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Ciscato, L. F. M. L. Síntese de novos 1,2Síntese de novos 1,2Síntese de novos 1,2Síntese de novos 1,2----dioxetanos estáveis e observação dioxetanos estáveis e observação dioxetanos estáveis e observação dioxetanos estáveis e observação 

direta da etapa de quimiexcitação no sistema peróxidireta da etapa de quimiexcitação no sistema peróxidireta da etapa de quimiexcitação no sistema peróxidireta da etapa de quimiexcitação no sistema peróxi----oxalatooxalatooxalatooxalato. 2008. 180p. 

Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Química (Química 

Orgânica). Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Neste trabalho foram sintetizados, purificados e caracterizados (RMN 

1H e 13C) três 1,2-dioxetanos contendo como substituinte o grupo spiro-

fenchílico (2-spiro(1,3,3-trimetil-biciclo[2.2.1]heptil), sendo dois destes 

inéditos. Para a obtenção dos precursores destes 1,2-dioxetanos foi 

desenvolvida uma nova metodologia para a síntese de enóis-éteres 

altamente impedidos, através de um procedimento modificado envolvendo a 

olefinação de Barton-Kellogg. Este procedimento envolveu a reação entre um 

tionoéster e um composto diazo, formando, após a extrusão de nitrogênio e 

enxofre, enóis-éteres altamente impedidos em altos rendimentos em 

comparação com outros métodos.  

Os parâmetros de ativação para estes 1,2-dioxetanos foram 

determinados, demonstrando a alta estabilidade destes peróxidos cíclicos, 

apesar de menor do que a dos análogos spiro-adamantil-substituídos. A 

decomposição induzida por fluoreto do derivado contendo um substituinte 

3-sililóxi-fenila ocorre com altos rendimentos quânticos de 

quimiluminescência e os parâmetros de quimiluminescência deste derivado 

são comparáveis aos dos análogos spiro-adamantil-substituídos. Sendo 



assim, derivados dioxetânicos fenchil-substituídos poderão ser utilizados 

como detectores em imunoensaios. 

Na segunda parte desse trabalho, a interação entre o ativador e o 

intermediário de alta energia (IAE) do sistema peróxi-oxalato foi observada 

diretamente, pela primeira vez, através da metodologia de adição do ativador 

com retardo à mistura de reação, contendo cloreto de oxalila e peróxido de 

hidrogênio. Por esta metodologia, foram determinadas as constantes de 

velocidade para a decomposição unimolecular (kD ~ 0,023 s-1) e catalisada 

(kCAT = 64 a 170000 M-1.s-1) do intermediário de alta energia para vários 

ativadores. Além disso, foi possível determinar os parâmetros de ativação da 

reação entre o ativador e o intermediário de alta energia (∆H≠ = 11,1 

kcal.mol-1, ∆S≠ = -3,14 cal.K-1.mol-1, ∆G≠ = 12,1 kcal.mol-1) e estimar a 

concentração deste intermediário acumulado no sistema na ausência do 

ativador ([IAE]max ~ 2 µM). A correlação de energia livre entre os valores de 

kCAT e o potencial de oxidação do ativador utilizado mostrou-se linear e 

permitiu a obtenção do coeficiente de transferência de elétron (α = 0,2), 

indicando claramente a ocorrência de uma transferência de elétron do 

ativador para o IAE no passo de quimiexcitação da reação peróxi-oxalato, de 

acordo com o mecanismo CIEEL postulado para este sistema.  

 

 

Palavras chave: quimiluminescência, 1,2-dioxetanos, Barton-Kellogg, peróxi-

oxalato, quimiexcitação. 
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In this work, the synthesis, purification and characterization by 1H and 

13C NMR spectroscopy of three 1,2-dioxetanes, including two new 

derivatives, containing the spiro-fenchyl (2-spiro-1,3,3-trimethyl-

bicyclo[2.2.1]heptyl) moiety as substituent is reported. The precursor enol-

ethers to these 1,2-dioxetanes were prepared by a new synthetic pathway (a 

modification of the Barton-Kellogg coupling procedure), based on the 

reaction between a thionoester and a diazo-compound, producing a 

heterocyclic intermediate which, after a two-fold extrusion of nitrogen and 

sulfur, yields highly encumbered enol-ethers in high yields when compared 

to other classical methods.  

 The activation parameters of these 1,2-dioxetanes were determined, 

showing their elevated thermal stability, which is, however, lower than that of 

the analog spiro-adamantyl-substituted derivatives. The fluoride induced 

decomposition of the 1,2-dioxetane bearing a 3-silyloxyphenyl moiety 

occurs with high chemiluminescence quantum yields and activation 

parameters, comparable to those of the corresponding spiro-adamantyl-

substituted analogous. Thus, fenchyl-substituted 1,2-dioxetanes could be 

useful as substrates in immunoassays. 



 Furthermore, the direct observation of the interaction between an 

activator and the high-energy intermediate (HEI) in the peroxyoxalate 

system, is reported here for the first time, using delayed addition of the 

activator to the reaction mixture containing oxalyl chloride and hydrogen 

peroxide. This methodology allows the determination of rate constants for 

the unimolecular (kD = 0,023 s-1) and catalyzed (kCAT = 63,5 to 172000 M-

1.s-1) decomposition of the high-energy intermediate for several activators. 

Additionally, it was possible to determine the activation parameters for the 

reaction between the activator and the high-energy intermediate (∆H≠ = 11.1 

kcal.mol-1, ∆S≠ = -3.14 cal.K-1.mol-1, ∆G≠ = 12.1 kcal.mol-1) and estimate the 

concentration of this high-energy intermediate accumulated in the system in 

the absence of activator ([HEI]max = 2 µM). The free-energy relationship 

between the kCAT values and the oxidation potential of the activator showed 

to be linear, with an electron-transfer coefficient of α = 0,2, showing the 

occurrence of an electron transfer from the activator to the HEI, in agreement 

with the CIEEL mechanism postulated for this system. 

 

 

Keywords: chemiluminescence, 1,2-dioxetanes, Barton-Kellogg, 

peroxyoxalate, chemiexcitation. 
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1. Introdução1. Introdução1. Introdução1. Introdução    

1.1 Reações Quimiluminescentes1.1 Reações Quimiluminescentes1.1 Reações Quimiluminescentes1.1 Reações Quimiluminescentes    

1.1.1 Aspectos históricos1.1.1 Aspectos históricos1.1.1 Aspectos históricos1.1.1 Aspectos históricos        

 A emissão de luz por seres vivos, fenômeno conhecido atualmente pelo 

nome de bioluminescência, foi descrita pela primeira vez, de forma literária, 

pelo filósofo grego Anaximenes de Mileto, em 500 a.C. Filósofos gregos e 

romanos foram os primeiros a registrar na história a ocorrência e o interesse 

despertado por este fenômeno, porém o estudo científico desta classe de 

reações só se iniciou no século XVII1. 

 Henning Brandt, em 1669, descreveu a emissão de luz por um 

composto produzido por ele, quando em contato com o ar. O composto 

produzido era o fósforo branco, e na mesma época foram realizados 

experimentos com microorganismos mostrando que o oxigênio do ar era um 

fator determinante para a ocorrência do fenômeno de bioluminescência. 

 O primeiro composto orgânico sintético a exibir uma reação 

quimiluminescente foi preparado por Bronislau Radziszewiski em 1887, que 

preparou a lofina2, descrevendo em seguida uma série de compostos que 

emitiam luz em condições especiais. 

 Em 1888 apareceu a primeira definição do termo quimiluminescência, 

sendo descrito por Wiedemann como "um processo químico onde ocorre a 

emissão de luz"3. Wiedemann não só definiu o processo, como também o 

distinguiu de incandescência, estabelecendo o fenômeno da 

quimiluminescência na interface entre a física e a química. 
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1.1.2. Fundamentos1.1.2. Fundamentos1.1.2. Fundamentos1.1.2. Fundamentos        

 Em geral, reações quimiluminescentes envolvem: a) geração de um 

intermediário de alta energia, em um ou mais passos; b) reação deste 

intermediário, conduzindo a uma espécie eletronicamente excitada; c) 

liberação desta energia de excitação sob a forma de emissão de luz. 

 Esta emissão de luz pode ser proveniente de estados eletrônicos de 

mesma multiplicidade, processo chamado de fluorescência; ou de estados 

eletrônicos diferentes, por fosforescência. Os processos de emissão e 

absorção de luz podem ser mais bem compreendidos observando-se o 

diagrama de Jablonski4 (Figura 1). 

Figura Figura Figura Figura 1111: Diagrama de Jablonski simplificado. 

 Na fluorescência, o tempo de vida do composto no estado eletrônico 

excitado é muito curto, na faixa de nano a microssegundos, enquanto que na 

fosforescência esse tempo de vida é bem maior, entre microssegundos até 

segundos, já que o decaimento para o estado fundamental exige uma 

transição proibida que envolve um cruzamento entre sistemas (ISC), o qual 

exige um tempo maior para acontecer. 

E

S0

S1

S2

T1

ISC

Fluorescência

Fosforescência

emissão

absorção

transição não-radiativa
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 Na quimiluminescência, o processo de emissão de luz é idêntico ao de 

uma molécula fotoexcitada, com a única diferença que esta excitação foi 

feita de maneira química; os passos subsequentes a esta excitação ocorrem 

da maneira usual. 

 A questão de porque certas reações químicas ocorrem com a emissão 

de luz, não liberando a energia da reação na forma de calor, como ocorre na 

maioria das reações químicas, tem de ser respondida tendo em mente 

fatores energéticos e geométricos envolvidos na formação de estados 

excitados. 

 Uma reação química cuja entalpia de ativação para a formação de um 

produto no estado excitado é menor do que para formar um produto no 

estado fundamental, formará preferencialmente estados excitados. Por outro 

lado, o princípio de Frank-Condon4 estabelece que a geometria da molécula 

permanece inalterada durante uma transição eletrônica, já que esta é muito 

mais rápida do que uma mudança estrutural, portanto, a formação de um 

produto no estado excitado será favorecida se para isto houver um menor 

rearranjo geométrico. 

 Resumidamente, são necessários três fatores para a ocorrência de uma 

reação quimiluminescente4: 

 (1) a reação deve ser exergônica, isto é, deve produzir energia 

suficiente para gerar estados eletronicamente excitados. Esta energia em 

compostos orgânicos se encontra geralmente entre 40 e 120 kcal/mol; 

 (2) a geometria do estado excitado deve ser similar à do estado de 

transição e diferente daquela do produto no estado fundamental; 
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 (3) o produto formado no estado excitado deve ser capaz de emitir sua 

energia sob a forma de luz, ao decair para o estado fundamental, ou 

transferir esta mesma energia para outro emissor, que emitirá a energia 

transferida também sob a forma de luz. 

 A eficiência do processo de emissão de luz por uma reação 

quimiluminescente é medida pelo rendimento quântico de 

quimiluminescência, ΦCL, que é a razão entre o número de fótons produzidos 

e o número de moléculas de reagente consumidas. O rendimento de 

quimiluminescência é determinado pelo produto do rendimento de formação 

de estados excitados singlete multiplicado pelo rendimento de fluorescência 

quando o composto for o próprio emissor (ΦCL = ΦS x ΦFl)5. Em processos 

bioluminescentes, por exemplo, no vaga-lume, este rendimento é próximo 

de 100%5. Reações quimiluminescentes muito eficientes apresentam 

rendimentos quânticos na ordem de 1 a 40%5. A determinação prática de 

rendimentos quânticos de quimiluminescência é feita de maneira indireta 

usando-se o sistema luminol como padrão6. 

1.1.3. Envolvimento de peróxidos em reações quimiluminescentes1.1.3. Envolvimento de peróxidos em reações quimiluminescentes1.1.3. Envolvimento de peróxidos em reações quimiluminescentes1.1.3. Envolvimento de peróxidos em reações quimiluminescentes    

 A grande maioria de sistemas quimiluminescentes envolve a formação 

de peróxidos, geralmente cíclicos, cuja clivagem altamente exergônica, 

devido à natureza da ligação oxigênio-oxigênio e ao alívio de tensão do anel 

de 4 membros, além da formação de ligações carbonílicas estáveis, satisfaz 

as exigências necessárias para a formação de produtos no estado excitado5. 

 O envolvimento de anéis peroxídicos de 4 membros em reações 

quimiluminescentes, como 1,2-dioxetanos e α-peroxilactonas, levou a um 
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estudo mais aprofundado desta classe de compostos, sendo estes 

postulados como intemediários de alta energia em várias reações. Com 

efeito, os sistemas quimiluminescentes da lofina, luminol, peróxi-oxalato, 

ésteres de acridina, indóis e luciferina/luciferase envolvem 

comprovadamente peróxidos cíclicos5. 

 A clivagem térmica unimolecular de 1,2-dioxetanos é um sistema 

simples, onde são formados dois fragmentos carbonílicos, sendo um deles 

no estado excitado. O fenômeno de quimiluminescência na clivagem 

unimolecular de 1,2-dioxetanos pode ser descrito pelas seguintes situações 

(Esquema 1): a) formação de dois fragmentos no estado singlete fundamental 

(S0), não havendo formação de estados excitados e consequentemente sem 

emissão de luz; b) a clivagem forma um fragmento carbonílico no estado 

fundamental (S0) e um no estado excitado singlete (S1). Este pode emitir luz 

decaindo ao estado fundamental (quimiluminescência direta), ou pode 

transferir a energia a um aceptor singlete (9,10-difenilantraceno, DPA, é um 

dos mais utilizados), que em seguida emite luz (quimiluminescência 

indireta); c) formação de um composto carbonílico excitado no estado 

triplete (T1), cuja transferência a um aceptor triplete (9,10-

dibromoantraceno, DBA) provoca a emissão de luz por quimiluminescência 

indireta.7 



 17 

Esquema Esquema Esquema Esquema 1111: Possíveis produtos formados da clivagem de um 1,2-dioxetano e interações 

quimiluminescentes destes. 

 A ocorrência de uma reação catalisada entre peróxido de difenoíla ou 

α-peroxilactonas com ativadores, resultando na emissão de luz, levou ao 

desenvolvimento do mecanismo CIEEL, “Chemically Initiated Electron 

Exchange Chemiluminescence”, que explica de forma quantitativa a interação 

entre estes compostos, fazendo com que haja conversão da energia de 

ligação para energia de excitação eletrônica8. O mecanismo CIEEL foi usado 

na explicação de fenômenos quimiluminescentes tanto intra como 

intermoleculares, que serão discutidos com mais detalhes adiante. 

 O desenvolvimento de um sistema quimiluminescente diferente de 

tudo que se conhece parece improvável, já que peróxidos cíclicos se 

mostraram estar intimamente envolvidos em sistemas quimiluminescentes, 

tendo características energéticas e estruturais que lhes conferem 

características únicas. Deste modo, o desenvolvimento futuro de aplicações 
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quimiluminescentes deve envolver o aumento de eficiência e de 

especificidade de reações de peróxidos, o que somente pode ser obtido com 

esclarecimento dos mecanismos e processos envolvidos, o que também 

atende a necessidade científica de explorar e esclarecer fenômenos naturais. 
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1.2. Sistema peróxi1.2. Sistema peróxi1.2. Sistema peróxi1.2. Sistema peróxi----oxalatooxalatooxalatooxalato    

1.2.1. Aspectos gerais1.2.1. Aspectos gerais1.2.1. Aspectos gerais1.2.1. Aspectos gerais    

 O sistema quimiluminescente peróxi-oxalato surgiu por acaso, quando 

um funcionário da Bell Labs, Edwin Chandross, misturou cloreto de oxalila 

com peróxido de hidrogênio na presença de rubreno9 (Esquema 2). Este fato, 

ocorrido no início da década de 60, despertou grande interesse devido ao 

grande potencial de aplicações na área de química analítica e, por esse 

motivo, os mecanismos envolvidos são estudados há décadas. O mecanismo 

do passo de quimiexcitação e os intermediários envolvidos são motivos de 

controvérsia até os dias atuais10. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 2222: A reação quimiluminescente observada por Chandross. 

 No desenvolvimento de novos reagentes para o sistema peróxi-

oxalato, chegou-se à aplicação de ésteres oxálicos com grupos doadores de 

elétron e ao uso de catalisadores básicos; os rendimentos quânticos de 

quimiluminescência (ΦCL) podem chegar a 30%, os mais altos conhecidos em 

sistemas sem catálise enzimática5. 

 Em trabalhos publicados por Rauhut et al. foi proposto pela primeira 

vez um mecanismo para a reação peróxi-oxalato11-13, onde se postulou a 

formação de um intermediário de alta energia (IAE) a partir da reação de 

ésteres oxálicos com peróxido de hidrogênio, que por meio da formação de 

um complexo de transferência de carga, transfere sua energia para um 
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OCl

O
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ativador (ACT), que é promovido a um estado excitado, cujo decaimento 

produz finalmente a emissão de luz. 

 A cinética das reações do sistema peróxi-oxalato anteriores à 

formação do IAE foi estudada com mais detalhes11,13,14, e com base na 

determinação de constantes de velocidade para o sistema foi proposto por 

Stevani et al. um esquema mecanístico simplificado16 (Esquema 3): 

Esquema Esquema Esquema Esquema 3333: Mecanismo simplificado do sistema peróxi-oxalato. 

 Porém, o estudo cinético do sistema não permite o esclarecimento dos 

mecanismos envolvidos na etapa de quimiexcitação (Esquema 3, k5), nem 

tampouco da natureza do IAE formado15 (Esquema 3, k4). 
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1.2.2. Natureza do Intermediário de Alta Energia (IAE)1.2.2. Natureza do Intermediário de Alta Energia (IAE)1.2.2. Natureza do Intermediário de Alta Energia (IAE)1.2.2. Natureza do Intermediário de Alta Energia (IAE)    

 A determinação da natureza do IAE envolvido no sistema peróxi-

oxalato tem sido alvo de vários estudos, e uma grande controvérsia gira em 

torno deste assunto. Foram propostas várias estruturas de possíveis IAE, 

algumas sem fundamentos experimentais (1E1E1E1E----HHHH)16-26. 

 Chandross9 foi o primeiro a observar a natureza volátil do IAE, 

descrevendo que vapores que evoluíam da reação de cloreto de oxalila com 

peróxido de hidrogênio em dioxano eram capazes de induzir a 

quimiluminescência de tiras de papel embebidas com solução de antraceno. 

O mesmo resultado, porém com outra montagem, foi descrito por Rauhut14, 

porém tentativas posteriores de identificação deste IAE por métodos 

cromatográficos em fase gasosa (IR, MS) falharam27. Os dois autores 

consideraram a 1,2-dioxetanodiona (1A1A1A1A) como IAE mais provável, devido à 

volatilidade. 

 A estrutura 1D1D1D1D foi excluída como possível intermediário do sistema 

peróxi-oxalato no trabalho de Stevani et al.28, onde se descreveu que o 

composto O,O-hidrogênio monoperoxioxalato de p-clorofenila (1D1D1D1D, X = p-

Cl-C6H4-O), não emite luz na presença de um ativador. A adição de base a 
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este sistema provocou a emissão de luz, e deste modo postula-se que uma 

ciclização dos compostos do tipo 1D1D1D1D leva à formação do IAE. 

 Esta ciclização de perácido gerando o IAE foi estudada em maior 

profundidade por Silva29, e pode ocorrer de duas formas: a) um passo 

concertado onde um ataque nucleofílico intramolecular ocorre 

simultaneamente com a saída do grupo fenólico; ou b) um processo em 

etapas, onde as estruturas do tipo 1B1B1B1B agiriam como o IAE. Dados 

experimentais de correlações de Hammett indicam que a etapa de ciclização 

ocorre simultaneamente com a expulsão do resíduo fenólico, o que é uma 

indicativa da participação de 1A1A1A1A como IAE. 

 Tentativas de sequestro do IAE 1A1A1A1A com trifenilantimônio por Stevani et 

al.28 falharam, o que não exclui este composto como provável IAE, já que 

este pode não ser suficientemente estável. 

 Bos et al.30 realizaram estudos sobre a estrutura do IAE por 

ressonância magnética de 13C (RMN-13C). Foi sintetizado cloreto de oxalila 

duplamente marcado com 13C, este foi deixado reagir com peróxido de 

hidrogênio e 9,10-difenilatraceno (DPA) a baixa temperatura, e foram 

obtidos espectros de RMN de 13C para se tentar obter evidências da estutura 

do IAE. Baseados em dados experimentais, os autores atribuíram a 1A1A1A1A um 

singlete em 154.5 ppm, de acordo com os deslocamentos químicos 

calculados. Porém, o fato do experimento ter sido feito na presença de DPA 

não deveria levar à acumulação de IAE, e a falta de descrições detalhadas dos 

procedimentos experimentais e outras falhas não nos permite afirmar que a 

estrutura 1A1A1A1A é o IAE. 
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1.2.3. O mecanismo CIEEL no sistema peróxi1.2.3. O mecanismo CIEEL no sistema peróxi1.2.3. O mecanismo CIEEL no sistema peróxi1.2.3. O mecanismo CIEEL no sistema peróxi----oxalato: um exemplo oxalato: um exemplo oxalato: um exemplo oxalato: um exemplo 

intermolecularintermolecularintermolecularintermolecular    

 Rauhut e colaboradores propuseram a ocorrência de um complexo de 

transferência de carga entre o IAE e o ACT para explicar a geração de estados 

eletronicamente excitados no sistema peróxi-oxalato11,14,31. A determinação 

de rendimentos quânticos de quimiluminescência (ΦCL) com diferentes 

ativadores mostra que quanto menor for o potencial de oxidação do ACT, 

maior será a constante de velocidade da etapa de formação de estados 

excitados (Esquema 3, k5), e quanto menor a energia singlete (Es) do ACT, 

maior o ΦCL31,15. 

 Tendo em vista o mecanismo “Chemically Initiated Electron Exchange 

Luminescence” (CIEEL), proposto por Schuster32, e os resultados obtidos por 

Rauhut, postulou-se que o sistema peróxi-oxalato envolve o mecanismo de 

excitação abaixo15. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 4444: Mecanismo CIEEL com 1,2-dioxetanodiona e DPA como reagentes. 

 O mecanismo CIEEL na reação entre 1A1A1A1A e DPA está esquematizado no 

Esquema 4 com os seguintes passos: a) primeiramente o ativador entra em 
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contato com o peróxido, formando um complexo de encontro dentro de uma 

gaiola de solvente; b) a ativação térmica do peróxido, levando a um 

alongamento da ligação O-O e ao aumento da afinidade eletrônica do 

peróxido, acaba por provocar a transferência de elétron do ativador para o 

peróxido, formando um par de íons radicais; c) clivagem do radical ânion do 

peróxido, gerando um dióxido de carbono ânion radical dentro da gaiola de 

solvente; d) reação de aniquilação entre o radical cátion do ACT e o radical 

ânion do peróxido, um processo que libera energia suficiente para promover 

o ACT do estado S0 para o S1; e) decaimento do ACT no estado excitado para 

o fundamental, com emissão de luz15. 

 O sistema peróxi-oxalato é a única reação intermolecular conhecida 

que envolve o mecanismo CIEEL com rendimentos quânticos singlete 

reconhecidamente altos. Evidências da natureza intermolecular do passo de 

quimiexcitação foram obtidas através do estudo de efeitos de solvente para 

este sistema29. A relação do rendimento quântico singlete (ΦS) com a 

viscosidade de uma mistura binária de tolueno e difenilmetano mostrou uma 

dependência muito grande do rendimento quântico singlete com a 

viscosidade. 
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1.3. 1.3. 1.3. 1.3. 1,21,21,21,2----DioxetanosDioxetanosDioxetanosDioxetanos    

1.3.1. Aspectos gerais1.3.1. Aspectos gerais1.3.1. Aspectos gerais1.3.1. Aspectos gerais    

 O envolvimento de 1,2-dioxetanos e α-peroxilactonas como 

intermediários de alta energia (IAE) em certas reações de oxidação foi 

proposto já no início do último século33,34. 

 A participação desta classe de compostos em reações que geram 

estados eletronicamente excitados35 pôde ser postulada na medida que a 

clivagem da ligação peroxídica destes compostos, juntamente com a 

liberação da tensão de um anel de 4 membros, deve ser extremamente 

exotérmica, gerando energia suficiente para produzir espécies carbonílicas 

excitadas. Além disso, a estrutura de 1,2-dioxetanos no estado fundamental 

é próxima à de aldeídos e cetonas no estado excitado, o que favorece a 

formação destes fragmentos no estado excitado, desde que sejam 

respeitadas certas condições energéticas36. 

 

1.3.2. Decomposição1.3.2. Decomposição1.3.2. Decomposição1.3.2. Decomposição unimolecular de 1,2 unimolecular de 1,2 unimolecular de 1,2 unimolecular de 1,2----dioxetanosdioxetanosdioxetanosdioxetanos    

 Diferentemente da maioria das reações quimiluminescentes, a 

decomposição unimolecular de 1,2-dioxetanos representa um sistema 

simples onde uma molécula relativamente estável, que pode ser sintetizada, 

purificada e caracterizada, leva à formação de dois compostos carbonílicos, 
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sendo que um deles pode ser formado no estado excitado singlete ou 

triplete (Esquema 5). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 5555: Decomposição unimolecular de um 1,2-dioxetano. 

 A decomposição unimolecular de 1,2-dioxetanos, porém, não 

representa um bom modelo para reações com altos rendimentos quânticos 

de quimiluminescência, uma vez que o rendimento quântico de formação de 

estados triplete (0,3 E/mol) é muito maior que o singlete (0,001 E/mol), o 

que resulta em baixos rendimentos de quimiluminescência, já que estados 

triplete são preferencialmente desativados de forma não radiativa, ao 

contrário dos estados singlete, tornando os rendimentos quânticos de 

fosforescência em solução, na presença de oxigênio, muito mais baixos que 

os de fluorescência8. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 6666: Mecanismos possíveis de decomposição unimolecular de 1,2-dioxetanos. 

 Existem dois mecanismos extremos propostos para a decomposição 

unimolecular de 1,2-dioxetanos gerando produtos carbonílicos no estado 

excitado. Um deles é um mecanismo birradicalar (Esquema 6, passo a), onde 

na dissociação do anel dioxetânico ocorre primeiramente um alongamento 

da ligação oxigênio-oxigênio e formação de um dirradical no estado singlete 
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que pode, pela clivagem da ligação carbono-carbono, gerar um composto 

carbonílico no estado singlete. O sistema pode também sofrer um 

cruzamento inter-sistemas (ISC) gerando um dirradical no estado triplete, do 

qual resultam produtos triplete após a clivagem37,38. O outro mecanismo é o 

concertado (Esquema 6, passo b), no qual se postula uma clivagem 

simultânea das ligações carbono-carbono e oxigênio-oxigênio do anel 

dioxetânico. Ambos os mecanismos têm em comum uma mudança na 

multiplicidade de spin, com a diferença que o passo de ISC do mecanismo 

dirradical é reversível, enquanto que no mecanismo concertado não o é. As 

evidências experimentais acumuladas têm favorecido o mecanismo 

birradicalar39, mas mesmo assim o mecanismo concertado não pode ser 

descartado como proposta plausível da decomposição unimolecular de 1,2-

dioxetanos40. É possível também a proposição de um mecanismo que 

envolva as duas etapas de maneira ponderada, recebendo o nome de 

mecanismo mesclado. 

 A predição de estabilidade térmica de 1,2-dioxetanos é ainda motivo 

de discussão. Existem várias propostas para explicar a estabilidade, uma 

delas envolve o grau de substituição do anel dioxetânico. Com o aumento do 

grau de substituição, aumenta-se a estabilidade do anel, ou seja, a 

estabilidade segue a sequência tetra › tri › di › monossubstituído41. Esta 

tendência é observada tanto para grupos alquílicos quanto para 

heteroátomos, como por exemplo metoxi e fenoxi. Apesar da regra do grau 

de substituição ser bem geral, a sua racionalização em termos de 

características mecanísticas e estruturais não é trivial40. 
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 O 1,2-dioxetano mais estável já sintetizado é o bis-adamantil-1,2-

dioxetano (2222)42. O grupo adamantil tem a propriedade de estabilizar o anel 

dioxetânico ligado diretamente a ele em uma longa série de compostos, 

como os 1,2-dioxetanos 3333 e 4444.  

 A grande estabilidade de 2222 pode ser explicada em termos do modelo 

radical e também pelo mecanismo mesclado, no qual a decomposição ocorre 

de forma concertada, porém com a clivagem da ligação oxigênio-oxigênio 

sendo mais adiantada que a clivagem da ligação carbono-carbono. A 

clivagem da ligação oxigênio-oxigênio provocaria uma compressão dos 

grupos substituintes estericamente impedidos, o que é muito pouco provável 

no caso com dois grupos adamantil40. Deste modo, sugere-se que grupos 

volumosos e impedidos estabilizam 1,2-dioxetanos quando ligados 

diretamente ao anel. A metodologia empregada para se obter um 1,2-

dioxetano estável foi então desenvolver a síntese de compostos onde o anel 

dioxetânico apresenta como substituintes grupos grandes, rígidos e 

impedidos. O grande problema neste caso é que os precursores sintéticos de 

1,2-dioxetanos são olefinas, e a síntese de olefinas impedidas não é trivial, 

apresentando a maior complicação neste tipo de estudo. Como o grupo 

adamantil confere grande estabilidade aos 1,2-dioxetanos, e como a síntese 

de olefinas com adamantil é relativamente fácil, consagrou-se o grupo 

adamantil como o substituinte padrão em 1,2-dioxetanos estáveis. 
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1.3.3. Decomposição induzida de 1,21.3.3. Decomposição induzida de 1,21.3.3. Decomposição induzida de 1,21.3.3. Decomposição induzida de 1,2----dioxetanos: CIEEL intramoleculardioxetanos: CIEEL intramoleculardioxetanos: CIEEL intramoleculardioxetanos: CIEEL intramolecular    

 1,2-Dioxetanos com substituintes arílicos e alquílicos não mostram 

decomposição pelo mecanismo CIEEL na presença de ativadores. Porém, foi 

postulado que este mecanismo ocorre de maneira intramolecular na 

decomposição induzida de 1,2-dioxetanos, o que leva à formação de estados 

excitados singletes em relativamente altos rendimentos43,44. 

 Os derivados de 1,6-diaril-2,5,7,8-tetraoxabiciclo[2,4,0]octanos (5555), 

quando clivados termicamente, mostram comportamento semelhante ao de 

1,2-dioxetanos usuais, com formação preferencial de estados triplete. 

