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Resumo

Diversas classes de compostos orgânicos de telúrio foram exploradas neste

trabalho. Inicialmente foi estudada a transmetalação entre teluretos alílicos e dibutil

cianocupratos de lítio de ordem superior, levando aos respectivos cianocupratos alílicos

de lítio. Estes, por sua vez, foram acoplados com triflatos vinílicos, importantes

intermediários sintéticos preparados previamente a partir de teluretos vinílicos, levando

a sistemas altamente insaturados em ótimos rendimentos (Esquema 1).

Te [BUTeLI]

Esquema 1

L-x.[L-TeoJ
O"C, 30 mln

1
Me2CuCNLiz0,5 eq.

t.a.,1 h

I OlT ,jR=H,Me I 113"". R

X=CI,O, ~ R. t~ [(Af~CNU'
72 - 82%

Em seguida, foi explorada a reatividade de teluretos aromáticos frente a

reagentes organometálicos. Cianocupratos arílicos, gerados a partir da transmetalação

entre teluretos aromáticos com cianocupratos de lítio de ordem superior, foram

adicionados acetonas a,p -insaturadas, levando aos produtos de adição 1,4 em bons

rendimentos (Esquema 2).

CuCN

Esquema 2

1) 1 eq. RLi
THF, -780C ~ R ~ X-~

2) 1 eq. MeLi ~ Me--l ~-TeBu

THF, -780C CuCNLi
2 5-20 min ~

t.a.

R =Me, 2-Th

X =H, p-OCH3 , p-CH3, p-Ph, p-OPh

t--~b.cNL~
O

~1-780C
L, J 20min

"Z,

74 - 86%
X

Xl



R'=H,Me

R
2 =Me, OEt

R
3 =n-Bu, s-Bu, t-Bu

Teluretos vinílicos funcionalizados de configuração Z também foram alvo de

estudo visando a formação de ligação carbono-carbono. Reações de substituição entre

estes teluretos e cianocupratos de lítio de ordem inferior levaram a cetonas e ésteres

a,~- insaturados com estereoquímica defInida em ótimos rendimentos (Esquema 3).

Esquema 3

R3 on-BuTe o

1)JR2 R1À)lR2

R "-B"Te ] R'C"CNUIl-r-~~~:~ 65~385 %

Ao 40
De agosto/20OJ a março/2004, a aluna realizou um estágio sanduíche na

University of California, Santa Barbara, sob a orientação do Prof. Bruce H. Lipshutz,

onde realizou estudos sobre a ciclização de Bergman, visando a síntese do fragmento

biarílico A-B da vancornicina. Diversas condições para a ciclização foram estudadas

com um composto modelo (Esquema 4) e parte da síntese total do fragmento da

vancomlcma, onde a ciclização seria a etapa-chave, foi realizada com sucesso

(Esquema 5).

Esquema 4

R R

"condições"
~

1,4-CHD

microondas

Esquema 5

R

OH

fragmento biarílico A-B da vancomicina

Xli



Abstract

Several classes of organotellurium compounds were explored in this work. First,

transmetallation reaction between allylic tellurides and higher order dilithium dibutyl

cyanocuprates was carried out, leading to the corresponding allylic cyanocuprates. Then

these reagents performed cross-coupling reactions with vinylic triflates, important

synthetic intermediates prepared previously from vinylic tellurides, affording highly

unsaturated systems in high yields (Scheme 1).

Scheme 1

r.t., 1 h

OTf

1/3e~

OI(

Te Buli
THF, r.t.. [BuTeLD

R=H,Me A
X'CI'B'~ R

72-82%

~X'[~TeB~ ,

1
Me.J'uCNLI20,5 eq. L'J

r.t., 1 h

[(~'C"CNj
Next, the reactivity of aryl tellurides was explored with some organometallic

reagents. Aryl cyanocuprates, generated by transmetallation reaction between aryl

tellurides and higher order lithium cyanocuprates, were reacted with a,p-unsaturated

ketones, yielding 1,4-addition products (Scheme 2).

Scheme 2

R = Me, 2-Th

X = H, p-OCH3, p-CH3• p-Ph, p-OPh

1)1 eq.RLi ~ JX~TeBu t ~ ~
THF. -78°C• ~ . ~- ~ x 1 ~ CuCNLi2

2) 1 eq. MeLi Me---CuCNLI2 5-20 min -O-
THF, -78'0 <,I. vl, j-78

0

C

... V 20min

CuCN

X

XIll



Functionalized Z-vinylic tellurides were also investigated in reactions aiming

carbon-carbon bond formation. Substitution reactions of these tellurides with lower

order lithium cyanocuprates gave a,(3-unsaturated ketones and esters with defined

stereochemistry in good yields (Scheme 3).

Scheme3

R3 on-BuTe O

1~R2 R1~R2
R <>-B,Te ] R'coe"L; Ir-_-_-_--i:: 65~385 %

~o Qo
R

1
=H,Me

R
2 =Me, OEt

R
3

= n-Bu, s-Bu. t-Bu

From Aug/03 to Mar/04, the student worked in the University of California,

Santa Barbara, under the supervision of Prof. Bruce H. Lipshutz, where studies

concerning the Bergman cyclization were performed, aiming the synthesis of the

vancomycin A-B biaryl fragment. Several conditions for this cyclization were

investigated using a model compound (Scheme 4) and part of the total synthesis of the

vancomycin fragment, in which the Bergman cyclization would be the key-step, was

accomplished (Scheme 5).

Scheme 4

R R

"conditions"..
1,4-CHD

microwave

Scheme 5

R

(

I
~

st~B"
vancomicyn A-B biaryl fragment
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Objetivos

A mais promissora transfonnação sintética dos compostos orgânicos de telúrio é

a conversão destes em compostos organometálicos reativos por reação com reagentes de

alquil lítio comercial ou com outras espécies organometálicas de fácil preparação. Esta

transfonnação pennite a fonnação de novas ligações carbono-carbono que, em alguns

casos, ocorre de maneira estereosseletiva. I

O objetivo principal deste trabalho foi então desenvolver metodologias e reações

envolvendo diversas classes de teluretos como precursores de compostos

organometálicos ou de produtos de interesse sintético. Por sua vez, os estudos realizados

nos EUA tiveram como objetivo a síntese do fragmento biarilico da vancomicina.

I Comasseto, J. v.; Barrientos-Astigarraga, R. E. Aldrichimica Acta 2000, 33, 66.

xv
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Capítulo I - Introdução

1.1. Introdução

1.1.1. Reatividade dos cianocupratos de ordem superior

A importância dos cianocupratos como uma ferramenta sintética em química

orgànica já está bem estabelecida.2 Estes organocobres são preparados pela adição de

reagentes de RLi sobre CuCN sendo que, dependendo do número de equivalentes (um

ou dois) de RLi, dois tipos diferentes de cianocupratos são fonnados: cianocupratos de

ordem inferior 1 (RCuCNLi) e cianocupratos de ordem superior 2 (R2CuCNLÍ2),

respectivamente (Esquema 1.1).3

-----J.. R:PJ(CN)Li2

2
cianocuprato de
ordem superior

Esquema l.1

RLiRU
CuCN • RCu(CN)Li

1
cianocuprato de

ordem inferior

A alta reatividade apresentada pelos cianocupratos de ordem supenor,

conhecidos também como cupratos de Lipshutz, muitas vezes maior do que a

apresentada pelos cupratos de Gilman (R2CuLi.LiX) conhecidos anterionnente,3,4 fazem

desses intennediários reagentes únicos entre os compostos organometálicos.5

Os cupratos de Lipshutz mostraram-se mais reativos frente a reações de

substituição em haletos de alquila6
,7 e na abertura de epóxidos substituídos (Esquema

1.2).8 Eles também apresentaram uma reatividade incomum aos cupratos de Gilman na

reação com acetilenos tenninais, onde o cuprato de Lipshutz desprotonou o aleino

enquanto o de Gilman promoveu a carbocupração (Esquema 1.3).3,4,9

2 Knochel, P.; Betzemeier, B. In Modem Organoeopper Chemistry, Krause, N. (Ed.); Wiley-VCH:
Weinheim,2002.
3 Lipshutz, B. H. Synlett 1990, 119.
4 Lipshutz, B. H. Synthesis 1987,325.
5 Nakamura, E.; Yoshikai, N. Bu//. Chem. Soco Jpn. 2004, 77, 1.
6 Lipshutz, B. H.; Wilhelm, R. S.; Floyd, D. M. J. Am. Chem. Soe. 1981, 103, 7672.
7 Whitesides, G. M.; Fisher, W. F.; San Filippo, J. Jr.; Bashe, R. W. Jr.; House, H. O. J. Am. Chem. Soe.
1969,91,4871.
8 Lipshutz, B. H.; Kozlowski, J.; Wilhelm, R. S. J. Am. Chem. Soe. 1982, 104, 2305.; Herr, R. W.;
Wieland, D. M.; Johnson, C. R. J. Am. Chem. Soe. 1970,92,3813.
9 Apenas um cuprato de Lipshutz com silício sofre adição a aleinos terminais: Fleming, 1.; Roessler, F. J.
Chem. Soe., Chem. Commun., 1980, 276.
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Esquema 1.2

Br __B_U_zC_U_L_i_(5_e_
Q

_·) 12_0/0_o_- jU~ EtzO, t.a., 1h _~

BU2CUCNLi2 (1 ,5 eq.) 94%
THF, OOc, 2h - t.a., 1h

73 19 8

(razão entre produtos, 80-90% de conversão)

\ O
EtzCuCNLiz

(2 eq.)

Et

98%

Esquema 1.3

R1

R2CuLi

(RFÍCULi/
~

ca rbocupração
R1 H

\ R2CuCNLiz
"R1 Cu"~

desprotonação

Nas reações de acoplamento oxidativo de cupratos de diarila somente o cuprato

de Lipshutz apresentou resultados satisfatórios (Esquema 1.4).10

Esquema 1.4

1.0:""u 2. (Y"
# OMe V

CuX ~ ~ ArAr'CuLi. LiX
[O]

OMe OMe

<><><><>
CuCN

rendimento Cul. LiBr

(%)

31

3,5

9

93

7 MeO

3,5

10 Lipshutz, B. H.; Siegmann, K.; Garcia, E.; Kayser, F. 1. Am. Chem. Soe. 1993, ii5, 9276.
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o cuprato de Lipshutz também é conhecido por ser mais reativo frente acetonas

ll,~-insaturadasestericamente impedidas,3,4 mas não é mais reativo do que o cuprato de

Gilman frente à 2-ciclo-hexenona, como mostrado pelos resultados de reatividade

descritos no Esquema 1.5. 11
,12

Esquema 1.5

O O6 ."(2-Th)C"U. UX. &
X = I: 62% (Et20, 0,001 h) Bu

29% (THF, 0,001 h)

X =CN: 64% (Et20, 0,001 h)
32% (THF, 0,001 h)

Devido a todas essas diferenças de reatividade, os cupratos de Lipshutz

ganharam notoriedade entre os químicos orgânicos e foram muito aplicados em síntese

desde a sua descoberta no início dos anos 80.2,3,4 O Esquema 1.6 mostra um exemplo

da utilização dos cianocupratos na síntese total da iso[7]-levuglandina D2 3 realizada

por Salomon et aI. 13

Esquema 1.6

OTBDMS Me2CuCNLi2 •

~OEE THF,t.a.,1,5hBU3Sn

I OTBDMS l
l"·(CN)~~OEJ

OEE

OTBDMS

65%

~ ,

~C,H"
O

--/-0
O

CSH11

O

--/-0
O

•
THF, -78°C, 10 min -- -30°C, 10 min

----
OHG ~

OH

COOH

CSH11

O 3
iso[7]-LGD2

1I Bertz, S. H.; Mia0, G.; Eriksson, M. Chem. Commun. 1996,8l5.
12 Bertz, S. H.; Eriksson, M.; Mia0, G.; Snyder, J. P. J Am. Chem. Soco 1996, 118, 10906.; Bertz, S. H.;
Chopra, A.; Eriksson, M.; Ogle, C. A.; Seagle, P. Chem.-EurJ 1999,5,2680.
13 Roy, S. c.; Nagarajan, L.; Salomon, R. G. J Org. Chem. 1999,64, 1218.
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J. J. 2. Estrutura dos cianocupratos de ordem superior

A reatividade "especial" que foi atribuída aos cianocupratos de ordem superior

resultou em uma controvérsia científica com respeito à estrutura destes compostos.1 4,15

Por vários anos, publicações com títulos como "Se o ligante cianeto não está no cobre,

então onde ele está?,,16 e "Está no lítio!"ll apareceram na literatura.

