1 Síntese 

 

As metodologias mais comuns de síntese de éteres-coroa envolvem reações de 

substituição,8 sendo muito utilizados reagentes com grupos de saída como os halogênios e 

o grupo tosila.  Os éteres-coroa em geral são obtidos em rendimentos baixos devido à 

possibilidade de reações colaterais, principalmente a policondensação, o que requer 

métodos de separação nem sempre triviais.  

Dentre as estratégias mais utilizadas para a etapa de fechamento do anel destaca-se 

o princípio da alta diluição, o efeito template,9 o uso de carbonato de césio10 e catálise por 

                                                 
7 Lee, J. K.; Kim, S. K.; Bartsch, A. B.; Vicens, J.; Miyano, S.; Kim, J. S J. Org. Chem. 2003, 17, 6721.  
8 Pedersen, C. J. Org. Syn. Coll, vol. 6, 395, Vol. 52, 66.  
9 Alexander, V. Chem. Rev. 1995, 95, 273. 
10 Vriesema, B., K.; Buter, J.; Kellog, R. M. J. Org. Chem. 1984, 49, 110. 
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transferência de fases.11 

A alta diluição do sistema é geralmente descrita na literatura como um fator 

importante na síntese dos éteres-coroa, pois, tais condições favorecem a diminuição de 

possíveis subprodutos na mistura final. Para a síntese de alguns benzo-éteres-coroa ou 

éteres-coroa assimétricos, utilizam-se os sistemas bifásicos, onde o catalisador de 

transferência de fases é acrescentado. 

 Um aspecto importante na reação de ciclização é o efeito template que está 

relacionado com o papel do cátion metálico na orientação da aproximação do reagente 

(efeito template cinético) ou na estabilização do macrociclo após a sua formação (efeito 

template termodinâmico). O tamanho do cátion metálico é um fator importante, e irá 

favorecer a formação do éter-coroa com a cavidade que melhor acomode o cátion. Isto 

permite modelar o tamanho da cavidade de um éter-coroa a partir da escolha do cátion 

metálico liberado pela base utilizada na reação9 (figura 1.6). 

 O uso do césio está relacionado com o efeito template e é mais adequado para o 

caso dos tioéteres-coroa, tal método será discutido mais adiante. 

SHN

SHN

Ni +

O

O

N

N

S

S

Ni

Br

BrN

N

S

S

Ni

+2

 

Figura 1. 6 – Exemplo do efeito template na orientação dos intermediários da reação de 

ciclização.  

 

1.1.2 Propriedades 

 

                                                 
11 Bogaschenko, T.; Basok, S.; Kuligma, C.; Lyapunov, A.; Lukyanenko, N. Synthesis 2002, 2266. 
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 A solubilidade dos éteres-coroa é um fator muito importante para determinar sua 

capacidade de complexação. Em solventes apolares a densidade eletrônica aumenta na 

cavidade por causa dos pares de elétrons livres dos oxigênios, e em solventes polares este 

comportamento se inverte e a cavidade torna-se mais lipofílica. Este comportamento é útil 

na formação do complexo, sendo cátions capturados por éteres coroa mais facilmente em 

solventes apolares que em polares, e nos primeiros a sua estabilidade é maior. 

 Outro fator muito importante é o tamanho da cavidade. Os cátions se acomodam 

com mais facilidade em cavidades que têm dimensões compatíveis às dos seus raios, às 

vezes devido ao tamanho pequeno da cavidade pode ocorrer a formação de estruturas tipo 

sanduíche onde o cátion se encontra entre dois éteres coroa. No caso de cavidades muito 

grandes pode ocorrer a acomodação de dois cátions dentro do ligante.  

 Por terem uma estrutura mais rígida, os criptantes apresentam uma seletividade 

maior, ao mesmo tempo em que a estabilidade dos criptatos formados também é grande.  

 Os podantes são mais flexíveis e por esta razão são menos seletivos e seus 

complexos menos estáveis, apresentando, desta forma, uma constante de formação dos 

complexos em geral menor, já os éteres-coroa e seus coronatos ficam numa situação 

intermediária em relação a estas propriedades. 

 A complexação de cátions moleculares também é possível com os éteres-coroa. 

Sais de amônio podem ser capturados pelas cavidades tendo uma interação (captura) 

dependente da estereoquímica do ligante. Além do uso de moléculas como estas para 

complexação com cátions, pode-se também obter estruturas para a formação de 

complexos com ânions, geralmente sendo criptantes ou éteres-coroa. Uma das exigências 

destes ligantes é a necessidade de se ter cavidades muito maiores que no caso de ligantes 

para cátions, uma vez que, no caso dos ânions os raios são maiores. Os sítios que 

interagem neste caso são normalmente formados pelo grupo amônio ou algum outro que 
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possa apresentar carga positiva (Figura 1.7). 

 

N

N
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N
H2

N

H2
N

H2
N

O O

 

Figura 1. 7 – Exemplo de criptante que pode interagir com ânions. 

 

1.1.3. Aplicações
12

 

 

Devido às suas propriedades de interação com cátions e ânions e variação de 

solubilidade, os éteres coroa são empregados em análises e como reagentes de síntese em 

reações que envolvem desprotonação de reagentes por sais orgânicos, por exemplo. Os 

éteres-coroa desempenham o papel de capturar os cátions para tornar o ânion mais 

reativo, uma vez que este ficará livre sem o seu contra-íon. Pela capacidade de variar sua 

solubilidade quando formam complexos os éteres-coroa também são utilizados como 

catalisadores de transferência de fase. Em outros casos pode-se realizar oxidação com 

permanganato de potássio em fase orgânica, pois o permanganato pode ser solubilizado 

em benzeno ou diclorometano quando interage com o diciclohexano-18-coroa-6 ou outro 

éter-coroa similar. A utilização de éteres-coroa com sítios assimétricos permite o 

reconhecimento de cátions moleculares quirais. Esta propriedade é denominada 

quirosseletividade e permite que uma mistura de enantiômeros possa ser resolvida pela 

utilização de um éter coroa quiral. Esta característica pode ser aproveitada tanto em 

catálise para reações enantiosseletivas como para utilização em colunas quirais para 

                                                 
12 Gokel, W. G.; Leevy, W. M.; Weber, M. E. Chem. Rev. 2004, 104, 2723. 
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cromatografia.  

Alguns éteres coroa são empregados em simulações de transporte catiônico por 

membranas celulares (figura 1.8). Estruturas com diversos éteres-coroa ligados a uma 

ponte alifática permitem criar um “túnel” por onde cátions como potássio, sódio e cálcio 

podem ser transportados em meios lipofílicos, reproduzindo-se desta forma, um ambiente 

que mimetize a membrana celular.  

A síntese de éteres-coroa que apresentam funções semelhantes a outras 

biomoléculas e sejam bioativos têm sido realizadas para se ampliar as potencialidades 

destes compostos em bioquímica. 
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Figura 1.8 – Exemplos de estruturas para transporte através de menbranas. 
 

1.5. Tioéteres-coroa 

 

A propriedade de éteres-coroa de complexar com cátions metálicos está 

relacionada com o tamanho da cavidade, o número e o tipo de heteroátomo. Os 

macrociclos que contém o enxofre como heteroátomo na estrutura favorecem a 

complexação com cátions de metais de transição, diferentemente dos éteres-coroa com 

oxigênio os primeiros são seletivos para os metais alcalinos. A interação do enxofre com 
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metais do bloco d é favorecida na maioria dos casos pelo fato dos metais deste bloco, 

especialmente da segunda série de transição serem ácidos moles.  Esta possibilidade 

sugere a formação de ionóforos e sistemas de detecção de íons em solução, os chamados 

sensores moleculares. No caso dos sensores moleculares foram observadas para algumas 

estruturas boas seletividades para Ag(I), Hg(II) e Pb(II).13, 14 

 A aplicação dos éteres-coroa contendo o enxofre para complexação tem sido 

realizada com metais de transição, tais como o Ni, Cu, Ag, Pd e Pt.15, 16, 17 Estruturas 

poliméricas foram obtidas com Ag(I)18 utilizando benzo-tioéteres relativamente simples 

(figura 1.9) onde os polímeros obtidos apresentavam a forma zigue-zague dependendo da 

estrutura do ligante, além de estruturas sanduíche e dinucleares. 
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Figura 1. 9 – Estruturas utilizadas para a obtenção de polímeros com Ag (I) e as 

estruturas de alguns dos complexos obtidos por Seo e colaboradores. 18 

                                                 
13 Oue, M.; Akama, K., Kimura, K.; Tanaka, M.; Shono, T. J. chem. Perkin Trans. I, 1989, 1675 
14 Tanaka, M.; Nakamura, M.; Ikeda, T.; Ikeda, K.; Ando, H.; Shibutani, Y.; Yajima, S., Kimura, K J. Org. 

Chem. 2001, 66, 7008 
15 Hintsa, E. J.; Hartamn, J. A. R.; Cooper, S. R. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 3738 
16 Rosen, W.; Busch, D. Inorg. Chem. 1970, 9, 262 
17 Liang, W.; Liu, S.; Lucas, C. R.; Miller, D. O. Polyhedron, 1998, 17, 1323 
18 Seo, J.; Song, M. R.; Lee, Ji-E.; Lee, S. Y.; Yoon, I.; Park, Ki-M.; Kim, J.; Jung, J. H.; Park, S. B.; Lee, 

S. S. Inorg. Chem. 2006, 45, 952 
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 . Outros grupos de tioéteres ainda podem formar complexos que permitem a 

estabilização de estados de transição pouco comuns para alguns dos metais de transição 

como Pt(III), Pd(III) e Au(II) o que pode ser interessante para catálise (figura 1.10). 19, 20  
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Figura 1. 10 – Tioéteres–coroa utilizados em complexação com metais de transição. 