Entretanto, a desprotonação de 5555cccc, resultando no 1,2-dioxetano substituído 

com um grupo fenolato 5555dddd, muda drasticamente a estabilidade do composto 

(t½ a -30oC: 5555cccc = 17 anos; 5555dddd = alguns segundos), e um "flash" de luz 

azulada brilhante é observado45. 

 Este comportamento é análogo ao do intermediário proposto na 

bioluminescência do vaga-lume, e por isso este exemplo em particular foi 

relevante na tentativa de elucidação do mecanismo químico deste processo46. 

 Com base nos resultados obtidos com os 1,2-dioxetanos 5555, foram 

desenvolvidos os novos 1,2-dioxetanos estáveis 3333 e 4444, contendo grupos 

fenólicos protegidos que, quando desprotegidos, induzem a uma emissão 

intensa de luz47-49. 

 O 1,2-dioxetano 4444 contém o grupo protetor fosfato, o qual pode ser 

removido através da ação da fosfatase alcalina, é utilizado em uma nova 
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geração de métodos simples, rápidos e ultra-sensíveis para análises 

bioquímicas, que apresentam uma alternativa ao uso de substâncias 

radioativas. Além da detecção e quantificação de sequências específicas de 

DNA e RNA, o teste também pode ser utilizado para a detecção de fosfatase 

alcalina, de sondas de ácidos nucléicos em vários organismos, de hormônios 

e de diversas enzimas, graças à extrema sensibilidade de métodos que 

utilizam 1,2-dioxetanos50-61. 

 O 1,2-dioxetano 3333 contém um grupo silil, o qual pode ser 

desprotegido por fluoreto de tetrabutilamônio (TBAF) gerando o fenolato, 

que segue o mesmo caminho de decomposição luminescente do fenolato de 

4444    e 5 5 5 5. Esta desproteção pode ser realizada em meio orgânico, de modo que 3333 

é utilizado como 1,2-dioxetano padrão em estudos mecanísticos de CIEEL 

intramolecular. 

 Devido à vasta gama de aplicações analíticas deste tipo de 1,2-

dioxetanos, a procura por sistemas alternativos tem sido uma preocupação 

constante62. A grande maioria dos trabalhos visa a obtenção de compostos 

similares a 3333 e 4444 com elevada estabilidade térmica e cuja decomposição 

induzida gera altos rendimentos de quimiluminescência. O conhecimento do 

mecanismo de formação de estados eletronicamente excitados na 

decomposição dos 1,2-dioxetanos é essencial, principalmente para o 

desenvolvimento de novos sistemas eficientes. Desta forma, existe ainda um 

grande número de trabalhos com ênfase mecanística. Entretanto, tais reações 

intramoleculares são muito rápidas e os passos reacionais não são facilmente 

estudados, dificultando o esclarecimento dos mecanismos envolvidos63. 
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Esquema Esquema Esquema Esquema 7777: Exemplo de decomposição induzida de um 1,2-dioxetano. 

    A decomposição induzida de 1,2-dioxetanos é um exemplo de 

mecanismo CIEEL intramolecular. O primeiro passo é a desproteção do grupo 

silil, utilizando fontes orgânicas de fluoreto, o que forma o fenolato do 

dioxetano (Esquema 7, a). Este fenolato é instável, e uma transferência de 

elétron intramolecular leva à formação de um ânion birradicalar (Esquema 7, 

b). A retrotransferência de elétron pode ocorrer de dois modos, de maneira 

inter (Esquema 7, c) ou intramolecular (Esquema 7, d). O produto, porém, 

continua o mesmo, que no caso é um éster (Esquema 7, e), obtido no estado 

excitado singlete em altos rendimentos63,64. 

 

1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. Síntese de 1,2Síntese de 1,2Síntese de 1,2Síntese de 1,2----dioxetanosdioxetanosdioxetanosdioxetanos    

 A primeira síntese de um 1,2-dioxetano foi feita por Kopecky e 

Mumford em 196965, através da ciclização de um β-bromo-hidroperóxido, e 

este fato foi recebido com certo ceticismo pela comunidade científica da 

época. A confirmação de síntese de 1,2-dioxetanos veio somente através da 

síntese do 3,4-dietoxi-1,2-dioxetano e do tetrametoxi-1,2-dioxetano, 
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através da adição de oxigênio singlete às olefinas, por dois grupos de 

pesquisa independentes66,67. 

 Posteriormente foram desenvolvidos vários métodos para a preparação 

de 1,2-dioxetanos7, mas a ciclização de β-bromo-hidroperóxidos e a 

fotooxigenação de olefinas são os mais genéricos e utilizados e apresentam 

os melhores rendimentos. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 8888: síntese de 1,2-dioxetano pelo método de Kopecky. 

 A ciclização de β-bromo-hidroperóxidos, também chamada de método 

de Kopecky (Esquema 8), envolve duas etapas68,69: a) preparação do β-

bromo-hidroperóxido, pela reação de uma olefina com peróxido de 

hidrogênio concentrado e 1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoína, em éter a -

40oC. Os β-bromo-hidroperóxidos são muito instáveis e difíceis de purificar, 

sendo esta etapa de purificação feita por recristalização a baixas 

temperaturas, destilação a pressão reduzida ou cromatografia em coluna a 

baixa temperatura; b) ciclização, que no caso de haletos primários ou 

secundários pode ser feito por catálise básica em meio aquoso, em 

condições de catálise de transferência de fase. No caso de haletos terciários, 

esta ciclização deve ser feita com óxidos e sais de prata (I), como ácidos de 

Lewis, livres de prata metálica, que catalisaria a decomposição do 1,2-

dioxetano formado. O uso de condições básicas aquosas leva à formação 

predominante de hidroperóxidos alílicos pela eliminação 1,2 de HBr7,70,71. 

 O método de Kopecky é bastante geral, porém, os rendimentos que 

dificilmente passam de 30% são um impedimento para esta técnica, que 
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também envolve procedimentos complicados e perigosos, já que os 

peróxidos em todas as etapas são corrosivos e podem explodir, causando 

graves acidentes. Deste modo, todos os procedimentos são conduzidos atrás 

de proteções de policarbonato. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 9999: Adição de oxigênio singlete a olefinas. 

  A adição de oxigênio singlete à olefinas é um método mais prático e 

eficiente para a síntese de 1,2-dioxetanos (Esquema 9, a), que, entretanto, 

somente pode ser utilizado no caso de olefinas com substituintes doadores 

de elétron. Uma forma de se gerar oxigênio singlete é através da irradiação 

de uma solução saturada de oxigênio, preferencialmente em solventes 

clorados e deuterados, com sensibilizadores como azul de metileno, meso-

tetrafenilporfirina ou rosa de bengala72-74. Utilizando-se fontes de luz 

potentes e com irradiação acima de 500 nm, para evitar fotodecomposição 

do 1,2-dioxetano formado, obtêm-se altos rendimentos75. 

 A fotooxigenação de olefinas com hidrogênios, mesmo que fracamente 

ácidos, na posição α, gera normalmente o produto da reação ene: os 

hidroperóxidos alílicos (Esquema 9, b)76,77,78. 
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1.3.5. 1,21.3.5. 1,21.3.5. 1,21.3.5. 1,2----Dioxetanos derivados da fenchonaDioxetanos derivados da fenchonaDioxetanos derivados da fenchonaDioxetanos derivados da fenchona    

 Em 1979 foram sintetizados por Meijer e Wynberg79 os 1,2-dioxetanos 

6666 e D1D1D1D1, sendo D1D1D1D1 derivado da fenchona. A (-)-fenchona (7777) é uma cetona 

monoterpênica muito impedida de origem natural80, sendo obtida a partir do 

funcho. O seu esqueleto carbônico é mantido rigidamente travado devido ao 

anel bicíclico e aos grupos metila, e graças à estas características, o 1,2-

dioxetano com um grupo fenchílico ligado diretamente ao anel dioxetânico 

mostrou-se promissor em termos de estabilidade térmica. Descobriu-se que 

o dioxetano fenchílico tinha uma estabilidade térmica comparável à do 

respectivo com adamantil como substituinte. 

 Porém, a síntese de olefinas precursoras de 1,2-dioxetanos se mostrou 

muito mais difícil do que no caso dos análogos com adamantil, devido ao 

grande impedimento estérico da carbonila na fenchona. Deste modo, 

métodos clássicos de síntese de olefinas como Wittig, Horner-Wadsworth-

Emmons e McMurry não resultaram em produtos, e foi necessário 

desenvolver novas estratégias envolvendo métodos de extrusão dupla que 

funcionem especificamente com fenchona, produzindo altos rendimentos de 

olefinas81. 
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1.3. Síntese de Olefinas1.3. Síntese de Olefinas1.3. Síntese de Olefinas1.3. Síntese de Olefinas    

1.3.1. Aspectos gerais1.3.1. Aspectos gerais1.3.1. Aspectos gerais1.3.1. Aspectos gerais    

 A síntese de alcenos, também chamados de olefinas, é crucial para o 

desenvolvimento de novos 1,2-dioxetanos. A adição de oxigênio singlete à 

dupla ligação rica em elétrons produz 1,2-dioxetanos em rendimentos altos, 

muito maiores do que com o método de Kopecky. 

 Porém, o rendimento de obtenção de olefinas é muito dependente do 

grau de substituição e do impedimento estérico do produto formado. Deste 

modo, reações de extrusão são muito mais indicadas do que as de 

acoplamento usuais, que envolvem intermediários que muitas vezes sofrem 

forte influência de grupos volumosos82. 

 A síntese de olefinas derivadas da fenchona é um assunto interessante 

devido ao altíssimo grau de impedimento estérico destas, o que pode levar, 

no caso de 1,2-dioxetanos, à substâncias com estabilidade térmica 

aumentada devido ao impedimento. 

 

1.3.2. Reação de Wittig1.3.2. Reação de Wittig1.3.2. Reação de Wittig1.3.2. Reação de Wittig    

 A reação de Wittig usual envolve a reação entre uma ilida de fósforo 

com um aldeído ou cetona (Esquema 10)83. Este método de olefinação, desde 

seu desenvolvimento na década de 50, tem sido utilizado entusiasticamente 

devido à sua simplicidade e eficiência84,85. 
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Esquema Esquema Esquema Esquema 10101010: Esquema da reação de Wittig. 

 As ilidas de fósforo podem ser sintetizadas de várias formas86,87. Uma 

das mais usuais está mostrada no Esquema 11: primeiramente, ocorre uma 

reação entre trifenilfosfina com um haleto de alquila, formando um sal de 

trifenilfosfônio; o átomo de fósforo aumenta a acidez do hidrogênio na 

posição α, e a desprotonação por bases fortes como alcóxidos, hidretos ou 

organometálicos produz a ilida, que possui duas estruturas de ressonância. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 11111111: Formação da ilida de fósforo na reação de Wittig. 

 A reação de formação de alceno depende do ataque do carbono 

polarizado negativamente da ilida ao carbono carbonílico. Com este ataque, 

forma-se uma estrutura de uma betaína que rearranja para um intermediário 

cíclico de 4 membros, denominado oxafosfetano, o qual finalmente cliva 

formando trifenilfosfinóxido e olefina. A força motriz desta reação é a 

formação de ligação dupla entre fósforo e oxigênio, a qual é muito estável88. 
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Esquema Esquema Esquema Esquema 12121212: Mecanismo da reação de Wittig. 

A reatividade da ilida de fósforo depende dos grupos a ela ligados. A 

presença de grupos substituintes atraentes de elétron diminui a reatividade 

da ilida devido a uma forte delocalização da carga negativa. Do mesmo 

modo, o composto carbonílico é mais reativo quanto mais deficiente em 

elétrons for o carbono carbonílico. 

 A maior limitação da reação de Wittig é quanto ao impedimento 

estérico. A síntese de olefinas tri-substituídas já é bastante difícil por este 

método, e a de tetra-substituídas só foi raramente descrita84. 

 No lugar de ilidas, podem ser utilizados carbânions estabilizados. Esta 

variante da reação de Wittig é chamada de reação de Horner-Emmons, reação 

de Wittig-Horner ou finalmente de reação de Horner-Wadsworth-Emmons, 

HWE, (Esquema 13)89,90. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 13131313: A reação de HWE. 

 Por este método, um éster de ácido fosfônico, mediante reação com 

base forte, forma um carbânion. Este ânion formado pode reagir de modo 

análogo à ilida, já que a carga negativa não se encontra delocalizada pelo 

átomo de fósforo vizinho. Obtém-se assim a olefina e um sal de ácido 
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fosfórico, solúvel em água, e por isso mesmo facilmente separável do meio 

reacional91. 

 A reação de HWE possibilitou a síntese de ésteres e cetonas α,β-

insaturados e outros sistemas conjugados. Os rendimentos são de maneira 

geral maiores que em reações de Wittig análogas, porém, o método não é 

indicado para a síntese de alcenos com substituintes simples não-

estabilizantes84. 

 

1.3.3. Reação de McMurry1.3.3. Reação de McMurry1.3.3. Reação de McMurry1.3.3. Reação de McMurry    

 O acoplamento de dois fragmentos carbonílicos produzindo uma 

olefina, utilizando compostos de titânio de baixa valência como redutor, é 

denominado de olefinação de McMurry92. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 14141414: Olefinação de McMurry. 

 A habilidade de induzir um acoplamento entre compostos carbonílicos 

é única do titânio. Estudos com outros metais de transição não mostram essa 

possibilidade, a não ser em baixos rendimentos e condições especiais com 

tungstênio93. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 15151515: As duas etapas da olefinação de McMurry. 

 A reação de acoplamento carbonílico ocorre em 2 etapas, conforme 

pode ser visto no Esquema 15, são elas: a) dimerização redutiva de duas 
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espécies carbonílicas, formando uma ligação carbono-carbono; b) 

desoxigenação do intermediário 1,2-diolato formando a olefina. 

 A primeira etapa é apenas uma reação do tipo pinacol, e não é única 

do titânio. Tem-se conhecimento desde 1859 que metais redutores são 

capazes de doar um elétron para grupos carbonílicos de cetonas ou de 

aldeídos, formando um ânion radical que dimeriza94. A segunda etapa 

despertou mais interesse, já que não havia um mecanismo semelhante 

quando da descoberta, e somente ocorre com titânio de baixa valência. Para 

esta etapa existem informações escassas; é sabido somente que na mesma 

ocorre um mecanismo concertado de eliminação95. 

 O ponto mais importante na olefinação de McMurry é como o titânio de 

baixa valência é gerado96-100. O primeiro conjunto de reagentes que pareceu 

ser mais eficiente para uma série de substratos foi preparado pela reação de 

TiCl3 com LiAlH4 na proporção 2:1. Assumindo-se que todo o poder de 

redução do LiAlH4 foi utilizado, quatro equivalentes deste hidreto são 

capazes de reduzir dois equivalentes de TiCl3 para o estado de oxidação 

formal Ti(I) ou para a mistura de Ti(0) e Ti(II). De fato, esta última mistura é 

provavelmente o que se forma, e a espécie reativa é o Ti(0)92. 

 Várias modificações foram feitas na geração de Ti(0). Uma das mais 

eficientes é a reação entre TiCl3 e o par Zn-Cu como redutor. O tratamento 

de TiCl3 com DME (1,2-dimetoxietano) produz um precipitado azul claro de 

TiCl3(DME)1.5, que reduzido pelo par Zn-Cu produz Ti(0) de extrema 

reatividade101. 

 A presença de redutores fortes na mistura reacional restringe a 

compatibilidade da olefinação de McMurry com a presença de vários grupos 
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funcionais, como álcoois alílicos, epóxidos, grupos nitro e amidas, entre 

outros. 

 O acoplamento de McMurry na forma intermolecular é usualmente 

limitado à preparação de olefinas simétricas pela dimerização da cetona ou 

aldeído. Quando uma mistura de dois compostos carbonílicos diferentes é 

deixada reagir com Ti(0), obtém-se uma mistura estatística dos 

acoplamentos possíveis. Para fins sintéticos, esses acoplamentos mistos são 

úteis em casos onde um componente é usado em excesso e quando os 

produtos são de fácil separação102. 

 Quanto à sintese de olefinas de grande impedimento estérico, o 

acoplamento com Ti(0) é um dos métodos mais indicados103. A grande 

quantidade de energia exigida para a síntese de compostos de grande 

impedimento estérico é contrabalanceada termodinamicamente pela 

formação da ligação titânio-oxigênio, muito estável. 

 

1.3.4. Reação de Barton1.3.4. Reação de Barton1.3.4. Reação de Barton1.3.4. Reação de Barton----KelloggKelloggKelloggKellogg    

 As reações convencionais de formação de olefinas são seriamente 

afetadas pelo impedimento estérico. A reação de Wittig, uma das mais 

conhecidas, juntamente com suas variantes, têm sucesso indiscutível na 

obtenção de olefinas di-substituídas, porém, os rendimentos são bem 

menores no caso de olefinas tri-substituídas, e muito baixos ou nem 

observados no caso de olefinas tetra-substituídas. 
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 Reações de eliminação muitas vezes produzem altos rendimentos de 

olefinas impedidas104, porém a síntese dos produtos de partida igualmente 

impedidos é muitas vezes muito complicada. 

 Descobriu-se que anéis heterocíclicos de 5 membros, mediante 

pirólise, podiam gerar olefinas em altos rendimentos (Esquema 16)105,106. Os 

anéis mais eficientes neste aspecto eram os que apresentavam nitrogênio e 

enxofre como substituintes (Esquema 16, A=N, B=S). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 16161616: Extrusão dupla formando uma olefina a partir de um anel heterocíclico de 5 

membros. 

 A síntese desta classe de compostos cíclicos praticamente não sofre 

interferência de grupos volumosos, o que é a chave para a síntese de olefinas 

impedidas107-109. Foi desenvolvida a partir destas observações uma 

metodologia de síntese de olefinas chamada de "extrusão dupla" (numa 

tradução livre do inglês "twofold extrusion"), que se baseia na formação de 

um intermediário heterocíclico, que após duas eliminações (extrusões), 

produz olefinas em altos rendimentos110,111,112. 

 A síntese de 1,3,4-tiadiazolinas com substituintes volumosos pode ser 

feita de duas maneiras: uma envolve a oxidação de 1,3,4-tiadiazolidinas, 

sintetizadas a partir da reação de derivados de hidrazina com H2S113; a outra 

é feita com a reação direta de diazoalcanos com tiocetonas. 
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 A ação de diazoalcanos sobre tiocetonas foi descrita pela primeira vez 

por Staudinger em 1920114. Esta reação despertou algum interesse nas 

décadas subsequentes115-118, mas foi a síntese de olefinas impedidas na 

década de 70 que de fato chegou a ter uma maior importância sintética119. 

 Derek H. R. Barton e Richard M. Kellogg desenvolveram de maneira 

independente uma metodologia de síntese de olefinas que passou a ser 

denominada de reação (ou olefinação) de Barton-Kellogg (BK). Esta 

metodologia envolve, como visto no Esquema 17: a) uma cicloadição dipolar 

1,3, formando o intermediário 1,3,4-tiadiazolina, normalmente instável; b) 

extrusão de nitrogênio formando um tiirano, em uma etapa 

termodinamicamente muito favorável e normalmente espontânea; c) extrusão 

do enxofre, que pode ocorrer espontaneamente, por termólise ou por ação 

de algum reagente, dependendo dos substituintes. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 17171717: Etapas da reação de Barton-Kellogg. 

 Esta metodologia é particularmente bem aplicada para a síntese de 

olefinas impedidas devido ao fato que a estabilidade tanto do diazoalcano 

quanto da tiocetona, os reagentes de partida, depende principalmente do 

impedimento estérico; deste modo, na síntese de olefinas impedidas, os 

produtos de partida são os mais estáveis possíveis. 
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 A reação inicial, uma cicloadição dipolar 1,3, é uma reação [4πs+2πs] 

térmica envolvendo 6 elétrons π e um estado de transição aromático120. O 

componente com 4 elétrons π, chamado de 1,3-dipolo, é o diazoalcano na 

reação de BK. Os diazoalcanos, segundo a classificação de Huisgen, são 1,3-

dipolos do tipo propargil-alenil, apresentando uma estrutura linear. O 

componente com 2 elétrons π, chamado de dipolarófilo, na reação de BK é a 

tiocetona. Na verdade, esses compostos são tão susceptíveis à adição com 

1,3-dipolos que são chamados de superdipolarófilos120-123. 

 Na reação de BK, existem dois caminhos possíveis para a cicloadição 

dipolar 1,3: uma adição "tiofílica" formando o intermediário 1,3,4-

tiadiazolina (Esquema 18, a); ou uma adição "carbofílica" formando 1,2,3-

tiadiazolina (Esquema 18, b)121. A formação de um ou de outro é fortemente 

dependente do solvente para a maioria dos casos. No caso deste trabalho, 

onde foram feitas reações de BK com tiofenchona e diazofenchona, houve 

apenas a formação de 1,3,4-tiadiazolinas, o que já havia sido demonstrado 

anteriormente122,123. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 18181818: Formação de diferentes tiadiazolinas na reação de Barton-Kellogg. 

 A extrusão de N2 pela 1,3,4-tiadiazolina ocorre por meio de uma 

cicloreversão dipolar 1,3, e este processo acontece em geral 

espontaneamente a temperaturas baixas. Gera-se neste processo uma ilida 
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de tiocarbonila124, uma entidade neutra que consiste de dois átomos de 

carbono trivalentes ligados a um átomo central de enxofre (Esquema 19)125.  

EsqueEsqueEsqueEsquema ma ma ma 19191919: Formação de ilidas de tiocarbonila a partir de uma 1,3,4-tiadiazolina. 

  A ilida de tiocarbonila é um 1,3-dipolo ativo126-128, podendo sofrer 

principalmente duas transformações (Esquema 20): a) eletrociclização 

envolvendo 4 elétrons, que ocorre com conrotação dos substituintes de 

acordo com as regras de Woodward-Hoffmann120, gerando um tiirano com 

100% de rendimento e 100% de estereoespecificidade, o que mostra a grande 

superioridade de efeitos de simetria de orbital em comparação com efeitos 

estereoespaciais129; b) cicloadição com retenção de configuração, se houver a 

presença de dipolarófilos no meio reacional. No caso da reação de BK, este 

fenômeno é evitado, sendo apenas útil em estudos mecanísticos na 

indentificação de intermediários reativos dessa reação121. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 20202020: Possibilidades de reação da ilida de tiocetona. 

 A última etapa na reação de BK é a dessulfurização do tiirano (ou 

episulfeto) formando a olefina desejada. Este processo pode ocorrer 

espontaneamente, com eliminação de enxofre elementar a temperatura 

ambiente ou com aquecimento brando. A extrusão do enxofre pode ocorrer 
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de várias maneiras130 (Esquema 21): a) reação quelotrópica, que pode ocorrer 

de maneira concertada, sendo um processo suprafacial em relação à olefina e 

altamente estereoespecífico; b) envolver um mecanismo zwitteriônico em 

etapas, num processo não-quelotrópico com baixa estereoespecificidade; ou 

ainda c) eliminação do enxofre quimicamente, principalmente com fosfinas 

(X = PPh3 e PBu3) ou cobre metálico (X = Cu0), sendo um processo sem 

estereoespecificidade definida131. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 21212121: Possíveis passos para a extrusão do enxofre do tiirano. 

 Observa-se que a estereoquímica do produto final depende de várias 

etapas e não pode ser prevista por métodos triviais, já que em todas as 

etapas existem vários efeitos a serem considerados. De maneira geral, a 

estereoespecificidade da reação de Barton-Kellogg é bastante baixa, não 

gerando preferencialmente nem o isômero E nem o Z. É postulado que a alta 

reatividade entre diazoalcanos e tiocetonas impeça que se forme 

preferencialmente um produto, deste modo, mesmo quando todas as etapas 

subsequentes são estereoespecíficas, não há formação preferencial121. 
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 Os compostos diazo, reagentes da olefinação de Barton-Kellogg, se 

caracterizam por apresentarem dois átomos de nitrogênio ligados entre si. A 

fórmula geral e as estruturas de ressonância de um diazoalcano estão 

mostradas no Esquema 22. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 22222222: Representação de um diazoalcano e suas estruturas de ressonância. 

 O diazoalcano mais simples é o diazometano, um composto muito 

utilizado na síntese de ésteres a partir de ácidos carboxílicos. A principal 

característica dos compostos diazo que os tornam úteis em síntese é a 

capacidade de geração de carbenos e carbenóides (Esquema 23) a partir de 

fotólise, termólise ou catálise por íons metálicos132. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 23232323: Geração de carbenos a partir de compostos diazo. 

 A instabilidade dos diazoalcanos é um dos fatores que impedem uma 

utilização mais extensa destes compostos em síntese orgânica133. 

Diazometano é tão instável que não deve ser gerado puro, e sim em solução 

etérea, mesmo assim com cuidados extremos. Os diazoalcanos com graus de 

substituição maiores são menos reativos, porém ainda representam um risco 

extremo de explosão, podendo se decompor de forma descontrolada. 

 À parte de diazometano, a maioria dos diazoalcanos é sintetizada 

através de 4 métodos principais (Esquema 24): a) a partir da tosilhidrazona 

correspondente em meio básico, procedimento chamado de reação de 

Bamford-Stevens134; b) pirólise em vácuo do sal de lítio da tosilhidrazona135; 

c) pirólise da trifenilfosforanilideno hidrazona107; d) oxidação da hidrazona. 
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Esquema Esquema Esquema Esquema 24242424: Métodos de síntese de diazoalcanos. 

 A síntese da tosilhidrazona é bastante simples, bastando misturar o 

composto carbonílico correspondente com tosilhidrazida, deixando refluxar 

em etanol136, obtendo-se rendimentos quantitativos. A etapa de formação do 

composto diazo geralmente é feita em piridina com t-BuOK como base137. O 

sal de lítio é formado com a reação entre a tosilhidrazona e n-butil lítio. 

 A reação de uma cetona com hidrato de hidrazina em etanol é utilizada 

para produzir hidrazonas138,139. Estas reagem com brometo de 

bromotrifenilfosfônio produzindo as trifenilfosforanilideno hidrazonas140. 

 As hidrazonas podem ser oxidadas por uma série de métodos 

envolvendo diferentes solventes e oxidantes, por exemplo Ag2O141, MnO2, 

MnO2/C, MnO2/Al2O3, HgO142, Pb(OAc)4143, Ca(OCl)2, peróxido de níquel144 e 

oxidação de Swern145-147. O método de tentativa e erro é a solução para a 

escolha do oxidante a ser utilizado, não existindo até o presente uma 

racionalização que indique o método mais apropriado para um determinado 
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substrato. Evita-se, porém, o uso de sais e óxidos de metais pesados, afinal 

estes compostos são tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente, e o isolamento 

e purificação do composto diazo obtido envolve perigos na manipulação dos 

mesmos147. 

 Devido à instabilidade e à dificuldade de se obter compostos puros, os 

compostos diazo não foram muito pesquisados. Estes mesmos fatores 

dificultam a determinação do rendimento de formação destes. Esta 

determinação é feita por análise volumétrica, medindo-se o volume de N2 

gerado pela decomposição do composto diazo por ácido mineral forte. O 

experimento não é simples e tem várias fontes de erro146. 

 Uma indicação qualitativa da formação do composto diazo pode ser 

feita de maneira visual. Essa classe de compostos apresenta coloração de 

intensidade muito forte, com cores do amarelo ao roxo. Como os produtos 

de partida (hidrazonas e tosilhidrazidas) são geralmente incolores, a 

indicação visual é muito importante na avaliação qualitativa da reação. 

 

 Os compostos tiocarbonílicos, outro reagente na olefinação de Barton-

Kellogg, apresentam uma ligação dupla carbono-enxofre. Dentro desta 

classe de compostos encontram-se tioaldeídos, tiocetonas e tionoésteres 

como os representantes mais importantes deste grupo. 

 A reatividade desta classe de compostos é tipicamente maior do que os 

análogos carbonílicos148, e isso se deve principalmente aos seguintes fatores: 
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o raio covalente do enxofre é maior do que o do oxigênio (104.9 nm vs. 70.2 

nm), o que gera uma sobreposição menos eficiente dos orbitais que formam 

a ligação π S3p-C2p, consequentemente, a energia de dissociação da ligação 

C=S (115 kcal/mol) é significativamente mais baixa que da ligação C=O (162 

kcal/mol); a polarizabilidade do enxofre é maior do que a do oxigênio; por 

fim, temos a diferença de eletronegatividade entre o enxofre e o oxigênio. O 

conjunto de todos estes fatores faz com que a reatividade de compostos 

tiocarbonílicos seja bem diversa e maior daquela dos carbonílicos. 

 Um exemplo da diferença entre a química dos grupos carbonílico e 

tiocarbonílico é observada em reações envolvendo nucleófilos. O ataque 

nucleofílico a compostos carbonílicos é geralmente direcionado ao carbono 

carbonílico, mas nos tiocarbonílicos este ataque é direcionado ao enxofre. 

Deste modo, nucleófilos como butil lítio ou fenil lítio atacam o enxofre 

formando tioéteres149. 

 A maior reatividade, porém, apresenta um problema: muitos 

tioaldeídos e tiocetonas formam facilmente dímeros, trímeros e 

oligômeros150, por isso muitas vezes precisam ser gerados in situ. A 

estabilização eletrônica confere aos tionoésteres uma estabilidade maior 

frente à oligomerização, porém, no caso de tiocetonas e tioaldeídos o único 

fator que aumenta a estabilidade destes compostos é o impedimento 

estérico. 

 A síntese de compostos tiocarbonílicos geralmente é feita a partir de 

seus análogos carbonílicos, devido à grande disponibilidade destes151. O uso 

de H2S gasoso na presença de um catalisador ácido152 é um método clássico 

de geração de compostos tiocarbonílicos a partir de carbonílicos que tem 
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sido usado há mais de um século151. O catalisador ácido utilizado é 

geralmente o ácido clorídrico (HCl), que protona reversivelmente o grupo 

carbonílico, facilitando a adição nucleofílica do H2S ao carbono carbonílico, e 

a subsequente eliminação de H2O forma o composto tiocarbonílico. Este 

método (H2S/HCl) também converte cetais em tiocetonas. Apesar da 

dificuldade de se trabalhar com H2S gasoso, este método é muito utilizado 

ainda por seus bons rendimentos e pureza de produtos obtidos. 

 Um outro método, mais prático, envolve reagentes baseados em 

fósforo. Durante décadas o reagente mais utilizado para a síntese de 

tiocarbonílicos a partir de cetonas foi o P4S10 (8888)153.  