Inicialmente dois modelos foram propostos para descrever a estrutura destes

cupratos. O primeiro deles (estrutura A, Figura 1.1), defendido por Lipshutz, consiste

numa espécie dianiônica onde os dois grupos orgânicos e o cianeto estão ligados ao

mesmo átomo de cobre. 16 Já o modelo proposto por Bertz (estrutura B, Figura 1.1)

afmna que a estrutura dos cianocupratos de ordem superior é similar à dos cupratos de

Gilman, onde somente os dois grupos orgânicos estão ligados ao cobre e o cianeto está

associado ao lítio. 11

Figura 1. 1. Estruturas propostas para cianocupratos de ordem superior

Diversos argumentos contra e a favor da proposlçao de Lipshutz já foram

publicados,17 mas as evidências estruturais mais concretas obtidas através de análises de

raio-X no estado sólido por van Koten l8 e Bochel9 favorecem a estrutura B.

A primeira destas evidências foi obtida por van Koten et aI. em 1998.18 Neste

trabalho, foi solucionada a estrutura de raio-X do cianocuprato 4 (Figura 1.2). No

estado sólido, este cuprato existe como uma cadeia polimérica em zig-zag, alternando

14 Jastrzebski, J. T. B. H.; von Koten, G. In Modem Organoeopper Chemistry, Krause, N. (Ed.); Wiley
VCH: Weinheim, 2002.
15 Krause, N. Angew. Chem. Int. Ed. 1999,38, 79.
16 Lipshutz, B. H.; James, B. J Org. Chem. 1994,59, 7585.
17 Para uma revisão: Krause, N.; Gero1d, A. Angew. Chem. Int. Ed. 1997,36, 186.
18 Kronenburg, C. M. P.; Jastrzebski, J. T. B. R; Spek, A. L.; van Koten, G. J Am. Chem. Soe. 1998,120,
9688.
19 Boche, G.; Bosold, F.; Marsch, M.; Harms, K. Angew. Chem. Int. Ed. 1998,37, 1684.

6



".

Capítulo I - Introdução

íons [Ar2Cuf e [Li-CN-Lit. No cátion, dois átomos de lítio estão ligados ao cianeto e

duas moléculas adicionais de THF estão coordenadas a cada átomo de lítio. O quarto

sítio de coordenação do lítio é ocupado pelo nitrogênio do grupo

(dimetilamino)metilfenila da unidade aniônica.

Q
CO-~j-

N

9-1 Mez ,C'O
'" cu-ÓN_U-O

-N ,:? I \

Mez """ 4 O

Figura I. 2. Parte da estrutura no estado sólido do cuprato 4

Outro trabalho importante na determinação estrutural dos cianocupratos de

ordem inferior foi realizado Boche et aI., que publicaram a estrutura de raio-X do

cianocuprato 5 (Figura 1.3).19 Neste trabalho foi mostrado que o cuprato no estado

sólido existe como unidades aniônicas lineares de [t-BU2Cuf e catiônicas quase lineares

de [Li2CN(THF)2(PMTDA)2t completamente separadas. Na unidade catiônica, o grupo

cianeto está localizado no centro, coordenado com dois íons de Li+. Os átomos de lítio,

por sua vez, estão coordenados também com os três átomos de N da molécula de

PMTDA e com uma molécula de THF.

1NMe2Q
Me N / o Mez
['Li-N~C \ .....N

J..... I • -LI"
~20° I NllAe

MezN~ 5

Me
Met

Me

Cu

Me~Me
Me

Figura I. 3. Estrutura no estado sólido do cuprato 5
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Cabe ressaltar que estes resultados que favorecem a estrutura B foram obtidos

com estruturas no estado sólido. Em solução é possível que existam diferentes espécies

de cobre em equilíbrio, como já foi comprovado espectroscopicamente para outros

reagentes de organocobre. 17 Além disso, o produto final de todas as reações com

cianocupratos de ordem superior é o cuprato de ordem inferior RC\J.CNLi, onde o grupo

orgânico e o cianeto estão de fato ligados ao cobre,19,20 o que significa que a ligação Cu

CN é fonnada em algum momento no decorrer da reação.

Deste modo, uma resposta final sobre qual é a estrutura dos cianocupratos de

ordem superior ainda não pode ser dada.

1.1.3. Transmetalação de cianocupratos de ordem superior

A preparação de cianocupratos de ordem supenor pela adição de dois

equivalentes de RLi sobre CuCN confere ótima reatividade ao sistema mas em muitos

casos pennite apenas a preparação de reagentes de organocobre relativamente não

funcionalizados? A preparação de reagentes de organocobre através das reações

chamadas de transmetalação surgiu nos últimos anos como um método interessante para

a obtenção de cianocupratos mais funcionalizados?I,22

A reação de transmetalação se baseia na diferença de eletronegatividade dos

metais envolvidos na reação.21 A transmetalação é definida como um processo de

transferência do ligante de um composto organometálico para um metal proveniente de

um sal metálico, onde o equilíbrio se desloca no sentido da fonnação do composto

organometálico que possui o metal mais eletronegativo, como exemplificado pelo

Esquema 1.7.

2 RLi + CdCI2

t

Esquema 1.7

h R2Cd + 2 LiCI

ma:s elelronegativo do que L:

20 Bertz, S. H. 1. Am. Chem. Soe. 1991, ]]3,5470.; Hwang, C. S.; Power, P. P. 1. Am. Chem. Soe. 1998,
120,6409.
21 Wipf, P. Synthesis 1993,537.
n Taylor, R. J. K. Organoeopper reagents: A Practical Approach; Oxford University Press, 1994.
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Já a transmetalação entre dois compostos organometálicos não somente é

baseada na eletronegatividade dos metais envolvidos, mas também na

eletronegatividade dos dois ligantes dos organometálicos. Neste caso, ela consiste na

troca destes ligantes, onde o equilíbrio se desloca no sentido da formação do composto

organometálico mais estável, onde o metal mais eletropositivo está ligado ao carbono

mais eletronegativo. O Esquema 1.8 mostra wn exemplo desta reação onde sabe-se que

Li é mais eletropositivo do que Sn.

Esquema 1.8

~~SnBu3 + CH3(CH2bLi _

:P7

t
I

mais e!etronegativo do que sP3

~Li + CH3(CH2bSnBu3

Diversos mecanismos já foram propostos a fim de explicar como ocorre a

transmetalação, baseados na troca halogênio(metalóide)-metal.23 O primeiro deles

envolve a transferência de wn único elétron (SET) do organometálico ao haleto,

consistente com a detecção de espécies intermediárias radicalares.24 O Esquema 1.9

mostra um exemplo onde somente um mecanismo SET poderia explicar o produto final

6 formado a partir do brometo 7 via os radicais 8, 9 elO, wna vez que o organolítio 11

- d· 6 25nao po e rearranJar ao composto .

Esquema 1.9

B'~ .-
L~)\

~ ~
6

7 11

JSET
+
ISET

.X: O ~ A. O .-~10

8
9

23 Boche, G.; Schimeczek, M.; Cioslowski, l.; Piskorz, P. Eur. J Org. Chem. 1998, 185!.
24 Fischer, H. J Phys. Chem. 1969,73,3834.; Russell, G. A.; Lamson, D. W. J Am. Chem. Soe. 1969,91,
3967.
25 Newcomb, M.; Williams, W. G.; Crumpacker, E. L. Tetrahedron LeU. 1985,26, 1183.
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Entretanto, a observação experimental de radicais não determina que a reação

ocorra por SET. De fato, este mecanismo não condiz com a retenção de configuração

comumente observada no carbono originalmente ligado ao halogênio.

A retenção da configuração pode ser explicada por uma segunda proposição que

sugere a formação de um complexo de 4 centros 12 como estado de transição, como

mostrado no Esquema 1.10.26 Esta proposta explica quase todos os processos de

transmetalação, porém não explica porque em alguns estudos mecanísticos observa-se

desenvolvimento de cargas no estado de transição.27

Esquema 1.10

12

A terceira proposta, sem dúvida a mais aceita, sobre o mecanismo da reação de

transmetalação envolve a formação do "complexo ato".28 Em 1958, Wittig usou pela

primeira vez a palavra "ato" para denominar complexos contendo metais

hipervalentes.29 Esta proposta consiste na formação de um complexo "ato" linear

carregado, como descrito no Esquema 1.11.

Esquema 1.11

R-Li

+

X-R'

R-X

+

Li-R'

Em concordância com esta proposta, Reich et aI.30 e Ogawa et aI. 3
J detectaram,

como intermediários da reação entre teluretos de arila e alquila com reagentes de alquil

lítio, complexos "ato" carregados através de experimentos de RMN de 7Li, 125Te, 19F,

I3C e IH a baixas temperaturas.

26 Wakefield, B. l. Organolithium Methods; Academic Press: New York, 1988.
27 Winkler, H. l. S.; Winkler, H. J. Am. Chem. Soe. 1966,88,964.; Rogers, H. R.; Houk, 1. J. Am. Chem.
Soe. 1982, 104, 522.; Beak, P.; Allen, D. l.; Lee, W. K. J. Am. Chem. Soe. 1990, ]]2, 1629.; Beak, P.;
Allen, D. 1. J. Am. Chem. Soe. 1992,114,3420.
28 Wittig, G.; Schõllkopf, U. Tetrahedron 1958, 3, 91.
29 Wittig, G. Angew. Chem. 1958,70,65.
.10 Reich, H. l.; Green, D. P.; Phillips, N. H. J. Am. Chem. Soe. 1991,113, 1414.
31 Ogawa, S.; Masutomi, Y.; Erata, T.; Furukawa, N. Chem. Lett. 1992,2471.
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J.1.4. Transmetalações envolvendo teluretos vinílicos

o fenômeno de troca de ligantes entre compostos organometálicos com

cianocupratos de ordem superior tem ocorrido eficientemente com um grande número

de metais como B, AI, Zn, Sn, Pd, Te, Ti, Mn, Zr e Sm.2 Na grande maioria dos casos,

este ligante é um grupo vinílico,3 proveniente de organometálicos vinílicos de Sn, Zr ou

Te (Esquema 1.12).

Esquema 1.12

H SnR"
>=< 3_

R R'

R"3SnH

R - R' I Cp~r(H)CI, .

'R'TeH'

H>=<ZrCP2CI

R R'

H R'

>=<
R TeR"

L2Cu(CN)Li2

L
H "-
>=<CU(CN)Li2

R R'

E

R'H

>=<CU(CN)Li2R /
L

Z

A transmetalação de teluretos vinílicos de configuração Z com cianocupratos de

ordem superior é uma das transmetalações mais versáteis32 e já foi largamente explorada

em nosso laboratório.'

A configuração Z da dupla ligação do telureto de partida é mantida na troca dos

ligantes, tomando esta transmetalação um método interessante para a síntese de

moléculas que contenham insaturações de configuração Z. Uma aplicação desta

transmetalação em síntese total já foi publicada pelo nosso grupo com a síntese da

Macrolactina A/3 um composto com ação antiviral e citotóxica (Esquema 1.13).

32 Comasseto, J. V.; Berriel, J. N. Synth. Commun. 1990,20, 1681.
33 Marino, J. P.; McClure, M. S.; Holub, D. P.; Comasseto, J. V.; Tucci, f. C. J Am. Chem. Soco 2002,
124, 1664.
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Esquema 1.13

~011-1P _1._(_2-_T_h)_B_UC_U_C_N_L_i2__---;..~

~~ ~ OH O
TeBu 9", I II ",:

2.~s'
'p-TOI

011-1P

o •
I1 ",.
S"

'p-TOI

OH 84%

-- O

Macrolactina A

Dentre as várias transformações que podem ser realizadas com os cianocupratos

de ordem superior, o nosso laboratório também contribuiu com o estudo de adições de

Michael de cupratos vinílicos Z a sistemas a,~-insaturados,34 mesmo com substratos

estericamente impedidos.35 Também foi relatada pelo nosso grupo a captura do enolato

13, gerado intermediariamente nestas adições 1,4, pelo agente triflante N-feniltriflimida,

obtendo-se triflatos vinílicos 14/6 compostos que são importantes blocos construtores

em síntese orgânica (Esquema 1.14).