 

 A síntese dos tioéteres-coroa é realizada de maneira similar à dos éteres-coroa, 

sendo que o uso do césio como contra-íon durante a etapa de desprotonação do tiol é mais 

adequada. Estas reações são realizadas através da formação de tiolatos de césio que 

apresentam uma eficiência maior na etapa de ciclização, principalmente quando se trata 

de ciclização intramolecular. Este efeito do césio é mais favorável, já que sua interação 

com enxofre é melhor devido aos raios iônicos, o enxofre é uma base mole já que 

apresenta raio maior que o oxigênio e o césio um ácido mole por ter um raio maior que o 

sódio, geralmente usado nestas sínteses.. 

 Os tioéteres-coroa, por apresentarem doadores moles, não são bons agentes 

complexantes para íons terras raras. O tipo de ligante mais utilizado com as terras raras 

para formação de dispositivos moleculares conversores de luz (DMCL) são os que 

contêm a carbonila como doadores especialmente as β−dicetonas e também os 

                                                 
19 Fedorova, O. A.; Fedorov, Y. V.; Vedernikov, A. I.; Gromov, S. P.; Yescheulova, O. V.; Alfimov, M. V.; 

Woerner, M.; Bossmann, S.; Braun, A.; Saltiel, J. J. Phys. Chem. A 2002, 106, 6213 

 
20 Grant, G. J.; Galas, D. F.; Jones, M. W.; Loveday, K. D.; Pennington, W. T.; Schimek, G. L.; Eagle, C. 

T.; VanDerveer, D. G. Inorg. Chem. 1998, 37, 5299 
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azacompostos, como as piridinas.  Mais recentemente compostos contendo grupo 

sulfóxido como doador têm sido utilizados com íons lantanídeos e a interação do oxigênio 

favoreceu a utilização do enxofre nas estruturas dos ligantes.21  

 Estes resultados mostraram-se como bons precedentes para a proposta de 

investigação de modelagem, síntese e estudo de complexação de ligantes macrociclos que 

possuam o grupo sulfóxido em sua estrutura.  

 

3. Lantanídeos 

 

 Os lantanídeos são os elementos da série que vai do lantânio (La, Z = 57) ao 

lutécio (Lu, Z = 71), e segundo recomendações da IUPAC são chamados de terras raras 

quando se incluem o ítrio (Y, Z = 39) e o escândio (Sc, Z = 21). Os lantanídeos, 

representados pelo símbolo Ln, +apresentam a configuração geral [Xe]4f
n 6s

2 5d
1(orbitais 

5d apenas para o Lu e Gd, n = 1-14), e por isso pode-se observar que os orbitais 4f estão 

protegidos do ambiente químico pelos orbitais 6s, 5d, portanto não participam das 

ligações podendo interagir ligeiramente com os orbitais do ligante. 

 Como os íons trivalentes dos lantanídeos são maiores que os dos outros metais, 

seu número de coordenação em complexos é maior, sendo normalmente 8 ou 9.22 Os 

lantanídeos são classificados como ácidos duros.23 Os compostos com íons lantanídeos 

apresentam luminescência, em geral, devido às transições f-f , como os elétrons 4f são 

internos os feitos do campo ligante são pequenos.24 

                                                 
21a) Bu, X.-He; Weng, W.; Li, J-Rong; Zhang, R-Hua  Inorg. Chem. 2002, 41, 413; b) Niayma E., Brito, H. 

F. Cremona, M. Teotônio, E. E. S. Reyes, R. Brito, G. E. S. Felinto, M. C. F. C. Spectrochimica Acta 

Part A  2005, 61,2643. 
22 Sinha, S. P. Struct. Bondding 1976, 25, 69. 
23 Pearson, R. G. J. Chem. Educ. 1968, 45, 581. 
24 Lee, J., D. Química Inorgânica Não Tão Concisa, Tradução: Toma, H. E.; Rocha, R. C. ; Edgar Blucher 

Ltda.; São Paulo, 1999, cap 29. 
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 Como o íon lantanídeo possui absortividade molar baixa, sua luminescência é 

mais intensa quando este está ligado a um ligante que seja um bom cromóforo e realize a 

transferência da energia para o íon.  

 Na área da bioquímica os complexos de lantanídeos são bastante empregados, o 

Eu(III) e o Tb(III) são os mais usados como sondas luminescentes para estudos de 

biomoléculas sendo que os seus β - dicetonatos e criptatos são os mais adequados. 

Também são utilizados os quelatos de lantanídeos em fluoroimunoensaios para 

investigação de enzimas, anticorpos, células e hormônios. Sua vantagem está no baixo 

custo destas sondas, maior segurança, e alta sensibilidade do método. Além destas 

aplicações bastante estudadas atualmente, também se utilizam os complexos de 

lantanídeos na medicina como agentes de contraste para ressonância magnética nuclear, 

pois suas propriedades paramagnéticas alteram os tempos de relaxação dos prótons da 

água nos tecidos, podendo facilitar sua detecção.25 

 

4. Modelagem Molecular de Complexos de Lantanídeos 

 

 A síntese de complexos com íons lantanídeos pode ser melhor planejada com a 

ajuda de métodos computacionais que permitam prever as estruturas mais favoráveis para 

estes compostos. O modelo utilizado para este fim neste trabalho é o SMLC/AM1 

(sparkle model for lanthanide complexes with AM1). Este modelo utiliza a ferramenta 

sparkle para simular o íon Ln(III) em complexos contendo ligantes orgânicos. Sparkle é 

um modelo utilizado nos métodos semi-empíricos MNDO, AM1 e PM3, para representar 

espécies iônicas. O modelo está implementado no programa MOPAC93 e MOPAC2000.  

 No caso da representação do íon Eu(III) no método SMLC/AM1 o mesmo é 

                                                 
25 Martins, T. S., Isolani, P. C; Química Nova 2005, 28, 111. 
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representado por um sparkle com carga +3e, em que e é a carga elementar, e calor de 

formação igual a 1005,3 kcal mol-1, obtida somando-se à entalpia de sublimação do 

európio as três primeiras energias de ionização. 26 

 O modelo sparkle para complexos de lantanídeos foi desenvolvido no 

Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco, e 

atualmente conta com a parametrização para toda a série. A parametrização inicial 

utilizou dados experimentais somente do complexo [Eu(acac3).o-phen], onde acac é a 

abreviação para acetilacetonato e o-phen é a 1,10 fenantrolina. Esta parametrização 

considera as interações entre o íon e os ligantes e a função resposta otimizada foi a soma 

dos quadrados das diferenças entre as distâncias calculadas e experimentais do íon 

európio e dos oxigênios e nitrogênios que participam da primeira esfera de coordenação. 

 Este procedimento foi aprimorado para incluir outras funções resposta e outros 

complexos, representando diferentes números de coordenação e ambientes químicos.27 Os 

resultados fornecidos para estruturas de complexos, principalmente com Eu(III), são 

comparáveis com os obtidos por cristalografia de raios-X em que as distancias de ligação 

têm erros menores que 0,3 angstrons e ângulos são preditos com erros menores que 4,9°. 

As estruturas obtidas com o método SMLC/AM1 são utilizadas ainda na estimativa dos 

espectros de absorção dos complexos com o método semi-empírico INDO/S–CI, 

implementado no programa ZINDO, calculando-se as energias dos estados excitados 

singletos e tripletos e as forças dos osciladores para as transições singleto-tripleto. Os 

resultados estão, em geral, em boa concordância com os espectros experimentais das 

estruturas dos complexos de lantanídeos. 

                                                 
26 a) Andrade, A. V. M.; Costa Jr., N. B.; Simas, A. M.; Longo, R. L.; Malta, O. L.; de Sá, G. F. Química 

Nova 1998, 21, 51; b) de Sá, G. F.; Malta, O. L.; Donegá, C. M.; Simas, A. M.; Longo, R. L.; Santa-

Cruz, P. A.; da Silva Jr., E. F. Coord. Chem. Rev. 2000, 196, 165. 
27 a) Rocha, G. B.; Freire, O. R.; da Costa Jr., N. B.; de Sá, G. F.; Simas, A. M. Inorg. Chem. 2004, 43, 

2346; b) Freire, R. O.; Rocha, G. B.; Simas, A. M. Inorg. Chem. 2005, 44, 3299. 
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2. Motivação e Objetivos 

 “Não se contente em trilhar um caminho já estabelecido. Ao contrário, vá para onde não 

há caminho algum e deixe seu rastro.” 

Muriel Strode.  
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A utilização de íons lantanídeos para a formação de dispositivos moleculares 

conversores de luz, utilizando os éteres-coroa e criptantes como ligantes, é uma das áreas 

de interesse dos imunoensaios28 como marcadores luminescentes, assim como na química 

de materiais para a produção de dispositivos fotoluminescentes.29 

 Os trabalhos de Brito e mais recentemente de Bu e colaboradores21 mostram o 

potencial de ligantes contendo o grupo sulfóxido em reações de complexação com íons 

lantanídeos. 

A utilização do grupo sulfóxido abre novas perspectivas no estudo de complexos 

com íons lantanídeos, pois, pouco se conhece sobre a complexação e as propriedades dos 

compostos de coordenação, além do que, a presença do grupo sulfóxido quiral pode levar 

a formação de complexos quirais com aplicação em sínteses enantiosseletivas.   

Apesar do crescente interesse em tioéteres-coroa nos últimos anos, a síntese de 

éteres-coroa contendo o grupo sulfóxido ainda não está descrita na literatura.  

Aliando a aplicabilidade dos éteres-coroa com a utilização de grupo sulfóxido em 

ligantes, e a possibilidade de formação de compostos de coordenação com íons 

lantanídeos, estamos propondo a síntese e caracterização de estruturas inéditas de éteres-

coroa contendo sulfóxido como grupo doador, como ilustrados na figura 2.1, bem como 

estudos de complexação com íons lantanídeos e a avaliação de suas propriedades 

fotofísicas.  