 A síntese de derivados de P4S10 ligados com anéis aromáticos com 

diversos substituintes levou à síntese de 9999 em 1956154. Na década seguinte, 

a química destes compostos não recebeu muita atenção. Em 1967, 

descreveu-se que o composto 9999 podia converter benzofenona em 

tiobenzofenona, em acetonitrila155. Entretanto, não houve mais nenhuma 

citação por mais 10 anos, até que em 1978 Lawesson e colaboradores 

fizeram um estudo sistemático do uso de 9999 em síntese orgânica156, 

particularmente para a conversão de compostos carbonílicos em 

tiocarbonílicos. O composto 9999 passou então a ser chamado de "Reagente de 

Lawesson", RL150. 

 O reagente de Lawesson é hoje em dia disponível comercialmente ou 

pode ser facilmente sintetizado a partir de anisol e P4S10. O RL não é estável 
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em soluções acima de 110oC, se decompondo e polimerizando, sendo 

igualmente instável na presença de água. 157 

 O RL converte com eficiência cetonas em tiocetonas mesmo na 

presença de vários grupos funcionais como halogênios, nitro, nitrilas, alquila 

e alquilamina, entre outros158. A reação é normalmente feita em refluxo de 

tolueno ou xileno secos e conduzida em atmosfera inerte. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 25252525: Mecanismo de formação de compostos tiocarbonílicos a partir da reação entre 

compostos carbonílicos e reagente de Lawesson. 

 O mecanismo de ação do RL está esquematizado no Esquema 25. Na 

etapa a) há a termólise do RL formando dois fragmentos nucleofílicos; b) o 

ataque deste nucleófilo ao carbono carbonílico da cetona leva à formação de 

uma betaína; c) ataque do O- ao P+ e consequente formação de um anel de 4 

membros; d) abertura do anel, formando o composto tiocarbonílico e uma 

ligação dupla P=O, muito estável, que analogamente ao caso da reação de 

Wittig é a força motriz deste processo151,152. 
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2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos    

 Os objetivos deste trabalho se dividem em duas partes principais, 

sendo o primeiro a síntese de novos 1,2-dioxetanos estáveis substituídos 

com o grupo fenchílico. Para isto, foi proposta a síntese dos compostos D2D2D2D2, 

D3D3D3D3 e D4D4D4D4 substituídos com o grupo fenchílico. Este grupo supostamente 

confere mais estabilidade térmica aos 1,2-dioxetanos, devido ao 

impedimento estérico e rigidez do esqueleto fenchílico. Dentre estes 

compostos, D3D3D3D3 é um 1,2-dioxetano com um gatilho silil, cuja desproteção 

pela ação de íons fluoreto induz a decomposição do mesmo associada à 

emissão de luz. Os resultados obtidos com D2D2D2D2, D3D3D3D3 e D4D4D4D4 serão comparados 

com os do 1,2-dioxetano D1D1D1D1, já sintetizado anteriormente. 

 O outro objetivo é o estudo da etapa de quimiexcitação do sistema 

peróxi-oxalato. Este sistema envolve a formação de um intermediário de alta 

energia de estrutura desconhecida, que reage com um ativador provocando a 

emissão de luz. Propõe-se estudar esta interação através de um ensaio 

baseado na adição com retardo de vários ativadores à reação de cloreto de 

oxalila e peróxido de hidrogênio. Desta forma, espera-se obter evidências da 

ocorrência do mecanismo CIEEL neste sistema, assim como mais informações 

sobre as características do intermediário de alta energia. 
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3. Resultados3. Resultados3. Resultados3. Resultados    

3.1. Síntese das olefinas O1 a O43.1. Síntese das olefinas O1 a O43.1. Síntese das olefinas O1 a O43.1. Síntese das olefinas O1 a O4    

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Síntese  Síntese  Síntese  Síntese dddda olefina O1a olefina O1a olefina O1a olefina O1    

 A olefina O1O1O1O1, consistindo em seus isômeros E (O1aO1aO1aO1a) e Z (O1bO1bO1bO1b), 

precursores dos 1,2-dioxetanos D1D1D1D1aaaa----dddd, foram sintetizadas segundo a 

metodologia de Wittig. Primeiramente foi gerada a ilida de fósforo a partir da 

reação entre o brometo de metoximetiltrifenilfosfônio e hidreto de sódio, em 

1,2-dimetoxietano (DME) seco. Usou-se DME em lugar de THF para que a 

reação se procedesse mais rapidamente durante o refluxo, já que o ponto de 

ebulição do DME é de 85oC, enquanto o do THF é de 66oC. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 26262626: Síntese dos diastereoisômeros da olefina O1O1O1O1. 

 A formação da ilida de fósforo, evidenciada pela forte coloração 

vermelha, é rápida e eficiente, se completando em cerca de duas horas. Após 

este período adicionou-se (-)-fenchona, o que foi feito de forma rápida com 

uma seringa. Não foi observada nenhuma mudança imediata, pelo menos 

visualmente, no meio reacional. A reação, mesmo em refluxo, procedeu-se 

de forma lenta, exigindo dias de refluxo. Esta baixa reatividade deve-se ao 

grande impedimento estérico da fenchona, que diminui a sua reatividade, já 

que o carbono carbonílico, que sofre um ataque nucleofílico da ilida de 

fósforo, não se encontra exposto. 
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 Após 48 horas suspendeu-se a reação vertendo-se a mistura em água. 

Após etapas de purificação, foi obtido um rendimento de 15%, o que pode 

parecer baixo, porém, em se tratando de fenchona, este pode ser 

considerado um valor razoável, se comparado com o de outras reações 

envolvendo tal composto carbonílico altamente impedido79. 

 A olefina O1O1O1O1 foi obtida como uma mistura de 68% do isômero E (O1aO1aO1aO1a) e 

32% do Z (O1bO1bO1bO1b). Estes dois compostos puderam ser separados por 

cromatografia radial e foram obtidos separadamente espectros de RMN de 

1H, 13C e HSQC, de modo que foi possível a atribuição dos deslocamentos 

químicos (Figura 2) para todos os átomos de carbono para cada isômero. Os 

átomos de hidrogênio do sistema fenchílico apresentam alto grau de 

acoplamento, de modo que sua atribuição é mais difícil. Os sinais de RMN 

não evidenciam grandes diferenças de ambiente químico entre os isômeros. 

Figura Figura Figura Figura 2222: Deslocamento químico dos sinais de RMN de 1H e 13C nas olefinas O1aO1aO1aO1a e O1bO1bO1bO1b. 

(Sinais em ppm relativos ao TMS, CDCl3). 
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3.1.2. Síntese das olefinas O2 e O3.1.2. Síntese das olefinas O2 e O3.1.2. Síntese das olefinas O2 e O3.1.2. Síntese das olefinas O2 e O3333    

 Foi utilizada para a síntese das olefinas O2O2O2O2 e O3O3O3O3 o método de Barton-

Kellogg (BK). Este método consiste na mistura de um composto diazo com 

um composto tiocarbonílico, formando um tiirano, que após extrusão do 

átomo de enxofre forma olefinas impedidas em altos rendimentos. No caso 

da síntese das olefinas O2O2O2O2 e O3O3O3O3, foi utilizado o acoplamento entre a 

diazofenchona e os tionoésteres 3-metoxitiobenzoato de etila (T1T1T1T1) e 3-(t-

butildimetilsililoxi)benzoato de metila (T2T2T2T2), respectivamente (Esquema 27). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 27272727: Síntese das olefinas O2O2O2O2 e O3O3O3O3. 

 A síntese da (-)-diazofenchona, sempre à partir da (-)-fenchona, 

envolveu a oxidação da (-)-fenchilhidrazona. A fenchilhidrazona por sua vez 

foi obtida a partir da reação entre (-)-fenchona e hidrato de hidrazina em 

etanol, catalisada por ácido acético glacial. Este produto, sob a forma de 

agulhas brancas, foi obtido com rendimento de 90%. 

 A etapa seguinte foi a oxidação desta fenchilhidrazona ao composto 

diazo. Foram testados vários métodos clássicos de oxidação, utilizando-se 

como oxidante MnO2, MnO2 sob carvão ativo, MnO2/Al2O3 e Ag2O, porém não 

se obteve o composto diazo. 

 A única reação que se mostrou eficiente foi a oxidação a baixa 

temperatura com uma mistura de peróxido de níquel com óxido de cálcio em 

DME como solvente (Esquema 28). O peróxido de níquel é na verdade uma 

mistura complexa de óxidos de níquel, e foi obtido pela adição de sulfato de 
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níquel a uma solução de hipoclorito de sódio fortemente básica. A lama 

negra formada foi seca, virando um pó negro muito fino. O óxido de cálcio 

entra na reação para absorver a água formada durante a oxidação, evitando a 

formação de uma emulsão. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 28282828: Oxidação da fenchilhidrazona para formação da diazofenchona. 

 Como os compostos diazo são fortemente coloridos, a formação 

destes é acompanhada de forma visual. Por CCD em SiO2 observa-se o 

consumo da hidrazona de partida, o que indica o término da reação. Não se 

deve usar Al2O3, porque este provoca a imediata decomposição de 

compostos diazo. 

 A diazofenchona não foi isolada nem caracterizada, devido à sua 

instabilidade, porém a cor do produto indica a formação deste. O manuseio 

de compostos diazo em estado puro é perigoso, pois os mesmos podem se 

decompor explosivamente. Como o produto não foi isolado, não foi possível 

determinar o rendimento de tal reação. 

 A síntese dos tionoésteres T1T1T1T1 e T2T2T2T2 foi realizada, em ambos os casos, 

através da reação do éster correspondente com dois equivalentes de 

reagente de Lawesson em xileno sob refluxo (Esquema 29). O tionoéster T1T1T1T1 

foi obtido como um óleo fortemente amarelo, com um rendimento de 84%. O 

tionoéster T2T2T2T2, também um óleo amarelo, foi obtido com um rendimento de 

45%. 
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Esquema Esquema Esquema Esquema 29292929: Síntese dos tionoésteres T1T1T1T1 e T2T2T2T2. 

 A diferença entre os rendimentos de obtenção dos produtos, mesmo 

se tratando de tionoésteres bastante semelhantes, não pôde ser explicada. 

Os mesmos baixos rendimentos na formação de T2T2T2T2 foram observados 

mesmo em condições diferentes de reação. 

 Os dois tionoésteres foram armazenados em geladeira e se mostraram 

estáveis nestas condições, não apresentando polimerização mesmo após 

meses de estocagem. 

 Na síntese de O2O2O2O2, a mistura de diazofenchona com T1T1T1T1 foi feita a 

temperatura ambiente em DME como solvente. O percurso da reação foi 

acompanhado por CCD; sendo necessárias 20 horas para o término desta. A 

reação pode ser também acompanhada visualmente, já que os dois reagentes 

de partida são fortemente coloridos, enquanto o produto é incolor. O tiirano 

correspondente foi obtido como um óleo claro com 94% de rendimento. A 

seguir foi feita a extrusão do átomo de enxofre do tiirano para a formação da 

olefina. Esta extrusão poder ser feita por vários métodos111, e os testados 

neste caso foram o refluxo em tolueno com cobre metálico em pó (Cuo) ou 

com trifenilfosfina (PPh3). Para o caso de O2O2O2O2, o método com Cu0 se mostrou 

mais eficiente, e a olefina O2O2O2O2 foi obtida com um rendimento de 95%. O 

método de dessulfurização com PPh3 envolve a reação com enxofre 

formando PPh3=S, e ambos os compostos orgânicos precisam ser 
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quaternizados com iodeto de metila, formando sais insolúveis, para poderem 

ser separados do meio reacional, geralmente por filtração. Este procedimento 

faz com que o uso de cobre em pó para dessulfurização de tiiranos seja 

muito mais prático, desde que haja compatibilidade do substrato com este 

metal. A presença residual de cobre na olefina pode induzir a uma 

decomposição do 1,2-dioxetano formado a partir desta, e este efeito deve 

ser levado em conta. De qualquer modo, após a etapa de dessulfurização, a 

olefina deve ser purificada por cromatografia. 

 A olefina O3O3O3O3 foi obtida de forma análoga, com a adição da 

diazofenchona ao tionoéster T2T2T2T2 em DME a temperatura ambiente, 

completando-se a reação em 12 horas. O tiirano correspondente não foi 

isolado e seguiu-se a extrusão do enxofre, o que foi feito neste caso com 

PPh3 em tolueno sob refluxo. O rendimento da obtenção da olefina O3O3O3O3, sob a 

forma de um óleo incolor, foi de 70%. 

 Em ambos os casos, as olefinas O2O2O2O2 e O3O3O3O3 foram obtidas como misturas 

de isômeros E e Z. A proporção entre os isômeros foi determinada através da 

análise dos espectros de RMN de 13C usando a sequência de pulsos INVGATE, 

o que permite a integração dos picos. Observou-se por este método a 

formação de 31% de Z-O2O2O2O2 e 69% de E-O2O2O2O2, e 43% de Z-O3O3O3O3 e 57% de E-OOOO3333. 
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3.1.3. Síntese da olefina O43.1.3. Síntese da olefina O43.1.3. Síntese da olefina O43.1.3. Síntese da olefina O4    

 A síntese da olefina O4O4O4O4 não pôde ser feita a partir da adição de 

diazofenchona a um tioaldeído, de maneira análoga à de O2O2O2O2 e O3O3O3O3    (Esquema 

30, a). A estabilidade dos tioaldeídos é muito baixa, e estes compostos têm 

de ser gerados in situ, já que de outra maneira polimerizariam. Deste modo, 

foi desenvolvida uma rota sintética similar, que envolve a reação de 

tiofenchona com 1-diazometil-3-metoxibenzeno (Esquema 30, b). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 30303030: Síntese da olefina O4O4O4O4; a) acoplamento entre tioaldeído e diazofenchona; b) 

acoplamento entre 1-diazometil-3-metoxibenzeno e tiofenchona. 

 A formação do tiirano intermediário e a dessulfurização ocorrem por 

exatamente os mesmos processos tanto em a quanto em b. A síntese da 

tiofenchona foi realizada de 3 maneiras diferentes: uma, envolvendo a reação 

da fenchona com H2S e HCl gasosos anidros, produziu tiofenchona pura sob 

a forma de cristais laranjas. As outras duas maneiras envolvem a reação da 

fenchona com reagente de Lawesson, em xileno ou na ausência de solvente, 

gerando tiofenchona em bons rendimentos, porém contaminada com 

resíduos que, entretanto, não interferiram no prosseguimento da síntese, 

que é a reação com 1-diazometil-3-metoxibenzeno. Este composto diazo foi 

gerado a partir da tosilhidrazona produzida a partir da reação de  
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3-metoxibenzaldeído com N-tosilhidrazina. A tolsilhidrazona reagiu com t-

BuOK em piridina formando 1-diazometil-3-metoxibenzeno com rendimento 

desconhecido, devido à instabilidade do composto diazo, oque impediu o 

seu isolamento, sendo a sua solução etérea imediatamente utilizada. 

 A mistura da solução etérea de 1-diazometil-3-metoxibenzeno, de cor 

fortemente vermelha, com a tiofenchona laranja, lentamente vai perdendo a 

sua cor à medida que a solução é refluxada. Notou-se também a evolução de 

gás, correspondente ao nitrogênio eliminado do intermediário instável, o que 

formou o tiirano com rendimentos de 80% em relação à tiofenchona. 

 Este tiirano foi dessulfurizado por refluxo em tolueno com PPh3, o que 

formou a olefina O4O4O4O4 com um rendimento de 53%, sob a forma de um óleo 

amarelo claro. A análise por RMN de 1H deste óleo revela e existência de dois 

picos em 6,13 e 6,15 ppm, de intensidades 42 e 58%, respectivamente, 

identificados como referentes aos hidrogênios olefínicos dos isômeros Z e E 

de O4O4O4O4. 
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3.2. Síntese dos3.2. Síntese dos3.2. Síntese dos3.2. Síntese dos 1,2 1,2 1,2 1,2----dioxetanos D1 a D4dioxetanos D1 a D4dioxetanos D1 a D4dioxetanos D1 a D4    

3.2.1. Síntese dos 1,23.2.1. Síntese dos 1,23.2.1. Síntese dos 1,23.2.1. Síntese dos 1,2----dioxetanos D1a, D1b, D1c e D1ddioxetanos D1a, D1b, D1c e D1ddioxetanos D1a, D1b, D1c e D1ddioxetanos D1a, D1b, D1c e D1d    

 A fotooxigenação da mistura de olefinas E e Z de O1O1O1O1 foi realizada em 

CDCl3 a -20oC com meso-TPP como sensibilizador, e procedeu de forma 

rápida com rendimento de 33% após purificação por cromatografia a 

temperatura ambiente. Foi obtido um óleo amarelo-claro que mostrou ser 

uma mistura de 4 diastereoisômeros, já que a adição de oxigênio singlete, 

sempre syn, para cada olefina gera um composto diferente se for feita na 

forma endo ou exo. Deste modo, cada olefina produziu 2 diastereoisômeros. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 31313131: Síntese dos quatro diastereoisômeros do 1,2-dioxetano D1D1D1D1. 

 O espectro de RMN de 1H revela a presença de 4 picos com 

intensidades distintas entre 5,4 e 6,1 ppm, região em que seriam esperados 

os sinais do hidrogênio ligado diretamente ao anel dioxetânico. Os 

resultados dos espectros de RMN estão mostrados na Tabela 1. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 1111: Sinais de RMN e quantidades relativas para a série de 1,2-dioxetanos obtidos pela 

fotooxigenação da mistura contendo 68% de O1aO1aO1aO1a e 32% de O1bO1bO1bO1b. 

1,21,21,21,2----

DioxetanoDioxetanoDioxetanoDioxetano    
ConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguraçãoaaaa    

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

relativarelativarelativarelativabbbb    

Sinal de Sinal de Sinal de Sinal de 1111H do H H do H H do H H do H 

dioxetânico (ppm)dioxetânico (ppm)dioxetânico (ppm)dioxetânico (ppm)    

Sinal de Sinal de Sinal de Sinal de 13131313C dos C C dos C C dos C C dos C 

dioxetânicos (ppm)dioxetânicos (ppm)dioxetânicos (ppm)dioxetânicos (ppm)    

 C3 C4 

D1aD1aD1aD1a    3S,4R 62,9% 5,43 98,18 109,41 

D1bD1bD1bD1b    3R,4S 27,8% 5,52 98,78 111,20 

D1cD1cD1cD1c    3R,4R 7,8% 5,82 99,72 107,93 

D1dD1dD1dD1d    3S,4S 1,3% 6,05 100,72 106,95 

Condições da fotooxigenação: CDCl3, TPP, -20oC. aConfiguração absoluta dos carbonos do 

anel dioxetânico: 3, ligado ao grupo metoxi e 4, pertencente ao grupo fenchílico. 
bResultados obtidos pela integração dos sinais de 1H. 

 

 Foi feita a seguir a fotooxigenação da olefina O1aO1aO1aO1a (separada de O1bO1bO1bO1b 

por cromatografia) em CH2Cl2 a -20oC e com azul de metileno como 

sensibilizador. Foram obtidos 2 1,2-dioxetanos, o que já era esperado, já 

que a adição do oxigênio singlete à olefina pode ocorrer de maneira endo ou 

exo (Esquema 32). Neste caso a adição deve acontecer preferencialmente de 

forma exo, devido a um menor impedimento estérico pelo grupo fenchila 

nesta situação. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 32323232: Adição do oxigênio singlete à olefina O1aO1aO1aO1a por duas vias: a) adição exo; b) 
adição endo. 

 A análise do espectro de RMN de 1H dos 1,2-dioxetanos formados 

revela a presença de 2 picos indicativos da formação de 1,2-dioxetanos, um 

em 5,467 ppm com 73.7%, atribuído a D1aD1aD1aD1a,,,, e outro pico em 5,542 ppm com 

26.3%, atribuído a D1bD1bD1bD1b. A razão exo/endo é de 1:0,36 , o que mostra a 
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preferência pelo ataque exo. Os picos de RMN de 1H da região de metoxi 

também podem ser observados, em 3,456 e 3,449 ppm com a proporção 

1:0,35. 

 O espectro de RMN de 13C mostra os picos dioxetânicos de D1aD1aD1aD1a em 

109,46 e 98,16 ppm, e para D1bD1bD1bD1b em 111,26 e 98,73 ppm. Os resultados se 

encontram resumidos na Tabela 2. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 2222: Sinais de RMN e quantidades relativas de formação para os 1,2-dioxetanos D1aD1aD1aD1a e 

D1bD1bD1bD1b obtidos pela fotooxigenação da olefina O1aO1aO1aO1a. 

1,21,21,21,2----

DioxetanoDioxetanoDioxetanoDioxetano    
ConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguraçãoaaaa    

QQQQuantidade uantidade uantidade uantidade 

relativarelativarelativarelativabbbb    

Sinal de Sinal de Sinal de Sinal de 1111H do H H do H H do H H do H 

dioxetânico (ppm)dioxetânico (ppm)dioxetânico (ppm)dioxetânico (ppm)    

Sinal de Sinal de Sinal de Sinal de 13131313C dos C C dos C C dos C C dos C 

dioxetânicos (ppm)dioxetânicos (ppm)dioxetânicos (ppm)dioxetânicos (ppm)    

 C3C3C3C3    C4C4C4C4    

D1aD1aD1aD1a    3S,4R 73,7% 5,47 98,16 109,46 

D1bD1bD1bD1b    3R,4S 26,3% 5,54 98,73 111,26 

Condições da fotooxigenação: CH2Cl2, azul de metileno, -20oC. aConfiguração absoluta dos 

carbonos do anel dioxetânico: 3, ligado ao grupo metoxi e 4, pertencente ao grupo 

fenchílico. bResultados obtidos pela integração dos sinais de 1H do H dioxetânico. 

 

 Finalmente, foi feita a fotooxigenação da olefina O1O1O1O1bbbb, em CH2Cl2 a -

20oC e com azul de metileno como sensibilizador. Foram obtidos dois 1,2-

dioxetanos, o que, como no caso da fotooxigenação de O1aO1aO1aO1a, ocorre devido à 

possibilidade de ataque endo ou exo pelo oxigênio singlete (Esquema 33). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 33333333: adição do oxigênio singlete à olefina O1bO1bO1bO1b por duas vias: a) adição exo; b) 
adição endo. 

 No espectro de RMN de 1H foram observados dois picos relativos ao 

hidrogênio diretamente ligado ao anel dioxetânico, um em 5,870 ppm com 

80,5% de abundância, que é relativo ao 1,2-dioxetano D1cD1cD1cD1c, e outro em 6,105 
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ppm, com abundância 19,5%, atribuído ao 1,2-dioxetano D1dD1dD1dD1d. A relação 

entre exo/endo é de 1:0,24. Os picos de RMN de 1H da região de metoxi 

também podem ser observados, em 3,446 e 3,466 ppm. 

 O espectro de RMN de 13C mostra os picos dioxetânicos de D1D1D1D1cccc em 

108,07 e 99,94 ppm, e para D1D1D1D1dddd em 106,94 e 100,72 ppm. Os resultados se 

encontram resumidos na Tabela 3. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 3333: Sinais de RMN e quantidades relativas para os 1,2-dioxetanos D1D1D1D1cccc e D1D1D1D1dddd obtidos 

pela fotooxigenação da olefina O1O1O1O1bbbb. 

1,21,21,21,2----

DioxetanoDioxetanoDioxetanoDioxetano    

ConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguraçãoaaaa    Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

relativarelativarelativarelativabbbb    

Sinal de Sinal de Sinal de Sinal de 1111H do H H do H H do H H do H 

dioxetânico (ppm)dioxetânico (ppm)dioxetânico (ppm)dioxetânico (ppm)    

Sinal de Sinal de Sinal de Sinal de 13131313C dos C C dos C C dos C C dos C 

dioxetânicos (ppm)dioxetânicos (ppm)dioxetânicos (ppm)dioxetânicos (ppm)    

 C3C3C3C3    C4C4C4C4    

D1cD1cD1cD1c    3R,4R 80,5% 5,87 99,94 108,07 

D1dD1dD1dD1d    3S,4S 19,5% 6,10 100,72 106,94 

Condições da fotooxigenação: CH2Cl2, azul de metileno, -20oC. aConfiguração absoluta dos 

carbonos do anel dioxetânico: 3, ligado ao grupo metoxi e 4, pertencente ao grupo 

fenchílico. bResultados obtidos pela integração dos sinais de 1H do H dioxetânico. 



 65 

3.2.2. Síntese dos 1,23.2.2. Síntese dos 1,23.2.2. Síntese dos 1,23.2.2. Síntese dos 1,2----dioxetanos D2 e D3dioxetanos D2 e D3dioxetanos D2 e D3dioxetanos D2 e D3    

 A síntese de D2D2D2D2 foi realizada a partir da fotooxigenação da olefina O2O2O2O2 

em CDCl3 a -20oC com meso-TPP como sensibilizador. Foi borbulhada uma 

corrente de O2 seco ao mesmo tempo que o sistema foi irradiado por duas 

lâmpadas de mercúrio. O progresso da reação foi controlado por CCD a 5oC, 

e a formação de 1,2-dioxetano foi evidenciada borrifando-se uma solução 

ácida de KI diretamente na placa de CCD, ocorrendo a formação de uma 

mancha marrom sob aquecimento brando, indicando a presença de um 

composto peroxídico. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 34343434: Síntese do 1,2-dioxetano D2D2D2D2. 

 O 1,2-dioxetano formado foi purificado por cromatografia de camada 

radial e D2D2D2D2 foi obtido puro com um rendimento de 68%, sob a forma de um 

óleo levemente amarelado. Observa-se no espectro de RMN de 1H (Figura 3) 

sinais em 3,21 e 3,12 com intensidade de 33 e 66% respectivamente, 

correspondentes ao sinal do grupo metoxi ligado ao anel dioxetânico. O 

mesmo padrão para estes sinais aparece em 3,93 e 3,98, sendo desta vez 

sinais relativos ao grupo metoxi ligados ao anel aromático. Era esperada a 

formação de 4 isômeros de D2D2D2D2, já que a adição do oxigênio singlete foi feita 

à mistura de E- e Z-O2O2O2O2, porém, observando-se os espectros de RMN de 1H, 

há somente indicação da formação de dois isômeros com razão 1:2. O 

espectro de RMN de 13C, apesar de bastante complexo, indica a presença de 
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3 picos na região entre 102,4 e 104,0, onde aparecem sinais de carbono do 

anel dioxetânico, o que poderia ser uma evidência de que realmente são 

formados mais do que 2 isômeros, que entretanto não podem ser 

identificados através da análise do espectro de RMN de 1H. 

Figura Figura Figura Figura 3333: : : : Região do espectro de RMN de 1H do 1,2-dioxetano D2D2D2D2, mostrando a região onde 

são observados os sinais dos grupos metoxi.    

 A comprovação da estrutura de D2D2D2D2 foi realizada mediante sua 

termólise e consequente obtenção de espectro de RMN de 1H dos produtos 

de decomposição. Observou-se a decomposição do composto em fenchona e 

3-metoxibenzoato de metila, exatamente os produtos de clivagem térmica 

esperados. 

 A síntese de D3D3D3D3 foi feita de maneira análoga à de D2D2D2D2, igualmente em 

CDCl3 a -20oC e com meso-TPP como sensibilizador, e a detecção do 

produto formado foi feita igualmente através do borrifamento de solução de 

KI na placa de CCD obtida. O rendimento do produto obtido após purificação 

por cromatografia em coluna foi de 89%, sendo o 1,2-dioxetano obtido sob a 

forma de um óleo levemente amarelado. 
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EEEEsquema squema squema squema 35353535: Síntese do 1,2-dioxetano D3D3D3D3. 

 A análise do espectro de RMN de 1H (Figura 4) revela a presença de 3 

sinais do grupo metoxi ligado ao anel dioxetânico, o que poderia ser 

indicativo da formação de três isômeros com proporção 1:0,97:0,78. 

Figura Figura Figura Figura 4444: : : : Região do espectro de RMN de 1H do 1,2-dioxetano D3D3D3D3, mostrando picos 

atribuídos ao grupo metoxi.    

 A análise do espectro de RMN de 13C indica a presença de três picos 

entre 102,3 e 103,9 ppm, relativos aos carbonos do anel dioxetânico, porém, 

entre 48,5 e 50,0 ppm, onde saem os sinais do grupo metoxi ligado ao anel 

dioxetânico, existem 4 sinais. Este poderia ser um indicativo da formação 

dos 4 isômeros, que entretanto são dificilmente identificáveis e atribuídos 

tanto nos espectros de RMN de 1H quanto no de 13C. 
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3.2.3. Tentativa de síntese de D43.2.3. Tentativa de síntese de D43.2.3. Tentativa de síntese de D43.2.3. Tentativa de síntese de D4    

 A fotooxigenação de olefinas é uma rota eficiente para a formação de 

1,2-dioxetanos somente quando esta olefina é rica em elétrons, o que 

permite a reação de cicloadição [2+2] com o oxigênio singlete. No caso de 

D1D1D1D1, D2D2D2D2 e D3D3D3D3, a fotooxigenação se mostrou eficiente como método sintético 

devido à presença de um grupo metoxi, doador de elétrons, diretamente 

ligado às olefinas de partida. No caso de D4D4D4D4, a olefina de partida O4O4O4O4 não 

apresenta o grupo metoxi ligado, nem nenhum outro grupo doador de 

elétron, porém mesmo assim foi feita uma tentativa de fotooxigenação. 

 O procedimento de fotooxigenação foi realizado em CDCl3 como 

solvente e meso-TPP como sensibilizador, a -20oC. Após 8 horas de reação 

não se observou, por CCD, a formação de nova mancha indicando a 

formação de algum produto, e nem se observou consumo da olefina de 

partida. Julgando-se 8 horas um período suficiente para que houvesse um 

mínimo de transformação, o procedimento de fotooxigenação da olefina O4O4O4O4 

foi considerado ineficiente como rota sintética para o 1,2-dioxetano D4D4D4D4. 