Esquema 1.14

MeU (2 eq.)
CuCN .. Me2CuCNLi2

THF, - 75°C
F\ [f=\ ~BuTe R R CuCNU2.. I

t. a.,1 h Me

13

Á -75°C

'~ 20min

~ / R ...._1-_)H_M_PA_,_-7_5_
o

C__ r~(}L~/~
... \;l) 2-) PhN(Tfh, 4 horas .0

14 -75°C ---- t. a.

50-65%

34 Tucci, F. c.; Chieffi, A.; Comasseto, J. V.; Marino, J. P. 1. Org, Chem. 1996,61,4975.
35 Araújo, M. A.; Barrientos-Astigarraga, R. E.; ElIensolm, R. M.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett.
1999,40,5115.
36 Moraes, D. N.; Barrientos-Astigarraga, R. E.; Castelani, P.; Comasseto, J. V. Tetrahedron 2000, 56,
3327.
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1 l -r "fI . 'I· 37.. ). J ri atos vim ICOS

Devido à excelente propriedade de grupo de partida do grupo triflato ou

trifluorometanossulfonato, triflatos vinílicos têm sido amplamente explorados como

precursores de cátions vinílicos38 e carbenos. 39 A aplicação de tritlatos vinílicos e

arílicos em síntese orgânica teve um enorme crescimento com a descoberta das reações

de acoplamento destes reagentes com compostos organometálicos, que procedem com

alta regiosseletividade sob condições brandas e tolera a presença de vários grupos

funcionais. 40,41

A reação de acoplamento envolvendo triflatos e organoestananas, conhecida

como acoplamento de Stille, foi a que ganhou maior notoriedade entre os químicos

orgânicos.37
,40 Em 1986, Piers et ai. realizaram um acoplamento de Stille intramolecular

catalisado por paládio como etapa-chave na síntese de sesquiterpenos de dolastano

(Esquema 1.15).42

Esquema 1.15

o

Sn(Meh

#

• •

1.LDA
2. Tf2NPh

3. Pd(PPh3)4

o acoplamento entre estananas vinílicas e triflatos vinílicos também foi utilizado

na síntese estereoespecífica da peraplissilina-l (Esquema 1.16)43 e em estudos de

síntese de metabólitos da vitamina D.44

37 Para uma revisão sobre o assunto: Ritter, K. Synthesis 1993, 735.
38 Stang, P. J.; Rappoport, Z.; Hanack, M.; Subramanian, L. R. Vinyl Cations; Academic: New York,
1979.
'9, Stang, P. J. Aee. Chem. Res. 1978,11, 107.
40 Stille, J. K. Pure Appl. Chem. 1985, 57, 1771.; Stille, J. K. Angew. Chem., lnt. Ed. 1986,25,508.;
KaJinin, V. N. Synthesis 1992,413.; Mitchell, T. N. Synthesis 1992, 803.
41 McMurry, J. E.; Scott, W. J. Aee. Chem. Res. 1988,21,47.
42 Piers, E.; Friesen, R. W. J. Org. Chem. 1986,51,3405.
43 Scott, W. J.; Stille, J. K. J. Am. Chem. Soe. 1986, 108,3033.
44 Castedo, L.; Mourino, A.; Sarandeses, L. A. Tetrahedron Lett. 1986,27, 1523.
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Esquema 1.16

~S"B,"

O

"Pd"
•

75%

ç O

LJ

1.1.6. Cianocupratos alílicos de ordem superior

Diferentemente do caso dos ligantes vinílicos, reações envolvendo a formação

de cupratos com ligantes alílicos foram pouco relatadas na literatura,3 sendo o método

tradicionalmente utilizado, a reação de espécies de alil lítio ou reagentes de Grignard e

sais de cobre (Esquema 1.17).45,46

Esquema 1.17

2 ~M + CuX

M =Li, MgX

A instabilidade térmica destes reagentes de Gilman pode racionalizar a escassez

de reações envolvendo cupratos alílicos na década passada.3,45 Além disso, a preparação

destes cupratos a -78°C leva a significantes porcentagens de produtos de acoplamento

tipo Wurtz (1,5 hexadienos) assim como reagentes do tipo (alil)3Cu2Li, que pertencem a

urna classe de compostos que possuem reatividades consideravelmente diferentes.47

Solucionando este problema da instabilidade térmica, Lipshutz et ai. relatou a

preparação de cianocupratos alílicos de ordem superior através da transmetalação entre

estananas alílicas 15 e o cuprato Me2CuCNLh 16. Estes cianocupratos alílicos 17

mostraram-se mais estáveis e extremamente reativos frente a reações de substituição

nucleofilica com haletos (Esquema 1.18).48

45 Lipshutz, B. H.; Sengupta, S. Org. React. (N.Y), 1992,41,135.
46 Para uma revisão sobre organometálicos alílicos: Yamamoto, Y.; Asao, N. Chem. Rev. 1993,93,2207.
47 Lipshutz, B. H.; ElIsworth, E. L.; Siahaan, T. J. J. Am. Chem. Soe. 1989, /lI, 1351.
48 Lipshutz, B. H.; Crow, R.; Dimock, S. H.; ElIsworth, E. L. J Am. Chem. Soe. 1990, 112,4063.
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R+C"CCNIU'
R, r~

R3

R+~
R1 77-88%

Esquema 1.18

R

+
3 Me2Cu(CN)Li2

2 R ~ SnBu3 16 ..
R THF, OOC, 30 min

1 15
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+ 2 MeSnBu3

A alta reatividade destes cianocupratos alílicos foi claramente observada nestas

reações de substituição, em especial frente a cloretos primários e não-ativados, que

ocorreram a -78°C em menos de 15 minutos. Normalmente, mesmo com os cupratos de

Gilman mais reativos, a substituição de cloretos primários a 0°C49 é bastante lenta e, em

casos raros, devido à competição com a decomposição do cuprato, é realizada a

temperatura ambiente. 7 Essa reatividade coloca estes reagentes entre as espécies de

cobre mais reativas frente a reações de substituição.48

Em 1990, além das substituições de haletos, Lipshutz et aI. também descreveram

a reação de acoplamento entre os cianocupratos alílicos de ordem superior e triflatos

vinílicos como uma alternativa para a síntese de compostos 1,4 diênicos (Esquema

1.19).50

Esquema 1.19

(RYi~~' Rr R2

OTf R1

W R1 2 ..
THF, -7aoc

75-84%

49 Lipshutz, B. H.; Parker, D. A.; Kozlowski, J. A.; Miller, R. D. J. Org. Chem. 1983,48,3334.
50 Lipshutz, B. H.; Elworthy, T. R. J. Org. Chem. 1990,55, 1695.
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Tradicionalmente, a retrossíntese de compostos 1,4 diênicos sugenna uma

desconexão que levasse a um nucleófilo vinílico e a um fragmento alílico com um bom

grupo de saída. De fato, muitos métodos baseados em espécies de Li,51 Cu,52 Pd/Zr,53

Pd/Zr/Al,54 Pd/Sn55 e Pd/Hg56 foram desenvolvidos nesta linha de raciocínio. Exemplos

de utilização de eletrófilos vinílicos e nuc1eófilos alílicos são raros, e os conhecidos

envolvem níquel (estequiométric057 ou catalítico),58 cobre,59 ou acoplamentos com

paládio,60 sob condições drásticas. A reação de acoplamento entre cianocupratos alílicos

de ordem superior e triflatos vinílicos forneceu os sistemas desejados em condições

brandas devido à alta reatividade dos cianocupratos alílicos.

Mais recentemente, outro método para a preparação de cianocupratos alílicos foi

descrito na literatura,61 empregando uma solução de cobre ativo de valência zero (Cu*).

A redução dos complexos de CuCN.nLiCl com naftaleto de lítio em THF a baixa

temperatura sob atmosfera de argônio produz as espécies de Cu*. Estas espécies sofrem

uma rápida adição oxidativa ao haleto de alila a -100°C, levando aos cupratos alílicos

18 (Esquema 1.20).

Esquema 1.20

2,1 eq. LiNf + CuCN.2LiCI
THF

------i~~ Cu
-100°C

10 min

1) 1 eq. haleto de alila

-100°C, 5 min

2) 1,4 eq. MeLi

-90°C, 10 min

(alil)CuCNLi2
I
Me

18
+

alil-alil

(traços)

Uma das vantagens deste método é que estas condições de reação toleram a

presença de grupos funcionais no ligante alila, como cetonas, epóxidos, ésteres, nitrilas

e carbamatos, levando a cupratos alílicos funcionalizados. Outra vantagem é que este

método fornece o cuprato de ordem superior diretamente a partir do haleto de alila, mas

51 Corey, E. J.; Williams, D. R. Tetrahedron LeU. 1977,3847.
52 Raynolds, P. W.; Manning, M. J.; Swenton, J. S. 1. Chem. Soc., Chem. Commun. 1977,499.
53 Temple, 1. S.; Schwartz, J. 1. Am. Chem. Soco 1980, 102, 7381.
54 Matsushita, H.; Negishi, E. 1. Am. Chem. Soco 1981, /03,2882.
55 Echavarren, A. M.; Tueting, D. R.; Stille, J. K. 1. Am. Chem. Soco 1988, 110,4039.
56 Larock, R.C.; Takagi, K. 1. Org. Chem. 1988,53,4329.
57 Hegedus, L. S.; Waterman, E. L.; Catlin, J. 1. Am. Chem. Soco 1972,94, 7155.
58 Oppolzer, W.; Bedoya-Zurita, M.; Switzer, C. Y. Tetrahedron Let!. 1988,29,6433.
59 Commercon, A.; Normant, J. F.; Villieras, J. 1. Organomet. Chem. 1977, /28, I.
6iJ Scott, W. J.; Crisp, G. T.; Stille, J. K. 1. Am. Chem. Soco 1984, 106,4630.
61 Stack, D. E.; Klein, W. R.; Rieke, R. D. T Tetrahedron Let!. 1993,34,3063.
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as condições drásticas da reação e a formação de traços de produto de

homoacoplamento tomam este método não tão atrativo do ponto de vista sintético.

Estudos espectroscópicos sobre a estrutura dos cianocupratos alílicos foram

realizados a fim de caracterizar o tipo da ligação entre o átomo de cobre e o grupo

alílico. Isso porque compostos organometálicos alílicos podem existir nas formas

monohapto-(lll) 19, onde o metal está conectado ao grupo alílico por uma ligação cr

(sigma) ou trihapto-(1l3) 20, onde a ligação entre eles é do tipo 1t (Pi) (Figura 1.4).

Experimentos de RMN de l3C inequivocamente estabeleceram que a natureza da ligação

é cr (monohapto).62

~M

19

monohapto

11 1

ligação cr

~/ I '
M

20
trihapto

11 3

ligação 7t

Figura 1. 4. Formas de ligação de organometálicos alílicos

62 Lipshutz, B. H.; ElIsworth, E. L.; Dimock, S. H. J Org. Chem. 1989,54,4977.
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1.2. Resultados e discussão

1.2.1. Preparação dos teluretos alílicos

Haletos orgamcos são, em geral, muito utilizados como precursores de

compostos de organolítio.26 Porém, não é o caso de haletos alílicos e benzílicos, pois

estes reagem com lítio metálico ou reagentes de organolítio, geralmente resultando em

uma espécie alílica ou benzílica de lítio, que pode sofrer acoplamento do tipo Wurtz.

Para evitar este problema surgiram outras metodologias para a preparação destas

espécies, tais como abstração de hidrogênio, clivagem de éteres alí1icos e benzílicos ou

I I ,· 2663troca meta - 1tlO. '

Em 1994, Sonoda et al.64 relataram a preparação de teluretos alílicos e benzílicos

a partir de uma reação de substituição dos haletos correspondentes pelo ânion butil

telurolato de lítio. Estes teluretos foram transmetalados com reagentes de organolítio

sendo, desta maneira, utilizados como precursores de espécies de lítio alílicas e

benzílicas (Esquema 1.21), evitando a formação de produtos de acoplamento do tipo

Wurtz.

Esquema 1.21

BuTeLi Buli
R-X .. R-TeBu .. R-Li

O°C, 30 min -?O°C, 15 min

R = alil ou benziI

X =CI, Br

Analogamente aos teluretos vinílicos, teluretos alílicos poderiam ser

transmetalados com cupratos dialquílicos de ordem superior fornecendo desta maneira

uma nova metodologia para a síntese de espécies alílicas de cobre. Cabe ressaltar que

exemplos desta transmetalação não são conhecidos na literatura.