 

                                                 
28 Soini E., Hemmilä I. Clin. Chem., 1979, 25, 353. 
 
29 Lehn J. M. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1990, 29, 1304. 
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Figura 2.1 – Estruturas propostas para síntese e complexação com lantanídeos. 

 

 A nomenclatura para estes compostos são as seguintes: 

A – 2,4,12,14-dibenzo-1,5,11,15-tetraoxa-8,18-ditia-cicloeico-2, 12-dieno-8,18-dióxido; 

B – 2,3,11,12-dibenzo-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-ditia-ciclooctadeca-2,11-dieno-7,16- 

dióxido; 

C – 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-ditia-ciclooctadecano-7,16-dióxido. 
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3. Resultados e Discussão 

 “O que digladia com monstros deve cuidar para que, na luta, não se transforme também 

em monstro. Quando tu olhas, durante muito tempo, para um abismo, o abismo também 

olha para dentro de ti.” 

 

Friedrich Nietzsche 
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3.1 Modelagem dos complexos 

 

 Utilizando-se o método SMLC/AM1 foram feitas modelagens moleculares para 

determinar as estruturas dos possíveis complexos dos éteres-coroa com Eu(III), assim 

como das estruturas dos ligantes livres. Para o composto B (figura 3.1) a estrutura obtida 

após a otimização da geometria indica que os grupos sulfóxido estão direcionados para 

dentro da cavidade e os anéis benzênicos apontam em direções opostas (figura 3.1 c). 
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B  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 3. 1 – Geometria otimizada para o composto B. a) O ligante livre ilustrado com 

os hidrogênios; b) ilustração da molécula sem os hidrogênios; c) ilustração das posições 

relativas dos grupos sulfóxido e dos anéis benzênicos (em cruz). 

  

 Para o composto C (figura 3.2) a estrutura otimizada apresenta uma torção maior 

devido à ausência dos anéis benzênicos (figura 3.2 c). Isto sugere que o os anéis 

aromáticos tornam a estrutura mais rígida, como esperado. 
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Figura 3. 2 – Geometria otimizada para o composto C. a) Ilustração da estrutura 

otimizada com o método AM1; b) Ilustração da molécula omitindo-se os hidrogênios 

c) Ilustração das posições relativas dos grupos sulfóxido na molécula. 

 

 Duas conformações do complexo do ligante B com Eu(III) foram otimizadas com 

o método SMLC/AM1 e estão ilustradas na figura 3.3. Apesar das diferenças estruturais 

significativas o método fornece uma diferença de energia pequena entre estas duas 

conformações, a saber, 3,5 kJ.mol–1. É sabido que o método AM1 subestima os valores 

das barreiras de rotação interna, bem como as diferenças de energias entre confôrmeros, 

contudo, espera-se que estas conformações apresentem rápida interconversão e que 

possam ser estudadas por RMN-dinâmico.  
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a) 

 

b) 
 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 3. 3 – As estruturas otimizadas com o método SMLC/AM1 das duas conformações 

mais estáveis dos complexos entre B e Eu(III). a) Conformação syn; b) Conformação syn 

omitindo-se os hidrogênios e mostrando-se a posição dos anéis e dos sulfóxidos; c) 

Conformação anti; d) Conformação anti com ilustração lateral mostrando o alinhamento 

anti dos anéis. 

 

Os resultados apresentados na figura 3.3 e na tabela 3.1 indicam que a 

complexação do ligante B com Eu(III) é possível, levando ao complexo hexacoordenado, 

em que as distâncias médias Eu–O(éter) são ligeiramente maiores que as distâncias em 

compostos similares encontrados na literatura26a. Isto deve ser devido ao fato da presença 

dos anéis aromáticos tornarem o macrociclo mais rígido. 
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Posição Distância O-Eu
3+

(Å)
 

Posição Distância O-Eu
3+

(Å) 

1 2,46 1 2,46 

4 2,46 4 2,46 

7 2,29 7 2,29 

10 2,47 10 2,46 

13 2,46 13 2,46 

16 2,30 16 2,29 

Tabela 3. 1 – Valores das distâncias otimizadas para os complexos com o íon Eu(III) e o 
ligante B para as conformações syn e anti. 
 

  Dado que o número de coordenação do íon Eu(III) varia normalmente de 7 

a 9, realizou-se a complexação das estruturas otimizadas e ilustradas na figura 3.4 com 

um ligante B adicional. A estrutura otimizada do complexo do íon Eu(III) com dois 

ligantes está ilustrada na figura 3.4 e as distâncias médias metal-ligante na tabela 3.2.  

 

Figura 3.4 – Geometria otimizada com o método SMLC/AM1 do complexo de Eu(III) 

com dois ligantes B. 
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Posição Distância O-Eu(III)(Å) 

1 4,51 

4 4,08 

7 2,30 

10 3,94 

13 3,67 

16 2,31 

1’ 4,11 

4’ 3,73 

7’ 2,30 

10’ 4,15 

13’ 3,93 

16’ 2,31 

Tabela 3. 2 – Distâncias metal – ligante para o complexo com dois ligantes B 
coordenados ao Eu+3. 
 

 Os resultados mostrados na tabela 3.2, mostram que a complexação nesta forma, 

para o ligante B, ocorre apenas com interação dos oxigênios dos sulfóxidos, já que as 

distâncias dos demais oxigênios é muito maior do que a esperada para complexos com 

lantanídeos. 

 A estrutura otimizada para o complexo formado entre o íon Eu3+ e o ligante C está 

ilustrada na figura 3.5 e os valores das distâncias metal-ligante na tabela 3.3. 
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Figura 3. 5 – Estrutura otimizada do complexo entre o ligante C e Eu3+ e uma visão 

lateral sem os hidrogênios. 
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Posição Distância O-Eu
3+

(Å) 

1 2,47 
4 2,46 
7 2,30 

10 2,49 
13 2,58 
16 2,24 

 

Tabela 3. 3 – Distâncias no poliedro de coordenação do complexo [Eu-C]3+. 

 

 A distância média Eu–O(éter) é de 2,50 Å a qual é ligeiramente superior a 

distância média encontrada na literatura, contudo, a distância média Eu–O(sulfóxido) é 

menor que a encontrada na literatura. Estas diferenças são peculiares a este complexo 

devido às restrições geométricas impostas pelo éter-coroa. As distâncias Eu–O(sulfóxido) 

sendo menores que as encontradas na literatura tanto para Eu–O(éter) quanto para Eu–

O(N-óxido) indicam que, possivelmente estes complexos são promissores para estudos de 
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luminescência, já que as taxas de transferência de energia ligante-metal são fortemente 

dependentes do inverso da distância metal-doador. 

 No caso do ligante A, as otimizações mostraram uma estrutura fortemente 

impedida e com distorção da estrutura do anel benzênico. O resultado indica que este 

ligante não é apropriado para a formação do complexo de európio. As limitações estéricas 

são causadas pela presença de um carbono a mais na cavidade, pertencente ao anel 

benzênico, que por ter uma estrutura plana torna a molécula mais rígida, impedindo que 

os oxigênios diretamente ligados a estes anéis coordenem com o íon Eu+3. A figura 3.6 

mostra as estruturas otimizadas pelo método AM1 do ligante livre e do complexo com o 

Eu+3, ilustrando a torção nos anéis benzênicos. As tentativas de otimização do complexo 

pelo método SMLC/AM1 não forneceram uma estrutura compatível com a do ligante, o 

que levou à conclusão de que este ligante não é bom para európio. As distâncias obtidas 

estão listadas na tabela 3,4. 

Considerando que a metodologia de síntese de macrocíclicos, em geral, é 

observada a formação de compostos cíclicos de diferentes tamanhos, na proposta de 

síntese do ligante B, o outro possível éter-coroa seria o composto D(figura 3.7).  

Os cálculos pelo método SMLC/AM1 para este sistema forneceram a geometria 

do complexo sanduíche mostrado na figura 3.8 e as distâncias de ligação Eu+3-O são 

listados na tabela 3.5. Estes resultados estão compatíveis com os obtidos anteriormente 

para os éteres-coroa maiores e, portanto, espera-se que possam ser obtidos complexos 

com este ligante.  
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Figura 3. 6 - a) estrutura do ligante A ; b) imagem sem os hidrogênios; c) complexo com 

o ligante A mostrando a distorção no anel aromático.  

 
 

O O
S

O
S

O

O

O
C  

Posição Distância O-Eu
3+

(Å) 

1 4,56 
4 3,65 
7 2,27 

10 4,06 
13 5,07 
16 2,27 

Tabela 3. 4 – Distâncias no poliedro de coordenação do complexo [Eu-A]3+. 

 

 

 

 

Eu3+ 
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Figura 3.7 – O éter-coroa D também possível na síntese descrita. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 3. 8 – As estruturas obtidas na otimização do ligante D: a) o ligante livre;  
b) a vista da molécula mostrando a posição do sulfóxido em relação ao benzeno;  
c) o complexo sanduíche com Eu+3. 
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Eu
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Posição Distância O-Eu

3+
(Å) 

1 2,47 
2 2,3 
3 2,47 
1’ 2,47 
2’ 2,3 
3’ 2,47 

 

Tabela3. 5 – Distâncias do poliedro de coordenação para o complexo [Eu – D2]
3+ 

 

3.2. Retrossíntese do Sistema Macrocíclico 

 

Uma análise retrossintética dos éteres-coroa desejados sugere que se pode partir 

dos fragmentos 1 e 2 mostrados na figura 3.9. 

OH
S

OH+RR

O
S

O

O

O
S

O

O

R

OH

OH

1 2
 

Figura 3. 9 – Análise retrosintética para os éteres coroa desejados, R= C6H4 ou CH2CH2.  
 