 O outro método sintético testado para a síntese de D4D4D4D4 foi o método de 

Kopecky7. Neste caso, este procedimento envolveu a reação entre a olefina 

O4O4O4O4, solução de peróxido de hidrogênio anidro em éter e 1,3-dibromo-5,5-

dimetilhidantoína (DBH). Neste meio reacional, o DBH, adicionado em 

pequenas porções, age como fonte de bromo positivo, e o ataque da olefina 

O4O4O4O4 a este produziria o íon bromônio. O subsequente ataque nucleofílico do 

peróxido de hidrogênio a um dos carbonos do íon bromônio formaria o 

composto β-bromo-hidroperóxido. A regioseletividade deste processo deve 
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seguir a regra de Markovnikov, e o produto majoritário a ser formado seria 

aquele pela etapa representada no Esquema 36 como a. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 36363636: Síntese do β-bromo-hidroperóxido. 

 O que se observou foi que a adição de 0,5 equivalentes de DBH não foi 

suficiente para o consumo total de O4O4O4O4, deste modo foram adicionados mais 

0,5 equivalentes, o que resultou no consumo total, controlado por CCD, de 

O4O4O4O4. Observou-se a formação de várias manchas peroxídicas, e estas frações 

peroxídicas foram separadas das outras não-peroxídicas existentes no meio 

reacional, e unidas em uma fração só que se apresentava sob a forma de um 

óleo incolor. A análise de RMN de 1H se mostrou complexa demais para ser 

interpretada, e desta forma deu-se continuidade à síntese. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 37373737: Síntese do 1,2-dioxetano D4D4D4D4. 

 A segunda etapa do método de Kopecky consiste em uma ciclização 

catalisada, no caso de 1,2-dioxetanos tri-substituídos, por KOH (Esquema 

37). Deste modo, a fração peroxídica purificada foi agitada em condições de 
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catálise de transferência de fase em CH2Cl2 com solução aquosa de KOH 2,0 

M. Após 1 hora de reação, não se observou a formação de novos produtos 

por CCD. Mesmo assim, uma alíquota da fase orgânica foi adicionada a uma 

solução de dibromoantraceno em tolueno a 80oC, para que a termólise do 

possível D4D4D4D4 formado se tornasse visível devido à emissão de luz, o que de 

fato não foi observado. 
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3.3. Decomposição unimolecular dos 1,23.3. Decomposição unimolecular dos 1,23.3. Decomposição unimolecular dos 1,23.3. Decomposição unimolecular dos 1,2----dioxetanos D1, D2 e D3dioxetanos D1, D2 e D3dioxetanos D1, D2 e D3dioxetanos D1, D2 e D3    

3.3.1. Decomposição de D13.3.1. Decomposição de D13.3.1. Decomposição de D13.3.1. Decomposição de D1    

 O 1,2-dioxetano D1D1D1D1 foi obtido sob 3 formas diferentes: uma mistura 

dos 4 diastereoisômeros D1aD1aD1aD1a----dddd; uma mistura dos diastereoisômeros D1aD1aD1aD1a e 

D1bD1bD1bD1b; e uma mistura dos diastereoisômeros D1cD1cD1cD1c e D1dD1dD1dD1d. Esta divisão teve 

como objetivo a tentativa de se observar diferentes graus de estabilidade 

térmica em função das diferentes configurações do 1,2-dioxetano D1D1D1D1. 

 Foi realizado um estudo de estabilidade térmica das misturas de D1D1D1D1 

pelo método de cinéticas isotérmicas. Neste método, a velocidade de 

decomposição unimolecular foi observada e a constante de velocidade 

observada (kobs) foi determinada em várias temperaturas, em tolueno puro ou 

solução de dibromoantraceno em tolueno, o que torna a fraca emissão 

triplete mais intensa, se necessário. As constantes de velocidade observadas 

na decomposição de D1D1D1D1 em várias temperaturas obtidas de no mínimo três 

experimentos se encontram listadas na Tabela 4. 

 A obtenção dos parâmetros de ativação para a decomposição 

unimolecular de D1D1D1D1 foi feita através da análise de dois tipos de gráficos: a) 

de Arrhenius, que representa ln kobs vs. 1/T, e de cujo coeficiente angular se 

obtém o valor da entalpia de ativação (Ea); b) de Eyring, que consiste em ln 

(kobs/T) vs. 1/T, de onde são obtidos o valor da entalpia de ativação (∆H≠) a 

partir do coeficiente angular e o valor da entropia de ativação (∆S≠) a partir 

do intercepto (Figuras 5 a 7). O valor da energia livre de Gibbs de ativação 

(∆G≠) a 25oC foi obtido a partir da Equação 1. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 4444: Constantes de velocidade de decomposição unimolecular das misturas de 1,2-

dioxetanos D1D1D1D1. 

1,21,21,21,2----DioxetanoDioxetanoDioxetanoDioxetano    T (T (T (T (ooooC)C)C)C)    kkkkobsobsobsobs x 10 x 10 x 10 x 103333 (s (s (s (s----1111))))    

86,2 9,6 ± 0,9 

79,3 6,4 ± 0,1 

74,1 2,9 ± 0,2 

D1aD1aD1aD1a----dddda    

69,2 1,6 ± 0,3 

   

86,2 6,6 ± 0,2 

80,5 4,2 ± 0,1 

76,2 2,7 ± 0,3 

72,7 1,7 ± 0,1 

D1aD1aD1aD1a----bbbbb    

67,5 1,0 ± 0,1 

   

94,4 6,5 ± 1,0 

85,4 2,4 ± 0,1 

D1cD1cD1cD1c----ddddc    

78,8 1,0 ± 0,1 
a Tolueno, [D1aD1aD1aD1a----dddd] = 2,2 mM; b tolueno, [DBA] = 0,025 mM, [D1aD1aD1aD1a----bbbb] = 0,0178 mM; c 

tolueno, [DBA] = 0,025 mM, [D1cD1cD1cD1c----dddd] = 0,888 mM. 

 

 

 
Equação Equação Equação Equação 1111 
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Figura Figura Figura Figura 5555: Gráficos de Arrhenius (a) e de Eyring (b) obtidos para a decomposição térmica da 

mistura de 1,2-dioxetanos D1aD1aD1aD1a----dddd. Condições: tolueno, [D1aD1aD1aD1a----dddd] = 2,2 mM. 

 

Figura Figura Figura Figura 6666: Gráficos de Arrhenius (a) e de Eyring (b) obtidos para a decomposição térmica da 

mistura de 1,2-dioxetanos D1aD1aD1aD1a----bbbb. Condições: tolueno, [DBA] = 0,025 mM, [D1aD1aD1aD1a----bbbb] = 

0,0178 mM. 

 

Figura Figura Figura Figura 7777: Gráficos de Arrhenius (a) e de Eyring (b) obtidos para a decomposição térmica da 

mistura de 1,2-dioxetanos D1cD1cD1cD1c----dddd. Condições: tolueno, [DBA] = 0,025 mM, [D1D1D1D1cccc----dddd] = 0,888 

mM. 
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 Os valores dos parâmetros de ativação para as misturas de 1,2-

dioxetanos D1D1D1D1 se encontram listados na Tabela 5: 

Tabela Tabela Tabela Tabela 5555: Parâmetros de ativação obtidos para a decomposição unimolecular de D1D1D1D1.    

1,21,21,21,2----DioxetanoDioxetanoDioxetanoDioxetano    EEEEaaaa (kcal.mol (kcal.mol (kcal.mol (kcal.mol----1111))))    ∆∆∆∆HHHH≠≠≠≠ (kcal.mol (kcal.mol (kcal.mol (kcal.mol----1111))))    ∆∆∆∆SSSS≠≠≠≠ (cal.mol (cal.mol (cal.mol (cal.mol----1111.K.K.K.K----1111))))    ∆G∆G∆G∆G≠≠≠≠ a 25 a 25 a 25 a 25ooooC C C C 

(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol----1111))))    

D1aD1aD1aD1a----ddddaaaa    26,95 ± 2,23 26,26 ± 2,23 5,54 ± 0,66 24,61 ± 3,60 

D1aD1aD1aD1a----bbbbbbbb    26,43 ± 0,49 25,74 ± 0,05 3,02 ± 0,08 24,84 ± 0,67 

D1cD1cD1cD1c----ddddcccc    22,87 ± 1,69 22,08 ± 3,18 -9,31  ± 2,19 24,81 ± 6,83 

a Tolueno, [D1aD1aD1aD1a----dddd] = 2,2 mM; b tolueno, [DBA] = 0,025 mM, [D1aD1aD1aD1a----bbbb] = 0,0178 mM; c 

tolueno, [DBA] = 0,025 mM, [D1cD1cD1cD1c----dddd] = 0,888 mM. 

 

 A exatidão dos valores dos parâmetros de ativação varia para todos os 

casos. Para a decomposição de D1cD1cD1cD1c----dddd, como havia muito pouco produto 

disponível, os experimentos foram feitos com baixas intensidades de 

emissão e em apenas 3 temperaturas diferentes. Estes dois fatores induzem 

erros grandes que devem ser levados em conta em uma análise que envolva 

a comparação entre os valores listados. 
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3.3.3.3.3.3.3.3.2. Estabilidade térmica de D2 e D32. Estabilidade térmica de D2 e D32. Estabilidade térmica de D2 e D32. Estabilidade térmica de D2 e D3    

 Devido a limitações experimentais, não foi possível aplicar o método 

de cinéticas isotérmicas, como foi usado no caso de D1D1D1D1, para a determinação 

dos parâmetros de ativação para a decomposição unimolecular de D2D2D2D2 e D3D3D3D3. A 

temperatura máxima de operação da cela do fluorímetro é de 98oC, e nesta 

temperatura não foi possível determinar com precisão a constante de 

velocidade do processo de emissão de luz decorrente da decomposição 

térmica de D2D2D2D2 e D3D3D3D3. 

 Deste modo, foi feito o estudo de estabilidade térmica em um aparelho 

de Differential Scanning Calorimetry (DSC) pelo grupo de pesquisa do Dr. H. 

J. Flammersheim, da Universidade de Jena, Alemanha. Esta técnica 

termoanalítica envolve a medida da diferença de quantidade de calor 

necessária para que se aqueça uma amostra em relação a uma referência, a 

uma determinada temperatura. O que se mede, portanto, é o fluxo de calor 

em função do tempo, o que fornece, através de tratamento matemático, 

valores de entalpia de ativação (Ea) e de calor total de reação. 

 Para o estudo de DSC de D2D2D2D2 e D3D3D3D3, foi impossível fazer um tratamento 

matemático que considerasse apenas uma reação de decomposição, sendo 

necessário que se supusesse a ocorrência simultânea de 2 reações, e com 

este artifício, o coeficiente de correlação é de 0,999. A necessidade do uso 

deste artifício matemático pode ser originada do fato que os diferentes 

diastereoisômeros em cada mistura de D2D2D2D2 e D3D3D3D3 tenham propriedades 

diferentes, o que é plenamente plausível. 
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 Deste modo, determinou-se a porcentagem de participação da reação 

no sistema, ou seja, o quanto cada uma das reações está presente no 

mesmo, a entalpia de ativação (Ea) para cada reação que participa no sistema, 

assim como o calor total de reação para cada 1,2-dioxetano. Os valores se 

encontram listados na Tabela 6: 

Tabela Tabela Tabela Tabela 6666: Valores de Ea e calor total de reação para D2D2D2D2 e D3D3D3D3, obtidos por DSC.    

1,21,21,21,2----DioxetanoDioxetanoDioxetanoDioxetano    Participação Participação Participação Participação 

da reaçãoda reaçãoda reaçãoda reação    

Ea (kcal.molEa (kcal.molEa (kcal.molEa (kcal.mol----1111))))    Calor total de reação Calor total de reação Calor total de reação Calor total de reação 

(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol----1111))))    

35,8% 24,66 D2D2D2D2    

64,2% 26,29 

86,38 ± 0,86 

38,1% 28,08 D3D3D3D3    

61,9% 26,94 

81,60 ± 0,96 

Experimentos realizados em 1-acetilnaftaleno, taxa de aquecimento de 8 K.min-1. 
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3.4. Decomposição induzida do 1,23.4. Decomposição induzida do 1,23.4. Decomposição induzida do 1,23.4. Decomposição induzida do 1,2----dioxetano D3dioxetano D3dioxetano D3dioxetano D3    

3.4.1. 3.4.1. 3.4.1. 3.4.1. Estudos cinéticos da decomposiçãEstudos cinéticos da decomposiçãEstudos cinéticos da decomposiçãEstudos cinéticos da decomposição de D3 induzida por fluoretoo de D3 induzida por fluoretoo de D3 induzida por fluoretoo de D3 induzida por fluoreto    

 A desproteção do grupo silil de D3D3D3D3 em meio aprótico por solução de 

fluoreto de tetrabutilamônio (TBAF) forma um fenolato, e a presença da carga 

negativa induz a uma clivagem do anel dioxetânico e consequente formação 

de fragmentos carbonílicos em estado excitado singlete, que decaem para o 

estado fundamental emitindo luz (Esquema 38). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 38383838: Decomposição induzida por TBAF (fluoreto de tetrabutilamônio) do 1,2-

dioxetano DDDD3333. 

 A energética do processo de clivagem faz com que seja formado o 

fenolato do éster 3-hidroxibenzoato de metila no estado excitado singlete, 

sendo que a emissão decorrente do mesmo apresenta a coloração azul 

característica da fluorescência deste composto. 

 Foi feito um estudo onde se determinou a constante de velocidade 

observada (kobs) da emissão de luz em diversas concentrações de TBAF 

(Tabela 7). 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 7777: Constantes de velocidade observada para a emissão de luz induzida de DDDD3333 em 

função da concentração de TBAF.    

[TBAF] x 10[TBAF] x 10[TBAF] x 10[TBAF] x 103333 (M) (M) (M) (M)    kkkkobsobsobsobs x 10 x 10 x 10 x 103333 (s (s (s (s----1111))))    

0,0333 0,9 ± 0,2 

0,0832 0,9 ± 0,2 

0,166 0,85 ± 0,02 

0,333 1,20 ± 0,07 

0,832 1,7 ± 0,1 

1,66 2,46 ± 0,03 

3,33 2,8 ± 0,1 

8,32 3,3 ± 0,1 

16,6 3,7 ± 0,1 

33,3 3,9 ± 0,2 

41,0 4,1 ± 0,1 

50,0 3,9 ± 0,2 

66,0 3,9 ± 0,2 

Condições: THF seco, 20oC, [D3D3D3D3] = 2,04 x 10-5 M. 

    

Figura Figura Figura Figura 8888: : : : Dependência da constante de velocidade observada da emissão de luz induzida de 

D3D3D3D3 com a concentração de TBAF. Condições: THF seco, 20oC, [D3D3D3D3] = 2,04 x 10-5 M. 

 Conforme se observa no gráfico da Figura 8, a constante de velocidade 

em função da concentração de TBAF aumenta até que se estabiliza em um 

patamar. Uma explicação para este fato é que com uma concentração tão alta 

de TBAF, a velocidade de desproteção do grupo silil de D3D3D3D3 é tão grande que 

este processo deixa de ser a etapa limitante para a cinética de emissão de 
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luz. Presume-se que o valor máximo de kobs em altas concentrações de TBAF 

corresponda à constante de velocidade de transferência eletrônica dentro do 

fenolato de D3D3D3D3, kET. Através do gráfico, o valor de kET pode ser determinado, 

e foi obtido o valor de (3,9 ± 0,1) x 10-3 s-1. 

Figura Figura Figura Figura 9999: : : : Região de dependência linear da constante de velocidade observada com a 

concentração de TBAF. Condições: THF seco, 20oC, [D3D3D3D3] = 2,04 x 10-5 M.    

 Na região de concentrações de TBAF até 1,66 x 10-2 M, observa-se 

uma dependência linear entre kobs e [TBAF] (Figura 9), de onde pode ser 

extraída uma constante bimolecular referente ao processo de desproteção do 

grupo silil pelo fluoreto (kF). Segundo a equação da reta, o valor deste 

constante de velocidade é kF = 1,08 ± 0,02 M-1.s-1. 
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3.4.3.4.3.4.3.4.2222. Parâmetros de ativação na decompos. Parâmetros de ativação na decompos. Parâmetros de ativação na decompos. Parâmetros de ativação na decomposição induzida por fluoreto ição induzida por fluoreto ição induzida por fluoreto ição induzida por fluoreto 

de D3de D3de D3de D3    

 Foram realizados experimentos para se determinar os parâmetros de 

ativação para o processo de transferência eletrônica dentro do fenolato do 

1,2-dioxetano D3D3D3D3. Para isto, foram determinadas, em várias temperaturas, as 

constantes de velocidade de emissão de luz provocadas pela adição de TBAF 

a uma solução de D3D3D3D3, em condições onde se observa cineticamente o 

processo de transferência eletrônica. Para isto, foram feitos experimento com 

[TBAF] = 50 mM (Tabela 8). 

Tabela Tabela Tabela Tabela 8888: Constante de velocidade observada da emissão de luz em função da temperatura 

para a decomposição induzida de D3D3D3D3    por TBAF.    

T (T (T (T (ooooC)C)C)C)    kkkkobsobsobsobs x 10 x 10 x 10 x 103333 (s (s (s (s----1111))))    

9,4 1,32 ± 0,06 

14,8 2,68 ± 0,07 

25,5 9,46 ± 0,11 

30,5 17,7 ± 0,21 

35,2 29,9 ± 0,07 

40,5 51,1 ± 0,92 

Condições: THF seco, [D3D3D3D3] = 2,04 x 10-5 M, [TBAF] = 50 mM. 

 

 Os parâmetros de ativação foram obtidos através da análise dos 

gráficos de Arrhenius e Eyring, conforme anteriormente descrito para a 

termólise de D1D1D1D1 na seção 3.3.1, e os valores obtidos foram: Ea = 21,0 ± 0,1 

kcal.mol-1, ∆H≠ = 20,4 ± 0,1 kcal.mol-1, ∆S≠ = 0,656 ± 0,006 cal.mol-1.K-1, 

∆G≠ a 25oC = 20,2 ± 0,2 kcal.mol-1. 
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3.4.3. Rendimentos quânticos e espectro de emissão na decomposição 3.4.3. Rendimentos quânticos e espectro de emissão na decomposição 3.4.3. Rendimentos quânticos e espectro de emissão na decomposição 3.4.3. Rendimentos quânticos e espectro de emissão na decomposição 

induzida de D3induzida de D3induzida de D3induzida de D3    

 Foram realizados experimentos de emissão de luz induzida pela 

desproteção do gatilho silil de D3D3D3D3 com fluoreto de tetrabutilamônio (TBAF). O 

espectro de emissão medido para a quimiluminescência (Figura 10) 

apresenta um máximo de emissão em 466 nm, que é correspondente ao 

espectro de fluorescência do fenolato do 3-hidroxibenzoato de metila161. 

Figura Figura Figura Figura 10101010: Espectro de emissão da reação de D3D3D3D3 com solução de TBAF. Condições: THF, 

20oC, [D3D3D3D3] = 2,04 x 10-5 M, [TBAF] = 50 mM. 

 A quantidade total de luz emitida pela decomposição induzida de D3D3D3D3 

foi determinada obtendo-se a área total sobre a curva no ensaio cinético de 

emissão, descontada a linha base. Os rendimentos quânticos singlete em 

diferentes concentrações de TBAF (Tabela 9) foram determinados segundo a 

Equação 2: 

 
Equação Equação Equação Equação 2222    
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 O fator ∫Idt é a área total abaixo da curva de emissão, FCF é o fator de 

calibração da fotomultiplicadora (obtido pela calibração com o sistema 

luminol); FCF é o fator de correção da fotomultiplicadora, que para o 

comprimento de onda de emissão observado (λmáx = 466 nm) é de 1,09; n é 

o número de mols de 1,2-dioxetano utilizado na reação; ΦF é o rendimento 

quântico de fluorescência da espécie emissora, neste caso o fenolato do 3-

hidroxibenzoato de metila, igual a 0,23. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 9999: Rendimentos quânticos singlete (Φs) e quimiluminescente (ΦCL) da desproteção de 

D3D3D3D3 por TBAF. 

[TBAF] (M)[TBAF] (M)[TBAF] (M)[TBAF] (M)    ΦΦΦΦSSSS x 10 x 10 x 10 x 102222    ((((E.molE.molE.molE.mol----1111))))    ΦΦΦΦCLCLCLCL x 10 x 10 x 10 x 102222    ((((E.molE.molE.molE.mol----1111))))    

3,3 x 10-5 2,02 ± 0,07 0,46 ± 0,01 

8,3 x 10-5 1,6 ± 0,4 0,4 ± 0,1 

1,6 x 104 1,92 ± 0,01 0,44 ± 0,01 

3,3 x 10-4 3,2 ± 0,3 0,7 ± 0,1 

8,3 x 10-4 3,12 ± 0,16 0,72 ± 0,04 

1,6 x 10-3 3,17 ± 0,16 0,73 ± 0,04 

3,3 x 10-3 3,1 ± 0,5 0,7 ± 0,1 

8,3 x 10-3 5,4 ± 0,1 1,32 ± 0,04 

1,6 x 10-2 6,33 ± 0,14 1,46 ± 0,04 

5,0 x 10-2 5,9 1,4 

Condições: [D3D3D3D3] = 2,04 x 10-5 M, THF, 20oC. 
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3.4.3.4.3.4.3.4.4. 4. 4. 4. Observação direta da cinética da reação entre um intermediário Observação direta da cinética da reação entre um intermediário Observação direta da cinética da reação entre um intermediário Observação direta da cinética da reação entre um intermediário 

de alta energia e o ativador no sistema peróxide alta energia e o ativador no sistema peróxide alta energia e o ativador no sistema peróxide alta energia e o ativador no sistema peróxi----oxalatooxalatooxalatooxalato    

 Foram realizados experimentos com a reação entre cloreto de oxalila 

(C2O2Cl2) e peróxido de hidrogênio (H2O2) em acetato de etila, onde após um 

tempo determinado da mistura destes dois reagentes em solução, foi 

injetada uma solução de 9,10-difenilantraceno (DPA), um ativador (ACT) 

muito utilizado na reação peróxi-oxalato. Observou-se um pico de emissão 

de luz, onde é atingido um máximo de intensidade, seguido pelo decaimento 

com uma constante de velocidade observada (kobs) muito rápida, porém 

mensurável (Figura 11, curva A). 

Figura Figura Figura Figura 11111111: : : : Cinética de emissão do sistema cloreto de oxalila, H2O2 e DPA em acetato de etila 

a 25oC. Curva A: adição de DPA  (1mM, concentração final) à mistura de reação (C2O2Cl2: 1 

mM, H2O2: 4 mM) após 150 s. Curva B: sistema completo (DPA: 1mM, C2O2Cl2: 1 mM, H2O2: 4 

mM) com todos os reagentes misturados inicialmente.    
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A intensidade de emissão inicial observada na adição com retardo de 

DPA mostrou-se ao menos uma ordem de grandeza maior do que a emissão 

máxima observada com o sistema completo, ou seja, quando todos os 

reagentes (cloreto de oxalila, H2O2 e DPA) foram misturados no início (Figura 

11, curva B). 

 Estes resultados iniciais indicam que a reação do cloreto de oxalila com 

peróxido de hidrogênio em acetato de etila leva à formação de um 

intermediário de alta energia (IAE), em um ou vários passos, com a constante 

de velocidade kR, o qual se acumula no meio reacional na ausência de 

ativador. O IAE se decompõe lentamente para produtos com uma constante 

de velocidade de decomposição (kD); porém, na adição com retardo do 

ativador, ocorre a reação entre este último e o IAE, com uma constante de 

velocidade catalisada (kCAT), levando à formação do ativador no seu estado 

eletronicamente excitado singlete e consequente emissão de luz (Esquema 

39). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 39393939: : : : Formação de um intermediário de alta energia (IAE) a partir da reação de 

C2O2Cl2 e H2O2 e possíveis reações deste.    
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Foram realizados experimentos sistemáticos com injeção retardada de 

solução de DPA em diferentes concentrações. O DPA é um dos ativadores 

mais utilizados no sistema peróxi-oxalato graças à sua grande eficiência na 

emissão de luz neste sistema, além de apresentar certas vantagens, como 

grande estabilidade e boa solubilidade em acetato de etila. A constante de 

velocidade do decaimento da emissão de luz (kobs) aumenta com a 

concentração de DPA (Tabela 10). 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 10101010: Constantes de velocidade observadas (kobs) obtidas para a adição com retardo de 

DPA. 

[DPA] x 10[DPA] x 10[DPA] x 10[DPA] x 104444 (M) (M) (M) (M)    kkkkobsobsobsobs (s (s (s (s----1111))))    

2,54 1,05 ± 0,013 

1,90 0,755 ± 0,026 

1,26 0,572 ± 0,034 

0,63 0,342 ± 0,030 

0,25 0,189 ± 0,009 

Condições: acetato de etila anidro, 20oC, atraso de 90 s na injeção de DPA, [C2O2Cl2] = 1 

mM, [H2O2] = 4 mM. 

Figura Figura Figura Figura 12121212: : : : Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a concentração de 

DPA. Condições: acetato de etila anidro, 20oC, atraso de 90 s na injeção de DPA, [C2O2Cl2] = 

1 mM, [H2O2] = 4 mM.    
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A dependência de kobs com a concentração do ativador mostra uma 

correlação linear (Figura 12), conforme esperado de uma cinética de pseudo-

primeira ordem. 

 
Equação Equação Equação Equação 3333    

 

Do ajuste da Equação 3 são obtidos a constante de decomposição 

unimolecular do IAE (kD) e a constante de velocidade da interação entre o IAE 

e o ACT (kCAT): kD = 0,0942 ± 0,0097 s-1; kCAT = 3740 ± 60 M-1.s-1 (R = 

0,9994). 
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3.4.5. 3.4.5. 3.4.5. 3.4.5. Estudos cinéticos da adição com retardo de diferentes ativadoresEstudos cinéticos da adição com retardo de diferentes ativadoresEstudos cinéticos da adição com retardo de diferentes ativadoresEstudos cinéticos da adição com retardo de diferentes ativadores    

 Foram feitos ensaios de injeção com retardo no sistema peróxi-oxalato 

com diferentes ativadores, possuindo diferentes potenciais de oxidação. É 

importante ressaltar que o manuseio de ativadores deve ser sempre feito 

com cuidado, sempre utilizando luvas, devido ao grande potencial 

carcinogênico destes compostos. 

 O rubreno (5,6,11,12-tetrafenilnaftaceno, RUB) é um ativador com um 

potencial de oxidação bastante baixo em comparação com os outros 

ativadores, e apresenta altos rendimentos de quimiluminescência no sistema 

peróxi-oxalato. Uma das particularidades do rubreno é que suas soluções 

são bastante difíceis de manusear. Em solução, o rubreno é fotooxidado 

facilmente, perdendo sua coloração laranja em minutos de exposição à luz. 

Além disso, a sua solubilidade em acetato de etila é muito baixa. 

 O perileno (PER), 9,10-bis-feniletinil-antraceno (BPEA) e antraceno 

(ANT) são ativadores que apresentam valores médios de potencial de 
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oxidação. 2,5-Difenil-oxazol apresenta um alto potencial de oxidação, e 

consequentemente os menores rendimentos de quimiluminescência no 

sistema peróxi-oxalato. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 11111111: Constantes de velocidade observadas para a adição com retardo de diversos 

ativadores ao sistema peróxi-oxalato.    

[RUB] x 10[RUB] x 10[RUB] x 10[RUB] x 106666 (M) (M) (M) (M)    kkkkobsobsobsobs x 10 x 10 x 10 x 101111 (s (s (s (s----1111))))    [PER] x 10[PER] x 10[PER] x 10[PER] x 106666 (M) (M) (M) (M)    kkkkobsobsobsobs x 10 x 10 x 10 x 101111 (s (s (s (s----1111))))    

5,05 10,1 ± 1,1 12,6 3,89 ± 0,11 

4,30 8,22 ± 0,45 10,1 3,04 ± 0,33 

5,54 6,01 ± 0,21 7,62 2,19 ± 0,41 

2,78 5,39 ± 0,43 5,10 1,67 ± 0,22 

2,02 3,93 ± 0,23 2,50 1,01 ± 0,01 

1,26 2,37 ± 0,34   

RUBRUBRUBRUB    

0,50 1,12 ± 0,11 

PERPERPERPER    

  

 

[BPEA] x 10[BPEA] x 10[BPEA] x 10[BPEA] x 105555 (M) (M) (M) (M)    kkkkobsobsobsobs x 10 x 10 x 10 x 101111 (s (s (s (s----1111))))    [ANT] x 10[ANT] x 10[ANT] x 10[ANT] x 105555 (M) (M) (M) (M)    kkkkobsobsobsobs x 10 x 10 x 10 x 101111 (s (s (s (s----1111))))    

7,51 2,32 ± 0,10 12,6 7,60 ± 0,51 

3,76 1,64 ± 0,09 6,31 4,39 ± 0,06 

1,88 0,98 ± 0,08 3,16 2,32 ± 0,14 

BPEABPEABPEABPEA    

0,75 0,37 ± 0,05 

ANTANTANTANT    

2,10 1,45 ± 0,08 

 

[PPO] x 10[PPO] x 10[PPO] x 10[PPO] x 103333 (M) (M) (M) (M)    kkkkobsobsobsobs x 10 x 10 x 10 x 102222 (s (s (s (s----1111))))       

3,78 2,60 ± 0,10    

1,09 1,245 ± 0,01    

0,95 0,631 ± 0,02    

0,47 0,368 ± 0,04    

PPOPPOPPOPPO    

0,24 0,260 ± 0,01    

Condições: acetato de etila anidro, 20oC, retardo de 90 s na injeção do ACT, [C2O2Cl2] = 1 

mM, [H2O2] = 4 mM. 
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a) b) 

c) d) 

e) 

 

Figura Figura Figura Figura 13131313: Dependência da constante de velocidade observada kobs com a concentração de 

ACT. Condições: acetato de etila anidro, 20oC, retardo de 90 s na injeção de ACT, [C2O2Cl2] 

= 1 mM, [H2O2] = 4 mM; a) rubreno, b) perileno, c) 9,10-bis-feniletinil-antraceno, d) 

antraceno, e) 2,5-difeniloxazol. 
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 Para todos os ativadores estudados (Tabela 11), foi observada uma 

correlação linear entre a constante de velocidade observada kobs e a 

concentração do ativador (Figura 13). Os valores de kD obtidos desta 

correlação variam entre 0,0044 e 0,094 s-1, sendo, conforme esperado, 

relativamente próximos considerando-se os erros intrínsecos destes ensaios 

cinéticos. Os valores de kCAT obtidos variam entre 172000 e e 63,5 M-1.s-1, 

com os valores mais altos obtidos para ativadores com menor potencial de 

oxidação, conforme esperado pelo mecanismo de quimiexcitação por 

transferência de elétron operante na reação peróxi-oxalato15. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 12121212: Valores de kD e kCAT obtidos para diversos ACTs. 