63 Paulmier, C. Selenium Reagents and Intermediates in Organic Synthesis; Pergamon Press: New York,
1986.; Pereyre, M.; Quintard, J. P.; Rahm, A. Tin in Organic Synthesis; Butterworths: London, 1987.
64 Kanda, T.; Kata, S.; Sugino T.; Kambe, N.; Ogawa, A.; Sanada, N. J. Organomet. Chem. 1994,473,
71.
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Assim, os teluretos alílicos foram preparados pela adição de n-BuLi sobre telúrio

elementar gerando o ânion telurolato seguida da adição de um haleto de alila a O°C.64

Para estudos preliminares foi utilizado o brometo de alila para a obtenção do telureto 21

(Esquema 1.22).

Esquema 1.22

~ /Br
Buli [ ] -.-;/ '-../ [ JTe ~ BuTeLi ~ ~TeBu

THF, t.a. Doe, 30 min -:?'
21

Como os teluretos alílicos são instáveis e sensíveis ao ar,65 devem ser gerados in

situ e logo em seguida transmetalados.

1.2.2. Adições de Michael de cianocupratos alílicos de ordem superior a enonas

o telureto 21, gerado in situ, foi então submetido à reação de transmetalação

com dibutil cianocuprato de ordem superior 22, preparado pela adição lenta de 2

equivalentes de BuLi sobre uma suspensão de CuCN em THF a -78°C. A adição do

telureto 21 sobre a solução do cianocuprato 22 foi feita via cânula a temperatura

ambiente e após 1 hora a esta temperatura, sobre o cuprato alílico 23 formado, foi

adicionada 2-ciclo-hexenona a -78°C obtendo-se o produto de adição conjugada 24

(Esquema 1.23).

24

-35%

23

65 Ferreira, J. T. B.; Oliveira, A. R. M.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 1992,33,915.; Uemura, S.;
Fukuzawa, S.; Ohe, K. Tetrahedron Lett. 1985, 26, 921.
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o produto foi obtido em rendimento em tomo de 35%, observando-se outros

subprodutos não-identificados, o que não foi um resultado muito satisfatório, uma vez

que a adição 1,4 a sistemas carbonílicos a,p-insaturados é a reação mais típica que os

cianocupratos realizam em altos rendimentos.66 Como não era possível monitorar a

etapa de transmetalação por CCD (Cromatografia em Camada Delgada), decidiu-se

testar outras metodologias para a geração do cianocuprato alílico na tentativa de se obter

resultados mais satisfatórios.

Sabendo-se que teluretos podem sofrer reação de transmetalação com cupratos

de ordem superior e com n_BuLi/2
,34 vários métodos poderiam ser utilizados para a

geração dos mesmos cupratos alílicos a partir do telureto 21. No Esquema 1.24 está

representado o estudo sistemático das metodologias empregadas a fim de se testar a

melhor maneira de gerar cupratos alílicos de ordem superior.

Esquema 1.24

~ULi

[~L~

fEl; \D0,5 eq. 1 eq.

CuCN L1CuCNLi

~ ~ \-zCUCNLi;l [ f ~
~ ~ J ./.'-.. /CuCNLI

23 ~ '-.,./

25

[~TeBuJ
21

[!)
1 eq.

LL
1
CuCNLiz

0,5eq. 0J
LzCuCNLiz

L=Bu
L

1
=2-Th

~~ZCUCNLiZJ 1

~ 23 [ L l
~bUCNLJ

25

Para a obtenção do cuprato 23, a rota A empregou a utilização do dibutil

cianocuprato de lítio e mostrou-se mais prática devido à facilidade de preparação deste

reagente. Através da rota C, o mesmo cuprato alílico 23 foi obtido, mas devido à

instabilidade da espécie de alil lítio e da necessidade da adição lenta deste sobre a

suspensão de CuCN, a formação do cuprato se tomou algumas vezes irreprodutível.

Pela rota B, o cuprato obtido 25 possuía um ligante intransferível, o que toma o

procedimento experimental mais elaborado pois a sua preparação envolve a adição do

ânion de tienil lítio a -78°C sobre uma solução do cuprato de ordem inferior

BuCuCNLi, preparado in situ pela adição lenta de apenas I equivalente de BuLi sobre

6ó Lipshutz, B. H,; Hackmann, C. J Org. Chem. 1994,59, 7437.

20
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uma suspensão de CuCN em THF a -78°C. A rota D mostrou-se uma alternativa ainda

mais complicada experimentalmente para a obtenção do cuprato 25, por envolver a pré

preparação da espécie instável de alillítio.

A reatividade dos cupratos 23 e 25, gerados pelas rotas mostradas acima, foi

testada frente à reação com 2-ciclo-hexenona a fim de fornecer o produto de adição

conjugada (Esquema 1.25).

Esquema 1.25

O

6°I .A
-78"C, 20 min ~

IT~2CUCNLi2J

23

[

L1

~bUCNL~
25

L
1 =2-Th

com
23 (-35%)

25 «10%)

Não foi observada diferença de reatividade entre o cuprato 23 gerado pela rota A

e o gerado pela rota C, uma vez que o resultado obtido foi o mesmo: rendimentos em

tomo de 35%. A mesma reatividade também foi observada com o cuprato 25, que

possuía um ligante intransferível e foi obtido pelas rotas B e D, mas o resultado foi

ainda pior: rendimentos cromatográficos inferiores a 10%. Mesmo aumentando-se o

número de equivalentes de cuprato, não se observou um aumento considerável no

rendimento da reação.

Como o produto de adição 1,4 desejado foi obtido com o cuprato 25 em

rendimentos ainda inferiores aos obtidos com o cuprato 23, os estudos prosseguiram

somente com o cuprato 23 gerado pela rota A, que mostrou-se experimentalmente mais

simples do que a rota C.

Decidiu-se testar novas condições para a reação de adição 1,4 com este cuprato.

Com o intuito de otimizarmos o rendimento da reação foi testado o uso de aditivos

como TMSCl ou BF3.Et20, bastante utilizados e conhecidos como aceleradores na

química de cupratos?2,67

67 Mori, S.; Nakamura, E. Em Modem Organocopper Chemistry, Krause, N. (Ed.); Wiley-VCH:
Weinheim,2002.
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A presença do ácido de Lewis BF3.Et20 como um contra-íon presente nos

organocupratos é indiscutivelmente importante, mas seu papel no mecanismo da reação

ainda não foi definido.67 Estudos teóricos recentes sobre a eliminação redutiva de

Me3Cu.S na presença de BF3 sugerem que a velocidade de reação da adição conjugada

pode aumentar se um dos grupos metila não estiver ligado ao cobre, assim este átomo

pode também se coordenar a uma molécula de BF3 (Esquema 1.26).68

Esquema 1.26

;.. f=:\cu-R
,~ -)

F3B' . R

len~

Por outro lado, diversas considerações mecanísticas sobre a aceleração de

adições conjugada por TMSCl já foram relatadas na literatura. 69

Um dos argumentos sugere a simples ativação da enona de partida com o

TMSCl agindo como um ácido de Lewis (estrutura 26, Esquema 1.27),70 embora este

argumento não seja suportado por dados experimentais e nem teóricos. 71 Pelo contrário,

o TMSCl tem mostrado não só agir como um ácido de Lewis mas também como uma

base coordenando-se com um átomo de lítio do cuprato (estrutura 28, Esquema

1.27).69a A segunda proposta, feita por Corey,72 que leva em consideração uma hipótese

de transferência de elétron, defende a captura in situ do intermediário do tipo enolato

por agentes sililantes levando a um processo irreversível (estrutura 27, Esquema 1.27).

A terceira e mais recente proposta assume, por justificativas teóricas, uma coordenação

do cloreto com o átomo de cobre (estrutura 29, Esquema 1.27).69b

68 Nakamura, E.; Yamanaka, M.; Mori, S. J. Am. Chem. Soe. 2000,122,1826.
69 Para algumas propostas mecanísticas: a) Lipshutz, B. H.; Dimock, S. H.; James, B. J. Am. Chem. Soe.
1993, lI5, 9283.; b) Bertz, S. H.; Mia0, a.; Rossiter, B. E.; Snyder,. 1. P. J. Am. Chem. Soe. 1995, lI7,
11023.; c) Frantz, D. E.; Singleton, D. A. J. Am. Chem. Soe. 2000, 122,3288.
70 Horiguchi, Y.; Komatsu, M.; Kuwajima, I. Tetrahedron Leu. 1989,30, 7087.
71 Lipshutz, B. H.; Aue, D. H.; James, B. Tetrahedron LeU. 1996,37,8471.
72 Corey, E. J.; Boaz, N. W. Tetrahedron LeU. 1985,26,6015.; Corey, E. l.; Boaz, N. W. Tetrahedron
Leu. 1985,26,6019.
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Esquema 1.27

o

~"'''éuR'' •

•SiMe3

~

Me~i"""

CC
R-li-R
I I
Cu Cu
I I
R-U-R

.,SiMe3 /SiMe3 / SiMe3

X .Á .;L
/ ~'''''CUR2~ 27 l l

O / CuR, r R

'\ OU

CuR2 Á
Me / . l\ 1 R\\\Si

~
Ol ".' J:C1

" ~I
R-Li-R R.
I I I ......... SrMe3

1" II - -Cu Cu l'IIIICu"'''''CI
I I I

28 R-Li-R 29 R

-78°C, 20 min

Enquanto todas estas propostas não fornecem uma resposta direta sobre o

mecanismo da aceleração por TMSCI, a correlação entre o poder sililante do reagente e

a magnitude do aumento da velocidade73 sugere fortemente que a etapa determinante da

reação seja a etapa de sililação e não a formação da ligação carbono-carbono. Dados

mecanísticos entretanto ainda são esperados para confIrmar essa teoria.67

Com base nestas informações, logo após a etapa de transmetalação, foi feita a

adição de TMSCI ou BF3.Et20, seguida da adição de 2-ciclo-hexenona a -78°C

(Esquema 1.28).

Esquema 1.28

0,5 eq. O

[

BU2CUCNLi2 1. BF3·Et20 ou TMSCI~

~TeBj 22 ~ ~~2CUCNLi2J -78°C, 20 min ~

21 23 2. 60
-....:::::

I 24

BF3.Et20 (36%)
TMSCI (40%)

73 Eriksson, M.; Johansson, A; Nilsson, M.; Olsson, T. J Am. Chem. Soe. 1996,118,10904.

23



R H

Capítulo 1 - Resultados e discussão

Mesmo com estas modificações foram observadas poucas variações nos

rendimentos da reação. Os resultados obtidos não foram satisfatórios, pois não houve

um aumento considerável no rendimento da reação.

De fato, na literatura existem precedentes descrevendo que a adição 1,4 de

cianocupratos alílicos a enonas ocorre em rendimentos muito baixos « 25%), mesmo

com a adição de aditivos como TMSCI e BF3.Et20, sendo possivelmente este um dos

motivos para a não-popularização dos reagentes alílicos de cobre.3 Diversos cupratos já

haviam sido testados frente a estas adições 1,4 e somente o complexo "não-ato" RCu,

gerado a partir de reagentes alílicos de lítio ou de Grignard e Cul, em combinação com

TMSCI, forneceu bons resultados.3 Como já discutido na introdução deste capítulo,

diferentes tipos de cupratos podem apresentar reatividades diferentes frente a sistemas

n. . d 345a,!-, -msatura os. ' ,.

1.2.3. Preparação dos triflatos vinílicos

Em virtude dos resultados não-satisfatórios obtidos pela adição do tipo Michael

dos cianocupratos alílicos a enonas, decidiu-se utilizar estes cianocupratos em reações

de acoplamento com triflatos vinílicos, uma vez que na literatura já existem precedentes

desta reação ser bem sucedida.50 Estes resultados confIrmariam a utilização dos

teluretos alílicos como bons precursores de cianocupratos alílicos.

Os triflatos vinílicos foram então preparados por uma metodologia desenvolvida

em nosso laboratório, já discutida anteriormente.36 Para a síntese destes compostos, os

teluretos vinílicos 30 e 31 foram sintetizados pela reação de hidroteluração que consiste

na redução do ditelureto de dibutila 32 com borohidreto de sódio em etanol na presença

do alcino correspondente, seguido de reflux074 como mostrado no Esquema 1.29.