 A retrossíntese indica a possibilidade de preparação de três macrociclos diferentes 

alterando-se apenas o fragmento 1, que poderia ser o catecol, resorcinol ou etilenoglicol.  

 Estratégia semelhante já foi utilizada na preparação do dibenzo-18-C-6.2 

A etapa de ciclização para a formação do éter-coroa é a mais problemática, pois, 

trata-se de uma reação que depende muito das condições aplicadas. Algumas reações 

podem fornecer rendimentos inferiores a 1% , mas, normalmente o maior problema não é 
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só o rendimento, mas também a purificação do produto. Os procedimentos empregados 

neste trabalho levaram em consideração alguns aspectos deste tipo de reação que são 

muito importantes no planejamento de síntese de éteres-coroa. 

 O efeito template é um dos mecanismos mais importantes a serem considerados 

nestes procedimentos. O cátion empregado na formação do macrociclo desempenha 

importante papel no direcionamento do produto final. Reações de ciclização permitem o 

controle do tamanho da cavidade de acordo com o tamanho do cátion associado à base 

utilizada. No caso dos tioéteres a utilização do césio é o caso mais conhecido. A interação 

do enxofre com este metal é favorável ao direcionamento de reações de ciclização, 

principalmente no caso da ciclização intramolecular, bem como o seu tamanho impede 

que o mesmo se insira na cavidade do éter-coroa favorecendo, desta forma, que o 

macrociclo se forme sem a inclusão do cátion em sua cavidade.30  

No caso de cátions menores, como o sódio, um dos mais empregados, o efeito 

template permite a formação de anéis menores uma vez que o cátion, devido ao seu 

tamanho, pode ser mais facilmente acomodado em cavidades com quatro ou cinco grupos 

doadores. 

 O estado de diluição do meio reacional é outro fator que pode determinar em que 

direção a reação será finalizada. Sistemas bifásicos apresentam-se como sistemas mais 

favoráveis a ataques que levam ao produto de menor cavidade em maiores rendimentos.  

 

3.3 Obtenção do fragmento 2. 

  

A etapa inicial da síntese foi a obtenção do tiodiglicol 2 a partir do sulfeto de 

sódio (Na2S) e do 2-cloroetanol em solução aquosa sob refluxo, de acordo com o 

                                                 
30 Buter, J.; Kellog, R. M. J. Org. Chem. 1981, 46, 4481. 



Dissertação de Mestrado                                         Lourinaldo da Silva Junior 
 

31 
 

procedimento descrito na literatura31.  

 

OH
S

OH
2

Cl

OH
Na2S+

H2O, 90°C 

75%  

Equação 3. 1 

 

Este procedimento fornece o tiodiglicol 2 com um rendimento de 75%, como 

espécie estável podendo ser armazenado sob refrigeração por longos períodos.  

 

3.4 Tentativas de substituição dos grupos hidroxila do fragmento 2 por bons grupos 

de saída 

 

3.4.1 Tentativas de tosilação do fragmento 2 

 

A etapa seguinte foi testar a substituição dos grupos hidroxila por bons grupos de 

saída para a reação de ciclização do produto final desejado, através de uma reação de 

substituição. O primeiro grupo que se tentou obter foi o tosila, já que este é um bom 

grupo de saída bastante utilizado para reações de substituição.  

Como primeira tentativa, foi realizado um procedimento adicionando-se o cloreto 

de tosila (TsCl) em uma solução do tiodiglicol 2 em tetrahidrofurano (THF) e após o 

resfriamento do sistema a 0° C adicionou-se hidróxido de potássio (KOH). A reação 

prosseguiu por sete horas em temperatura ambiente. Este procedimento já está descrito na 

literatura para glicóis simétricos32 formando o produto ditosilado em bons rendimentos. 

                                                 
31 Faber, E. M.; Miller, G. E. Org. Syn. 12, 68. 
32 Chen, Y.; Baker, G. L. J. Org. Chem. 1999, 64, 6870. 
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No entanto, após algumas tentativas com o tiodiglicol 2 este procedimento foi 

considerado inadequado, pois não forneceu o produto desejado, sendo observado uma 

mistura complexa. Este resultado pode estar relacionado com o produto formado sofrer 

ciclização intramolecular e eliminação do tosilado, por exemplo, pois, os pares de 

elétrons livres do enxofre podem auxiliar estas reações laterais. 

 

Equação 3. 2 

 

Ainda na investigação de métodos para a obtenção do intermediário 3, foi 

encontrado um trabalho na literatura que utilizava este mesmo composto como 

intermediário de síntese33, o qual relata que o ditosilado 3 é uma espécie muito instável 

devendo ser gerado in situ, pois, ocorre decomposição durante sua purificação. Tendo em 

vista esta dificuldade optou-se, então por outro intermediário que cumprisse o papel de 

grupo retirante. 

Em geral, as metodologias para obtenção de macrociclos simétricos como os 

éteres-coroa envolvem etapas de adição controlada das espécies reagentes, o que indica a 

necessidade de intermediários que possam ser manipulados, portanto, mais estáveis. 

Sendo assim a busca pelo intermediário 3 tornou-se desnecessária já que ele não poderia 

ser isolado para armazenamento como era desejado. 

As metodologias de síntese de éteres-coroa simétricos em geral formam o produto 

                                                 
33 Aizenberg, M.; Turculet, L.; Davis, W. M.; Schatenmann, F.; Schrock, R. Organometallics 1998, 17, 

4795 
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desejado em baixos rendimentos e subprodutos de policondensação que dificultam o 

isolamento do produto de interesse.2  Pedersen visualizou vários métodos de preparação 

dos benzo-éteres coroa, sendo que um dos métodos é mais versátil e eficiente e envolveria 

a preparação do éter-coroa em duas etapas (esquema 3.1) 

. 

OH

OH

Monoproteção
OH

OP POOP

O
O

O

OTs
O

TsO

O
O

O

O
O

O
 1)Desproteção

2)

 

Esquema 3. 1 – Uma das metodologias de síntese de éteres-coroa propostas por 

Pedersen. 

 
 Considerando as estratégias da literatura e a dificuldade na obtenção do composto 

ditosilado 3, a idéia seguinte foi, portanto, testar a preparação do intermediário 

monotosilado 4 (eq. 3.3). Este tipo de intermediário seria ainda mais interessante, pois 

tornaria a rota sintética mais versátil, permitindo visualizar a preparação de tioétres-coroa 

simétricos e assimétricos seguindo-se a idéia do esquema 3.1. Essa alteração, conforme o 

esquema 3.2 abaixo, permitiria obter a partir do monotosilado 4 o intermediário F, que 

por sua vez ao ter os oxigênios tosilados poderia ser utilizado em outra etapa de 

substituição levando ao fechamento do macrociclo. 
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Esquema 3. 2 – Utilização do monotosilato para melhor controle da etapa de ciclização. 

 
 

A primeira tentativa de obtenção do monotosilado 4 foi feita utilizando-se óxido 

de prata e iodeto de potássio na solução de cloreto de tosila em diclorometano. Este 

procedimento foi descrito para glicóis simétricos semelhantes ao material de partida 

usado34, porém sem o enxofre na estrutura. A reação é feita em trinta minutos e a mistura 

reacional deve ser apenas filtrada em funil de buckner com camada de sílica gel e lavada 

com acetato de etila (equação 3.3). 

 

 

Equação 3. 3 

 

 Nas primeiras tentativas utilizando as condições da literatura o que se observou 

no espectro de RMN1H em clorofórmio, foi a formação do produto desejado, pois, os 

sinais referentes ao tosilato estão presentes, além destes há presença de sinais do material 

de partida que pelas proporções nas integrações indicam uma pequena quantidade de 

produto formado em relação ao material de partida. Na terceira tentativa uma modificação 

foi feita na extração, lavou-se a mistura reacional com água. A intenção era remover o 

material de partida que solubiliza-se facilmente em água, e verificar se após esta remoção 

haveria indícios de algum produto formado, que talvez não fosse facilmente observável 

                                                 
34 Bouzide, A.; Sauvé, G. Org. Lett. 2002, 4, 2329. 
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quando na presença do glicol inicial, o que se observou no espectro de RMN 1H foi 

apenas o solvente.  

Até aqui as tentativas de se obter um intermediário que possuísse o grupo tosila 

em sua estrutura não se mostraram viáveis, provavelmente o composto monotosilado 

também seja instável. Os procedimentos na literatura são descritos para glicóis que, 

diferentemente do intermediário 2 não possuem o enxofre em sua estrutura. 

 

3.4.2 Tentativas de Obtenção do Intermediário Bromado 

 

Diante da dificuldade de se obter o intermediário tosilado, optou-se por tentar um 

intermediário que possuísse apenas um grupo de saída que garantisse uma boa reatividade 

do mesmo. A escolha por um halogênio seria a mais viável levando-se em consideração o 

desempenho de espécies halogenadas nas reações de substituição nucleofílica. Neste caso 

optou-se pelo bromo como grupo de saída, pois, reações de substituição de hidroxila por 

bromo já são bastante conhecidas e com bons rendimentos.  

Ainda tentando-se seguir a idéia de apenas um grupo de saída, iniciaram-se as 

tentativas de preparação do composto monobromado 5 através da adição de HBr a uma 

solução do tiodiglicol 2 em benzeno, sob refluxo 35(Equação 3.4). 

 

 

Equação 3. 4 

  

 A análise da mistura extraída da reação, no espectro de RMN 1H em clorofórmio, 

mostra os sinais do produto dibromado juntamente aos sinais do material de partida. 

                                                 
35 Kang, S-Ku; Kim, W-Sup; Moon, B-Ho Synthesis 1985, 1161. 
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 Testou-se em seguida outra metodologia com adição de trifenilfosfina (PPh3) e 

Br2, que leva a geração do sal de fosfônio in situ à temperatura de 0°C, a uma solução do 

tiodiglicol 2 em N,N’-dimetilformamida (DMF). 