AtivadorAtivadorAtivadorAtivador    kkkkDDDD (s (s (s (s----1111))))    kkkkCATCATCATCAT (M (M (M (M----1111.s.s.s.s----1111))))    

RUBRUBRUBRUB    0,0267 ± 0,0126 172000 ± 6000 

PERPERPERPER    0,0303 ± 0,0029 28300 ± 1000 

DPADPADPADPA    0,0942 ± 0,0097 3740 ± 60 

BPEABPEABPEABPEA    0,0242 ±0,0050 2950 ± 160 

ANTANTANTANT    0,0103 ± 0,0105 6750 ± 210 

PPOPPOPPOPPO    0,0044 ± 0,0003 63,5 ± 0,2 
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3.4.6. 3.4.6. 3.4.6. 3.4.6. Determinação doDeterminação doDeterminação doDeterminação dossss parâmetros de ativação da interação do  parâmetros de ativação da interação do  parâmetros de ativação da interação do  parâmetros de ativação da interação do 

ativador com o intermedativador com o intermedativador com o intermedativador com o intermediário de alta energia do sistema peróxiiário de alta energia do sistema peróxiiário de alta energia do sistema peróxiiário de alta energia do sistema peróxi----oxalatooxalatooxalatooxalato    

 Visto que a determinação das energias de ativação envolvidas em uma 

reação pode ser feita por uma correlação entre a constante de velocidade e a 

temperatura, foi feito um estudo variando-se a metodologia original da 

adição com retardo de ativador, que permitisse a obtenção de parâmetros de 

ativação da interação entre o ativador e o intermediário de alta energia. 

 Foram determinadas as constantes de velocidade observada (kobs) para 

a adição com retardo de DPA nas temperaturas de 5, 10, 15, 20 e 25oC, e 

realizado o ajuste linear de kobs em função da concentração de DPA nas 

mesmas (Figura 14). Deste ajuste, foram obtidos os valores de kD e kCAT para 

cada temperatura (Tabela 13), ambos correlacionados posteriormente com T 

por gráficos de Arrhenius e Eyring (Figuras 15 e 16). 

Figura Figura Figura Figura 14141414: Dependência do kobs com a temperatura para a adição com retardo de DPA no 

sistema peróxi-oxalato. Acetato de etila anidro, 20oC, retardo de 90 s na injeção do ACT, 

[C2O2Cl2] = 1 mM, [H2O2] = 4 mM. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 13131313: Dependência do kD e do kCAT em função da temperatura. 

T (T (T (T (ooooC)C)C)C)    kkkkDDDD (s (s (s (s----1111))))    kkkkCATCATCATCAT (M (M (M (M----1111.s.s.s.s----1111))))    RRRR    

5 0,0372 ± 0,0038 2020 ± 40 0,9991 

10 0,0296 ± 0,0025 3080 ± 20 0,9999 

15 0,0347 ± 0,0035 4280 ± 50 0,9999 

20 0,0944 ± 0,0099 3742 ± 60 0,9995 

25a 0,112 6065 - 
a Valor obtido a partir dos dois pontos de menor concentração de DPA. Acetato de etila 

anidro, retardo de 90 s na injeção de DPA, [C2O2Cl2] = 1 mM, [H2O2] = 4 mM. 

 

Figura Figura Figura Figura 15151515: Gráficos de Arrhenius (a) e Eyring (b) para os valores de kD. Ea = 11 ± 4 kcal.mol-

1; ∆H≠ = 10 ± 4 kcal.mol-1, ∆S≠ = -29 ± 20 cal.mol-1.K-1; ∆G≠ a 25oC = 18 ± 7 kcal.mol-1. 

Figura Figura Figura Figura 16161616: Gráficos de Arrhenius (a) e Eyring (b) para os valores de kCAT. Ea = 11,5 ± 0,3 

kcal.mol-1; ∆H≠ = 11,14 ± 0,09 kcal.mol-1, ∆S≠ = -3,14 ± 0,02 cal.mol-1.K-1; ∆G≠ a 25oC = 

12,07 ± 0,09 kcal.mol-1. 
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3.4.7. 3.4.7. 3.4.7. 3.4.7. Determinação do perfil temporal da concentração do Determinação do perfil temporal da concentração do Determinação do perfil temporal da concentração do Determinação do perfil temporal da concentração do 

intermediário de alta energia pela variação do tempo de injeção do intermediário de alta energia pela variação do tempo de injeção do intermediário de alta energia pela variação do tempo de injeção do intermediário de alta energia pela variação do tempo de injeção do 

ativadorativadorativadorativador    

 Conforme verificado nos experimentos anteriores, na reação entre 

cloreto de oxalila e H2O2, na ausência de DPA, ocorre a formação de um 

intermediário de alta energia (IAE), o qual reage rapidamente com o ativador 

adicionado com retardo, levando à emissão de luz. Na ausência do ativador, 

a concentração do IAE presente na mistura reacional depende da relação 

entre a velocidade global de formação do IAE (kR) e a velocidade de 

decomposição unimolecular (kD) deste (Esquema 39). Por outro lado, a 

intensidade de emissão inicial (I0), obtida na adição em retardo de ativador, 

deve depender da concentração de IAE acumulado, além da concentração de 

ACT, do valor de kCAT, do rendimento quântico de formação de estados 

singlete (ΦS) e do rendimento quântico de fluorescência do ACT (ΦFL), 

segundo a Equação 4. 

 
Equação Equação Equação Equação 4444 

 Como kCAT, ΦS e ΦFL são constantes para um mesmo ACT, o I0 é 

proporcional à concentração de IAE (I0 = constante x [IAE]), a adição de uma 

quantidade constante de, por exemplo, DPA como ACT, em diferentes 

tempos da reação entre cloreto de oxalila e H2O2 permite obter a 

concentração relativa do IAE, em relação ao tempo da reação, através da 

variação de I0 com o tempo de retardo da adição de ACT (Tabela 14). 

 

 

FLSCAT
ACTIAEkI ΦΦ= .].].[[0
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Tabela Tabela Tabela Tabela 14141414: Variação da intensidade máxima de emissão (I0) com o tempo de retardo na 

injeção de DPA. 

t (s)t (s)t (s)t (s)    IIII0000 (ua. (ua. (ua. (ua.ssss----1111))))    

40 238 

60 484 

100 550 

150 466 

200 307 

297 207 

500 26 

Condições: acetato de etila anidro, 20oC, [C2O2Cl2] = 1 mM, [H2O2] = 4 mM. 

FigurFigurFigurFigura a a a 17171717: Perfil temporal da intensidade máxima de emissão (I0) em função do tempo de 

retardo da injeção de DPA. 

 Observou-se, através do experimento de variação do tempo de retardo 

para a adição de DPA, que o tempo onde há o máximo de acúmulo do IAE no 

sistema ocorre entre 100 e 150 s (Figura 17). Observou-se ainda que, 

quando comparado com o sistema completo, o tempo de máxima 

concentração de IAE é maior que o tempo de máxima emissão do sistema 

completo, guardadas as devidas proporções entre as intensidades. Deste 

fato, pode-se deduzir que o tempo de vida do IAE, nas condições utilizadas, 

é maior na ausência de ACT, justamente o que permite a sua acumulação no 

meio reacional na ausência do ativador. 
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4. Discussão4. Discussão4. Discussão4. Discussão    

4.1. Síntese de 1,24.1. Síntese de 1,24.1. Síntese de 1,24.1. Síntese de 1,2----didididioxetanosoxetanosoxetanosoxetanos    

4.1.1. Síntese das olefinas O1 a O44.1.1. Síntese das olefinas O1 a O44.1.1. Síntese das olefinas O1 a O44.1.1. Síntese das olefinas O1 a O4    

 Neste trabalho, foram sintetizadas as olefinas O1O1O1O1 a O4O4O4O4, precursoras 

dos correspondentes 1,2-dioxetanos, utilizando diferentes metodologias.

 A olefina O1O1O1O1 foi a única cuja síntese foi realizada pelo método de 

Wittig, e o procedimento feito neste trabalho reproduziu um já descrito 

anteriormente na literatura79. Os rendimentos obtidos, todos menores ou 

iguais a 15%, foram todos próximos aos reportados anteriormente, mesmo 

em condições otimizadas. Este fato já era esperado, devido ao grande 

impedimento estérico da fenchona, mas o rendimento obtido, devido à 

disponibilidade dos reagentes, mostrou-se aceitável para o prosseguimento 

dos estudos. 

 A obtenção dos isômeros E e Z de O1O1O1O1, na proporção 2:1, também tinha 

sido relatada anteriormente, e a separação foi feita de maneira simples 

através de cromatografia radial com solvente apolar como eluente. A 

atribuição dos sinais de RMN de 1H das olefinas O1O1O1O1 foi toda feita 

anteriormente79 , e esses dados foram utilizados neste trabalho. 

OCH3

OCH3OCH3

OCH3

O

OCH3

Si

O1 O2 O3 O4
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 A síntese das olefinas O2O2O2O2 e O3O3O3O3 se mostrou muito mais difícil do que a 

de O1O1O1O1. O método de Wittig foi descartado a priori, afinal, se a síntese de uma 

olefina tri-substituída com fenchona (O1O1O1O1) já apresentou um baixo 

rendimento, a síntese de olefinas análogas tetra-substituídas deve ser muito 

menos eficiente. Tendo isso em vista, tentou-se primeiramente uma rota 

utilizando-se o método de McMurry162 (Esquema 40). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 40404040: Rotas sintéticas tentadas para formação de O2O2O2O2 e O3O3O3O3. 

 A síntese de olefinas impedidas pelo método de McMurry já tinha se 

mostrado ser altamente eficiente no acoplamento entre o éster 3-(t-

butildimetilsililoxi)benzoato de metila e 2-adamantanona162. Nas mesmas 

condições experimentais, utilizando-se fenchona no lugar de 2-

adamantanona, não houve formação do produto desejado, O3O3O3O3. Após a 

confirmação de que o sistema utilizado, com TiCl3/LiAlH4/Et3N em THF era 

reativo com 2-adamantanona (com esta cetona foi possível efetuar o 
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acoplamento com 3-(t-butildimetilsililoxi)benzoato de metila), buscou-se 

uma condição experimental mais eficiente. Mudou-se primeiramente o 

solvente de THF para DME, que tem ponto de ebulição mais alto, permitindo 

o refluxo em condições mais drásticas. Porém, mesmo nestas condições 

(refluxo por 24 horas a 85oC) não foi possível observar a formação do 

produto esperado por análise em CCD. A geração da espécie reduzida de 

titânio é muito importante para o sistema, e foi utilizado um complexo de 

TiCl3 e DME como reagente, e como redutor o par Cu/Zn. Este sistema é 

descrito como sendo o mais reativo101, mas apesar disso não se observou a 

formação das olefinas desejadas por CCD. 

 Foi feita uma tentativa com um método recém-descrito102, reação de 

McMurry com irradiação de microondas. A espécie reduzida de titânio foi 

gerada com TiCl4 e par Zn/Cu como redutor, em THF, e após adição da 

fenchona e do éster a serem acoplados, o sistema foi irradiado por 5 minutos 

com microondas. Este método foi testado para gerar bis-adamantil-ilideno, 

sendo obtido um rendimento de 90% a partir de 2-adamantanona (resultados 

não mostrados neste trabalho), e se mostrou ineficiente para a síntese de O2O2O2O2. 

 O próximo método tentado foi HWE (Horner-Wadsworth-Emmons), um 

método análogo ao de Wittig (Esquema 40). A reação de HWE já tinha se 

mostrado eficiente para a síntese de olefinas derivadas de 2-

adamantanona162, porém nos testes iniciais com fenchona, para se gerar O2O2O2O2, 

não foi observada sua formação por análise por CCD. Por ser um método 

altamente dependente da base utilizada, foram feitos testes com NaH, n-

BuLi, sec-BuLi, LDA e LiHMDS, e não se observou novamente, com fenchona, 

a formação de olefina por CCD. Com a 2-adamantanona, os melhores 
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resultados foram obtidos com LiHMDS como base em DME como solvente, 

porém, esta mesma condição com fenchona, mesmo após refluxo 

prolongado, não gerou a olefina desejada. Desta forma, o método HWE teve 

de ser descartado. 

 O acoplamento de Barton-Kellogg tinha se mostrado eficiente na 

síntese de olefinas a partir de um composto diazo e uma tiocetona, 

entretanto nenhum exemplo de acoplamento entre um composto diazo e um 

tionoéster se encontra descrito na literatura111. Apesar disso, resolveu-se 

tentar esta modificação do método (Esquema 41). 

 

Esquema Esquema Esquema Esquema 41414141: Rota sintética via reação de Barton-Kellogg para obtenção das olefinas O2O2O2O2 e 
O3O3O3O3. 
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T1: R=CH3
T2: R=TBDMS

O2: R=CH3
O3: R=TBDMS

89%

T1: 84%
T2: 45%

O2: 89%
O3: 70%

a) EtOH, N2H2.H2O, H+, refluxo.
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d) 1. DME, t.a.; 2. Tolueno, Cu0 ou PPh3, refluxo.



 99 

 A síntese dos tionoésteres T1T1T1T1 e T2T2T2T2 foi feita utilizando-se o reagente de 

Lawesson, em xileno sob refluxo. Os rendimentos de obtenção de T1T1T1T1 foram 

razoáveis (84%), porém o de T2T2T2T2, de no máximo 45%, foi baixo. Uma possível 

explicação para este fato é que o grupo silil pode sofrer ataque do nucleófilo 

gerado pelo reagente de Lawesson, levando à desproteção do fenol nestas 

condições. 

 A síntese de compostos diazo a partir da oxidação da hidrazona 

correspondente mostrou-se mais adequado neste caso, já que a 

fenchilhidrazona pôde ser obtida de forma rápida e eficiente. A escolha do 

oxidante, porém, foi bem mais complicada. Sistemas clássicos de oxidação 

de hidrazonas utilizados pelo grupo29 não resultaram em quantidades 

expressivas de diazofenchona. Deste modo, foi descartada a geração de 

diazofenchona com MnO2 e AgO em meios como carvão ativo ou alumina. O 

único oxidante que se mostrou eficiente foi o peróxido de níquel144. Este 

composto, gerado pela adição de sulfato de níquel a uma solução fortemente 

básica de hipoclorito de sódio, é na verdade uma mistura de vários óxidos de 

níquel em diferentes estados de oxidação. A sua adição a uma solução de 

fenchilhidrazona em DME, juntamente com CaO, produz diazofenchona 

rapidamente. 

 A adição da solução de diazofenchona produzida a uma solução dos 

tionoésteres T1T1T1T1 e T2T2T2T2, mesmo em baixas temperaturas, forma o intermediário 

1,3,4-tiadiazolina, que em ambos os casos é pouco solúvel em DME, 

provocando a formação de pequenas quantidades de um precipitado branco. 

Porém, sob leve aquecimento, este intermediário libera nitrogênio, visível sob 
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a forma de bolhas, e forma outro intermediário mais estável, o tiirano, 

novamente sob a forma de um sólido branco. 

 Os tiiranos são geralmente estáveis, porém em alguns casos eliminam 

enxofre e formam olefinas sob aquecimento brando29. Os tiiranos obtidos 

neste trabalho, porém, se mostraram bastante estáveis, não produzindo 

olefinas nem em refluxo em tolueno. Deste modo, houve a necessidade de se 

efetuar a dessulfurização utilizando-se o chamado "método químico", no 

qual se usa uma fosfina ou cobre metálico como reagente107. 

 O reagente mais utilizado para a dessulfurização de tiiranos é a 

trifenilfosfina. Porém, este composto e o seu tio-derivado (S=PPh3), produto 

da reação, apresentam valores de Rf muito semelhante ao de olefinas em 

grande parte dos casos, deste modo o acompanhamento do progresso da 

reação e a purificação do produto se tornam mais difíceis. Um reagente 

muito mais simples é o cobre metálico. A adição de cobre metálico finamente 

dividido à solução de tiirano em tolueno, sob refluxo, produz a olefina 

correspondente em rendimentos praticamente quantitativos, formando-se 

presumivelmente o sulfeto de cobre, um pó preto insolúvel, como 

subproduto. A retirada deste da solução faz-se por filtração simples, porém 

a olefina obtida, mesmo que pura no TLC, tem que ser purificada por 

cromatografia para eliminar traços de resíduos metálicos, o que poderia 

provocar decomposição catalisada do 1,2-dioxetano a ser formado. 

 As olefinas O2O2O2O2 e O3O3O3O3 foram geradas como mistura de isômeros E e Z, e 

sua separação não foi possível pelos métodos cromatográficos utilizados. 

Deste modo, prosseguiu-se a síntese dos 1,2-dioxetanos sem a separação. 
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 A última olefina a ser sintetizada foi O4O4O4O4, um exemplo tri-substituído 

cuja obtenção também somente foi possível pelo método de Barton-Kellogg. 

Diferentemente de O2O2O2O2 e O3O3O3O3, a olefina OOOO4444 foi obtida através da reação de um 

composto diazo e tiofenchona, já que o acoplamento inverso, a adição da 

diazofenchona a um tioaldeído, seria muito complicado devido à baixa 

estabilidade de tioaldeídos111 que têm de ser gerados in situ na maioria dos 

casos (Esquema 42). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 42424242: Caminhos diferentes para a formação de O4O4O4O4 pelo método de Barton-Kellogg. 

 A tiofenchona foi preparada neste trabalho de três maneiras diferentes. 

O método mais simples, a reação da fenchona com reagente de Lawesson em 

xileno sob refluxo, gera tiofenchona com rendimento de 95%. Porém, a 

tiofenchona obtida desta maneira é difícil de ser purificada, havendo sempre 

xileno residual. Para uso em síntese, este resíduo de xileno não interfere nas 

etapas subsequentes, deste modo a tiofenchona pode ser usada sem 

problemas. Para identificação e caracterização, utilizou-se um método 

sintético envolvendo reação com H2S e HCl gasosos, que produziu 

tiofenchona pura com rendimento de 88%. Tiocetonas em geral são muito 

instáveis e tendem a dimerizar. Porém, a estabilidade destes compostos é 

proporcional ao seu impedimento estérico, de modo que a tiofenchona é um 

dos compostos tiocarbonílicos mais estáveis que existem150. 

 A síntese do 1-diazometil-3-metoxi-benzeno foi feita a partir da 

tosilhidrazona correspondente. Uma tosilhidrazona reage com base forte 
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(geralmente um alcoolato) formando compostos diazo na reação denominada 

de Bamford-Stevens83. A tosilhidrazona foi tranformada no composto diazo 

por reação com t-BuOK em piridina, e observou-se a formação de forte 

coloração avermelhada. A adição deste composto diazo à tiofenchona foi 

imediata, e houve lenta formação de um produto incolor, o tiirano. Este foi 

dessulfurizado gerando a olefina através de reação com trifenilfosfina. A 

olefina O4O4O4O4 foi obtida como uma mistura de isômeros E e Z que não pôde ser 

separada. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 15151515: Rendimento de formação e proporção E:Z das olefinas O1O1O1O1 a O4O4O4O4. 

OlefinaOlefinaOlefinaOlefina    Método de sínteseMétodo de sínteseMétodo de sínteseMétodo de síntese    rendimento rendimento rendimento rendimento (%)(%)(%)(%)    proporção E:Zproporção E:Zproporção E:Zproporção E:Z    

O1O1O1O1    Wittig 15a 1:0,47 

O2O2O2O2    Barton-Kellogg 89b 1:0,45 

O3O3O3O3    Barton-Kellogg 70b 1:0,75 

O4O4O4O4    Barton-Kellogg 42c 1:0,72 
a Em relação à fenchona; b em relação ao tionoéster de partida; c em relação à tiofenchona. 

 

 A partir da Tabela 15 observa-se que, para os casos estudados, os 

rendimentos obtidos pelo método de Barton-Kellogg são bem maiores do 

que o obtido por Wittig. Este é um resultado importante, tendo em vista a 

dificuldade inerente à síntese de olefinas extremamente impedidas. Como 

outros exemplos relatados na literatura, a metilenação da fenchona por 

Wittig gerou 5% de produto; o mesmo procedimento, feito com o reagente de 

Tebbe, gerou 16% de produto163. 

 A alta reatividade do método de Barton-Kellogg tem entretanto uma 

particularidade: não se observa uma grande tendência à formação de um 

único isômero da olefina124. Os valores da proporção E:Z, listados na Tabela 

15, mostram esta tendência de pouca preferência, mesmo em sistemas 

altamente impedidos como no caso da fenchona. 
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4.1.2. Síntese dos 1,24.1.2. Síntese dos 1,24.1.2. Síntese dos 1,24.1.2. Síntese dos 1,2----dioxetanos D1 a D4dioxetanos D1 a D4dioxetanos D1 a D4dioxetanos D1 a D4    

 A síntese de 1,2-dioxetanos substituídos com um grupo fenchílico, por 

fotooxigenação, não se mostrou muito diferente quando comparada com 

compostos análogos, como por exemplo 1,2-dioxetanos substituídos com 

grupos adamantil. 

 O método padrão para a fotooxigenação utilizou um reator vindo de 

uma montagem caseira, onde a irradiação de luz provinha de 2 lâmpadas de 

mercúrio, e a amostra a ser fotooxigenada era colocada em um tubo especial 

dentro de um frasco de dewar transparente, onde era mantida a temperatura 

de -20oC. 

 Para a fotooxigenação foram utilizados 2 solventes: CDCl3 ou CH2Cl2. O 

uso de solvente deuterado faz com que a fotooxigenação proceda de forma 

mais rápida, já que o tempo de vida da espécie oxigênio singlete é maior em 

solventes deuterados70. A escolha do sensibilizador, entre meso-TPP e azul 

de metileno (AM), foi feita dependendo do produto formado, levando em 

conta a facilidade da separação do sensibilizador e do 1,2-dioxetano 

produzido. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 16161616: Rendimento de formação dos 1,2-dioxetanos D1D1D1D1 a D3D3D3D3 por fotooxigenação. 

1,21,21,21,2----DioxetanoDioxetanoDioxetanoDioxetano    CondiçãoCondiçãoCondiçãoCondiçãodddd    Rendimento (%)Rendimento (%)Rendimento (%)Rendimento (%)    

D1aD1aD1aD1a----ddddaaaa    CDCl3, m-TPP 33f 

D1aD1aD1aD1a----bbbbbbbb    CH2Cl2, A.M. 69e 

D1cD1cD1cD1c----ddddcccc    CH2Cl2, A.M. 98e 

D2D2D2D2    CDCl3, m-TPP 68e 

D3D3D3D3    CDCl3, m-TPP 89f 

Obtidos a partir da fotooxigenação de: a O1O1O1O1; b O1aO1aO1aO1a; c O1bO1bO1bO1b. d m-TPP: meso-tetrafenilporfirina; 

A.M.: azul de metileno. Todos os experimentos foram conduzidos a -20oC. Rendimentos 

referentes a produtos puros purificados por cromatografia radiale ou em coluna com SiO2f. 

 

 A fotooxigenação das olefinas O1O1O1O1 produziu quatro 1,2-dioxetanos a 

partir de isômeros E e Z (Tabela 16), sendo que estes isômeros foram 

também separadamente fotooxigenados, gerando dois diastereoisômeros 

cada. A configuração dos diferentes 1,2-dioxetanos formados a partir de 

diferentes olefinas deve implicar de alguma maneira na estabilidade térmica 

destes, porém neste trabalho não foi feito o isolamento de cada um dos 

quatro isômeros sintetizados, eles foram apenas isolados em grupos de dois. 

A razão do ataque endo ou exo para cada olefina, O1aO1aO1aO1a e O1bO1bO1bO1b, foi medida de 

acordo com a atribuição dos sinais de RMN de 1H (Tabela 17)79. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 17171717: Proporção dos produtos formados na fotooxigenação das olefinas O1aO1aO1aO1a e O1bO1bO1bO1b. 

OlefinaOlefinaOlefinaOlefina    ProdutosProdutosProdutosProdutos    Proporção Proporção Proporção Proporção exoexoexoexo::::endoendoendoendo    

O1aO1aO1aO1a    D1aD1aD1aD1a----bbbb    1:0,36 

O1bO1bO1bO1b    D1cD1cD1cD1c----dddd    1:0,24 

Condições: CH2Cl2, azul de metileno, -20oC. 

 

 Observou-se uma maior preferência de ataque exo, o que faz sentido 

ao se observar a estrutura espacial da olefina O1O1O1O1, que mostra o sentido de 

ataque endo altamente impedido pelo anel bicíclico que constitui o grupo 

fenchílico. 
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 A fotooxigenação de O2O2O2O2 e O3O3O3O3 (mistura E/Z) gerou os 1,2-dioxetanos 

D2D2D2D2 e D3D3D3D3 com rendimentos de 68 e 89%, respectivamente (Tabela 16). Ambos 

os compostos foram purificados por cromatografia, e observou-se por CCD 

apenas uma mancha peroxídica para cada caso, apesar de poder ocorrer a 

formação de quatro diastereoisômeros para cada 1,2-dioxetano. No espectro 

de RMN de 1H de D2D2D2D2 foram observados dois sinais distintos do OCH3 ligado 

diretamente ao anel dioxetânico, indicando a formação de dois isômeros 

diferentes, porém no espectro de RMN de 13C observam-se três sinais 

correspondentes ao carbono dioxetânico, indicando a formação de três 

isômeros distintos. Para D3D3D3D3, o espectro de RMN de 1H indicou a formação de 

três isômeros distintos, e o espectro de RMN de 13C indica a formação de 

quatro isômeros. 

 A impossibilidade de atribuição dos sinais de RMN com os respectivos 

isômeros formados deu margem à idéia de que a amostra pudesse estar 

impura. A pureza de D2D2D2D2 e D3D3D3D3 foi comprovada fazendo-se um estudo dos 

produtos da termólise destes compostos. Observou-se em ambos os casos a 

formação exclusiva dos produtos de clivagem, que são a fenchona e o éster 

protegido (E1E1E1E1 ou E2E2E2E2). Este procedimento mostra que todos os sinais 

atribuídos aos 1,2-dioxetanos são provenientes destes compostos mesmo, e 

não de impurezas. 

 A fotooxigenação de O4O4O4O4, apesar de ser mantida durante várias horas, 

não produziu, através da análise por TLC, nenhum produto peroxídico. Este 

resultado não é de todo surpreendente, porque a reatividade de olefinas com 

oxigênio singlete aumenta com a densidade eletrônica da ligação C=C, 

sendo esta densidade aumentada pela introdução de substituintes doadores 
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de elétron, como o grupo metoxi71. Por outro lado, a fotooxigenação de bis-

(adamantil-ilideno) leva à formação eficiente do 1,2-dioxetano 

correspondente (2222). Neste sentido, poder-se-ia esperar que a olefina O4O4O4O4 

pudesse mostrar também reatividade, apesar de baixa, frente ao oxigênio 

singlete, para a formação do 1,2-dioxetano correspondente (D4D4D4D4), já que esta 

olefina não possui hidrogênios alílicos, desta maneira evitando a 

possibilidade de reação competitiva do tipo ene, que leva à formação do 

hidroperóxido alílico. 

 Este resultado já era esperado, devido ao fato que a adição de oxigênio 

singlete à dupla ligação ocorre preferencialmente em olefinas com 

substituintes doadores de elétrons, como metoxi. 

 Deste modo, visto que a síntese de 1,2-dioxetano pelo método da 

adição de oxigênio singlete não foi possível, tentou-se a síntese pelo método 

de Kopecky (Esquema 43). 

Esquema Esquema Esquema Esquema 43434343: Síntese do β-bromo-hidroperóxido precursor do 1,2-dioxetano D4D4D4D4.    

 A formação inicial de um β-bromo-hidroperóxido não pôde ser 

observada devido ao espectro de RMN complexo, apresentando muitos picos, 

apesar da amostra mostrar por CCD apenas a presença de uma mancha 

peroxídica. A explicação para este fato poderia ser devido à formação de 2 

produtos principais da adição, devido às possibilidades de adição segundo as 

regras de Markovnikov (Esquema 43). Porém, ao se tentar a ciclização da 

mistura de reação não purificada com KOH, não se observou a formação de 
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1,2-dioxetano, conforme indicado pela ausência de mancha peroxídica na 

análise por CCD (SiO2, CH2Cl2) revelado com KI e aquecimento, da fase 

orgânica da reação. Este teste analítico é extremamente sensível para a 

presença de 1,2-dioxetanos, mesmo para derivados consideravelmente 

estáveis70,71, sendo assim, a ausência de mancha peroxídica típica de 1,2-

dioxetanos indica que nem traços deste composto foram formados. 

 A síntese pelo método de Kopecky, apesar de ter sido testada por 3 

vezes com reagentes purificados, não resultou em D4D4D4D4, apesar de se mostrar 

eficiente para a síntese de uma longa série de 1,2-dioxetanos7. Deste modo, 

esta rota sintética também foi abandonada e não foi possível obter neste 

trabalho o composto D4D4D4D4. 
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4.1.3. Estabilidade térmica dos 1,24.1.3. Estabilidade térmica dos 1,24.1.3. Estabilidade térmica dos 1,24.1.3. Estabilidade térmica dos 1,2----dioxetanos D1 a D3dioxetanos D1 a D3dioxetanos D1 a D3dioxetanos D1 a D3    

 A estabilidade térmica dos 1,2-dioxetanos sintetizados neste trabalho 

foi medida por duas metodologias: uma é o método de cinéticas isotérmicas, 

na qual os parâmetros de ativação são determinados medindo-se a taxa de 

decomposição do 1,2-dioxetano em diversas temperaturas. A outra envolve 

a técnica de DSC, onde o fluxo de calor é medido em condições de aumento 

linear da temperatura da amostra (Tabela 18). 

Tabela Tabela Tabela Tabela 18181818: Parâmetros de ativação para a decomposição térmica de alguns 1,2-dioxetanos. 