Esquema 1.29

NaBH4, EtOH j=\
(BuTeh -----...~ R TeBu

32
6,4h 30 R=Ph(91%)

31 R =Bu (82%)

74 Vieira, M. L.; Zinn, F. K.; Comasseto, J. V. J Braz. Chem. Soe. 2001, 12,586.
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o diacetileno tenninal 33 foi obtido in situ a partir da reação de eliminação em

meio básico (Esquema 1.30 - eq. 1). Por sua vez, o diino de partida 34 foi sintetizado

pela reação de acoplamento de Cadiot-Chodkiewicz75 do correspondente iodeto

acetilênico 35 com o álcool propargílico 36 em presença de iodeto de cobre (I) e

pirrolidina a temperatura ambiente (Esquema 1.30 - eq. 2). O composto 35, por sua

vez, foi preparado pela reação do l-hexino com n-BuLi em THF e posterior adição de Iz

(Esquema 1.30 - eq. 3).76

Esquema 1.30

ooj -
NaOH, xileno

- Bu .. Bu -

34 6.,10 min
H (eq.1)

H~
33

-
- H

Bu I
36 001..

3S Cul, pirrolidina, t.a.

Bu (eq.2)
34
70%

Bu - H
1) n-BuLi, -40oC. THF

.. Bu - I
2) 12, -40oC-- t.a.

- (eq.3)

3S
quant.

O procedimento original descrito por nós para a preparação dos triflatos vinílicos

empregava N-feniltriflimida como agente triflante, mas os triflatos eram obtidos apenas

em rendimentos razoáveis.36 De fato, o agente triflante mais utilizado na literatura para

a captura de enolatos é a N-feniltriflimida. No entanto, as desvantagens da utilização

deste reagente é o fato de não ser muito reativo e da necessidade de muitas horas de

- fi· 37reaçao para uma captura e lClente.

A fim de aumentar o rendimento da reação, decidiu-se testar a utilização dos

agentes triflantes derivados de piridina N-(5-cloro-2-piridil)triflimida 37 e N-(2

piridil)triflimida 38, que foram relatados como mais reativos do que N-feniltriflimida

frente à captura de enolatos de cobre. 77

A preparação destes agentes triflantes consistiu na adição de piridina a uma

solução de 5-cloro-2-aminopiridina ou 2-aminopiridina em CH2Cb. Em seguida,

75 Alami, M.; FeITi, F. Tetrahedron Lett. 1996,37,2763.
76 Brandsma, L. Preparative Acetylenic Chemistry; 20d Ed.; Elsevier: New York, 1988.
77 Comins, D. L.; Dehghani, A. Tetrahedron Lett. 1992,33,6299.
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anidrido tríflico é adicionado a -78°C, deixando-se agitar por Ih a esta temperatura e,

posteriormente por mais I2h a temperatura ambiente (Esquema 1.31).

Esquema 1.31

VI, 1. Piridina, CH~12, t.a. ~~
2. Anidrido tríflico ~wTI

~ NH2 -78°C (1 h) -- t.a. (12h) I
Tf

37 R =CI (76%)

38 R = H (70%)

Os produtos 37 e 38 foram purificados por destilação horizontal e obtidos na

forma de cristais brancos em bom rendimento.

Assim, sobre uma solução do cuprato vinílico de ordem superior 39 preparado

via transmetalação do telureto correspondente, a enona foi adicionada a -78°C. Em

seguida, o enolato gerado foi capturado com a N-(5-cloro-2-piridil)triflimida 37 ou N

(2-piridil)triflimida 38 também a -78°C. O consumo do enolato foi monitorado por

CCD e, após 1 hora de reação a temperatura ambiente, observou-se o consumo total do

mesmo (Esquema 1.32). Os produtos 40, 41 e 42, após purificação por coluna

cromatográfica em sílica gel, foram obtidos em ótimos rendimentos (Tabela 1.1).

Esquema 1.32

MeLi (2 eq.) I.l BUT~R [ F\ ~
CuCN -----~~ LMe2CuCNLi~ --------,~~ R MyueCNLi2

THF, -75°C t. a., 1 h

39

R =Ph, Bu
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Tabela 1. 1. Preparação de triflatos vinílicos a partir de teluretos viníJicos'

Telureto vinílico Enona Produto Rendimento

o OTf

F\

Ó Q)h 83%BuTe Ph

30

40

o OTf

F\

~ ~hBuTe Ph 71%
30

41

BUT'\ o Bu

6 óJ~ II 77%

Bu

31 ~

42
a) os rendimentos foram bastante similares utilizando o agente triflante 37 ou 38.

o uso dos agentes triflantes 37 e 38 forneceu os produtos em maIOres

rendimentos do que os descritos anterionnente pelo nosso grupo,36 além de diminuir o

tempo de captura do enolato. Outra vantagem observada foi que no procedimento

original descrito pelo nosso grupo utilizava-se HMPA como co-solvente para que a

captura do enolato ocorresse com sucesso. Com estes novos agentes triflantes, a

utilização deste co-solvente foi dispensada.

Uma das explicações possíveis para racionalizar a maior eficiência destes

reagentes derivados de anéis piridínicos é a deficiência eletrônica do anel aromático que

retira a densidade eletrônica do grupo triflimida, tornando-o mais suscetível ao ataque

nucleofilico do enolato. Há também a possibilidade de ativação através da quelação do

metal do enolato pelo N piridínico como mostrado na Figura 1.5.77

~,,---SO,cF'
~ I

,../M., .-.hS=Or "'l)' \CF
3

r .... R
R

X=CI, H

Figura 1. 5. Quelação do metalo enolato pelo nitrogênio piridínico
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Outros triflatos vinílicos também foram sintetizados a partir de cetonas

utilizando LDA como base para a geração do metalo enolato.37

Sobre uma solução de LDA, gerado in situ pela adição de n-BuLi à

diisopropilamina em THF a -78°C seguido de agitação por 30 minutos a O°C, acetona

correspondente foi adicionada a -78°C, deixando-se reagir por 1 hora. Em seguida, o

enolato gerado foi capturado com o agente triflante 38 a -78°C. A reação foi agitada por

mais 12 horas a temperatura ambiente (Esquema 1.33). Os produtos desejados 43, 44 e

45 foram purificados por cromatografia em coluna de sílica gel e obtidos em bons

rendimentos (Tabela 1.2).

Esquema 1.33

IT LDA, THF I lt- l QN(ll), QlT

VY--7-8-0C-.-1h-~LyyJ -78°C~ta. ~ ~
12 horas

Tabela 1.2. Preparação de triflatos vinílicos a partir de cetonas

Cetona Triflato Rendimento

o OTf

Ó 6
43

~"'~"
44

"Ó( ~(
45

73%

78%

80%

Com estes triflatos em mãos, os estudos da reação de acoplamento com

cianocupratos alílicos gerados a partir de teluretos alílicos foram iniciados.
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1.2.4. Reações de acoplamento entre triflatos vinílicos e cianocupratos alílicos

de ordem superior gerados a partir de teluretos alílicos

Testes preliminares foram realizados reagindo o cuprato alílico 23, preparado

pela rota A (vide Esquema 1.24) e o triflato vinílico 40, preparado como descrito

anterionnente, a -78°C deixando-se a reação chegar a temperatura ambiente.

Após 1 hora de reação a temperatura ambiente, foi constatado por CCD o

aparecimento de um novo produto bastante apoIar. O produto majoritário 46 foi isolado

e obtido em baixos rendimentos, uma vez que o triflato 40 não foi totalmente

consumido e que a presença de subprodutos também apoIares de telúrio dificultaram a

purificação por coluna cromatográfica em sílica gel (Esquema 1.34).

Esquema 1.34

OTf

ri A '"
J~'CUCNU'J ~

23 -78°C -. t ...a.
1 hora 46

40%

Ph

Com o intuito de realizar um estudo sistemático e, conseqüentemente, otimizar o

rendimento da reação, foram realizadas variações no procedimento experimental, como

mudança de solvente, número de equivalentes de reagentes e temperatura da reação.

Modificações na etapa de extração do produto da reação também foram realizadas a fim

de eliminar os subprodutos apoIares de telúrio.

Inicialmente, estudou-se a variação do número de equivalentes do cuprato alílico

frente ao triflato vinílico, visto que na literatura há uma grande variação do número de

equivalentes do cuprato dependendo do triflato utilizad050 e que no teste inicial não foi

observado o consumo total do triflato 40. Os resultados obtidos a temperatura ambiente

estão descritos na Tabela 1.3.
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Tabela 1. 3. Variação do número de equivalentes de cuprato a t.a.

Cuprato alílico

1 equivalente

2 equivalentes

3 equivalentes

Consumo do triflato vinílico

50%

82%

100 %

Por estes dados, conclui-se que somente com a adição de 3 equivalentes a

temperatura ambiente, houve o consumo total do triflato 40. Assim, a temperatura de

adição do enol triflato sobre 3 equivalentes do cuprato também foi modificada, para

verificar o menor tempo de reação no qual o triflato é totalmente consumido. Na Tabela

1.4 estão descritos os resultados obtidos.

Tabela 1. 4. Variação da temperatura de adição do triflato

Temperatura Tempo de reação

12 h

5h

1 h

De fato, a reação mostrou-se mais rápida a temperatura ambiente, o que era um

resultado previsível. Os últimos testes consistiram em verificar a influência do solvente

na reação, uma vez que é conhecido na literatura que os mesmos reagentes de cobre

formam agregados diferentes dependendo do solvente utilizado. 78 Desta maneira, a

reação foi realizada em THF e em éter etílico, obtendo-se rendimentos de 82% e 50%,

respectivamente. Esta diferença de reatividade pode ser explicada devido à observação

experimental de que a solubilidade do cuprato foi menor em éter, tomando-o menos

reativo neste solvente.

Analisando-se todos esses dados obtidos, é possível concluir que as melhores

condições de reação são a utilização de 3 equivalentes do cuprato alílico e a adição do

triflato a temperatura ambiente em THF.

Assim, com estas condições estabelecidas, os produtos de acoplamento entre os

triflatos vinílicos preparados anteriormente e os cianocupratos alílicos, preparados in

78 Yamanaka, M.; Nakamura, E. Organometa//ics 2001, 20, 5675.; Gschwind, R. M.; Xie, X.;
Rajamohanan, P. R.; Auel, c.; Boche, G. J. Am. Chem. Soe. 2001, 123, 7299.
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situ a partir dos teluretos alílicos correspondentes, foram obtidos em ótimos

rendimentos (Esquema 1.35). Os produtos altamente insaturados 46-53 e os respectivos

rendimentos estão descritos na Tabela 1.5.

Esquema 1.35

R

I X [R JBuli ~
Te .. IBUTeL~ ." I TeBu

THF, t.a. L" ooc, 30 mln ~

R= H, Me

X=C:çR~

72 - 82%

1
Bu...l'uCNLi20,5 eq. ~

t.a., 1 h

OTI I
1~oq.,Jy [()J,c"CNUj

Tabela 1. 5. Reações de acoplamento entre trit1atos vinílicos e cianocupratos alílicos gerados a

partir de teluretos alílicos
--

Cuprato Triflato Produto Rendimento

OTf

&;h(~~UCNLi2 Q)h 82%
3

40 46

I

(~2CUCNLi2
,/~

40 ~ Ph 80%

54
~
47

OTf A
~h54 ~ Ph 73 %

41 ~
48

Bu

&JcSJ3 ~ 1I ~ 11 77%

..--:::- ..--:::-

42 49
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OTf

63 6 72%

43 50

, OTf
~

~54 78%

44
51

OTf ~

'R3 75 %

I
45 52

54 45 80%

53

Outros haletos alílicos foram testados para a obtenção de cupratos alílicos, como

cloreto de crotila e 3-cloro-buteno, mas o que se observou, por GC-MS, foi uma mistura

diastereoisomérica de produtos de acoplamento porque o ataque do ânion telurolato

pode ocorrer tanto no carbono a do haleto como no carbono y (Esquema 1.36). Na

literatura, este tipo de resultado já havia sido observado por Lipshutz nas reações de

adição 1,4 de espécies de cobre aIílicas.66

Esquema 1.36

(BUTe- )
BuTe-

\~CI~CI

1 1
~TeBu ~TeBU

+

BUTe~
+

BuTe~
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1.2.5. Extração dos produtos das reações de acoplamento entre cianocupratos

alílicos e triflatos vinílicos com hipoclorito de sÓdio

Um dos fatores limitantes para a expansão das reações envolvendo espécies

orgânicas de telúrio são os subprodutos formados, em geral, dialquil teluretos ou

dialquil diteluretos, que possuem odor desagradável e impregnante. 79 Além disso, estes

compostos são apoIares, o que pode dificultar a purificação por coluna cromatográfica

em sílica gel de produtos também apoIares.