 

 

Equação 3. 5 

 

Observou-se no espectro de RMN 1H em clorofórmio os sinais do composto 

dibromado junto ao de material de partida, com integrações dos sinais que mostram o 

dibromado com o produto majoritário. 

Até este momento da síntese observou-se que os métodos descritos para a 

preparação tanto do composto monobromado como do mono e ditosilado a partir do 

glicol não são adequadas para os tioglicóis.  

Levando-se em consideração as dificuldades para a obtenção dos intermediários 3, 

4 e 5, a opção seria a preparação do composto dihalogenado 6 (Equação 3.6), retornando 

à idéia original de se obter um intermediário com dois grupos de saída, que permitiria 

prosseguir com a tentativa de síntese dos éteres coroa.  

A reação de substituição de hidroxilas por bromo utilizando PBr3 é muito 

conhecida e já foi realizada para uma variedade maior de sistemas.36  Ainda tentando-se 

obter o intermediário com o bromo atuando como grupo de saída, tentou-se desta vez uma 

reação do tiodiglicol 2 com tribrometo de fósforo (PBr3) em diclorometano sob refluxo 

(Equação 3.6).  

 

                                                 
36 Noller, C.R., Dinsmore, R. Org. Syn. Collec. Vol. 2, 358. 
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OH
S

OH Br
S

Br
PBr3, CH2Cl2
Refluxo, 3h

62

90%  

Equação 3. 6 

 

O produto 2,2’-bis(bromotioéter) 6 foi obtido com rendimento de 90% sem 

necessidade de purificação após extração. Apresenta-se como um sólido branco podendo 

ser armazenado por períodos longos sem sofrer decomposição. Sua caracterização foi 

feita através dos espectros de RMN (1H e 13C), IV e GC/MS.  

Este composto apresenta sinais no espectro de ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio com deslocamentos de 2,9 ppm (multipleto) e 3,5 ppm (multipleto) na 

freqüência de 300MHz em clorofórmio, no espectro de 13C observam-se sinais em 30 

ppm e 34 ppm.  

  

3.5 Tentativas de Síntese do éter-coroa A 

 

 Após a obtenção do intermediário dibromado 6 a partir do fragmento 2, a etapa de 

ciclização foi tentada para a obtenção de um dos tioéteres-coroa propostos para este 

trabalho.  

O sistema di-hidroxilado inicialmente utilizado, segundo a rota retrossintética, 

nesta primeira tentativa foi o resorcinol sendo R igual ao benzeno, o que permitiria a 

preparação do éter-coroa A (figura 3.10).  
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Figura 3. 10 – Éter-coroa A 
 

A síntese deste ligante foi tentada inicialmente, pois, as modelagens dos 

complexos ainda estavam em andamento nesta etapa do trabalho de síntese e não se tinha 

conhecimento da impossibilidade deste ligante formar o complexo com európio. 

A primeira tentativa foi realizada de acordo com o procedimento descrito por 

Pedersen para a formação do dibenzo-18-C-62,10. Esta metodologia pareceu promissora, 

pois, o éter-coroa desejado é muito semelhante ao sintetizado por ele exceto pela presença 

dos dois enxofres nas posições 8 e 18. Este procedimento ao contrário dos demais, não 

utiliza um sistema muito diluído, os reagentes são adicionados numa solução 1,5 M do 

resorcinol e a reação prossegue por um tempo total de 21h. O resorcinol foi desprotonado 

com hidróxido de sódio em solução de n-butanol, e sob refluxo à temperatura de 100-115 

°C o dibromado 6 foi adicionado lentamente. A quantidade do brometo adicionada na 

primeira etapa deste procedimento foi igual à metade da quantidade, em mols, do 

resorcinol, uma hora após a adição o procedimento foi repetido com adição da quantidade 

restante do dibrometo. A reação foi interrompida após dezesseis horas sob refluxo a 90°C 

e o solvente removido por destilação. 
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Equação 3. 7 

 

No procedimento de formação do dibenzo-18-C-6 descrito na literatura, o resíduo 

sólido gerado no final da reação foi lavado várias vezes com acetona, levando ao produto 

desejado em rendimentos na faixa de até 48%.  

Em relação à preparação do tioéter-coroa o problema observado foi que no final 

da reação, ao contrário do que ocorre com o dibenzo-18-coroa-6, o resíduo gerado não era 

sólido o que dificultou o isolamento do produto formado. Observou-se no espectro de 

RMN 1H uma grande quantidade de sinais, como produtos de policondensação e produtos 

envolvendo a eliminação do grupo Br. Logo, a separação do produto mostrou-se um 

desafio. Considerando que o éter-coroa poderia ser solúvel em água como geralmente 

estes compostos são, portanto, lavar a mistura com água na tentativa de se remover 

algumas das impurezas hidrossolúveis não seria uma opção. Ainda tentando-se remover 

tais impurezas extraindo-se o produto com solventes orgânicos, como o acetato de etila e 

diclorometano, não se obtiveram o resultado desejado. Considerando que apesar dos 

esforços na purificação não foi observado o produto esperado, a busca por outra 

metodologia de síntese que permita a separação do éter-coroa era necessária. 

 Uma nova metodologia para a formação de éteres-coroa recentemente descrita por 

Bogaschenko e colaboradores11 mostrou resultados satisfatórios para um grande número 

de estruturas tipo benzo-éter-coroa. A reação é realizada com duas fases imiscíveis, sendo 

para este caso, o sistema água/hexano e com catalisador de transferência de fase.  

OH
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 Reações deste tipo, ou seja, formação de um macrociclo simétrico tipo 2+2, 

exigem que um mesmo reagente, neste caso o resorcinol desprotonado, ataque duas 

moléculas do dibromado 6, e que estas ainda sofram um segundo ataque, cada, de um 

outro resorcinol para a formação da molécula. Esta simetria na formação do produto só 

pode ser favorecida se a ocorrência de encontro dos reagentes for controlada por um 

estado de alta diluição ou pelo recurso de pseudo-diluição como no caso da metodologia 

de Bogaschenko. A metodologia empregada exige que os dois reagentes devam estar 

solubilizados nos respectivos solventes a uma concentração 0,05M, as fases devem ser 

imiscíveis por que desta maneira o sistema terá um efeito mais acentuado de diluição. A 

adição de catalisador de transferência de fase em reações desta categoria é essencial para 

o controle do encontro entre os reagentes numa taxa que não favoreça uma grande 

quantidade de nucleófilos atacando os eletrófilos, pois, a reação, basicamente, se 

processará na interface destas duas fases. Nesta metodologia uma quantidade não maior 

que 25mol% do Iodeto de Tetrabutil Amônio (TBAI) deve ser adicionada ao sistema.  

 Este novo procedimento foi, portanto, testado para o resorcinol que foi 

desprotonado com NaOH em solução aquosa e em seguida foi adicionada uma solução do 

dibromado 6 em ciclohexano e TBAI, este último agindo como catalisador de 

transferência de fase, que foi mantida sob agitação por 24 horas sob refluxo.  

O

S

O

OO

S

Br

S

Br

O
-

O
-

OH

OH

Ciclohexano

NaOH

H2O

 

Esquema 3. 3 – Metodologia de ciclização em sistema bifásico. 
 

Ao final da reação a mistura reacional foi extraída com éter etílico, seca com 



Dissertação de Mestrado                                         Lourinaldo da Silva Junior 
 

41 
 

sulfato de sódio anidro e o solvente removido. As primeiras evidências levaram a crer que 

o éter-coroa A’ fora formado, pois, o resíduo gerado era insolúvel em ciclohexano e 

solúvel em água, assim como em solventes orgânicos polares. O primeiro espectro de 

RMN 1H obtido mostrou algumas impurezas e sinais em regiões esperadas para a 

estrutura desejada, tripletos na faixa de 3 - 4ppm e multipletos na região dos aromáticos 

próximo a 7ppm. A principal impureza observada era o catalisador de transferência de 

fase, TBAI, que segundo a metodologia consultada poderia ser removido lavando-se o 

extrato da reação com hexano ou ciclohexano a quente. Apesar de se seguir esta 

recomendação, ainda eram observados os sinais correspondentes ao catalisador no 

espectro de RMN 1H.  

Uma tentativa de purificação foi feita por HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography), utilizando uma coluna semi-preparativa e a mistura de solventes 

água/acetonitrila (2:8), sendo observados quatro compostos principais na amostra. Após a 

separação obteve-se uma fração pura de acordo com o espectro de RMN 1H, porém não 

era compatível com o éter-coroa esperado. Os sinais observados foram em 2,7ppm, 

2,9ppm, 3,7ppm, 4,2ppm, integrando para dois hidrogênios e dois sinais em 6,5ppm e 

7,2ppm com integral para 1H e para 3H respectivamente, que sugerem a formação do 

composto 7, um composto resultante do ataque do resorcinol a apenas uma molécula do 

dibromado 6 (figura 3.11). 
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Figura 3. 11 – Espectro de RMN1H do produto isolado por HPLC na tentativa de síntese 

do éter-coroa A. 

 

 As duas tentativas descritas acima foram feitas paralelamente às otimizações das 

geometrias dos possíveis complexos com o Eu+3, e, devido ao resultado desfavorável para 

este ligante, sua síntese não foi mais estudada. 

 

3.6 Oxidação do Intermediário 6 a Sulfóxido 

 

Como os éteres-coroa desejados devem possuir o grupo sulfóxido em suas 

estruturas, haveria a possibilidade de se chegar a estes sulfóxidos em dois momentos 

diferentes da síntese, após esta etapa de ciclização, ou antes.  