1,21,21,21,2----DioxetaDioxetaDioxetaDioxetanononono    EEEEaaaa (kcal.mol (kcal.mol (kcal.mol (kcal.mol----1111))))    
∆∆∆∆GGGG≠≠≠≠ a 25 a 25 a 25 a 25ooooC C C C 

(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol----1111))))    
kkkk1111 a 25 a 25 a 25 a 25ooooC (sC (sC (sC (s----1111))))bbbb    CondiçãoCondiçãoCondiçãoCondição    

D1D1D1D1    26,9 ± 2,2 24,6 ± 3,6 5,68 x 10-6 A 

D1aD1aD1aD1a----bbbb    26,4 ± 0,5 24,8 ± 0,7 3,85 x 10-6 B 

D1cD1cD1cD1c----dddd    22,9 ± 1,7 24,8 ± 6,8 4,05 x 10-6 C 

D2D2D2D2aaaa    26,29 27,67 3,24 x 10-8 D 

D3D3D3D3aaaa    26,94 27,82 2,52 x 10-8 D 

3333    28,4 28,7 5,74 x 10-9 E 

TMDTMDTMDTMD    27,6 ± 0,1 25,8 7,61 x 10-7 F 

2222    34,6 ± 1,5 31,8 3,04 x 10-11 G 
a Foram listados apenas os valores para o isômero formado majoritariamente. Valores 

obtidos do valor de Ea e log A ou ∆H≠ e ∆S≠ a 298,15oC. A: tolueno, [D1D1D1D1] = 2,2 x 10-3 M. B: 

tolueno, [DBA] = 2,5 x 10-5 M, [D1aD1aD1aD1a----bbbb] = 1,78 x 10-5 M. C: tolueno, [DBA] = 2,5 x 10-5 M, 

[D1cD1cD1cD1c----dddd] = 8,88 x 10-4 M. D: DSC, 1-acetilnaftaleno. E: o-xileno, 1 x 10-4 M, ref. 164. F: 
benzeno, ref. 165. G: xileno, ref. 166. 

 Os valores de parâmetro de ativação para as diferentes composições 

isoméricas dos 1,2-dioxetanos D1D1D1D1 são mais acurados para a mistura D1aD1aD1aD1a----bbbb, 

que foi obtida em maiores quantidades e por isso puderam ser realizados 

maior número de experimentos, o que reduz os erros. Quanto aos 1,2-
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dioxetanos 1Dc1Dc1Dc1Dc----dddd, foi obtida uma quantidade pequena, sendo possível a 

realização de menos ensaios. Os resultados com mistura de todos os 

isômeros, apesar de serem obtidos um número grande de experimentos, 

apresentam erros grandes, possivelmente devido ao fato de haverem vários 

1,2-dioxetanos com parâmetros de ativação diferentes, o que induz a um 

maior valor do erro. 

 A estabilidade térmica de D3D3D3D3 se mostou inferior à do composto 

análogo adamantil-substituído 3333, o 1,2-dioxetano engatilhado (ou seja, cuja 

decomposição pode ser induzida pela desproteção do grupo silil por 

fluoreto) mais utilizado. Os valores de tempo de meia-vida, t½, a 25oC, são 

de 320 dias (0,9 anos) para D3D3D3D3 e 1400 dias (3,8 anos) para 3333. A diferença é 

considerável em termos de valores de meia-vida, mas em termos de Ea e ∆G≠ 

é bastante próxima, principalmente quando se compara a outro exemplo de 

1,2-dioxetano, como o 1,2-bis(adamantil)-dioxetano (2222), com um tempo de 

meia-vida de 720 anos (Tabela 18). 

 



 110 

4.1.4. Decomposição induzida por fluoreto de D34.1.4. Decomposição induzida por fluoreto de D34.1.4. Decomposição induzida por fluoreto de D34.1.4. Decomposição induzida por fluoreto de D3    

 A adição de fluoreto, sob a forma de solução anidra de fluoreto de 

tetrabutilamônio (TBAF) em THF, a uma solução de D3D3D3D3 em THF, produziu 

emissão de luz azul visível. O mecanismo proposto para explicar este fato 

envolve: a) a desproteção do grupo silil por fluoreto induz a formação de um 

fenolato, com uma constante de velocidade kF; b) a carga do íon fenolato é 

doada ao anel peroxídico (ET, electron transfer), iniciando o processo CIEEL, 

que após clivagem da ligação C-C e pelo processo de retrotransferência de 

elétron (BET, back electron transfer) resulta no fenolato de 3-

hidroxibenzoato de metila no estado excitado singlete, que decai para o 

estado fundamental com emissão de fluorescência (Esquema 44). 

 

Esquema Esquema Esquema Esquema 44444444: Esquema mecanístico da decomposição induzida por TBAF de D3D3D3D3. 

 O ∆G≠ para o passo de transferência de elétron, 20,2 ± 0,2 kcal.mol-1 

a 25oC, é referente à estabilidade térmica a 25oC do fenolato de D3D3D3D3, com 

constante de velocidade de decomposição de 9,7 x 10-3 s-1, ou seja, um 

tempo de meia-vida t½ de 71 s, pouco mais que 1 minuto. Para 1,2-
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dioxetano D3D3D3D3 protegido, os valores são de 4,04 x 10-8 s-1 para a constante 

de decomposição térmica, e um t½ de cerca de 200 dias a 25o. Ou seja, na 

presença de íons fluoreto, as constantes de velocidade de decomposição dos 

1,2-dioxetanos D3D3D3D3 sofrem um drástico aumento de cinco ordens de 

grandeza. 

 Os rendimentos quânticos da emissão de D3D3D3D3 por desproteção por TBAF 

são comparados com os valores obtidos com o 1,2-dioxetano 3333, um análogo 

substituído com o grupo adamantil (Tabela 19). 

Tabela Tabela Tabela Tabela 19191919: Rendimentos quânticos de formação de estados singlete (ΦS) e de 

quimiluminescência (ΦCL) dos 1,2-dioxetanos D3D3D3D3 e 3333. 

1,21,21,21,2----DioxetanoDioxetanoDioxetanoDioxetano    ΦΦΦΦSSSS x10 x10 x10 x102222 (E.mol (E.mol (E.mol (E.mol----1111))))    ΦΦΦΦCLCLCLCL x10 x10 x10 x102222 (E.mol (E.mol (E.mol (E.mol----1111))))    

3,10 ± 0,50a 0,71 ± 0,12a 
D3D3D3D3    

6,33 ± 0,14b 1,46 ± 0,03b 

55 ± 7c 11,6 ± 1,5c 

66 ± 9d 29,0 ± 4,0d 

45e 9,4e 
3333    

57f 25f 

Condições: a THF, 20oC, [D3] = 2,04 x 10-5 M, [TBAF] = 3,3 x 10-3M; b THF, 20oC, [D3] = 

2,04 x 10-5 M, [TBAF] = 1,6 x 10-2 M; c Acetonitrila, 25oC, [3333] = 1 x 10-7 M, [TBAF] = 3,3 x 

10-3 M; d DMSO, 25oC, [3333] = 1 x 10-7 M, [TBAF] = 3,3 x 10-3 M; e Acetonitrila, 25oC, [3333] = 1 x 

10-7 M, [TBAF] = 1,0 x 10-3 M; f DMSO, 25oC, [3333] = 1 x 10-7 M, [TBAF] = 1,0 x 10-3 M. 

 Observa-se que os rendimentos quânticos do 1,2-dioxetano 3333 são 

cerca de 10 vezes maiores que os correspondentes de D3D3D3D3, apesar das 

medidas terem sido feitas em sistemas de solventes diferentes. Porém, os 

valores de rendimento quântico de D3D3D3D3 são comparáveis com os de outros 

sistemas semelhantes63. 
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4.2. Adição de ativador com retardo no sis4.2. Adição de ativador com retardo no sis4.2. Adição de ativador com retardo no sis4.2. Adição de ativador com retardo no sistema peróxitema peróxitema peróxitema peróxi----oxalatooxalatooxalatooxalato    

 A adição com retardo do ativador ao sistema peróxi-oxalato feita neste 

trabalho possibilitou, pela primeira vez, a observação direta da interação 

entre o ativador e o intermediário de alta energia (IAE) neste sistema. 

 Outros autores já haviam observado e discutido de forma qualitativa a 

acumulação de um IAE no sistema peróxi-oxalato, e foram feitas diversas 

tentativas de isolamento e caracterização deste, sem resultados conclusivos5. 

Esquema Esquema Esquema Esquema 45454545: O sistema peróxi-oxalato com cloreto de oxalila e peróxido de hidrogênio. 

 

 A reação entre cloreto de oxalila e peróxido de hidrogênio 

possivelmente deve gerar dois tipos de IAEs: 4-cloro-4-hidroxi-[1,2]-

dioxetano-3-ona, que com a eliminação de HCl se converte ao outro suposto 

IAE, 1,2-dioxetanodiona (Esquema    45). Alternativamente, a 1,2-

dioxetanodiona pode se formar diretamente pela reação de ciclização do 
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perácido intermediário, sem envolvimento da α-peroxilactona, devido ao 

fato do íon cloreto ser um excelente grupo de partida. Na ausência de ACT, o 

IAE (ou os IAEs) formados pela reação entre cloreto de oxalila e peróxido de 

hidrogênio, com a constante de velocidade kR, devem sofrer decomposição 

unimolecular (kD, kD'). Dependendo da relação entre a velocidade de 

formação do IAE (v = kR.[C2O2Cl2].[H2O2], supondo-se o primeiro passo como 

limitante), e a velocidade de decomposição do IAE (v = kD.[IAE]), o IAE (ou 

IAEs) pode ser acumulado na mistura de reação. A adição do ACT ao sistema 

contendo IAE produz emissão de luz pela decomposição do IAE, com 

constantes de velocidade kCAT ou kCAT', dependendo do IAE formado. A 

velocidade da reação de decomposição do IAE catalisada pelo ACT deve ser 

sempre maior do que sua decomposição unimolecular. 

 A prova da acumulação do IAE no sistema foi obtida pelo fato de ter 

sido possível observar uma emissão de luz na adição do ACT com tempo de 

retardo, uma ordem de grandeza mais intensa que a do sistema completo 

(Figura 11, Resultados). Quando é efetuada a adição do ACT após diferentes 

tempos de espera, observam-se diferentes intensidades iniciais de emissão 

(I0) e estes devem ser proporcionais à concentração do IAE acumulado. Desta 

maneira, a I0 observada com diferentes tempos de retardo da adição mostra 

o perfil temporal da concentração do IAE no sistema na ausência do ACT 

(Figura 18). Desta forma, fica evidente que há acumulação de um IAE no 

sistema, visto que a curva com os máximos de emissão é igual em aspecto à 

de emissão do sistema completo, porém, com um deslocamento temporal 

dos máximos de emissão. 
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Figura Figura Figura Figura 18181818: : : : Perfil temporal da concentração do IAE, obtido através da injeção de DPA com 

diferentes tempos de espera, e cinética completa obtida na mesma concentração de DPA. 

Condições: acetato de etila anidro, 20oC, [C2O2Cl2] = 1 mmol, [H2O2] = 4 mM. 

 A intensidade de luz em cada um dos pontos depende da velocidade 

da interação entre o ACT e o IAE (v = kCAT [ACT][IAE]), alem do ΦS, o 

rendimento quântico de formação de estados singlete nesta condição e do 

ΦFL, rendimento quântico de fluorescência do ACT (Equação 4). 

 

Equação 4Equação 4Equação 4Equação 4    

 Sendo assim, caso os outros parâmetros sejam conhecidos ou puderem 

ser estimados, pode-se obter, a partir dos valores de I0 observados, as 

concentrações do IAE em cada tempo de adição do ACT. Para isso, precisa-se 

primeiramente transformar os valores de I0 obtidos inicialmente em ua.s-1 

em unidades absolutas de E.s-1, o que pode ser efetuado utilizando-se o 

padrão luminol para a calibração da fotomultiplicadora do fluorímetro6,106. 

Além disso, a intensidade de emissão tem que ser expressa em uma unidade 
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análoga à concentração dos reagentes, ou seja, em E.s-1.L-1 (como os 

experimentos foram executados em um volume total de 1,975 mL, divide-se 

a I0 em E.s-1 pelo fator 1,975 x 10-3), a intensidade de emissão assim obtida 

em valores absolutos, que se referem à emissão total de luz de um litro de 

solução, foram denominados I0’ e são compilados na Tabela 20. 

 Como o rendimento quântico de fluorescência do DPA é conhecido da 

literatura167 (ΦFL = 0,95), a concentração do DPA adicionada foi de [DPA] = 

2,0 x 10-4 M, e o kCAT determinado neste trabalho (kCAT = 3742 M-1.s-1), 

sendo que faltava apenas se determinar o rendimento quântico de 

quimiexcitação nestas condições para o cálculo da [IAE] (Equação 5). 

 

Equação Equação Equação Equação 5555    

 Este rendimento foi estimado a partir do rendimento singlete em 

concentrações infinitas do ACT para a reação peróxi-oxalato com TCPO e 

DPA como ativador da literatura15: ΦS
∞ = 0,10 E.mol-1, utilizando-se os 

valores de kCAT e kD determinados no presente trabalho para o ativador DPA 

(Equação 6). 

 
Equação Equação Equação Equação 6666 

 

 A estimativa da concentração do IAE foi realizada com os seguintes 

valores: kCAT = 3742 M-1.s-1, [DPA] = 2,0 x 10-4 M, ΦS = 0,088 E.mol-1, ΦFL = 

0,95. Observa-se que a quantidade de IAE acumulada chega até uma 
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concentração máxima de 2 µM com um tempo de espera para a adição do 

ACT de 100 s (Tabela 20). 

Tabela Tabela Tabela Tabela 20202020: Variação da intensidade máxima (I0), da intensidade máxima corrigida (I0') e da 

concentração estimada de IAE em função do tempo de injeção retardada de ACT. 

t (s)t (s)t (s)t (s)    IIII0000 (ua.s (ua.s (ua.s (ua.s----1111))))    IIII0000' (E.L' (E.L' (E.L' (E.L----1111ssss----1111) x 10) x 10) x 10) x 1013131313    [IAE] (M) x 10[IAE] (M) x 10[IAE] (M) x 10[IAE] (M) x 106666    

40 238 4,44 0,71 

60 484 9,03 1,44 

100 550 10,3 1,99 

150 466 8,68 1,39 

200 307 5,73 1,11 

297 207 3,86 0,62 

500 26,0 0,49 0,08 

 

 Através do perfil temporal obtido para [IAE], pode-se realizar um 

ajuste biexponencial dos pontos, do qual são obtidos duas constantes de 

velocidade, k1 = 0,0064 s-1 e k2 = 0,036 s-1.  

 Observando-se o esquema cinético das interações possíveis do IAE 

(Esquema 45) em meio reacional, presume-se que possa haver uma 

decomposição escura levando a produtos sem emissão de luz, com uma 

constante de velocidade da decomposição unimolecular (kD ou kD’), e pode 

também haver a interação entre o IAE e o ACT com emissão de luz por um 

processo com constante de velocidade catalisada (kCAT). A observação deste 

fenômeno se faz medindo-se uma constante de velocidade observada (kobs) 

que engloba tanto o processo unimolecular como o catalisado (Equação 3). 

 

 
Equação Equação Equação Equação 3333    
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 A correlação linear entre a constante de velocidade observada (kobs) e a 

[ACT] para os diferentes ACTs utilizados leva à determinação das duas 

constantes de velocidade, kD e kCAT. Para todos os experimentos, 

excetuando-se os de valores discrepantes com DPA e PPO, pôde ser obtido 

um valor médio de kD = 0,023 ± 0,009 s-1 (Tabela 21). Este valor médio para 

kD é similar à constante de velocidade de maior valor, estimada no perfil 

temporal da [IAE] (Tabela 21). 

Tabela Tabela Tabela Tabela 21212121: Valores de kD obtidos por experimentos de injeção com retardo de vários ACTs. 

AtivadorAtivadorAtivadorAtivador    kkkkDDDD (s (s (s (s----1111))))    

RUB 0.0267 ± 0.0126 

PER 0.0303 ± 0.0029 

DPA 0.094 ± 0.0097 

BPEA 0.0242 ± 0.005 

ANT 0.0103 ± 0.0105 

PPO 0.0044 ± 0.0003 

 

 Os valores dos parâmetros de ativação para os processos de 

decomposição catalisada e para a decomposição unimolecular do IAE no 

sistema de adição de ativador com retardo, utilizando-se DPA como ACT, se 

encontram na Tabela 22, onde são comparados com os parâmetros de outros 

sistemas. Estes dados mostram que o IAE formado na reação peróxi-oxalato 

(ou os IAEs) é consideravelmente menos estável que o tetrametil-1,2-

dioxetano (TMD), e mesmo o 1,2-dioxetano não substituído41. A sua 

estabilidade é também menor do que a da dimetil-1,2-dioxetanona, o 

derivado de α-peróxi-lactona mais estudado. Por outro lado, os parâmetros 

de ativação para a decomposição catalisada por DPA do IAE da reação 

peróxi-oxalato são consideravelmente mais baixos do que os da 



 118 

decomposição catalisada da dimetil-1,2-dioxetanona com rubreno como 

catalisador. 

Este fato demonstra a maior reatividade do IAE com ativadores, 

comparado com derivados α-peróxi-lactona, principalmente tendo em vista 

o fato de que rubreno ser um ACT mais reativo que DPA, devido ao seu 

menor potencial de oxidação. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 22222222:    Parâmetros de ativação para a decomposição unimolecular e catalisada para 

sistemas quimiluminescentes envolvendo peróxidos orgânicos5,7,8,41,161. 

SistemaSistemaSistemaSistema    
EEEEaaaa                                                            

(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol----1111))))    

∆∆∆∆HHHH≠≠≠≠                            

(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol----1111))))    

∆∆∆∆SSSS≠≠≠≠                                                        

(cal. mol(cal. mol(cal. mol(cal. mol----1111.K.K.K.K----1111))))    

∆∆∆∆GGGG≠≠≠≠ a 25 a 25 a 25 a 25ooooC C C C 

(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol(kcal.mol----1111))))    

decomposição unimolecular (kD) 

IAE 11 ± 4 10 ± 4 -29 ± 20 18 18 18 18 ± 7± 7± 7± 7    

DMD 19,8 19,2 ± 0,2 -8,2 ± 0,5 21,6 

1,2-Dioxetano 20,1 ± 0,3 19,5 ± 0,3 -3,0 ± 0,2 20,4 

TMD 27,6 ± 0,1 26,9 ± 0,1 3,7 ± 0,3 25,8 

decomposição catalisada (kCAT) 

IAE 11,5 ± 0,3 11,14 ± 0,09 -3,14 ± 0,02 12,1 12,1 12,1 12,1 ± 0,1± 0,1± 0,1± 0,1    

DMD - 15,0 ± 0,4 -5,7 ± 1,2 16,7 

IAE: intermediário de alta energia da reação peróxi-oxalato (determinado, nesse trabalho, 

pelo método de adição de ativador com retardo); DMD: dimetil-1,2-dioxetanona; 1,2-

Dioxetano (não substituído); TMD: tetrametil-1,2-dioxetano. 

 

A teoria de transferência de elétron de Marcus prevê a correlação entre 

a diferença dos potenciais de oxidação e redução do doador e aceptor de 

elétron e a constante de velocidade de transferência de elétron168. Para um 

sistema no qual o aceptor de elétron permanece o mesmo, a equação de 

Marcus pode ser simplificada, e mostra a dependência da constante de 

velocidade da reação que envolve transferência de elétron (kCAT) com o 

potencial de oxidação do doador de elétron (Equação 7). 
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 Equação 7Equação 7Equação 7Equação 7 

AAAA: fator pré-exponencial; BBBB: engloba o potencial de redução do aceptor de elétron, que no 

caso do mesmo IAE é constante; RRRR: constante universal dos gases; TTTT: temperatura em Kelvin; 

αααα: constante de transferência de elétron; EEEEoxoxoxox: potencial de oxidação do ACT. 

 

Na literatura já foi postulado que a reação peróxi-oxalato deve 

envolver, no passo de quimiexcitação, o mecanismo CIELL13-15. Neste caso, 

deve-se esperar que a constante de velocidade de interação entre o ACT e o 

IAE varie com o potencial de oxidação (Eox) do ACT, o que foi observado 

neste trabalho pela primeira vez de maneira direta experimentalmente 

(Tabela 23). Foram utilizados ativadores com potenciais de oxidação entre 

0,6 e 1,5 V, e foi observada uma variação nos valores de kCAT de mais de três 

ordens de grandeza.  

Tabela Tabela Tabela Tabela 23232323: Valores de kCAT obtidos para diversos ACTs e os respectivos valores de potencial 

de oxidação (Eox½). 

AtivadorAtivadorAtivadorAtivador    EEEEOXOXOXOX½½½½ (V  (V  (V  (V vsvsvsvs. SCE. SCE. SCE. SCEaaaa))))    kkkkCATCATCATCAT (M (M (M (M----1111.s.s.s.s----1111))))    

RUB 0.61 172000 ± 6000 

PER 0.88 28300 ± 1000 

DPA 1.06 3740 ± 60 

BPEA 1.10 2950 ± 160 

ANT 1.18 6750 ± 210 

PPO 1.46 63,5 ± 0,2 

 

 Observa-se uma dependência linear entre o ln kCAT e o potencial de 

oxidação do ACT, conforme esperado pela teoria de Marcus para uma reação 

envolvendo transferência de elétron. Do coeficiente angular desta correlação, 

com a exclusão do ponto relativo ao antraceno, obtém-se o valor de α, 

coeficiente de transferência eletrônica, de α = 0,24 ± 0,01 (Figura 19). 
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Figura Figura Figura Figura 19191919: Correlação de energia livre entre ln kCAT e o potencial de oxidação do ativador 

(Eox½). 

Regressão linear: ln kCAT = (18,66 ± 0,04) + (-9,94 ± 0,03).Eox, R = 0,998. 

Coeficiente angular θ = -9,94 ± 0,03; com: α = θ x RT, α = 0,24 ± 0,01 a 20 oC. 

R = 8,21 x 10-5 m3.atm.K-1.mol-1. 

O ponto para ANT não foi utilizado na regressão linear. 

 

 Este valor de α (0≤α≤1) é um parâmetro empírico relacionado com a 

extensão da transferência de elétron no estado de transição, porém, como há 

uma ruptura de uma ligação química simultaneamente à transferência de 

elétron, α indica também a extensão desta ruptura. Um valor de α ≈ 1 

significa uma ruptura praticamente completa da ligação no estado de 

transição, enquanto que um valor de α ≈ 0 indica pouca - ou nenhuma - 

ruptura da ligação no estado de transição. O valor de α indica empiricamente 

também a sensibilidade de kCAT com a mudança do EOX do ativador utilizado. 

 O valor de α = 0,24 observado neste estudo indica um estado de 

transição precoce, com baixa extensão de transferência de elétron e ligação 

peroxídica do IAE pouco rompida (Esquema 46). 
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Esquema Esquema Esquema Esquema 46464646: Estado de transição do passo de quimiexcitação da reação peróxi-oxalato, 

formulado com 1,2-dioxetanodiona como IAE. 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho através de experimentos 

de injeção com retardo de ativador ao sistema peróxi-oxalato, com cloreto 

de oxalíla e peróxido de hidrogênio, corroboram a proposta de participação 

do mecanismo CIEEL na geração de estados excitados neste sistema. Foi 

possível obter aqui, pela primeira vez, diretamente constantes de velocidade 

da interação entre um IAE e diversos ativadores. A correlação destas 

constantes de velocidade com os potenciais de oxidação dos ativadores 

demonstra claramente o envolvimento de uma transferência de elétron no 

passo de quimiexcitação da reação peróxi-oxalato. Não foi possível obter, 

neste trabalho, indicações em relação à estrutura do IAE (Esquema 45), 

porém, com base em resultados anteriores do grupo16,28,29,169 e devido ao 

fato de cloreto ser um excelente grupo de partida, postula-se a 1,2-

dioxetanodiona como o intermediário de alta energia (IAE) mais provável 

nesta transformação. 
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5. Conclusões5. Conclusões5. Conclusões5. Conclusões    

• A metodologia modificada de Barton-Kellogg, envolvendo o 

acoplamento entre um tionoéster ou tiocetona e um composto diazo, 

mostrou-se eficiente para a síntese de enol-éteres e olefinas 

impedidos substituídos com o grupo fenchílico. Os rendimentos 

obtidos foram superiores se comparados com os de outras 

metodologias, como Horner-Wadsworth-Emmons e McMurry. 

• Observou-se a conversão dos enol-éteres fenchílicos aos 1,2-

dioxetanos correspondentes, pela reação dos mesmos com oxigênio 

singlete. Não foi possível obter o 1,2-dioxetano a partir de O4O4O4O4 por 

fotooxigenação ou pelo método de Kopecky. 

• A estabilidade térmica dos 1,2-dioxetanos fenchílicos é ligeiramente 

inferior a dos análogos adamantil-substituídos, entretanto, os mesmos 

ainda podem ser utilizados em imunoensaios, com a vantagem de 

serem mais baratos e sinteticamente mais acessíveis. 

• Foi possível observar a acumulação de um intermediário de alta 

energia no sistema peróxi-oxalato, sendo feita, pela primeira vez, a 

caracterização cinética da interação deste intermediário com 

ativadores. Desta forma, foram obtidas evidências cinéticas diretas da 

ocorrência de uma transferência de elétron na etapa de quimiexcitação 

do sistema peróxi-oxalato, o qual é o único exemplo da ocorrência do 

mecanismo CIEEL intermolecular com alta eficiência quântica. 
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6. Parte Experimental6. Parte Experimental6. Parte Experimental6. Parte Experimental    

6.1. Solventes e reagente6.1. Solventes e reagente6.1. Solventes e reagente6.1. Solventes e reagentessss    

6.1.1. Solventes orgânicos6.1.1. Solventes orgânicos6.1.1. Solventes orgânicos6.1.1. Solventes orgânicos    

 Dimetoxietano (DME, Aldrich, 99,9%) foi destilado sob atmosfera inerte 

duas vezes de sódio e mantido sob sódio e benzofenona, sendo destilado 

imediatamente antes do uso. 

 Tetraidrofurano (THF, Aldrich 99,9% ou Acros HPLC grade) foi destilado 

sob atmosfera inerte em coluna vigreaux encamisada de 150 cm e a ele 

foram adicionados fios de sódio. Após 4 horas de refluxo, adicionou-se uma 

espátula de benzofenona. Antes do uso, o solvente foi refluxado por no 

mínimo 2 horas, apresentando uma coloração fortemente arroxeada. 

 O acetato de etila (EtAc, Merck, P.A.) foi destilado duas vezes de 

peneira molecular 4 Å ativada (20 g/L) em uma coluna vigreaux de 150 cm 

sob atmosfera inerte. 

 O tolueno e o xileno foram destilados de sódio imediatamente antes 

do uso. Para o caso de tolueno para ensaios cinéticos, o solvente foi agitado 

com EDTA 5 g/L durante 12 horas, filtrado e tratado do modo descrito 

acima. 

 O éter dietílico foi aquecido a refluxo na presença de H2SO4 (100 mL/L) 

e destilado. A este solvente destilado adicionaram-se fios de sódio e 1 

espátula de benzofenona. Antes do uso, o solvente foi aquecido a refluxo até 

apresentar coloração azul e, em seguida, destilado. 
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6.1.2. Peróxido de níquel6.1.2. Peróxido de níquel6.1.2. Peróxido de níquel6.1.2. Peróxido de níquel    

 Em um erlenmeyer foram adicionados 3,0 g de sulfato de níquel 

hexaidratado e 7,0 mL de água destilada. A esta solução foi adicionada gota 

a gota, sob agitação intensa, uma solução de 1,0 g de NaOH e 7,0 mL de 

NaClO (cloro ativo 6-14%). Imediatamente formou-se um precipitado preto, e 

a mistura foi deixada agitar a temperatura ambiente por 30 minutos, sendo 

então filtrada e o sólido obtido foi seco em dessecador com CaCl2, gerando 

1,5 g de um sólido preto que foi armazenado em geladeira. 

 

6.1.3. Peneira molecular6.1.3. Peneira molecular6.1.3. Peneira molecular6.1.3. Peneira molecular    

 A peneira molecular 3 ou 4Å (Acros) foi lavada seguidamente com água 

até cessar a liberação de pó, sendo então lavada com etanol e seca em estufa 

a 80oC por 1 semana. Colocou-se então em forno a vácuo a 200oC e 1 mmHg 

por 12 horas, sendo então estocada em recipiente bem fechado. 

    

6.1.4. Ati6.1.4. Ati6.1.4. Ati6.1.4. Ativadoresvadoresvadoresvadores 

 Os ativadores utilizados eram comerciais das firmas Aldrich, Acros, 

Merck e Janssen, e foram purificados por recristalização quando necessário. 
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6.1.5. Cloreto de oxalila6.1.5. Cloreto de oxalila6.1.5. Cloreto de oxalila6.1.5. Cloreto de oxalila 

 O cloreto de oxalila (Aldrich, 99,9%) foi destilado com coluna vigreaux 

de 20 cm sob atmosfera inerte, e a fração com ponto de ebulição 63oC foi 

recolhida e armazenada em frasco bem fechado em geladeira. 

 

 Todos os outros reagentes utilizados foram adquiridos das firmas 

Aldrich, Merck ou Acros da maior pureza possível para síntese, e foram 

utilizados sem prévia purificação. 
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6.2. Instrumentação6.2. Instrumentação6.2. Instrumentação6.2. Instrumentação    

 Os espectros de RMN foram registrados em espectrômetros Bruker 

modelos AC-200 (200 MHZ), DRX 250 (250 MHz), DRX AVANCE 400 (400 

MHz) e DRX 500 (500 MHz). Os deslocamentos químicos (δ) dos compostos 

estão relatados em partes por milhão (ppm), e foram utilizados TMS ou 

CDCl3 como padrão interno. 

 Dentro do IQ-USP, a composição percentual das amostras foi 

determinada em um aparelho Perkin-Elmer CHN 2400, e os espectros de 

massa foram obtidos em um aparelho CG-MS Shimadzu 14B/QP5050A. 

 Todos os outros equipamentos utilizados em análises na Universidade 

Friedrich Schiller (Alemanha) como Análise Elementar, CG-MS e DSC foram 

operados por outros grupos de pesquisa. 

 As medidas de emissão de luz foram realizadas em um fluorímetro 

Varian Cary Eclipse, com fotomultiplicadora Hamamatsu R928, ou em um 

fluorímetro Hitachi modelo F-4500. Em ambos os equipamentos foi utilizada 

a medida da emissão em ordem zero, ou seja, foram observados fótons de 

todos os comprimentos de onda. 
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6.3. E6.3. E6.3. E6.3. Ensaios cinéticosnsaios cinéticosnsaios cinéticosnsaios cinéticos    

6.3.1. Decomposição térmica de 1,26.3.1. Decomposição térmica de 1,26.3.1. Decomposição térmica de 1,26.3.1. Decomposição térmica de 1,2----dioxetanosdioxetanosdioxetanosdioxetanos    

 Em uma cubeta para fluorescência de quartzo Suprasil, marca Hellma, 

capacidade 3,0 mL, caminho óptico 1 cm e com uma barra de agitação 

magnética, foram adicionados 2,0 mL de tolueno seco ou 2,0 mL de uma 

solução 0,025 M de 9,10-dibromoantraceno (DBA). Esta cubeta foi colocada 

dentro do fluorímetro e deixou-se atingir a temperatura para o experimento. 