Experimentalmente, sabe-se que estes teluretos e diteluretos dialquílicos são

facilmente oxidados pela exposição ao ar, ou quando mantidos por longos períodos em

solventes orgânicos. Assim, uma maneira de eliminá-los seria oxidá-los, extraindo-se a

reação com um oxidante suave, a fim de não reagir com o produto de acoplamento

desejado.

Este objetivo foi alcançado, com sucesso, adicionando-se à fase aquosa

pequenas quantidades de uma solução 5% de hipoclorito de sódio a fim de eliminar os

subprodutos apoIares de telúrio provenientes da reação de transmetalação, no caso o

telureto de dibutila (eq. 1 - Esquema 1.37) e da oxidação do ânion butil telurolato de

lítio, o ditelureto de dibutila 32 (eq. 2 - Esquema 1.37).

[~T'B"J

Esquema 1.37

0,5 eq. Bu~uCNLi2 ~UJ .J + BuTeBu
----------j~~ 2CuCNLI2

ta.,1 h?7 55
(eq.1)

Buli r;: l [O]
Te ~ ~uTeLj _ BuTeTeBu

THF, ta. 32
(eq.2)

Com esta modificação experimental na etapa de extração da reação, a total

eliminação dos compostos de telúrio foi observada, o que facilitou a purificação dos

produtos de acoplamento desejados 46-53, bastante apoIares. Além disso, o mau cheiro

característico dos subprodutos de telúrio foi eliminado do produto bruto. Cabe ressaltar

que os produtos não sofreram qualquer modificação estrutural, fato que pode ser

79 Petragnani, N. Tellurium in Organic Synthesis; Academic Press: London, 1994.
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observado por GC-MS e espectros de RMN de I H realizados antes e depois desta

extração com hipoclorito de sódio.

Na literatura não foi encontrada a reação de oxidação que ocorre entre as

espécies alquílícas de telúrio e hipoclorito de sódio, no entanto, a hipótese aceita é de

que o hipoclorito de sódio em meio aquoso se desproporcione em cloro e, em seguida, o

telureto ou ditelureto alquílico seja oxidado ao tricloreto correspondente. Sabe-se que o

tricloreto, por sua vez, pode ser facilmente hidrolisado levando intermediariamente ao

oxohaleto 55 e, em seguida, ao ácido telurínico 56 o qual, no início do desenvolvimento

da química de telúrio, acreditava-se ser o produto final da hidrólise alcalina dos

tricloretos. 79 Com o passar dos anos, anidridos de telúrio 57 foram comprovadamente

definidos como os produtos finais de hidrólise dos tricloretos (Esquema 1.38).79

Esquema 1.38

CI O O O O
C12 + OH" I H20 II H20 11 H20 II II

R-TeBu ----__ R- TeGI _ R-TeCl_ R- TeOH _ R-Te-0-Te---R

61 OH" 55 OH 56 OH" 57

R = Bu, Me, TeBu

Esta reação é instantânea e facilmente observada devido ao fato destes teluretos

e diteluretos alquílicos serem amarelos ou vermelhos. O anidrido supostamente gerado

apresenta-se como um sólido branco amorfo, apesar de não haver nenhuma

comprovação da sua estrutura. Por ser insolúvel em solventes orgânicos, o resíduo

sólido pode ser removido por simples filtração.

1.2.6. Estudos das reações de acoplamento entre cianocupratos alílicos e

triflatos vinílicos funcionalizados

Visando um estudo sistemático da reação de acoplamento entre triflatos vinílicos

e cupratos alílicos de ordem superior, decidiu-se realizar as reações de acoplamento

com triflatos vinílicos funcionalizados.
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Assim, o triflato funcionalizado 58 foi preparado a partir de uma metodologia

descrita por Gibbs80 que consiste na desprotonação do composto dicarbonílico com

KHMDS, seguida da captura do enolato com N-feniltriflimida. Duas modificações

foram feitas neste procedimento original: KH foi utilizado em substituição a KHDMS e

N-(2-piridil)triflimida 38 foi o agente triflante escolhido (Esquema 1.39). O triflato Z

58 foi obtido em bons rendimentos, superiores aos descritos por Gibbs.

Esquema 1.39

F 30 minO O 1) KH, 00C, TH , •

~OEt 2) r"")
~~N(Tf)2

38
12hooe -- t.a.,

OTf O

~OEt
58

Z

65%

A purificação do produto 58 foi feita por cromatografia em coluna de sílica gel.

O produto foi analisado por lH-RMN e CG-MS e observou-se somente a formação do

isômero Z, como descrito por Gibbs. A estereoquímica foi definida comparando-se os

dados obtidos por lH_RMN com os descritos na literatura.76

As reações de acoplamento foram realizadas utilizando-se as condições

otimizadas para os triflatos não-ativados. Desta maneira, o cuprato alílico 23 foi obtido

a partir do telureto alílico gerado in situ pela adição de brometo de alila sobre o ânion

butil telurolato de lítio. Por serem mais reativos do que os triflatos virulicos não

ativados, o triflato 58 foi adicionado a -78°C, deixando-se o sistema atingir a

temperatura ambiente. Após 20 minutos, todo o triflato foi consumido (monitoração por

CCD) (Esquema 1.40).

(~2CUCNLi2

23

Esquema 1.40

0,3eq. I: ~ 1t
~OEt O

58----. ~
-78OC-.t.a., 20 min OEt +

59

(majoritário)

OTf O

~

60

+
~

61

O

80 Gibbs, R. A.; Krishnan, D.; Dolence, J. M.; Poulter, C. D. J Org. Chem. 1995,60, 7821.
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Uma análise por GC-MS dos produtos da reação mostrou como produto

majoritário o esperado S9 e como subprodutos os compostos 60 e 61, i.e. produtos de

acoplamento e substituição, proveniente de um ataque 1,2 à carbonila.

Produtos provenientes de adição 1,2 à carbonila já foram observados como

subprodutos em nosso laboratório nas reações de adição 1,4 entre cupratos mistos de

ordem superior e enonas ativadas. 81 Neste trabalho, a formação de produtos de adição

1,2 foi minimizada utilizando-se 1 equivalente de cuprato frente à enona e aditivos

como TMEDA.

A fim de evitar a utilização de aditivos e de se verificar a regiosseletividade da

reação, uma alternativa foi utilizar somente 1 equivalente do cuprato com relação ao

triflato a -78°C, e deixou-se a reação atingir a temperatura ambiente. Desta maneira,

seria possível verificar qual sítio, a carbonila ou o grupo triflato, é mais suscetível à

reação com o cuprato.

Esta alteração no procedimento foi realizada e novamente obtiveram-se os três

produtos, sendo o composto S9 em maior porcentagem, mas desta vez, mesmo depois de

2 horas de reação a temperatura ambiente, não se observou o consumo total do triflato

vinílico. Isto mostrou que esta reação, para este sistema funcionalizado, não é

quimiosseletiva e que são necessários mais de um equivalente para que haja consumo

total do triflato.

Devido à alta reatividade destes triflatos e a fim de evitar os subprodutos, optou

se por testar esta reação preparando-se o cuprato alílico 2S que possui um ligante

intransferível, diminuindo assim a sua reatividade, pois já havia sido observado nas

reações de adição conjugada que o cuprato 2S mostrou-se menos reativo do que o

cuprato 23, como descrito anteriormente.

81 Moraes, D. N. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997; Moraes, D. N.;
Barrientos-Astigarraga, R.E.; Comasseto, l. V.; Castelani, P. Book o/Abstracts - 81h BMOS 1998, 226.
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o cuprato alílico 25 foi então preparado pela rota B (vide Esquema 1.24) e

sobre ele foi adicionado 1 equivalente do triflato funcionalizado 58 a -78°C, cujo

consumo foi monitorado por CCD. Diferentemente à reação com o cuprato 23, mesmo

depois de várias horas de reação, observou-se somente a recuperação do triflato 58 sem

a formação de qualquer outro produto (Esquema 1.41).

Esquema 1.41

[

2-Th ~
~b.CNUJ ~ DEI

25 -78°C-.t.a. ~
várias horas

recuperação do

triflato de partida

Em vista destes resultados insatisfatórios na obtenção de ésteres a,13-insaturados,

outros estudos visando a síntese deste tipo de sistemas foram realizados e estão

discutidos no Capítulo 2.
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1.3. Conclusões

Os teluretos alílicos mostraram-se bons precursores de cianocupratos alílicos de

ordem superior, uma vez que estes apresentaram a mesma reatividade frente acetonas

a,13-insaturadas3
,66 e a triflatos vinílicos.50 Cabe ressaltar que este foi o primeiro

trabalho envolvendo espécies de telúrio na geração de cianocupratos alílicos de ordem

superior, conhecidos como os cupratos mais reativos já sintetizados.48

A reação de acoplamento entre triflatos vinílicos e os cianocupratos alílicos de

ordem superior forneceram produtos altamente insaturados, como sistemas l,4-diênicos,

1,4,7-triênicos e 1,3,6,9-trienínicos em ótimos rendimentos. A purificação dos produtos

foi facilitada oxidando-se os subprodutos de telúrio durante a etapa de extração.

A preparação dos triflatos vinílicos a partir de uma metodologia desenvolvida

em nosso laboratório também foi melhorada e os triflatos foram obtidos em maiores

rendimentos do que os relatados anteriormente.36
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2.1. Introdução

2.1.1. Compostos organometálicos arílicos de cohre

A reação de Ullmann, relatada pela primeira vez na literatura em 190 I ,82 é sem

dúvida a reação onde reagentes arílicos de organocobre foram mais empregados. A

mesma consiste na reação entre dois equivalentes do haleto de arila com um equivalente

de cobre metálico em pó a altas temperaturas (acima de 200°C).83,84 Este procedimento

original foi aplicado na primeira síntese total de (±J-biphyscion 62 (Esquema 2.1).85

Esquema 2.1

Xi~'
H;,~OCH3

Cu-bronze
I H;,CO O

EtO

H
3
CO ~ I CH

3

•
21 O-220°C II I ~ y 'OEt

O OCH3

H;,CO~~CH;,

J JJ

73%

H;,~ ~ )l
~ /OCH3

O OH

II
-::7-

O OH~II
~ ~ /~

H3CO I CH3

(!:J-biphyscion 62 O

Apesar das dificuldades de reprodutibilidade associadas ao uso de cobre

metálico, esta reação foi bastante explorada no último século para a obtenção de

compostos biarílicos.83
,84 Com isso, várias melhorias foram realizadas no procedimento

experimental original: DMF mostrou ser um solvente que permite o uso de temperaturas

mais baixas e menores quantidades de cobre; o uso de cobre em pó, proveniente da

12 Ullmann, F.; Bielecki, l. Chem. Ber. 1901,34,2174.
i3 Para uma revisão recente sobre o assunto: Hassan, l.; Sévignon, M.; Gozzi, c.; Schulz, E.; Lemaire, M.
~hem. Rev. 2002, 102, 1359.
:4 Fanta., P. E. Synthesis 1974,9.; Sainsbury, M. Tetrahedron 1980,36,3327.; Wehman, E.: van Koten,
:l.; Jastrzebski, l. T. B. H.; Rotteveel, M. A.; Stam, C. H. Organometallics 1988, 7, 1477.; Bringmann,
:l.; Walter, R.; Weirich, R. Angew Chem. In!. Ed 1990,29,977.
:5 Hauser, F. M.; Gauuan, P. J. F. Org. Lelt. 1999,1,671.

- " ID e211 'I 'O ~~, {) T ~~ ti\"'.1
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redução de CuI com potássio, permitiu o uso de temperaturas ainda mais baixas (em

tomo de 85°C) e melhorou a reprodutibilidade da reação.83

Obviamente a maior limitação da reação original de Ullmann era a obtenção de

biarílicos simétricos. Este problema foi superado com. a elucidação do mecanismo da

reação, que envolve a formação de um intermediário de aril cobre.83
,84,86 Desta maneira,

a preparação de bianlicos assimétricos se tomou possível pela preparação de um

reagente de aril cobre e posterior tratamento com um haleto de arila, evitando a

formação do bianlico simétrico. Este procedimento também tomou a reação mais rápida

e as condições de reação mais brandas.83

Em 1980, este procedimento modificado da reação de Ullmann foi utilizado por

Ziegler et alo como etapa-chave na síntese da (±J-Steganacin 63, uma lactona

antileucêmica, onde o cuprato arílico foi preparado a partir do correspondente arillítio

(Esquema 2.2).87

Esquema 2.2

~

(:!:J-SfeganBCin 63
~co

82%

~
o 1)

O -::?'