Considerando que inicialmente seria preparado o tioéter-coroa, a estrutura 

H2O 

a          b              c   d e                  f 
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possuiria dois átomos de enxofre a serem oxidados, que necessitaria um controle na 

reação de oxidação para não gerar mistura dos produtos sulfóxido e sulfona. Imaginando-

se este possível problema, tornou-se mais interessante tentar uma oxidação do enxofre 

antes da etapa de ciclização. 

Uma reação de oxidação seletiva foi a primeira opção, pois, assim, seria evitada a 

necessidade de se separar subprodutos de uma possível formação da sulfona.  

Existem vários métodos que favorecem a formação do sulfóxido, sendo um desses 

procedimentos a utilização de N-bromosuccinimida (NBS)37 e ciclodextrina.  

Essas condições foram testadas para o substrato 6 e β−ciclodextrina em 

acetona/água seguido de adição de NBS. A ciclodextrina age como catalisador, formando 

um complexo com o sulfóxido formado na reação impedindo sua oxidação a sulfona 

(equação 3.8). 

Br
S

Br
6

Br
S

Br

O

8

CD=Ciclodextrina

CD, NBS

Acetona/H2O

 

Equação3. 8 

 

A reação foi monitorada por cromatografia de camada delgada (CCD) e observou-

se o consumo do material de partida e presença de apenas um produto além do 

catalisador, ciclodextrina, e do NBS.  

O produto foi extraído com acetato de etila, mas a remoção de subprodutos e da 

ciclodextrina necessitou de coluna cromatográfica de sílica gel, sendo observado durante 

este processo a decomposição do produto formado. Desta forma esta metodologia apesar 

de eficiente apresentou a limitação em relação ao isolamento do produto, indicando a 

necessidade de testar outras metodologias. 
                                                 
37 Surendra, K.; Krisnaveni, N. S.; Kumar, V. P.; Sridhar, R.; Rao, K. R. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 4581. 
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A tentativa seguinte foi à oxidação do sulfeto ao sulfóxido utilizando-se o ácido 3-

cloro-peroxibenzóico (mCPBA). Em uma solução do composto 6 em diclorometano 

adicionou-se o mCPBA em pequenas porções. O monitoramento da reação por CCD foi 

importante uma vez que o oxidante pode levar à formação também da sulfona. Optou-se 

por finalizar a reação ainda na presença de traços do sulfeto de partida na mistura, pois, 

este pode ser facilmente removido da mistura através de lavagens com ciclohexano, uma 

vez que o que sulfóxido sólido obtido é pouco solúvel em solventes apolares. Baseando-

se nos testes realizados para esta condição otimizada, chegou-se a um tempo de 

aproximadamente cinqüenta minutos necessários para a formação de sulfóxido, quando se 

parte de cerca de 10 mmol do brometo 6, que é obtido como um sólido branco solúvel em 

diclorometano e clorofórmio gerando uma solução levemente amarelada. 

 

Br
S

Br
6

Br
S

Br

O

8

mCPA, CH2Cl2

0 °C

78%  

Equação3. 9 

 

 A formação do produto, após purificação, foi determinada por RMN 1H em 

clorofórmio que apresentou os sinais em 3,2 ppm (multipleto) e 3,8 ppm (multipleto), 

(figura 3.12), e por infra-vermelho, sendo observada uma banda em aproximadamente 

1.050 cm-1 característica do grupo sulfóxido.  
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Figura 3. 12 – Espectro de RMN 1H em CDCl3 do sulfóxido 8. 
 
 

3.7 Tentativas de síntese do Éter-coroa B 

 A tentativa inicial de se formar o éter-coroa A a partir do resorcinol foi realizada 

paralelamente aos estudos computacionais e, portanto ainda não se tinha o conhecimento 

de que aquela estrutura era inadequada para a complexação com o íon Eu3+ conforme 

descrito na seção 3.1. Depois de se obter esta informação e a confirmação que o composto 

B seria um ligante mais favorável, a síntese prosseguiu substituindo-se o resorcinol pelo 

catecol (1,2-benzenodiol) e com o sulfóxido 8. Testou-se inicialmente a metodologia 

envolvendo a reação em sistema bifásico (esquema 3.4). O solvente orgânico foi alterado 

de ciclohexano para clorofórmio, pois, o sulfóxido não é solúvel em solventes apolares 

conforme já foi citado.  
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Esquema 3. 4 – Método bifásico para formação de éteres-coroa. 
 

  A mistura reacional foi lavada com hexano a quente na tentativa de se remover o 

catalisador de transferência de fase da reação (TBAI). Mesmo utilizando-se este 

procedimento, os espectros de RMN 1H indicaram, após as lavagens feitas, a presença dos 

sinais do catalisador. 

 Considerando as dificuldades de remoção do TBAI e o sucesso obtido 

anteriormente na separação por HPLC, optou-se por testar esta técnica na separação dessa 

mistura reacional. Não se tentou de início a coluna cromatográfica, com sílica gel, pois, 

observando-se que o sulfóxido 8 se decompõe nas condições da coluna havia receio do 

éter-coroa formado também se decompor.  

 Diversas tentativas alterando-se as condições (eluente) de separação por HPLC 

foram realizadas, no entanto, não se observou uma separação satisfatória da mistura que 

apresentava cinco picos muito próximos.  

 Diante desta dificuldade, optou-se por testar a separação por coluna 

cromatográfica em sílica gel apesar da decomposição do sulfóxido 8. A amostra foi eluida 

em uma mistura de éter etílico/diclorometano na proporção de 1:1 e observou-se que não 

havia decomposição na coluna. Houve separação, entretanto, a purificação não foi bem 

sucedida. Uma das frações obtidas apresentou na análise de RMN 1H em CDCl3 os sinais 

em 3,3ppm e 3,6ppm que sugerem a formação do composto cíclico, porém, outros sinais 

na região de dupla ligação também foram observados, indicando uma mistura de 
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compostos. Após algumas análises de possíveis produtos para a reação, e diante da 

obtenção do ataque 1 para 1 no caso anterior com resorcinol, acredita-se que este 

procedimento poderia estar gerando além do produto de ciclização 2+2 o produto 1+1 D 

(figura 3.13) já que ambos por causa de suas simetrias podem apresentar espectros de 

RMN similares, tanto para próton como para carbono 13, além disso seus espectros de 

infravermelho também devem ser iguais. 

O

O

S O

D  

Figura 3. 13 – 2,3-benzo-1,4-dioxa-7-tia-ciclononano-2-eno-7-óxido.  
 

A formação do composto D pode ser favorecida pelas condições da reação, alta 

diluição em sistema bifásico. No trabalho de Bogaschenko11 não foi feita a síntese de 

nenhum dibenzoéter-coroa, apenas benzoéteres-coroa, foi também observado que as 

reações mostradas eram sempre de formação do macrociclo 1+1, portanto, pode-se 

suspeitar que tal metodologia não se aplica ao caso do produto de formação do 

macrociclo 2+2. Estudos mais detalhados necessitam ser realizado para se chegar a uma 

conclusão a respeito desta metodologia para a formação de sistemas do tipo 2+2. 

 Diante dos resultados obtidos até então, a reação de fechamento do anel foi 

realizada em uma única fase, conforme o procedimento descrito por Pedersen12. Mais 

uma vez a solubilidade do sulfóxido 8 levou à escolha de outro solvente em substituição 

ao n-butanol, a escolha foi acetonitrila por solubilizar tanto o catecol como o sulfóxido.  

Ao catecol em acetonitrila adicionou-se quantidade equimolar de hidróxido de sódio 

sólido e após meia hora de agitação sob refluxo adicionou-se lentamente meio equivalente 

molar do sulfóxido 8 solubilizado em acetonitrila mantendo-se a mistura reacional em 

refluxo por mais duas horas. Após esse período, adicionou-se mais hidróxido de sódio na 
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mesma quantidade da primeira adição, e depois de meia hora adicionou-se o sulfóxido 8 

na mesma quantidade da primeira etapa (equação 3.10). 

O
S

O

O
S

O

O

O

1) NaOH, MeCN, ∆, 30 min.

2) 8, MeCN, ∆, 24h

OH

OH

B  

 

Equação 3. 10 

 
 
  Durante a desprotonação do catecol, pôde-se observar facilmente a precipitação 

do sal formado. A reação seguiu em refluxo por vinte horas, o solvente foi evaporado e o 

óleo resultante foi solubilizado em acetona. Houve uma precipitação durante a adição de 

acetona, após a filtragem do sólido obtido este foi ainda lavado mais algumas vezes com 

acetona. Este sólido dissolvido em D2O foi analisado por RMN 1H e foram observados os 

sinais esperados em 3,1 ppm, 3,9 ppm e 6,9 ppm. Observaram-se também sinais em 5,6 

ppm, 6ppm e 6,7 ppm que sugerem a formação de olefina, isto é possível se houver 

eliminação de HBr no reagente 8. Considerando a razão sinal/ruído no espectro de RMN 

1H e a quantidade de sólido utilizado na análise, acredita-se que o sólido era constituído 

principalmente de compostos inorgânicos (NaBr) com traços de compostos orgânicos 

adsorvidos. Esta suspeita levou à análise do resíduo solúvel em acetona. A acetona foi 

evaporada e o resíduo resultante dissolvido em THF, desta solução foi obtido um sólido 

precipitado em ciclohexano. O espectro de RMN 1H deste sólido em acetona deuterada 

apresentou os sinais em 3,8 ppm e 4,6 ppm , ambos tripletos com integrais na proporção 

1:1,  e multipleto em 6,9 ppm com integral um pouco acima do esperado para os 

hidrogênios do anel aromático devido à presença de catecol de partida (figura 3.14)  
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 Figura 3.14 Espectro, em CDCl3, do sólido obtido na reação de ciclização. 