 A reação é iniciada pela injeção de 10 a 30 µL de solução do 1,2-

dioxetano em estudo em tolueno, e o decaimento é acompanhado por no 

mínimo 2 tempos de meia-vida. 

 

6.3.2. Decomposição induzida de 1,26.3.2. Decomposição induzida de 1,26.3.2. Decomposição induzida de 1,26.3.2. Decomposição induzida de 1,2----dioxetanosdioxetanosdioxetanosdioxetanos    

 Em uma cubeta para fluorescência de quartzo Suprasil, marca Hellma, 

capacidade 3,0 mL, caminho óptico 1 cm e com uma barra de agitação 

magnética, foram adicionados THF seco de maneira a se obter um volume 

final de 3,0 mL, e esta cubeta foi deixada termostatizar dentro do aparelho. 

Injetou-se 10 a 30 µL de uma solução do 1,2-dioxetano em estudo em THF e 

disparou-se o experimento com a injeção de 10 a 300 µL de solução de 

fluoreto de tetrabutilamônio (TBAF) em THF. O decaimento foi acompanhado 

por no mínimo 3 tempos de meia-vida. 
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6.3.3. Adição retardad6.3.3. Adição retardad6.3.3. Adição retardad6.3.3. Adição retardada de ativador no sistema peróxia de ativador no sistema peróxia de ativador no sistema peróxia de ativador no sistema peróxi----oxalatooxalatooxalatooxalato    

 Em uma cubeta de quartzo suprasil para flurescência, marca Hellma, 

capacidade 3,0 mL, caminho óptico de 1 cm e com uma barra de agitação 

magnética, foram adicionados 1,9 mL de acetato de etila e posteriormente 5 

a 20 pL de solução estoque de H2O2 entre 1 e 2 M. Termostatizou-se o 

sistema à temperatura desejada, iniciou-se a aquisição de dados e 

adicionou-se à cubeta 15 pL de uma solução estoque de cloreto de oxalila 

em acetato de etila de concentração 75 mM, de modo a se ter uma 

concentração final deste composto de 1 mM. Após um tempo determinado 

de aquisição (90-150 s) adicionou-se, rapidamente, 50 pL de uma solução 

de ativador em acetato de etila, observando-se o relâmpago de luz. Todas as 

soluções foram preparadas no dia dos ensaios, e as condições do aparelho 

(voltagem da fotomultiplicadora e abertura da fenda) foram pré-

estabelecidas de acordo com a intensidade de emissão dos ensaios com 

maior concentração de ativador. Todos os ensaios subsequentes com 

concentrações menores de ativador foram realizados nestas condições. 
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6.4. Técnicas experimentais6.4. Técnicas experimentais6.4. Técnicas experimentais6.4. Técnicas experimentais    

6.4.1. Cromatografia em camada delgada analítica (CCD ou TLC)6.4.1. Cromatografia em camada delgada analítica (CCD ou TLC)6.4.1. Cromatografia em camada delgada analítica (CCD ou TLC)6.4.1. Cromatografia em camada delgada analítica (CCD ou TLC)    

 Os ensaios foram feitos em placas de Kieselgel 60 F254 (sílica com 

indicador de fluorescência) sobre folha de alumínio (Merck) ou poliestireno 

(Aldrich), ou placas de óxido de alumínio sobre poliestireno (Aldrich). A 

revelação das placas foi feita sob luz UV, em câmara de iodo, solução de 

baunilha ou solução de KI pH 3,8 para revelação de manchas peroxídicas. 

 

6.4.2. Cromatografia em camada delgada radial6.4.2. Cromatografia em camada delgada radial6.4.2. Cromatografia em camada delgada radial6.4.2. Cromatografia em camada delgada radial    

 Foram usadas placas de vidro redondas recobertas por uma camada de 

1, 2 ou 4 mm de espessura de Kieselgel 60 F254 com 10% de gesso (Aldrich). 

A aplicação das amostras e a eluição radial das placas foi feita em um 

aparelho Chromatotron modelo 7924T (Harrison Research). 

 

6.4.3. Cromatografia em coluna6.4.3. Cromatografia em coluna6.4.3. Cromatografia em coluna6.4.3. Cromatografia em coluna    

 A purificação de substâncias através de cromatografia em coluna 

empregou silicagel (SiO2, 70-230 ou 230-400 mesh) ou alumina neutra 

(Al2O3, 150 mesh, tipo Brockmann de I a IV) como fase estacionária. Foram 

utilizadas colunas de vários comprimentos e diâmetros diferentes. 
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6.4.4. Determinação das soluções peroxídicas6.4.4. Determinação das soluções peroxídicas6.4.4. Determinação das soluções peroxídicas6.4.4. Determinação das soluções peroxídicas    

 A uma cubeta de capacidade 3,0 mL e caminho óptico 1 cm contendo 

2,0 mL de solução 0,05 M de iodeto de potássio em tampão ácido 

acético/acetato (pH = 3,8; µ = 0,01), adiciona-se 10 pL de solução 10-5 M de 

peroxidase de raiz forte (HRP). Em seguida mede-se a variação da 

absorbância após a adição de 10 pL da solução em estudo previamente 

diluída em água (tipicamente 100 vezes). A concentração peroxídica é 

calculada a partir do valor de absorbância da espécie I3- em 353 nm, usando 

o coeficiente de absortividade molar (ε) de 2,55 x 104 M-1cm-1. 

    

6.4.5. Calibração da intensidade de emissão6.4.5. Calibração da intensidade de emissão6.4.5. Calibração da intensidade de emissão6.4.5. Calibração da intensidade de emissão    

 As intensidades de emissão são obtidas em unidades arbitrárias, sendo 

necessária a utilização de um padrão para a conversão para unidades 

absolutas. Foi utilizado o padrão secundário da reação do luminol em água6.  

 Preparou-se uma solução estoque de luminol em solução 0,01 M de 

NaOH em água, de maneira que esta tenha absorbância de 0,8 em 347 nm. A 

solução de calibração foi feita dissolvendo-se esta solução em tampão 

fosfato (pH = 11,6; µ = 0,1), e a concentração é ajustada em função da 

sensibilidade do aparelho.  

 À uma cubeta de 3,0 mL e caminho óptico 1 cm foram adicionados 1,8 

ou 2,8 mL da solução de luminol anteriormente preparada, e esta foi deixada 

termostatizar a 25oC durante 10 minutos. Iniciou-se a aquisição de dados e 

adicionaram-se 100 µL de solução de H2O2 0,3% em água, em seguida 
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adicionaram-se 100 µL de uma solução aquosa básica de hemina com 

absorção 0,2 em 414 nm. Para garantir o consumo total do luminol, 

adicionam-se ao final da reação mais 100 µL de solução em NaOH 0,01 M de 

hemina mais concentrada (absorbância 0,6 em 414 nm). Todas as soluções 

devem ser preparadas imediatamente antes do uso. 

 Por fim, determina-se a área abaixo da curva de emissão total e 

calcula-se o fator de correção da fotomultiplicadora (FCF) pela Equação 8, 

para diversas condições experimentais (Tabela 24): 

 Equação Equação Equação Equação 8888    

Φlum = rendimento quântico do luminol; nlum = número de mols de luminol utilizado; ∫Idt = 

área total abaixo da curva da emissão. 

Tabela Tabela Tabela Tabela 24242424: Fatores de correção da fotomultiplicadora (FCF) obtidos na calibração do 

fluorímetro Varian em diversas condições do aparelho. 

Fotomultiplicadora (V)Fotomultiplicadora (V)Fotomultiplicadora (V)Fotomultiplicadora (V)    Fenda (nm)Fenda (nm)Fenda (nm)Fenda (nm)    Volume (mL)Volume (mL)Volume (mL)Volume (mL)    FFFFCFCFCFCF (E.ua (E.ua (E.ua (E.ua----1111))))    

600 10 2 3,68 x 10-13 

600 10 3 2,79 x 10-15 

600 5 3 1,12 x 10-14 

 

∫
Φ

=
Idt

n
F

lumlum

CF

.
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6.5. Síntese do 1,26.5. Síntese do 1,26.5. Síntese do 1,26.5. Síntese do 1,2----dioxetano dioxetano dioxetano dioxetano D1D1D1D1    

6.5.1. 26.5.1. 26.5.1. 26.5.1. 2----(Metoximetileno)(Metoximetileno)(Metoximetileno)(Metoximetileno)----1,3,31,3,31,3,31,3,3----trimetilbiciclo[2.2.1]heptano (trimetilbiciclo[2.2.1]heptano (trimetilbiciclo[2.2.1]heptano (trimetilbiciclo[2.2.1]heptano (O1O1O1O1))))    

 Em um balão previamente flambado e sob atmosfera inerte foram 

adicionados 21,6 g (63 mmol) de brometo de metoximetiltrifenilfosfônio e 

80 mL de DME seco. Adicionaram-se a seguir 5,7 g (66 mmol) de dispersão 

de NaH em óleo mineral a 60%, e deixou-se refluxar por duas horas. 

Formou-se uma solução fortemente vermelha, e a esta foram adicionados 

com uma seringa 10 mL (9,8 g, 63 mmol) de (-)-fenchona. Deixou-se 

refluxar por 48 horas, e após este período verteu-se o conteúdo do balão em 

350 mL de água e extraiu-se com diclorometano (4 x 50 mL). Após secagem 

com MgSO4 anidro, rotoevaporou-se a solução e obtiveram-se 22,8 g de um 

óleo preto. A este foi adicionado iodeto de metila até a eliminação da 

trifenilfosfina presente, filtrou-se e o filtrado foi purificado por 

cromatografia em coluna (SiO2, heptano/EtAc 9:1), e foram obtidos 1,7 g (9,4 

mmol, 15%) de um óleo incolor, consistindo na mistura E/Z 2:1. Os isômeros 

puderam ser separados com cromatografia de camada radial (SiO2, hexano), 

e seus espectros de RMN foram obtidos separadamente. 

 

 

 

O
Wittig O

O

E Z
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Isômero E, O1a  O1a  O1a  O1a (68%): 

RMN de 1H: CDCl3, 500 MHz, δ (ppm): 5,52 (s, 1H, C=CH); 3,48 (s, 3H, 

OCH3); 1,04-1,77 (m, 16H, sistema fenchílico com singletes em 1,18 (3H, 

CH3) e 1,12 (6H, 2 CH3)). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 125,7 MHz, δ (ppm): 136,73; 135,68; 59,32; 48,71; 

47,67; 44,85; 42,28; 36,69; 26,11; 25,69; 23,89; 18,67. 

 

Isômero Z, O1b O1b O1b O1b (32%): 

RMN de 1H: CDCl3, 500 MHz, δ (ppm): 5,58 (s, 1H, C=CH); 3,45 (s, 3H, 

OCH3); 0,98-1,73 (m, 16H, sistema fenchílico com singletes das metilas em 

1,03; 1,04; 1,41. 

 

RMN de 13C: CDCl3, 125,7 MHz, δ (ppm): 138,40; 135,37; 59,51; 49,59; 

48,14; 45,87; 41,95; 36,09; 30,48; 27,22; 25,55; 20,16. 
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6.5.2. Procedimento geral para a fotooxigenação das olefinas6.5.2. Procedimento geral para a fotooxigenação das olefinas6.5.2. Procedimento geral para a fotooxigenação das olefinas6.5.2. Procedimento geral para a fotooxigenação das olefinas    

 Foi utilizado um frasco tipo Schlenk modificado, que consiste em um 

tubo de vidro com saída lateral com torneira, contendo esmeril macho, 

fechado com uma tampa fêmea contendo um tubo para borbulhamento com 

oliva. 

 A este frasco foi adicionada a olefina, 5 mL de CDCl3 ou CH2Cl2, duas 

gotas de piridina deuterada e uma ponta de espátula de meso-TPP ou azul 

de metileno. Resfriou-se o sistema a -20oC e iniciou-se o borbulhamento de 

oxigênio e irradiação com duas lâmpadas de vapor de mercúrio de 250 W de 

potência cada. O progresso da reação foi acompanhado por CCD, e após o 

consumo total da olefina suspendeu-se a fotooxigenação a adicionou-se 1 g 

de carvão ativo. Filtrou-se e rotoevaporou-se a 0oC a solução resultante, 

sendo obtido o 1,2-dioxetano em estado bruto, que foi purificado em 

seguida. 
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6.5.3. Fotooxigenação da mistura de olefinas 6.5.3. Fotooxigenação da mistura de olefinas 6.5.3. Fotooxigenação da mistura de olefinas 6.5.3. Fotooxigenação da mistura de olefinas O1aO1aO1aO1a e  e  e  e O1bO1bO1bO1b    

 Foi efetuado o procedimento de fotooxigenação conforme descrito na 

seção 6.5.2 com 390 mg da mistura de isômeros E e Z da olefina O1O1O1O1 (E/Z = 

2) em CDCl3. Após purificação por cromatografia em coluna (SiO2, 

heptano/EtAc 5:1) foram obtidos 150 mg (33%) de um óleo ligeiramente 

amarelado contendo os 4 distereoisômeros do 4'-metoxi-1,3,3-

trimetilspiro[biciclo[2.2.1]heptano-2,3'-[1,2]dioxetano] (D1aD1aD1aD1a----D1dD1dD1dD1d). 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 6,02 (s, 1H, OOCH, 1,3%); 5,82 (s, 1H, 

OOCH, 7,8%); 5,52 (s, 1H, OOCH, 27,9%); 5,43 (s, 1H, OOCH, 63,0%); 3,40 (s, 

3H, OCH3); 0,7-2,0 (m, 16H, sistema fenchílico). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 111,2; 109,4; 107,9; 99,7; 98,8; 

98,2; 77,5; 77,0; 76,5; 56,5; 55,5; 54,1; 50,9; 50,6; 50,0; 48,9; 47,7; 47,29; 

45,4; 45,3; 44,2; 44,0; 41,6; 40,9; 40,8; 39,9; 37,0; 32,7; 31,9; 31,8; 30,0; 

29,6; 29,3; 28,4; 28,2; 27,9; 27,8; 27,1; 25,9; 25,4; 24,9; 24,1; 23,7; 23,7; 

23,5; 23,3; 22,6; 21,6; 21,0; 19,7; 18,0; 17,1; 15,9; 14,5; 14,1. 
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6.5.4. Fotooxigenação da olefina 6.5.4. Fotooxigenação da olefina 6.5.4. Fotooxigenação da olefina 6.5.4. Fotooxigenação da olefina O1aO1aO1aO1a    

 O procedimento de fotooxigenação foi efetuado como descrito 

anteriormente na seção 6.5.2, utilizando CH2Cl2 e azul de metileno. Foram 

utilizados 137 mg (0,76 mmol), e o produto foi purificado por cromatografia 

em camada radial (SiO2, CH2Cl2/heptano/EtAc 10:9:1), gerando 111 mg (0,53 

mmol, 69%) de um óleo ligeiramente amarelado. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 500 MHz, δ (ppm): 5,54 (s, 1H, OOCH, 26%); 5,47 (s, 1H, 

OOCH, 74%); 3,46 (s, 3H, OCH3, 26%); 3,45 (s, 3H, OCH3, 74%); 0,93-1,65 (m, 

16H, sistema fenchílico, singletes dos CH3 em 0,99; 1,15 e 1,48). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 125,7 MHz, δ (ppm): 111,26; 109,46; 105,10; 98,74; 

98,17; 68,61; 66,79; 55,56; 50,78; 49,79; 48,66; 45,03; 44,02; 44,02; 

40,66; 39,74; 32,43; 28,10; 27,56; 27,09; 25,76; 24,80; 24,16; 23,43; 

20,93; 17,96; 15,91. 

O

E

H

O

H

O O O

HO O

CH2Cl2, A.M.

O2, hν
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6.5.5. Fotooxigenação da olefina 6.5.5. Fotooxigenação da olefina 6.5.5. Fotooxigenação da olefina 6.5.5. Fotooxigenação da olefina O1bO1bO1bO1b    

 O procedimento de fotooxigenação foi efetuado como descrito 

anteriormente na seção 6.5.2 usando CH2Cl2 e azul de metileno. Foram 

utilizados 38 mg (0,21 mmol), e o produto foi purificado por cromatografia 

em camada radial (SiO2, CH2Cl2/heptano/EtAc 10:9:1), gerando 43 mg (0,20 

mmol, 98%) de cristais brancos ligeiramente amarelados. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 500 MHz, δ (ppm): 6,11 (s, 1H, OOCH, 20%); 5,87 (s, 1H, 

OOCH, 80%); 3,47 (s, 3H, OCH3, 20%); 3,45 (s, 3H, OCH3, 80%); 0,80-1,71 (m, 

16H, sistema fenchílico, singletes dos CH3 em 1,08; 1,11 e 1,54.). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 125,7 MHz, δ (ppm): 108,07; 106,94; 100,72; 99,94; 

57,70; 56,88; 50,63; 48,04; 47,64; 44,15; 41,81; 40,96; 40,52; 28,48; 

28,41; 25,97; 25,54; 25,40; 23,88; 23,82; 20,92; 18,11; 17,27. 

CH2Cl2, A.M.

O2, hνO

Z

H H

O

O O H
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6.6. Síntese do 1,26.6. Síntese do 1,26.6. Síntese do 1,26.6. Síntese do 1,2----dioxetano dioxetano dioxetano dioxetano D2D2D2D2    

6.6.1. 36.6.1. 36.6.1. 36.6.1. 3----Metoxibenzoato de metilaMetoxibenzoato de metilaMetoxibenzoato de metilaMetoxibenzoato de metila (E1) (E1) (E1) (E1)    

 5,0 g (32,8 mmol) do ácido 3-metoxibenzóico foram misturados com 

6,6 mL de metanol, e a esta mistura foram adicionados 0,65 g de ácido 

sulfúrico concentrado, sendo a solução resultante refluxada por 5 horas. 

Verteu-se a solução incolor resultante em 200 mL de água, e neutralizou-se 

com solução 10% de NaHCO3, sendo então extraída com diclorometano (4 x 

40 mL). A fase orgânica foi seca com MgSO4 anidro a -10oC por duas horas e 

rotoevaporada, gerando 4,85 g (89%) de um óleo ligeiramente amarelado. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 7,52-7,65 (dt, 1H, ArH); 7,53-7,55 

(dd, 1H, ArH); 7,28-7,36 (t, 1H, ArH); 7,05-7,09 (ddd, 1H, ArH); 3,95 (s, 3H, 

ArOCH3); 3,91 (s, 3H, éster OCH3). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 166,8; 159,5; 131,4; 129,3; 121,9; 

119,4; 113,9; 55,3; 52,0. 

OH

O

O

O

O

O

MeOH, H+
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6.6.2. 36.6.2. 36.6.2. 36.6.2. 3----MetoxitiobenzoatMetoxitiobenzoatMetoxitiobenzoatMetoxitiobenzoato de Oo de Oo de Oo de O----metilametilametilametila (T1) (T1) (T1) (T1)    

 Foram misturados 1,0 g (6,0 mmol, 1 eq.) do 3-metoxibenzoato de 

metila com 3,3 g (8,1 mmol, 1,35 eq.) de reagente de Lawesson em 10 mL de 

xileno seco, e a mistura foi refluxada por 12 horas. Flitrou-se em cerca de 5 

cm de silicagel e rotoevaporou-se, sendo o óleo amarelo resultante 

purificado por cromatografia em coluna (SiO2, hexano/EtAc 5:1), gerando 

0,92 g (84%) de um óleo fortemente amarelo. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 7,80-7,82 (m, 1H, ArH); 7,76-7,77 (m, 

1H, ArH); 7,28-7,33 (t, 1H, ArH); 7,09-7,12 (m, 1H, ArH); 4,31 (s, 3H, 

tionoéster OCH3); 3,87 (s, 3H, ArOCH3). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 211,9; 159,3; 139,5; 129,0; 121,2; 

119,1; 113,6; 59,3; 55,4. 

 

Análise Elementar: calculado para C9H10O2S: C 59,32 H 5,53 S 17,59; obtido: 

C 59,22 H 5,53 S 17,53. 
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6.6.3. 6.6.3. 6.6.3. 6.6.3. (1,3,3(1,3,3(1,3,3(1,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----biciclo[2.2.1]hepta)biciclo[2.2.1]hepta)biciclo[2.2.1]hepta)biciclo[2.2.1]hepta)----2222----ilideno)ilideno)ilideno)ilideno)----hidrazinahidrazinahidrazinahidrazina    

(fenchilhidrazona)(fenchilhidrazona)(fenchilhidrazona)(fenchilhidrazona)    

 Foram misturados 3,0 g (20 mmol) de (-)-fenchona, 4,5 g (20 mmol) 

de hidrato de hidrazina 100%, 8,0 mL de etanol e 1,2 mL de ácido acétido 

glacial, e a solução resultante foi mantida sob refluxo durante 20 horas. 

Após resfriamento, a solução obtida foi rotoevaporada e 30 mL de éter etílico 

foram adicionados, sendo a solução resultante lavada com 30 mL de solução 

de NaOH 10% e 30 mL de solução saturada de NaCl. A fase orgânica foi seca 

sob MgSO4 anidro e rotoevaporada, obtendo-se 2,96 g (89%) de cristais 

brancos, que foram recristalizados de heptano a baixa temperatura. 

 

Ponto de Fusão: 55oC (reportado 56-57oC) 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 4,87 ( broad s, 2H, NNH2); 1,37-1,90 

(m, 7H, sistema fenchílico); 1,30 (s, 3H, CH3); 1,26 (s, 3H, CH3); 1,14 (s, 3H, 

CH3). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 167,0; 50,6; 49,8; 42,6; 42,5; 34,4; 

25,2; 22,5; 22,3; 17,3. 

O NNH2
EtOH, Ác. Acético

NH2NH2.H2O, ∆
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6.6.4. 26.6.4. 26.6.4. 26.6.4. 2----DiazoDiazoDiazoDiazo----1,3,31,3,31,3,31,3,3----trtrtrtrimetilimetilimetilimetil----biciclo[2.2.1]heptano (diazofenchona)biciclo[2.2.1]heptano (diazofenchona)biciclo[2.2.1]heptano (diazofenchona)biciclo[2.2.1]heptano (diazofenchona)    

 Em 60 mL de dimetoxietano (DME) seco foram dissolvidos 2,0 g (12 

mmol) de fenchilhidrazona e a solução foi resfriada a -78oC, sendo então 

adicionada aos poucos uma mistura de 4 g de peróxido de níquel e 1 g de 

CaO. A suspensão obtida foi deixada agitar por 30 minutos, deixada atingir 

0oC e filtrada sob atmosfera inerte, sendo então imediatamente utilizada. 

NNH2 N2
DME, -78oC

Peróxido de níquel, CaO
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6.6.5. 16.6.5. 16.6.5. 16.6.5. 1----(1,3,3(1,3,3(1,3,3(1,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----biciclo[2.2.1]heptano)biciclo[2.2.1]heptano)biciclo[2.2.1]heptano)biciclo[2.2.1]heptano)----2222----metoximetoximetoximetoxi----2222----(3(3(3(3----

metoxifenil)tiiranometoxifenil)tiiranometoxifenil)tiiranometoxifenil)tiirano    

 A solução de diazofenchona em DME gerada a partir de 2,0 g de 

fenchilhidrazona foi adicionada em pequenas porções a 1,1 g (6 mmol) de 3-

metoxitiobenzoato de metila à temperatura ambiente, e o consumo do 

tionoéster foi acompanhado por CCD (Al2O3, heptano/EtAc 20:1). Após o 

consumo total deste reagente, o sistema foi deixado agitar por 20 horas, e 

após este período a solução foi rotoevaporada e purificada por cromatografia 

em coluna (Al2O3, heptano/EtAc 20:1), obtendo-se 1,8 g (94%) de um óleo 

amarelo claro. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 7,05-7,31 (m, 3H, ArH); 6,81-6,88 (m, 

1H, ArH); 3,84 (s, 3H, ArOCH3); 3,19 (m, 3H, SCOCH3); 0,70-2,06 (m, 16H, 

sistema fenchílico).  

 

RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 159,4; 159,4; 141,2; 140,8; 128,8; 

128,6; 124,0; 123,3; 122;0; 119,2; 116,6; 114,9; 114,4; 113,8; 113,3; 

102,9; 95,5; 94,9; 80,2; 54-14 (sistema fenchílico).  

 

MS (m/z): 318 (pico molecular), 303, 286, 271, 257, 237, 217. 

S

O

O

N2
SO

O

∆

DME
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6.6.6. 26.6.6. 26.6.6. 26.6.6. 2----[1[1[1[1----MetoxiMetoxiMetoxiMetoxi----(3(3(3(3----metoxifenil)metoxifenil)metoxifenil)metoxifenil)----metililideno]metililideno]metililideno]metililideno]----1,3,31,3,31,3,31,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----

biciclo[2.2.1]heptano (biciclo[2.2.1]heptano (biciclo[2.2.1]heptano (biciclo[2.2.1]heptano (O2O2O2O2))))    

 1-(1,3,3-trimetil-biciclo[2.2.1]heptano)-2-metoxi-2-(3-

metoxifenil)tiirano (1,1 g, 6 mmol) foi misturado com 3 g de cobre metálico 

em pó em 20 mL de tolueno seco. A suspensão foi refluxada por 6 horas. 

Após resfriamento, a mistura foi filtrada e a solução obtida foi 

rotoevaporada, gerando um óleo que foi purificado por cromatografia em 

coluna (Al2O3, heptano/EtAc 5:1), sendo obtidos 1,65 g (95%) de um óleo 

amarelo claro. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 500 MHz, δ (ppm): 7,03-7,17 (m, 1H, ArH); 6,73-6,79 (m, 

3H, ArH); 3,74 (s, 3H, ArOCH3); 3,09 (s, 3H, C=COCH3); 0,70-1,80 (m, 16H, 

sistema fenchílico). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 125,8 MHz, INVGATE, δ (ppm): isômero E (69%): 158,63; 

147,19; 138,58; 138,12; 128,33; 123,41; 115,85; 113,32; 56,10; 55,04; 

50,26; 45,60; 45,26; 43,22; 36,02; 30,15; 26,46; 25,21; 21,05. Isômero Z 

(31%): 158,63; 145,97; 138,77; 137,78; 128,33; 123,41; 115,85; 113,32; 

55,78; 55,04; 48,51; 46,94; 45,26; 43,10; 37,19; 30,15; 26,46; 25,58; 

20,78.  

SO

O O

O

O

O

Cu0, ∆

EZ



 144 

 

MS (m/z): 286 (pico molecular), 271, 257, 243, 217, 135, 77. 

 

Análise Elementar: calculado para C19H26O2: C 79,68 H 9,15; obtido: C 79,17 

H 9,26. 
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6.6.7. 26.6.7. 26.6.7. 26.6.7. 2----[1[1[1[1----MetoxiMetoxiMetoxiMetoxi----(3(3(3(3----metoximetoximetoximetoxi----fenil)fenil)fenil)fenil)----1,21,21,21,2----dioxetano]dioxetano]dioxetano]dioxetano]----1,3,31,3,31,3,31,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----

biciclo[2,2,1]heptano (biciclo[2,2,1]heptano (biciclo[2,2,1]heptano (biciclo[2,2,1]heptano (D2D2D2D2))))    

 Foi realizada a fotooxigenação em frasco Schlenk modificado, de 

acordo com o procedimento descrito na seção 6.5.2, com 350 mg da mistura 

de olefinas E e Z O2O2O2O2, 8 mL de CDCl3, e meso-tetrafenilporfirina (TPP). A 

formação de produto foi controlada por CCD a 5oC (SiO2, heptano/EtAc 5:1), 

e os Rfs da olefina e do 1,2-dioxetano são praticamente idênticos, sendo o 

peróxido revelado com solução 0.5 M de KI em solução de ácido acétido 10%. 

Após 5 horas não se observou mais material de partida, e parou-se a 

irradiação e o borbulhamento de oxigênio, e adicionaram-se 2 g de carvão 

ativo à solução, filtrou-se e rotoevaporou-se a 0oC, gerando um óleo que foi 

purificado por cromatografia de camada radial (SiO2, heptano/EtAc 5:1, Rf ∼ 

0,8, 5oC), gerando 252 mg (0,79 mmol, 68%) de um óleo levemente amarelo. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): isômero 1 (66%): 6,89-7,69 (m, 4H, 

ArH); 3,93 (s, 3H, ArOCH3); 3,12 (s, 3H, OOCH3); 0,2-1,9 (m, 16H, sistema 

fenchílico, singletes das metilas em 0,81; 1,49, 1,67). Isômero 2 (33%): 6,89-

7,69 (m, 4H, ArH); 3,93 (s, 3H, ArOCH3); 3,21 (s, 3H, OOCH3); 0,2-1,9 (m, 

16H, sistema fenchílico, singletes das metilas em 1,03; 1,14, 1,32). 

 

O
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RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 160,0; 159,3; 140,3; 138,73; 136,6; 

129,6; 129,4; 129,0; 128,5; 128,3; 126,3; 122,0; 121,1; 120,4; 115,3; 

114,8; 114,5; 114,5; 114,4; 114,2; 114,0; 111,9; 111,7; 104,0; 103,0; 

102,4; 55,3; 55,3; 54,1; 53,7; 53,0; 51,2; 50,8; 48,9; 48,9; 48,7; 48,6; 48,4; 

47,3; 45,5; 45,3; 44,6; 43,7; 42,2; 41,6; 41,3; 40,9; 33,6; 31,8; 31,1; 29,7; 

28,7; 27,0; 26,2; 26,0; 25,7; 25,3; 25,0; 23,0; 21,6; 20,1; 18,0; 17,7; 14,6. 