I ~ ~co ~
~ O ---------...

, \ 2)H+
·Cu· s~

Além das reações de acoplamento de Ullmann, os cupratos arílicos também

foram utilizados em adições 1,4 a sistemas insaturados, levando a produtos de interesse

sintético.88 O Esquema 2.3 mostra um exemplo da utilização destes reagentes na síntese

86 Lewin, A. H.; Cohen, T. Tetrahedron LeU. 1965,4531.
87 Ziegler, F. E.; Chliwner, 1.; Fowler, K. W.; Kanfer, S. J.; Kuo, S. J.; Sinha, N. D. J. Am. Chem. Soco
1980, 102, 790.
88 Para alguns exemplos: Nevill, Jr., C. R.; Braish, T. F.; Jakubowski, J. A.; Fuchs, P. L. Bioorg. Med
Chem. LeU. 1991, I, 77.; Beaulieu, C.; Spino, C. Tetrahedron Leu. 1999,40, 1637.; Hanessian, S.; van
Otterlo, W. A. L.; Nilsson, 1.; Bauer, U. Tetrahedron Leu. 2002,43, 1995.; Arai, Y.; Kasai, M.; Masaki,
Y. Chem. Pharm. Bul!. 2004,52,733.; Nadein, O. N.; Komienko, A. Org. Lett. 2004,6,831.
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industrial do 4-cloro-ll-p-arilestradiol 64, publicado pela Aventis Pharrna como uma

droga candidata ao tratamento da osteoporose.89

Esquema 2.3
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4-cloro-11-~arilestradiol 64

Já os cianocupratos arílicos foram menos explorados do que outras espécies de

cobre arílicas, sendo que os trabalhos mais significativos foram publicados por Lipshutz

et al.. lO
,90,91 O primeiro deles, já mencionado na introdução do Capítulo 1, envolveu a

oxidação de cianocupratos arílicos 65 gerados a partir dos reagentes de aril lítio levando

a sistemas biarílicos assimétricos 66 (Esquema 2.4).10

Esquema 2.4

66

70-90%

-125°C

1 eq, Ar'Li Ar,"" [O]
Ar-CuCNLi ~ Cu(CN)Li2 ~ Ar-Ar

-125°C Ar'/
65

1 eq, CuCN
~

-7SoC __ t.a,
Ar-Li

Em seguida, a oxidação de cianocupratos arilicos foi estendida a sistemas

intramoleculares.91 Os compostos biarílicos assimétricos foram sintetizados de maneira

diastereosseletiva, uma vez, que grupos opticamente ativos estavam ligados aos dois

anéis aromáticos (Esquema 2.5).

89 Prat, D.; Benedetti, F.; Girard, G. F.; Bouda, L. N.; Larkin, J.; Wehrey, c.; Lenay, J. Org. Process Res.
Dev. 2004,8,219.
90 Lipshutz. B. H.; Kayser. F.; Maullin, N. Tetrahedron Letr. 1994,35,815.
9l Lipshutz, B. H.; Kayser, F.; Liu., Z. P. Angew. Chem. In!. Ed 1994,33, 1842.
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Esquema 2.5

1) t-BuLi
•

2) CuCN

3)02

CO""'::::
I ~ ~"

O

'I'" ""OBn

~OBn
O

68%
d.e. >99%

Baseados neste trabalho, Lin e Zhong utilizaram a mesma estratégia para a

primeira síntese assimétrica do produto natural (+)-kotanín (Esquema 2.6).92

Esquema 2.6

Me

Br

Br

yos~

Me

1) n-BuLi. THF

-78oC.1h
2) C uCN-TMEDA

-78°c::;- -40oC. 1h•

Me

MeO

MeO

MeO O

MeO O

Me OMe

(+)-kotsnin
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2.1. 2. Compostos organometálicos arílicos de lítio

Como evidenciado nos esquemas anteriores, tradicionalmente a preparação dos

reagentes arilicos de cobre consiste na adição de dois equivalentes de reagentes de aril

lítio sobre um sal de cobre (1) a baixas temperaturas. De fato, compostos de organolítio

são considerados reagentes fundamentais em química orgânica não só pela sua

reatividade26 mas também por serem precursores de outros compostos

tál ' 93organome ICOS.

Est~s compostos são normalmente preparados por desprotonação direta ou troca

metal-halogênio, além das reações de transmetalação.94 A desprotonação direta, também

conhecida como orlo metalação direta (DoM), consiste na litiação de um composto

aromático 67 por um reagente de alquilítio, levando a espécies ortolitiadas 68. A

desprotonação sempre ocorre na posição orlo ao grupo dirigente de metalação (DMG),

pois este contém um heteroátomo que complexa com o átomo de lítio do reagente. Estas

espécies litiadas 68 podem ser tratadas com reagentes eletrofilicos levando a produtos

1,2-dissubstituídos 69 (Esquema 2.7).95

Esquema 2.7

DMG

Ó
67

r
/Li..

" ''''R
DMG

~ (rH
I I
L~

r DMG l DMG

-RH .(j\ul E+ uiE

---ll i /- I!
L~ J ~'

68 69

Uma interessante aplicação da reação de orlo metalação foi realizada na

primeira síntese da Fredericamicina 70, um potente antibiótico e agente antitumoral

isolado de bactérias Streplomyces griseus, onde dois passos consecutivos foram

litiações seguidas de capturas com eletrófilos (Esquema 2.8),96

92 Lin, G.; Zhong, M. Tetrahedron: Asymmetry 1997, 8, 1369.
93 E1schenbroich, c.; Sa1zer, A. Organometallies - A Coneise Introduetion, 2nd ed.; VHC: Weinheim &
New York, 1992.
14 Najéra, c.; Sansano, 1. M.; Yus, M. Tetrahedron 2003, 59, 9255.
15 Para uma revisão sobre o assunto: Snieckus, V. Chem. Rev. 1990.90,879.
16 KelIy, T. R.; BeU, S. H.; Ohashi, N.; Armstrong-Chong, R. J. J Am. Chem. Soe. 1988,1/0,647 J.
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Esquema 2.8

OR O OR O OR

Co s-BuLi Et f-Buli Et2
~ •

El2NCOCI CH31
H3

~

III
O

HO

O

O
OMe

Meo

OH fredericamicina 70

Apesar da metalação direta ser um método simples para a preparação de

reagentes de aril lítio, possui a limitação de sempre levar a produtos ortolitiados, além

da restrição à presença de grupos funcionais no anel aromático. Um método mais

interessante é a troca metal-halogênio que é mais rápida que a metalação direta e

realizada a baixas temperaturas, o que leva a uma maior tolerância a grupos funcionais,

como exemplificado no Esquema 2.9.94

CO~e

Q n-BuLi

I --_.
_100°C

~ Br

Esquema 2.9

Qü
A troca metal-halogênio consiste na formação do composto organometálico em

que o metal está ligado ao carbono mais eletronegativo, ou seja, leva à formação do

reagente organometálico mais estável. O mecanismo pelo qual esta troca ocorre já foi

discutido na Introdução do Capítulo I.

Diversas sínteses de produtos naturais cuja etapa-chave é a troca metal

halogênio seguida da captura do ânion de lítio por eletrófilos já foram relatadas na

literatura.94 Como exemplo, uma das etapas da síntese assimétrica do (+)-a-curcumeno

71, um constituinte dos óleos essenciais extraídos da Curcuma aromatica, foi realizada
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pela adição do tipo Michael de p-tolil lítio, gerado a partir do p-bromotolueno, ao

composto a,~-insaturado72 (Esquema 2.10).<)7

Esquema 2.10

~)",,,t-BU
72

p-TolLi

THF, -7aoe

~ ~~)t_B"
H'C~ I, 72%

llj

H3,

ç

~

---/

(+)-a-curcumeno 71

2.1.3. Transmetalações envolvendo teluretos arílicos

Compostos organometálicos de lítio podem ser preparados diretamente através

da orto metalação direta ou da troca metal-halogênio, mas quando há problemas na

execução destas reações, a transmetalação é usada.98

Ao longo da última década, nosso grupo32,34,36 e outros99 mostraram que

teluretos vínilicos podem sofrer reações de transmetalação, gerando compostos

organometálicos em reações rápidas e em altos rendimentos. Reações similares

envolvendo teluretos arílicos foram bem menos explorada.98,100,10LI 02

Um exemplo de transmetalação Te-Li envolvendo compostos arílicos de telúrio

foi realizada por Sonoda et al.,98 que submeteram o telureto 73 à reação com n-BuLi,

levando ao fenillítio 74. Este reagente foi capturado in situ por benzaldeído, levando ao

benzidrol 75 em bons rendimentos (Esquema 2.11).

97 Meyers, A. L; Stoianova, D. J. Org. Chem. 1997,62,5219.
98 Hiiro, T.; Kambe, N.; Ogawa, A.; Miyoshi, N.; Murai, S.; Sonoda, N. Angew. Chem. ln/. Ed 1987,26,
1187.
99 Kanda, T.; Sugino, T.; Kambe, N.; Sonoda, N. Phosphorous. Sulfur Sílícon Relat. Elem. 1992,67, 103.;
Reich, H. J.; Green, D. P.; Phillips, N. H.; Borst, J. P.; Reich, I. L. Phosphorous, Sulfur Silícon Re/at.
E/em. 1992,67,83.; Terno, 1.; Kambe, N.; Sonoda, N. Synlett 1996, 779.; Terno, J.; Kambe, N.; Sonoda,
N. Tetrahedron Lett. 1996,37,4741.; Gerard, l.; Hevesi, L. Tetrahedron 2001,57,9109.
100 Chieffi, A.; Comasseto, J. V.; Snieckus, V. Syn/ett 2000,2,269.
101 Stüdemann, T.; Gupta, V.; Engman, L.; Knochel, P. Tetrahedron Lett. 1997,38, 1005.
102 Uchiyama, M.; Kameda, M.; Mishima, O.; Yokoyama, N.; Koike, M.; Kondo, Y.; Sakamoto, T. J. Am.
Chem. Soco 1998, 120, 4934.
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Esquema 2.11

n-PrTe

[6]
OH

Ón-BuLi PhCHO du.. ..
~ ~

73 74
75

77%

De maneira similar, também foi relatada pelo nosso grupo a transfonnação do

teluroferroceno 76 no correspondente lítioferroceno por reação com n-BuLi a -78°C

que, por sua vez, foi capturado com diversos eletrófilos (Esquema 2.12).100

Esquema 2.12

Q-TeBu

Fe

6
1) 1.1 eq. n-BuLi, THF, -78°C..

Q-E

Fe

6
76 79 - 85%

A primeira transmetalação Te-Zn envolvendo espécies arílicas de telúrio foi

descrita por Engman e Knochel,101 onde a transmetalação ocorria com dietilzinco,

catalisada por níquel. O reagente de arilzinco 81 era então transmetalado com

CuCN.2LiCI e o cuprato gerado realizava uma substituição nucleofilica em brometos de

alila (Esquema 2.13). Este é o único trabalho que relata a fonnação, mesmo que de

maneira indireta, de cianocupratos arílicos a partir de teluretos aromáticos.

Esquema 2.13

60 - 92%

CuCN • 2LiCI R

R .. ~Ar

~Br25°C, 6 h

ou

ArTeAr Et~n. THF
------... [Ar-ZnE~

Ni(acach 5-10 mol% 81

ArTeTeAr

Outra transmetalação Te-Zn envolvendo espécies arílicas também foi explorada

com sucesso por Uchiyama et alo que reagiu o telureto piridínico 77 com os diversos

zincatos 78. Os zincatos gerados in situ 79 foram tratados com benzaldeído, obtendo-se

o álcool correspondente 80 (Esquema 2.14).102
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Me --; 2-

Me""-.I/Me
Zil

6
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OH
I

PhCHO ~N~~
--.-1. I/ I '!

I If
t.a., 3h ,,~~ ~_//

80

50 - 81%

2. IA. Síntese de teluretos arílicos

Compostos orgànicos de telúrio têm sido usados como blocos construtores de

fragmentos de moléculas de interesse sintético, como dienos de configuração definida e

enediinos,103 unidades presentes em vários produtos naturais. 104 De fato, algumas

transformações envolvendo compostos orgànicos de telúrio desenvolvidas nos últimos

anos já foram aplicadas em sínteses totais de produtos naturais33
,105 e a maior parte delas

envolvem espécies vinílicas de telúrio.