Considerando que a metodologia de síntese permite a obtenção de dois possíveis 

éteres coroa, B e D, os dados de RMN 1H obtidos até então, indicavam a formação do 

macrociclo, mas, não permitia diferenciar qual dos dois compostos tinha sido isolado.  

A amostra foi então analisada por espectrometria de massas, mas não foi possível 

obter a fragmentação do composto, nas condições iniciais (temperaturas de injetor e 

detector em 240°C) que parece decompor com o aquecimento. As condições do 

espectrômetro foram alteradas e os esforços para a obtenção do espectro de massas deste 

composto sintetizado ainda não forneceram um resultado favorável. Nos espectros 

obtidos, em diferentes condições (isoterma com temperaturas de 180°C no injetor do 

equipamento e no detector e rampa com temperatura de injetor de 180°C e de detector de 

240°C) mostram fragmentos que podem ser formados a partir da estrutura do composto 

B, mas, nenhum dos espectros fornece o pico do íon molecular. Para se avaliar o tamanho 

do macrociclo obtido optou-se por realizar experimentos de difusão, pois a diferença de 

tamanho entre os macrociclos B e D deve levar a coeficientes de difusão distintos, o que 

poderia ser avaliado através de um experimento DOSY (Difusion Ordered Spectroscopy). 

H2O 

acetona 

TMS 
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O 18-coroa-6 comercial foi utilizado juntamente com o macrociclo no experimento de 

difusão, para se comparar os coeficientes de difusão e os raios hidrodinâmicos dos 

compostos. Esperava-se que o raio hidrodinâmico de D fosse menor e, portanto, seu 

coeficiente de difusão maior que o do 18-coroa-6, e vice-versa para o composto B, apesar 

do éter coroa comercial não apresentar o anel aromático. O resultado do DOSY mostrou 

um coeficiente de difusão menor para a amostra analisada indicando um raio 

hidrodinâmico maior, o que sugere ser o éter coroa B (figura 3.15) 

 

Figura 3.15 : Espectro de DOSY de uma solução do 18C6 e do macrociclo. 

obtido. Coeficientes iguais a 10,3x10-10m2/s (amostra) e 13x10-10m2/s (18C6). 

 

Ainda tentando-se reforçar com evidências experimentais a possibilidade de se ter 

obtido o composto B foi feito outro experimento DOSY, desta vez com uma amostra da 

mistura reacional que apresentava, antes da separação da amostra analisada até o 

momento, quatro grupos de sinais tripletos, em regiões que indicam a obtenção do 

18C6 

Amostra 
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macrociclo (figura 3.16).  

 

 

Figura 3.16 : Espectro de RMN 1H da mistura reacional obtida da reação do 

catecol com o sulfoxido em acetonitrila. 

Dois destes tripletos estão presentes no espectro, em acetona, da amostra isolada. 

Ao se fazer o espectro de DOSY desta mistrura, em meio aos sinais de subprodutos pode-

se observar que estes dois grupos de tripletos, de fato, pertencem a substâncias diferentes 

devido aos coeficientes de difusão. Para os sinais que correspondem à amostra isolada e 

analisada anteriormente, observa-se um coeficiente de difusão menor, o que reforça ainda 

mais a suspeita de que este composto seja o macrociclo B enquanto que o outro pode ser 

o de menor tamanho, D, e por isso apresenta coeficiente de difusão maior (figura 3.17). 

 

a  b       a  b 
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Figura 3.17 : Espectro de DOSY da mistura reacional obtida da reação do catecol 

com o sulfóxido em acetonitrila. 

  

 Ainda não se pode confirmar se esta a amostra em questão corresponde ao éter-

coroa B, os espectros DOSY não podem ser utilizados para comparações externas, mas, 

as evidências levam a crer que realmente se obteve o éter-coroa B, pois, ele deve ter um 

coeficiente de difusão menor que o 18C6 utilizado no primeiro experimento, e deve ter 

um coeficiente menor quando comparado com o éter-coroa menor D. Se na mistura 

reacional existe realmente a presença de B e D outra conclusão que pode se tirar é que os 

dois são diferenciáveis através de espectro de RMN 1H já que os tripletos têm 

deslocamentos diferentes, a suspeita inicial era de que os espectros seriam semelhantes 

nos dois casos. 

a     b                                      a           b 
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3.9 Tentativas de síntese do éter-coroa C 

 

 Em paralelo às tentativas de síntese dos dibenzoéteres-coroa A e B, foi realizada a 

primeira tentativa de obteção do C através das metodologias utilizadas para o caso B, 

substituindo-se o catecol por etilenoglicol (equação 3.11). 
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Equação3. 11 

 

 

  O óleo obtido continha, também, o TBAI, e após separação em coluna 

cromatográfica de sílica gel com éter etílico/diclorometano 1/1 teve-se uma fração que 

apresentou sinais em 3,4ppm e 3,7 ppm no espectro de RMN 1H em clorofórmio, ambos 

como multipletos, estando de acordo com o que foi descrito na literatura para estruturas 

similares por Pedersen1,12, o que indica  a formação de um possível tioéter coroa, porém, 

não se pode apenas pelo espectro de RMN determinar se é o comoposto C ou o menor E 

(figura 3.18). A elucidação da estrutura esbarra nas mesmas dificuldades descritas para o 

caso do composto B. 
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Figura 3. 18 – 1,4-dioxa-7-tia-ciclononano-7-óxido. 
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4. Conclusões e Perspectivas 
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 As metodologias testadas para obtenção dos éteres-coroa propostos neste 

trabalho, foram adaptadas da literatura, porém, por se tratar da síntese de uma nova classe 

de compostos, as dificuldades ainda não foram superadas.  

O método da reação em uma fase foi o mais promissor até o momento, pois, 

forneceu um éter-coroa, provavelmente o B em um rendimento ainda baixo (10%), mas 

compatível com os de muitas sínteses de éteres coroa descritas na literatura. A estrutura 

do éter-coroa preparado precisa ainda ser confirmada por espectrometria de massas ou 

outra técnica que permita a determinação da massa molar.  

A síntese do benzo éter coroa D através deste método monofásico precisa ser 

avaliada, a possibilidade de formação de B ou D exige primeir, que se consiga estabelecer 

um método de separação adequado ou o controle de condições que direcionem a reação 

para a formação do maior ou menor macrociclo para que em seguida sejam otimizados os 

respectivos rendimentos. 

 A habilidade de complexação do éter-coroa D precisa ser investigada tanto para 

os íons lantanídeos como para certos metais de transição, uma vez que as modelagens 

moleculares indicam que a complexação deste com íon Eu3+ é possível e gera um 

composto de coordenação tipo sanduíche.  

As etapas seguintes deste trabalho consistem na otimização e avaliação dos 

principais fatores que controlam a síntese de éteres coroa contendo o grupo doador SO, 

uma vez que as metodologias descritas envolvem principalmente grupos doadores 

oxigênio, nitrogênio e enxofre.  

A literatura descreve um crescente interesse por complexos de metais de transição 

com tioéteres coroa, portanto, outro ponto a ser avaliado é a necessidade da oxidação 

prévia do sulfeto a sulfóxido antes da etapa de fechamento do anel. A realização da 

ciclização antes da etapa de oxidação poderá flexibilizar a síntese permitindo obter 



Dissertação de Mestrado                                         Lourinaldo da Silva Junior 
 

57 
 

compostos com grupos doadores S ou SO.  

A partir da preparação dos éteres coroa, a fase seguinte será o estudo da 

complexação e das propriedades dos compostos de coordenação gerados. 
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5. Procedimento Experimental 
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5.1. Procedimentos Gerais.  

 

Os reagentes e solventes utilizados foram das marcas MERCK, ALDRICH, 

VETEX e QUIMEX, tendo grau p.a., não sendo necessário uma purificação prévia destes 

compostos.  

As soluções orgânicas quando necessário foram concentradas em evaporador 

rotativo IKA-WERK JANKE & KUNKEL, conectados a uma bomba de vácuo. 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (300MHZ) e 

carbono 13 (75.4 MHZ) foram obtidos em espectrômetro VARIAN modelo Unity Plus-

300.  Foram utilizados como solvente CDCl3, D2O ou acetona-d6. Os deslocamentos 

químicos foram listados em ppm e na multiplicidade utilizaram-se os termos m 

(multipleto), t (tripleto), d (dupleto), dd (duplo dupleto), 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 comparados com o banco de dados do equipamento que possui cerca de 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 auto injetor, 70 eV, faixa de massa m/z 900, coluna DB 5 30 m, gás de arraste He 4.5 

e biblioteca Willey contendo cerca de 230.000 espectros de massas. 

Os espectros de infravermelho foram obtidos de um espectrômetro com 

transformada de Fourier Bruker I modelo FS66. Os compostos analisados foram 

preparados em pastilha de KBr ou Nujol. 

As análises de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) foram feitas em 
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um cromatógrafo Schimadzu equipado com duas bombas LC-10AV, detector UV-visível 

SPD-10AV e integrador SCL-10A. Foram empregadas colunas analíticas RP18 (5 

mícrons, 125 mm x 4,6 mm) e a coluna semipreparativa RP18-E (5 mícrons, 250 mm x 

10,5 mm). 

As sínteses deste trabalho foram acompanhadas através de Cromatografia em 

Camada Delgada Analítica (CCD), utilizando-se placas de sílica-gel UV254 da Macherey 

/ Nagel, com 10 cm x 4 cm x 0,25 mm. As cromatoplacas foram reveladas através da 

irradiação de lâmpada de ultravioleta em comprimentos de onda 254 nm, bem como por 

vapores de iodo. Nas separações cromatográficas em coluna utilizou-se sílica gel 60 (70-

230 mesh). 

Os trabalhos coputacionais foram realizados com os programas Hyperchem 7 e 

mopac 2000 em um computador AMD Serprom(mt) 2600+ de 1.6GHz e 224Mb de 

RAM.  