 147 

6.6.8. Experimento de clivagem do 1,26.6.8. Experimento de clivagem do 1,26.6.8. Experimento de clivagem do 1,26.6.8. Experimento de clivagem do 1,2----dioxetano dioxetano dioxetano dioxetano D2D2D2D2    

 O tubo em que foram feitos espectros de RMN do 1,2-dioxetano D2D2D2D2 foi 

aberto e uma pequena corrente de argônio foi passada pela solução por meio 

de uma agulha fina, e este tubo foi colocado dentro de um béquer com água 

que foi aquecido suavemente até atingir 90oC, manteve-se esta temperatura 

por 3 horas e retirou-se o tubo, completou-se com solvente deuterado que 

havia evaporado e tirou-se novo espectro de RMN de 1H. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 3-metoxibenzoato de metila: 7,52-

7,65 (dt, 1H, ArH); 7,53-7,55 (dd, 1H, ArH); 7,28-7,36 (t, 1H, ArH); 7,05-

7,09 (ddd, 1H, ArH); 3,94 (s, 3H, ArOCH3); 3,83 (s, 3H, éster OCH3). 

Fenchona: 2,10 (s, 1H); 1,60-1,90 (m, 3H); 1,45-1,55 (m, 2H); 1,20-1,45 (m, 

1H); 1,10 (s, 3H, CH3); 0,99 (s, 6H, 2CH3). 
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6.7. Síntese do 1,26.7. Síntese do 1,26.7. Síntese do 1,26.7. Síntese do 1,2----dioxetano dioxetano dioxetano dioxetano D3D3D3D3    

6.7.1. 36.7.1. 36.7.1. 36.7.1. 3----((((tttt----ButildimButildimButildimButildimetilsililoxi)benzoato de metilaetilsililoxi)benzoato de metilaetilsililoxi)benzoato de metilaetilsililoxi)benzoato de metila    (E2)(E2)(E2)(E2)170170170170    

 Em um recipiente para reação em microondas foram misturados 3,75 g 

(25 mmol) de 3-hidroxibenzoato de metila, 5,0 g (33 mmol) de cloreto de t-

butildimetilsilila e 5,0 g (74 mmol) de imidazol. Misturou-se com uma 

espátula e irradiou-se em microondas com potência de 100 W, de tal modo 

que a temperatura de 130oC fosse mantida por 5 minutos. Após este período 

deixou-se a mistura bifásica resfriar, verteu-se em 250 mL de água, e 

extraiu-se com diclorometano (3 x 50 mL). A fase orgânica foi seca com 

MgSO4 anidro, filtrada e rotoevaporada, gerando 6,6 g (25 mmol, 100%) de 

um óleo viscoso. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 6,99-7,64 (m, 4H, ArH); 3,89 (s, 3H, 

OCH3); 0,97 (s, 9H, (CH3)3); 0,19 (s, 6H, Si(CH3)2). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 166,9; 155,7; 131,5; 129,3; 124,7; 

122,5; 121,8; 121,0; 52,1; 25,6; 18,1. 

 

Análise elementar: calculado para C14H22O3Si: C 63,12 H 8,32; obtido: C 

63,21 H 8,40.  
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6.7.2. 36.7.2. 36.7.2. 36.7.2. 3----((((tttt----BBBButildimetilsililoxi)tiobenzoato de Outildimetilsililoxi)tiobenzoato de Outildimetilsililoxi)tiobenzoato de Outildimetilsililoxi)tiobenzoato de O----metilametilametilametila (T2) (T2) (T2) (T2)    

 Foram misturados 3,0 g (11,2 mmol, 1 eq.) de 3-(t-

butildimetilsililoxi)benzoato de metila, 6,1 g (15,2 mmol, 1,35 eq.) de 

reagente de Lawesson e 50 mL de xileno seco. Esta mistura foi refluxada por 

24 horas, e após este período filtrou-se em uma camada de 5 cm de silicagel 

e a solução resultante foi rotoevaporada e purificada por cromatografia em 

coluna (SiO2, heptano/EtAc 9:1) gerando 1,44 g (5,9 mmol, 45%) de um óleo 

intensamente amarelo. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 7,70-7,90 (dt, 1H, ArH); 7,69 (t, 1H, 

ArH); 7,21-7,27 (t, 1H, ArH); 7,00-7,05 (ddd, 1H, ArH); 4,29 (s, 3H, OCH3); 

1,01 (s, 9H, (CH3)3); 0,24 (s, 6H, Si(CH3)2). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 211,9; 155,4; 138,6; 129,9; 126,0; 

121,8; 120,3; 59,3; 25,4; 18,2; -5,0. 
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6.7.36.7.36.7.36.7.3....    tttt----ButilButilButilButil----(3(3(3(3----{metoxi{metoxi{metoxi{metoxi----[1,3,3[1,3,3[1,3,3[1,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----biciclo[2.2.1]heptailideno]biciclo[2.2.1]heptailideno]biciclo[2.2.1]heptailideno]biciclo[2.2.1]heptailideno]----

metil}fenoxi)metil}fenoxi)metil}fenoxi)metil}fenoxi)----dimetildimetildimetildimetil----silanosilanosilanosilano ( ( ( (O3O3O3O3))))    

 A solução de diazofenchona gerada a partir de 0,7 g de 

fenchilhidrazona segundo o procedimento descrito na seção 6.6.4 foi 

adicionada em pequenas porções a 0,95 g (3,4 mmol) de 3-(t-

butildimetilsililoxi)tiobenzoato de O-metila. O consumo do tionoéster foi 

acompanhado por CCD após cada pequena adição de diazofenchona, e após 

consumo total deste tionoéster, deixou-se a solução agitando por 12 horas à 

temperatura ambiente. Após este período, a solução foi rotoevaporada e ao 

óleo resultante foram adicionados 2,5 g de trifenilfosfina e 30 mL de tolueno 

seco, sendo esta mistura refluxada por 10 horas. Após resfriamento, 

adicionaram-se 3 mL de iodeto de metila e após consumo da trifenilfosfina 

filtrou-se a mistura e o filtrado foi rotoevaporado, o resíduo foi purificado 

por cromatografia em coluna (Al2O3, heptano/EtAc 20:1), obtendo-se 0,68 g 

(2,4 mmol, 70%) de um óleo claro. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 7,15-7,18 (m, 1H, ArH); 6,76-6,89 (m, 

3H, ArH); 3,15 (s, 3H, OCH3); 0,4-2,0 (m, 16H, sistema fenchílico, com 

singletes das metilas em 1,05, 1,29 e 1,51); 0,99 (s, 9H, (CH3)3); 0,19 (s, 6H, 

Si(CH3)2). 
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RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 154,9; 147,3; 146,0; 138,3; 138,2; 

137,9; 137,8; 129,0; 128,2; 128,1; 125,2; 124,4; 124,1; 122,5; 119,7; 56,1; 

55,8; 51,1; 50,9; 50,3; 48,6; 48,4; 47,0; 45,7; 45,2; 44,5; 43,1; 42,7; 38,9; 

37,4; 37,3; 36,1; 35,4; 34,1; 33,6; 33,5; 32,6; 31,9 30,1; 29,6; 29,4; 29,4; 

29,0; 28,5; 26,5; 22,3; 22,0; 19,2; 18,9; 15,6; -5,4.  

 

MS (m/z): 386 (pico molecular), 371, 357, 317, 235, 73. 

 

Análise Elementar: calculado para C24H38O2Si: C 74,55 H 9,91; obtido: C 

74,70 H 9,97. 
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6.7.4. 6.7.4. 6.7.4. 6.7.4. 2222----[1[1[1[1----MetoxiMetoxiMetoxiMetoxi----(3(3(3(3----tttt----butildimetilsililoxibutildimetilsililoxibutildimetilsililoxibutildimetilsililoxi----fenil)fenil)fenil)fenil)----1,1,1,1,2222----dioxetano]dioxetano]dioxetano]dioxetano]----

1,3,31,3,31,3,31,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----biciclo[2.2.1]heptanobiciclo[2.2.1]heptanobiciclo[2.2.1]heptanobiciclo[2.2.1]heptano ( ( ( (D3D3D3D3))))    

 Em um frasco do tipo schlenk modificado efetuou-se a fotooxigenação 

de 500 mg (1,29 mmol) de O3O3O3O3, segundo o procedimento descrito na seção 

6.5.2, com clorofórmio deuterado e meso-TPP. O progresso da reação foi 

acompanhado por CCD (SiO2, heptano/EtAc/CH2Cl2 9:1:10), e após o 

consumo do reagente suspendeu-se a irradiação e adicionaram-se à solução 

1 g de carvão ativo. Filtrou-se e rotoevaporou-se a solução, sendo o resíduo 

purificado por cromatografia em coluna (SiO2, heptano/EtAc/CH2Cl2 9:1:10), 

e foram obtidos 481 mg (1,15 mmol, 89%) de um óleo amarelo claro. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 400 MHz, δ (ppm): 6,82-7,80 (m, 4H, ArH); 3,02; 3,08 e 

3,12 (s, 3H, OCH3); 0,80-2,00 (m, 16H, sistema fenchílico); 0,99; 1,00 e 1,02 

(s, 9H, (CH3)3); 0,20; 0,21; 0,24 e 0,25 (s, 6H, Si(CH3)2). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 100 MHz, δ (ppm): 156,24; 155,58; 155,34; 138,83; 

136,68; 129,58; 129,05; 128,51; 122,74; 121,84; 121,35;121,24; 121,00; 

120,83; 120,19; 114,08; 111,69; 103,91; 102,96; 102,30; 53,70; 53,05; 

51,28; 50,87; 48,96; 48,81; 48,62; 48,52; 48,49; 45,51; 44,64; 42,19; 

41,42; 40,91; 35,43; 31,87; 31,09; 29,00; 28,36; 27,09; 26,43; 26,18; 

CDCl3, TPP
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26,02; 25,71; 25,68; 25,01; 24,96; 24,59; 24,52; 24,33; 22,67; 21,45; 

20,32; 18,23; 18,19; 17,56; 14,08; -4,25; -4,30; -4,36, -4,39. 
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6.7.5. Experimento de clivagem do 1,26.7.5. Experimento de clivagem do 1,26.7.5. Experimento de clivagem do 1,26.7.5. Experimento de clivagem do 1,2----dioxetano dioxetano dioxetano dioxetano D3D3D3D3    

 O tubo em que foram feitos espectros de RMN do 1,2-dioxetano D3D3D3D3 foi 

aberto e uma pequena corrente de argônio foi passada pela solução por meio 

de uma agulha fina, e este tubo foi colocado dentro de um béquer com água 

que foi aquecido suavemente até atingir 90oC, manteve-se esta temperatura 

por 3 horas e retirou-se o tubo, completou-se com solvente deuterado que 

havia evaporado e tirou-se novo espectro de RMN de 1H. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 3-(t-Butildimetilsililoxi)benzoato de 

metila: 6,99-7,64 (m, 4H, ArH); 3,89 (s, 3H, OCH3); 0,97 (s, 9H, (CH3)3); 0,20 

(s, 6H, Si(CH3)2). Fenchona: 2,10 (s, 1H); 1,60-1,90 (m, 3H); 1,45-1,55 (m, 

2H); 1,20-1,45 (m, 1H); 1,10 (s, 3H, CH3); 0,99 (s, 6H, 2CH3). 
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6.8. Tentativa de síntese do 1,26.8. Tentativa de síntese do 1,26.8. Tentativa de síntese do 1,26.8. Tentativa de síntese do 1,2----dioxetano dioxetano dioxetano dioxetano D4D4D4D4    

6.8.1. 1,3,36.8.1. 1,3,36.8.1. 1,3,36.8.1. 1,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----biciclo[2.2.1]heptanobiciclo[2.2.1]heptanobiciclo[2.2.1]heptanobiciclo[2.2.1]heptano----2222----tiona (tiofenchona)tiona (tiofenchona)tiona (tiofenchona)tiona (tiofenchona)    

 

 Método A: Uma mistura de (-)-fenchona (1,52 g, 10 mmol, 1 eq.) e 

reagente de Lawesson (8,08 g, 20 mmol, 2 eq.) em 20 mL de xileno foi 

refluxada por 30 horas sob atmosfera inerte. Após este período, a mistura foi 

filtrada em cerca de 5 cm de silicagel e eluída com heptano. A solução 

fortemente laranja obtida foi rotoevaporada até a tiofenchona começar a 

destilar, neste momento resfriou-se a solução a -50oC e deixou-se sob 

vácuo (0.3 mbar) até atingir temperatura ambiente. Deste modo a maior 

parte do xileno foi eliminada. Obtém-se 1,60 g (95%) de tiofenchona com 

xileno residual. 

 Método B: Sob atmosfera de argônio foram misturados 6,5 g (16 mmol, 

1 eq.) de reagente de Lawesson e 4,0 g (27 mmol, 1,7 eq.) de (-)-fenchona. 

A mistura foi então refluxada por 1 hora, tornando-se uma solução 

homogênea. Deixou-se resfriar e o óleo grosso resultante foi purificado por 

cromatografia em coluna (SiO2, hexano/EtAc 9:1), obtendo-se 3,05 g (21,1 

mmol, 78%) de (-)-tiofenchona pura. 

 Método C: (-)-Fenchona (1,52 g, 10 mmol) e trimetilortoformato (11,7 

g) em 10 mL de metanol seco foram resfriados a 0oC e esta solução foi 

saturada simultaneamente por borbulhamento de HCl gasoso e H2S por 2 

O S
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horas. A solução laranja resultante foi vertida em 25 mL de éter etílico e a 

fase orgânica lavada com água até se tornar neutra. Após secagem com 

MgSO4 anidro e rotoevaporação, o óleo laranja obtido foi purificado por 

cromatografia em coluna (SiO2, hexano), e obtiveram-se 1,48 g (88%) de 

cristais laranjas. 

  

Ponto de Fusão: 22-24oC (reportado 22-24oC)  

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 2,27 (s); 1,50-1,85 (m); 1,10 (s, 3H); 

1,14 (s, 3H); 1,28 (s, 3H). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 279,8; 66,2; 57,7; 46,9; 43,7; 35,4; 

28,6; 26,4; 25,0; 19,2. 
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6.8.2. 6.8.2. 6.8.2. 6.8.2. NNNN----(3(3(3(3----MetoxiMetoxiMetoxiMetoxi----benzilideno)benzilideno)benzilideno)benzilideno)----N'N'N'N'----metilmetilmetilmetil----N'N'N'N'----tosiltosiltosiltosil----hidrazinahidrazinahidrazinahidrazina    

 

  Foram misturados 1,00 g (7,3 mmol, 1 eq.) de 3-metoxi-benzaldeído 

com 1,36 g (7,3 mmol, 1 eq.) de N-tosil-hidrazina em 15 mL de etanol 

absoluto e refluxou-se por 8 horas. Após este período a solução resultante 

foi rotoevaporada e obtiveram-se 2,21 g (7,3 mmol, 100%) de um óleo que 

pôde ser utilizado sem purificação. Para efeito de caracterização, este óleo 

foi purificado por cromatografia em coluna (SiO2, hexano/EtAc 1:1). 

 

RMN de 1H: CDCl3, 250 MHz, δ (ppm): 8,46 (s, 1H, ArC(NN)H); 7,76 (s, 1H, 

ArH); 7,14-7,28 (m, 2H, ArH); 6,87-6,92 (dd, 1H, ArH); 3,80 (s, 3H, ArOCH3); 

7,1 e 7,9 (m, 4H, TosH); 2,40 (s, 3H, TosCH3). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 62,9 MHz, δ (ppm): 159,7; 147,8; 144,3; 135,2; 134,6; 

129,7; 129,6; 128,4; 127,9; 126,4; 120,5; 116,7; 111,5; 55,3; 21,6. 

 

MS (m/z): 304 (pico molecular), 294, 276, 246, 240. 
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6.8.3. 16.8.3. 16.8.3. 16.8.3. 1----DiazometilDiazometilDiazometilDiazometil----3333----metoxibenzenometoxibenzenometoxibenzenometoxibenzeno    

 

 2,2 g de N-(3-Metoxi-benzilideno)-N'-metil-N'-tosil-hidrazina (7,3 

mmol) foram dissolvidos em 15 mL de piridina seca, e adicionaram-se a esta 

solução 0,8 g (7,5 mmol) de t-butóxido de potássio. A mistura foi agitada e 

aquecida a 60oC por 45 minutos, formando uma solução fortemente 

vermelha que foi vertida em 100 mL de água. Esta mistura foi extraída com 

éter etílico (3 x 30 mL) e a fase orgânica seca a 0oC com MgSO4 anidro por 

15 minutos. Filtra-se e a solução vermelha foi imediatamente utilizada. Os 

compostos diazo são muito instáveis e podem se decompor explosivamente 

quando puros, por isso não foi feita nenhuma caracterização deste 

composto, porém a forte cor vermelha é uma evidência da formação do 

composto diazo. 
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6.8.4. 16.8.4. 16.8.4. 16.8.4. 1----(2(2(2(2----spirospirospirospiro----1,3,31,3,31,3,31,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----biciclo[2.2.1]heptano)biciclo[2.2.1]heptano)biciclo[2.2.1]heptano)biciclo[2.2.1]heptano)----2222----(3(3(3(3----

metoxifenil)tiiranometoxifenil)tiiranometoxifenil)tiiranometoxifenil)tiirano    

 

 À solução de 1-diazometil-3-metoxibenzeno gerada de acordo com o 

procedimento 6.8.3, foram adicionados 0,5 g (3 mmol) de (-)-tiofenchona, e 

a solução foi refluxada por 5 horas. Após este período, a solução resultante 

foi rotoevaporada até sobrarem cerca de 5 mL, e com este volume foi feita 

separação em coluna (SiO2, heptano/EtAc 9:1) e isoulou-se a fração com Rf = 

0,4, gerando 0,69 g (80%) de um óleo claro que cristaliza quando 

armazenado em geladeira. O produto foi obtido como uma mistura de 

diastereoisômeros. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 500 MHz, δ (ppm): 7,13-7,19 (m, 1H, ArH); 6,92-7,04 (m, 

2H, ArH); 6,73-6,77 (m, 1H, ArH). Os seguintes picos são relativos ao H 

ligado ao anel tiirânico, com as respectivas abundâncias: 4,26 (14%); 4,80 

(71%) e 3,87 (15%). Os picos em 3,785; 3,783; 3,780 e 3,776 são relativos ao 

OCH3; 0,3-2,3 (m, 16H, sistema fenchílico). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 125,8 MHz, INVGATE, δ (ppm): 159,46; 159,33; 158,98; 

140,07; 139,70; 138,80; 138,00; 129,75; 129,39; 128,82; 128,72; 128,69; 

128,41; 122,49; 121,95; 121,54; 116,00; 114,87; 113,87; 112,57; 112,32; 
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112,22; 112,18; 75,83; 75,22; 74,92; 74,80; 66,24; 57,69; 55,20; 52,33; 

51,40; 51,08; 50,85; 50,74; 50,47; 49,22; 49,08; 48,30; 46,91; 45,81; 

45,52; 45,39; 43,68; 43,29; 42,94; 42,77; 42,72; 42,10; 40,31; 37,75; 

35,45; 34,53; 33,79; 32,05; 31,39; 29,45; 28,99; 28,65; 27,63; 26,91; 

26,43; 25,78; 25,11; 25,06; 24,92; 21,08; 19,17 (30%); 18,29 (14%); 18,12 

(13%) e 16,79 (41%). Estes 4 últimos picos são relativos aos carbonos 

tiirânicos e puderam ser integrados devido ao método INVGATE. 

 

MS (m/z): 288 (pico molecular), 256, 213, 173, 121. 
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6.8.5. 26.8.5. 26.8.5. 26.8.5. 2----[1[1[1[1----Metoxifenil)Metoxifenil)Metoxifenil)Metoxifenil)----metililideno]metililideno]metililideno]metililideno]----1,3,31,3,31,3,31,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----

biciclo[2.2.1]heptano (biciclo[2.2.1]heptano (biciclo[2.2.1]heptano (biciclo[2.2.1]heptano (O4O4O4O4))))    

 Em 5 mL de tolueno seco foram dissolvidos 0,52 g (1,8 mmol) de 1-(2-

spiro-1,3,3-trimetil-biciclo[2.2.1]heptano)-2-(3-metoxifenil)tiirano e 0,52 

(2,0 mmol) g de trifenilfosfina e a mistura foi refluxada por 24 horas. Após 

este período resfriou-se a solução à temperatura ambiente e adicionou-se 1 

mL de iodeto de metila e aqueceu-se a mistura a 50oC por 1 hora. Filtrou-se, 

rotoevaporou-se, e purificou-se o óleo obtido por cromatografia em coluna 

(Al2O3, heptano), obtendo-se 0,24 g (53%) de um óleo amarelo claro 

constituindo da mistura dos isômeros E e Z. 

 

RMN de 1H: CDCl3, 500 MHz, δ (ppm): isômero E (58%): 7,11-7,19 (m, 1H, 

ArH); 6,67-6,77 (m, 3H, ArH); 6,15 (s, 1H, C=CH); 0,93-1,81 (m, 16H, 

sistema fenchílico, onde se encontram os singletes das 3 metilas em 0,97; 

1,02 e 1,26); Isômero Z (42%): 7,11-7,19 (m, 1H, ArH); 6,67-6,77 (m, 3H, 

ArH); 6,13 (s, 1H, C=CH); 0,93-1,81 (m, 16H, sistema fenchílico, singletes 

em 0,94; 1,13 e 1,14). 

 

RMN de 13C: CDCl3, 125,8 MHz, δ (ppm): Isômero E: 160,48; 158,75; 140,73; 

128,38; 122,03; 116,39; 114,86; 111,23; 55,09; Isômero Z: 160,52; 158,88; 
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141,06; 129,44; 122,06; 116,93; 115,03; 111,34; 55,11. Os seguintes picos 

pertencem ao sistema fenchílico e não foram atribuídos aos isômeros: 51,03; 

50,58; 49,86; 46,88; 46,79; 45,16; 43,91; 43,42; 36,32; 36,04; 29,70; 

29,52; 28,58; 27,20; 26,22; 25,69; 25,53; 20,46; 19,30. 

 

MS (m/z): 256 (pico molecular), 213, 173, 159, 121, 115. 

 

Análise Elementar: calculado para C18H24O: C 84,32 H 9,44; obtido: C 84,41 

H 9,51. 
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6.8.6. Tentativa de fotooxigenação da olefina 26.8.6. Tentativa de fotooxigenação da olefina 26.8.6. Tentativa de fotooxigenação da olefina 26.8.6. Tentativa de fotooxigenação da olefina 2----[1[1[1[1----metoxifenil)metoxifenil)metoxifenil)metoxifenil)----

metililideno]metililideno]metililideno]metililideno]----1,3,31,3,31,3,31,3,3----trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----biciclo[2.2.1]heptano (biciclo[2.2.1]heptano (biciclo[2.2.1]heptano (biciclo[2.2.1]heptano (O4O4O4O4))))    

  Em um frasco Schlenk modificado foram adicionados 250 mg da 

mistura das olefinas E- e Z-O4O4O4O4, e procedeu-se a fotooxigenação conforme 

procedimento descrito na seção 6.5.2, com CDCl3 e meso-TPP. A 

fotooxigenação foi conduzida durante 8 horas. Não se observou por CCD 

(SiO2, heptano/EtAc 1:1, 5:1 e 1:1) formação de produto nem consumo do 

reagente. 
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6.8.7. Tentativa d6.8.7. Tentativa d6.8.7. Tentativa d6.8.7. Tentativa de formação do e formação do e formação do e formação do ββββ----bromobromobromobromo----hidroperóxido hidroperóxido hidroperóxido hidroperóxido e ciclização e ciclização e ciclização e ciclização 

destedestedestedeste a partir  a partir  a partir  a partir da olefina da olefina da olefina da olefina O4O4O4O4, 2, 2, 2, 2----[1[1[1[1----metoximetoximetoximetoxi----fenil)fenil)fenil)fenil)----metililideno]metililideno]metililideno]metililideno]----1,3,31,3,31,3,31,3,3----

trimetiltrimetiltrimetiltrimetil----biciclo[2.2.1]heptano (Método de Kopecky)biciclo[2.2.1]heptano (Método de Kopecky)biciclo[2.2.1]heptano (Método de Kopecky)biciclo[2.2.1]heptano (Método de Kopecky)7777    

 Em um balão de 50 mL e duas bocas previamente flambado foi 

adicionado 1,0 g (3,9 mmol, 1 eq.) da olefina O4O4O4O4, e resfriou-se a 0oC, 

quando se adicionou 16 mL (78 mmol, 20 eq.) de solução 4,86 M de H2O2 em 

éter. Esta solução foi preparada extraindo-se 20 mL de uma solução aquosa 

60% de peróxido hidrogênio com éter etílico (2 x 20 mL), e secando-se a fase 

etérea sob MgSO4 na geladeira por cerca de 10 horas. A solução foi filtrada e 

a concentração do peróxido determinada espectrofotometricamente. O 

sistema foi resfriado a -40oC e adicionaram-se, em pequenas porções, 0,48 

g (1.95 mmol, 0.5 eq.) de 1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoína. A adição era 

repetida assim que a solução dentro do balão deixava de ser turva. Após o 

término desta adição, deixou-se o sistema chegar lentamente a 0oC, e 

agitou-se por 1 hora. Como a análise por CCD (SiO2, hexano/EtAc 5:1) não 

mostrou consumo completo da olefina, resfriou-se novamente a -40oC e 

adicionaram-se mais 0,48 g de 1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoína. Após 30 

minutos de agitação a 0oC, desapareceu a mancha da olefina na CCD. A 

solução etérea foi lavada com solução saturada gelada de NaHCO3 (2 x 50 

mL), solução saturada gelada de (NH4)2SO4 (1 x 50 mL) e água gelada (1 x 50 

mL), e a fase orgânica foi seca com MgSO4 anidro por 30 minutos a -20oC. O 
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filtrado foi retoevaporado a 0oC e foram obtidos 1,25 g de um óleo verde. Foi 

feita uma tentativa de purificação com 330 mg deste óleo por cromatografia 

de camada radial (SiO2, eluição inicial com hexano puro e depois com 

hexano/EtAc 5:1), e foram separados 110 mg de um óleo incolor. Os 

espectros de RMN de 1H e 13C deste óleo se mostraram muito complexos e 

não puderam ser interpretados, apresentando inúmeros picos. De qualquer 

modo, prosseguiu-se a síntese. 

 As frações cromatográficas contendo frações peroxídicas identificadas 

por CCD foram rotoevaporadas e dissolvidas em 20 mL de CH2Cl2, e à esta 

solução foram adicionados 20 mL de solução de KOH 2 M e uma ponta de 

espátula de éter 18-coroa-6, e agitou-se vigorosamente a 0oC durante 1 

hora. Não se observou formação de produto peroxídico identificável por CCD 

e nem houve emissão de luz quando 100 µL da fase orgânica foram injetadas 

em uma solução de DBA em tolueno a 80oC. 

CH2Cl2, 0oC

KOH, 18-crown-6
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Br O
HO



 166 

6.9. Tentativas de síntese de 6.9. Tentativas de síntese de 6.9. Tentativas de síntese de 6.9. Tentativas de síntese de O2O2O2O2 e  e  e  e O3O3O3O3 por métodos alternativos por métodos alternativos por métodos alternativos por métodos alternativos    

6.9.1. Tentativa de síntese de 6.9.1. Tentativa de síntese de 6.9.1. Tentativa de síntese de 6.9.1. Tentativa de síntese de O2O2O2O2 e  e  e  e O3O3O3O3 pelo método de McMurry pelo método de McMurry pelo método de McMurry pelo método de McMurry    

 

 Em um balão flambado e em atmosfera de argônio foram transferidos 

sob atmosfera inerte 5.2 g do complexo TiCl3[DME] (17.9 mmol), seguidos de 

100 mL de DME destilado de sódio sob argônio. Este complexo foi gerado 

através de refluxo de 40,3 g de TiCl3 com 400 mL de DME, durante 3 dias. À 

suspensão obtida foram adicionados 4.9 g (69 mmol) de par redutor zinco-

cobre e a mistura tornou-se negra. Este par redutor foi gerado da seguinte 

maneira: adicionaram-se 9,8 g de zinco em pó a 40 mL de água desareada 

com argônio, e adicionaram-se 0,75 g de CuSO4 anidro. A lama negra 

resultante foi filtrada, lavada com água e acetona e seca sob vácuo.  

 A mistura foi mantida sob refluxo durante 2 horas. Ao término deste 

período, adicionou-se lentamente uma solução em DME de 2,4 mmol do 

éster (E1E1E1E1 ou E2E2E2E2) e 2,5 mmol de (-)-fenchona (0,375 g). Refluxou-se por 24 

horas, verteu-se a mistura reacional em  200 mL de água gelada e extraiu-se 

com éter etílico (3 x 40 mL). Não se observou a formação das olefinas 

desejadas. 

 Esta reação foi tentada diversas vezes com tempos maiores de refluxo 

e reagente feitos recentemente. Outras tentativas de McMurry com outros 

redutores como Zn e LiAlH4 foram feitas, porém o sistema TiCl3.[DME] com 
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Zn/Cu como redutor se mostrou o mais eficiente. O controle de eficiência foi 

feito fazendo-se a reação descrita acima substituindo-se a (-)-fenchona por 

2-adamantanona, gerando olefinas derivadas deste grupo em altos 

rendimentos. 



 168 

6.9.2. Tentativa de síntese de 6.9.2. Tentativa de síntese de 6.9.2. Tentativa de síntese de 6.9.2. Tentativa de síntese de O2O2O2O2 pela reação de HWE pela reação de HWE pela reação de HWE pela reação de HWE162162162162    

  

 Foi preparado o composto 1-(dietoxifosforil)-(metoxi)metil-3-

metoxibenzeno, e 1,2 g (2,8 mmol) destes foram adicionados a um balão 

flambado e com atmosfera de argônio. Adicionou-se a seguida 50 mL de 

solvente seco, THF ou DME. A solução resultante foi resfriada a -78oC e 

adicionou-se 1 equivalente (2,8 mmol) de NaH, n-BuLi, sec-BuLi, LDA ou 

LiHMDS, e deixou-se atingir lentamente a temperatura ambiente (cerca de 1 

hora). Após este período, foram adicionados lentamente 0,42 g (0,45 mL, 2,8 

mmol, 1 eq.) de (-)-fenchona dissolvidos em 5 mL de solvente seco. Deixou-

se agitar à temperatura ambiente por 24 horas, e após este período verteu-

se a mistura reacional em 200 mL de água e extraiu-se com CH2Cl2 (3 x 40 

mL).  Não se observou a formação de O2O2O2O2. A eficiência do sistema foi 

comprovada fazendo-se a reação com 2-adamantanona ao invés de (-)-

fenchona, e houve produção da olefina correspondente em altos 

rendimentos. 
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