 

5.2. Procedimentos 

 

5.2.1 Síntese do 2,2'-Thiodiethanol  2 
 

 

 Em um balão de duas bocas equipado com um condensador de refluxo, adicionou-

se lentamente o sulfeto de sódio, Na2S (42,9 g, 0,55 mol) em 335,0 mL de uma solução 

aquosa 20% de 2-cloroetanol (1,0 mol) em banho de gelo. Após a dissolução total do 

sulfeto de sódio, manteve-se a mistura sob agitação por meia hora, em seguida o sistema 

foi aquecido a 90° C por um período de 45 minutos. Após esse período a mistura 

reacional foi resfriada até atingir a temperatura ambiente e neutralizada com HCl 

concentrado (1). A destilação da água foi feita sob pressão reduzida mantendo a 

OH
S

OH
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temperatura controlada num máximo de 80° C. Após a evaporação quase total da água, o 

que se tinha na mistura era o produto desejado e cloreto de sódio cristalizado. O produto 

foi extraído com etanol absoluto e filtrado. O etanol foi destilado à pressão reduzida. Se 

necessário, caso haja mais cristais de cloreto de sódio, extrai-se o produto com mais 

etanol e repete-se a destilação após a filtração. O produto é obtido como um líquido 

viscoso amarelo-claro. 

 

Observação: (1) – A neutralização é necessária, e o volume de HCl concentrado varia de 

acordo com o pH da solução final, portanto deve-se adicionar o suficiente para neutraliza-

la, um excesso de ácido pode porimerizar o produto durante a destilação. Se a solução 

permanecer básica pode haver decomposição do produto. 

Dados: 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz) δ: 2,8 ppm (m, S – CH2), 3,8 ppm (m, O – CH2).  

RMN 13C (CDCl3, 75,4MHz) δ: 37 ppm , 62 ppm. 

IV (cm–1):. 3400 (O –H), 1100 (C – O), 670 (C – S). 

 

5.2.2. Síntese do 2,2’-bis(bromotioéter) 6 
 

 

Em um balão de duas bocas equipado com condensador de refluxo contendo uma 

solução do tiodiglicol 2 (10,0 mmol ,10,1 mL,) em diclorometano à temperatura de 0° C 

adicionou-se o tribrometo de fósforo (10,0 mmol, 10mL,) lentamente (1), e o sistema foi 

mantido sob refluxo e agitação por 3h. Após atingir a temperatura ambiente a mistura foi 

lavada com solução saturada de bicarbonato de sódio (2) (5x 10ml) e extraída com 

diclorometano. As fases orgânicas foram combinadas, secas com sulfato de sódio anidro e 

Br
S

Br
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o solvente foi evaporado sendo obtido o produto como um líquido incolor à temperatura 

ambiente que solidifica quando refrigerado. O produto deve ser manipulado com muito 

cuidado devido à sua alta toxicidade (3). 

Observações: 

(1) – Durante a adição do tribrometo de fósforo há liberação de HBr. 

(2) – O bicarbonato de sódio é necessário para a neutralização do HBr presente na 

mistura. 

(3) – O produto faz parte de uma classe de compostos conhecida como sulfetos mostarda, 

causa queimaduras quando em contato com a pele. 

 Dados: 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz) δ: 3 ppm (t, S – CH2), 3,46 ppm (t, Br – CH2).  

RMN 13C (CDCl3, 75,4MHz) δ: 30,1 ppm , 34,1 ppm. 

IV (cm–1): 600 (C – Br), 750 (C – S), 1300 (CH2 – Br). 

 

5.2.3. Síntese do Bis(2-bromoetil)sulfóxido 8   

 

 

Em um balão de uma boca contendo uma solução do brometo 6 (10mmol) em 

diclorometano (50ml) e a 0° C, adicionou-se, lentamente o ácido 3-cloro perbenzoico 

(MCPBA) (10 mmol). Após a total adição do ácido, deixou-se a mistura sob agitação por 

1h. A solução foi lavada com solução saturada de bicarbonato de sódio (5X 100ml) e a 

fase orgânica agitada com sulfato de sódio seco. O solvente foi evaporado e o sólido 

residual lavado com ciclohexano (3x 50ML). O produto é formado como um sólido 

branco em 90% de rendimento. 

 

Br
S

Br
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Dados: 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz) δ: 3,24 ppm (m, SO – CH2), 3,74 ppm (m, Br – CH2).  

RMN 13C (CDCl3, 75,4MHz) δ: 23,19 ppm; 54,82 ppm. 

IV (cm–1): 600 (C – Br), 650 (C –S), 1050 (S=O), 1300 (CH2 – Br). 

 

  

 

 

 

5.2.4 Formação do éter-coroa 

 

  

a) Procedimento com sistema bifásico 

Em um balão de duas bocas equipado com condensador de refluxo, foi preparada 

uma solução do diol (10mmol) em água (200,0 mL) e adicionados 20mmol de 

hidróxido de sódio. A mistura foi agitada por 30 minutos, até que esta solução 

adquiriu uma coloração verde. Em seguida foi adicionada ao balão uma solução do 

sulfóxido 8 (10,0 mmol) em clorofórmio (200mL) e o TBAI (2,5 mmol) e a mistura 

foi mantida sob agitação e refluxo por 24horas. Após este período deixou-se a mistura 

atingir a temperatura ambiente e a fase aquosa foi separada e lavada com clorofórmio 

(2 x 50mL). Combinaram-se as duas fases orgânicas e então a solução final de 

clorofórmio lavada com solução aquosa de bicarbonato de sódio (3 x 100mL). A fase 

orgânica foi seca com sulfato de magnésio anidro e o solvente evaporado. 

 

 

b) Procedimento com sistema monofásico (utilizado somente com o catecol) 

 

RR

O
S

O

O

O
S

O

O
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Em um balão de duas bocas equipado com condensador de refluxo e funil de 

separação contendo uma solução do catecol (10mmol) em acetonitrila (200 mL) foi 

adicionado hidróxido de sódio sólido (10mmol).  O sistema foi mantido sob agitação 

e refluxo por meia hora e em seguida foi adicionada lentamente, com o auxílio de um 

funil de adição, uma solução do sulfóxido 8 (5mmol) em acetonitrila (20mL), por um 

período de uma hora. A mistura foi mantida sob agitação e refluxo por duas horas. 

Após este período mais hidróxido de sódio sólido (10mmol) foi adicionado e, após 

meia hora de agitação sob refluxo uma solução de sulfóxido 8 (5mmol) em 

acetonitrila foi adicionada com funil de adição por um período de uma hora. A 

mistura final foi agitada sob refluxo por mais 20h. Ao final deste período deixou-se a 

mistura atingir a temperatura ambiente e esta foi filtrada, o solvente foi evaporado e o 

óleo residual foi dissolvido em acetona (100mL). A mistura foi agitada por meia hora, 

filtrou-se a mistura para separar o sólido coagulado durante a agitação em acetona. O 

filtrado foi concentrado solubilizado em tetrahidrofurano (THF). O produto foi 

cristalizado em ciclohexano. 

 

RMN 1H (CDCl3, 300MHz) δ: 3,6 ppm (t, - CH2 – SO); 4,6 ppm (t,  - CH2 – O);  

6,9  ppm(m, C – H arila). 

RMN 13C (CDCl3, 75,4MHz) δ: 55 ppm , 64 ppm, 117 ppm, 118 ppm. 

IV (cm–1): 750 (C –S), 1050 (S=O), 1100 (C – O), 1300 (O –H), 1400 ( O – H), 1480(Ar), 

1500(Ar), 1650 (Ar), 3500 (O – H). 

 

5.2.5Tentativa de síntese do composto monobromado 

Em um balão de duas bocas conectado a um condensador de refluxo e dean-startk, para 

coleta da água formada durante a reação, adicionou-se o HBr 48% (1,24mL) à solução de 
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tiodiglicol 2 (10mmol, 1mL) em benzeno (20 mL). A mistura foi mantida sob agitação e 

refluxo por 30h. Em seguida a mistura foi lavada com solução de hidróxido de sódio 6N 

(10mL) , solução de HCl (10mL), água (2x20mL) e solução cloreto de sódio (15mL). A 

fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio anidro e o solvente rotaevaporado. 

 

5.2.6 Tentativas de obtenção do composto monotosilado 

 

A uma solução do tiodiglicol 2 (1mmol) em CH2Cl2 (10mL) foi adicionado o Ag2O (1,5 

mmol, 350 mg), Cloreto de Tosila (11 mmol, 210 mg) e o KI (0,2 mmol, 33mg). A 

mistura foi agitada a 0°C por 30 minutos, em seguida filtrada em funil de buckner com 

camada de sílica gel e lavada com acetato de etila. O solvente foi evaporado à vácuo. 

 

5.2.7 Tentativa de obtenção do composto ditosilado 

Em um balão de duas bocas foi adicionado a uma solução do tiodiglicol 2 (1,22 mmol, 

0,12 mL) em THF (10 mL) o TsCl (3,66 mmol). O sistema foi resfriado a 0°C e 

lentamente o KOH (8mmol) foi adicionado em solução quosa (5mL). A agitação foi 

mantida durante sete horas à temperatura ambiente. A mistura foi extraída com CH2Cl2 

(50mL) e lavada com água (3x50mL), seca com sulfato de magnésio anidro e o solvente 

evaporada à vácuo. 
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Anexo:Espectros Selecionados 
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Espectros de RMN 1H 13 C do éter coroa obtido em Acetona, no espectro de 1H os sinais 

em 2ppm e 2,8 ppm são da acetona e da água respectivamente 

 

 

H2O 

acetona 
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Espectro DOSY do 2,3-benzo-1,4-dioxa-7-tia-ciclononano-2-eno-7-óxido em solução 

com 18-coroa-6, os valores de coeficiente de difusão estão em 10-12m2/s. 
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