Entretanto, derivados aromáticos de telúrio 82, que foram o foco dos primeiros

trabalhos nesta área, foram muito pouco explorados em anos recentes e a maioria deles

ainda são preparados por metodologias desenvolvidas há mais de cinqüenta anos. 106 A

maior parte delas envolve a formação inicial de um ànion telurolato de arila 83, seguido

da adição de um agente alquilante 84.79
,107

Uma destas metodologias é a redução de diteluretos de diarila com NaB~,

levando ao ànion ariltelurolato de sódio 83a (Esquema 2.15 - rota A).108 Outras

metodologias bem estabelecidas são a inserção de telúrio em reagentes de

103 Zeni, G.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Letr. 1999,40,4619.; Araújo, M.; Raminellli, c.; Comasseto,
J. V. J. Braz. Chem. Soe. 2004, 15,358. Para uma revisão sobre o assunto: Zeni, G.; Braga, A. L.; Stefani,
H. A. Aee. Chem. Res. 2003, 36, 731.
104 Nicolaou, K. c.; Dai, W. M.; Wendeborn., S. V.; Smith, A. L.; Torisawa, Y.; Maligres, P.; Hwang, C.
K. Angew. Chem. Int. Ed 1991,30, 1032.
105 Zeni, G.; Panatieri, R. B.; Lissner, E.; Menezes, P. H.; Braga, A. L. Stefuni, H. A. Org. Letr. 2001,3,
819.
106 Rheinboldt, H. In Sehwefe/, Se/en und Te//urverbindung, Methoden der Organischen Chemie
(Houben-Wey/); Müller, E. (Ed.), vol. IX, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1955.
107 Irgolic, K. C. In Organote//urium Compounds, Methods of Organie Chemistry (Houben-Wey/);
Klamann, D. (Ed.), vol. E12b, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1990.
108 Clive, D. L. J.; Chittattu, G. J.; Farina, V.; Kiel, W. A.; Menchen, S. M.; Russel, C. G.; Singh, A.;
Wong, C. K.; Curtis, N. J. J. Am. Chem. Soe. 1980,102,4438.
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organomagnésio (Esquema 2.15 - rota B)I09 e organolítio (Esquema 2.15 - rota C),

que geram os ânios ariltelurolato de magnésio 83b e de lítio 83c, respectivamente. I 10

Outro método foi desenvolvido em nosso laboratório e consiste na adição de tetracloreto

de telúrio a compostos aromáticos ativados, levando ao tricloreto correspondente 85.

Este, por sua vez, é reduzido, levando ao ânion telurolato de sódio 83a (Esquema 2.15

- rota D). III

Esquema 2.15

D-T~Te--QR
NaBH4

0

Ó Te
TeM TeR'

~

Ó
R'-X

ÓU
84 ..

D Te 83 82

@] 83a M=Na
83b M = MgBr

Ó
83c M = li
X = Br,l

§) NaBH4
R' = Bu, Et

TeCI4 ..
~

85

Uma das vantagens desta metodologia com TeC14 é que os teluretos são obtidos

sem necessitar de uma preparação prévia de um reagente organometálico reativo, o que

a torna de fácil execução. Os tricloretos são preparados sem a necessidade de atmosfera

inerte, podem ser estocados e ser diretamente utilizados na redução ao ânion de sódio,

sem prévia purificação.

109 Kemmitt, T.; Levanson, w. Organometallics 1989,8, 1303.
llO Seebach, D.; Beck, A. K. Chem. Ber. 1975,108,314.
111 Chieffi, A., Menezes, P. H., Comasseto, J. V. Organometallics 1997,16,809.
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2.2. Resultados e discussão

2.2.1. Preparação dos teluretos arílicos

Apesar de poucas transfonnações terem sido realizadas com teluretos arílicos,

estes são potenciais precursores de compostos organometálicos, uma vez que são

bastante estáveis. De fato, teluretos aromáticos poderiam levar a compostos arílicos de

lítio por transmetalação com reagentes de alquilítio, como exemplificado por Sonoda.98

A transmetalação desta classe de teluretos com cianocupratos de ordem superior

também levaria diretamente a reagentes de arilcobre sem a necessidade da pré-fonnação

do arilítio, além desta transmetalação ser inédita na literatura.

Desta maneira, a preparação dos teluretos aromáticos foi iniciada. O telureto

não-substituído 86 foi preparado através do reagente de aril Grignard, obtidos pela

adição lenta de brometo de arila sobre Mg, com leve aquecimento, deixando-se

completar a reação por I hora a temperatura ambiente. O ânion ariltelurolato de

magnésio 87 foi então gerado pela transferência via cânula do reagente de Grignard

sobre urna suspensão de Te em THF. A captura do ânion foi realizada por bromobutano,

obtendo-se o produto 86 em ótimos rendimentos (Esquema 2.16).79

Esquema 2.16

Br I MgBr l
[ T'M~'J

TeBu

Ó Mg 16 T, Ó .0.' ·Ó::::..... I 1h,THF~1 ~ I ~ I
L ~

1h,6 ~ ta., 30min ~

87 86

81%

Em seguida, outros teluretos foram preparados a partir de TeCl4 e compostos

aromáticos ativados,79 urna vez que este método seria mais interessante do ponto de

vista sintético, pois não necessita a manipulação de intermediários organometálicos,

como reagentes de Grignard.

Os teluretos arílicos 88 e 89 foram então sintetizados refluxando-se por 12h

TeC4 e o composto aromático correspondente em CC4, sob atmosfera seca, levando ao
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tric1oreto correspondente 90. Os tric1oretos obtidos sem purificação foram reduzidos

com borohidreto de sódio em água, na presença de brometo de butila. 111 Os te1uretos 88

e 89 foram purificados por cromatografia em coluna de sílica gel e obtidos em bons

rendimentos globais. De fato, de acordo com a literatura, o rendimento da segunda etapa

é praticamente quantitativo (Esquema 2.17).111

Esquema 2.17

Q~ -:-~C-1414_.. QT~'__N_a_BH_4_,_H2_O_... Q~"
// // BrBu, O"C, 3D min //

12h,l:::.

OR OR OR

~ ~~=M~n%
89 (R=Ph) 69%

Uma característica interessante desta reação de substituição e1etrofilica

aromática com TeCLt é a formação exclusiva do tricloreto de telúrio para-substituído,

não sendo observado o isômero orlo.

Recentemente em nosso grupo foi realizada uma otimização desta reação,

utilizando um procedimento sem solvente, uma vez que os solventes comumente usados

nesta reação são bastante tóxicos como CC4, benzeno, dioxano e CHCl). Por este novo

procedimento, TeCLt é aquecido a 120°C e o composto aromático é adicionado. Os

tricloretos correspondentes 91 precipitam e são utilizados sem prévia purificação na

reação de redução, obtendo-se os te1uretos aromáticos 92 em bons rendimentos

(Esquema 2.18).112

R =OMe, OEI. OPh, OH. Ph, Me

R' =H, OMe, Me

ÇtR'
R

Esquema 2.18

~:~:~ • <iR -B-rB_N_:-:H-o~_',H-3~-Om-i-n...
R

91

~R'
R

92
55-82%

112 Cunha, R. L. O. R.; Omori, A. T.; Castelani, P.; Toledo, F. T.; Comasseto, J. V. 1. Organomet. Chem.
2004, 689, 3631.
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Outra vantagem desta metodologia é o tempo reacional bastante curto para a

obtenção dos tricloretos, em tomo de 15 minutos. Quando a reação era realizada com

solvente eram necessárias 12 horas de refluxo para a obtenção dos tricloretos.

Neste mesmo trabalho, estes teluretos 92 foram então submetidos à

transmetalação com n-BuLi para a geração dos correspondentes reagentes de arilítio 93,

através do procedimento descrito por Sonoda.98 A captura dos compostos aromáticos

litiados 93 foi relizada com benzaldeído, levando aos benzidróis 94 em bons

rendimentos (Esquema 2.19).112

Esquema 2.19

HO Ph
TeBu Li Yo ~B"U,THF. ~~ PheHo,ooe,1h~ V~
~R' -7aoe, 10 min ~ R' ~ R'

I
R R R

92 93 94

68-82%

2.2.2. Adições de Michael de cianocupratos arílicos de ordem superior a enonas

Com os teluretos arílicos 86, 88 e 89 em mãos, decidiu-se testar a transmetalação

destes com cianocupratos alquílicos de ordem superior, analogamente à transmetalação

dos teluretos vinílicos. Estes cianocupratos arílicos a serem gerados poderiam sofrer

liversas reações levando a ligações carbono-carbono, mas sabe-se que a adição 1,4 a

iÍstemas carbonílicos a,p-insaturados é considerada a principal e a mais interessante

- d d'" . alo d d b 34 45~eaçao o ponto e VIsta smtetlco re Iza a por estes reagentes e co re. ' .

Desta maneira, o telureto 86 foi então submetido à reação de transmetalação a

emperatura ambiente com dimetilcianocuprato de ordem superior 95, que foi preparado

)ela adição de 2 equivalentes de MeLi sobre uma suspensão de CuCN em THF a -78°C.

) consumo do telureto foi monitorado por CCD e após 5 minutos todo o telureto já

lavia sido trarlsmetalado. Em seguida, adicionou-se 2-ciclo-hexenona a -78°C,

leixando-se reagir por 20 minutos. O produto 96 foi obtido em bom rendimento

Esquema 2.20).
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Esquema 2.20

TeBu

o

2 eq. MeU r. l 86
CuCN ~ ~e2CuCNL~ ----l~

THF, -7SOC 95 5 min
t.a.

Um dos aspectos interessantes desta reação foi o tempo de transmetalação.

Enquanto que para teluretos vinílicos32
,34,36 e alílicosll3 ocorre em aproximadamente I

hora, a transmetalação para as espécies arílicas ocorreu em apenas 5 minutos. Cabe

ressaltar também que não se observou a transferência do grupo metila que mostrou-se,

neste caso, se comportar como um ligante intransferível.

Com o sucesso desta reação, esta metodologia foi expandida a outros exemplos,

utilizando-se os teluretos 86, 88 e 89 e diferentes enonas (Esquema 2.21). Os produtos

96-99 correspondentes, mostrados na Tabela 2.1, foram obtidos em bons rendimentos.

Esquema 2.21

CuCN

12~MeU O

THF, -7SOC

ÓBuTe
R

2I [Me~ucNL~ [ÚC"CNj O

O 95
~ ~

5-20 min -7SOC
R

1
r.t. 20minI 96-99

X
X

X = H, p-OCH3, p-OPh
74 - 86%

113 Castelani. P.; Comasseto, J. V. Organomelalfics 2003, 22, 2108.
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Tabela 2.1. Reações de adição 1,4 entre enonas e cianocupratos arílicos, gerados a partir dos

correspondentes teluretos arílicos

Cuprato Telureto Enona Produto Rendimento
o

BuTe

~6
o

MezCuCNLiz A I

~Ú
74%

95 086
96

BuTe o

6 o

95 6 ~ 86%

I
~OCH3 ~OCH3

88 97
BuTe o

9 o

95 6 ~~~ 77%

OPh ~ ~OPh

89 98
o

Jl
o

95 89 ~ ~~ 74%

'-'- ~

OPh

99

Para todos os casos, as condições de reação utilizadas foram as mesmas,

realizando-se a transmetalação sempre a temperatura ambiente. Como no caso inicial do

telureto 86, o tempo de transmetalação para os teluretos 88 e 89 foram bastante curtos

wm os dois cupratos utilizados: 10 e 5 minutos respectivamente.

Um aspecto interessante observado nesta reação foi a rápida decomposição do

;uprato gerado 100 a partir do telureto 89, o que não foi observado com os outros

;upratos aólicos. A adição da enona após 40 minutos de transmetalação levou somente

1 produtos de decomposição do cuprato detectados por GC-MS e não ao produto

iesejado (Esquema 2.22).
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Esquema 2.22

TeBu

9
OPh

89

~'2:r~ .l~~~l
100

após 5 min

-78"C

o

OPh

OPh

Desta maneIra, a adição da enona se fez necessária imediatamente após a

transmetalação total do telureto 89, i. e., após 5 minutos da adição do telureto, enquanto

que no caso dos outros teluretos, mesmo adicionando-se acetona a,J3-insaturada após

30 minutos de transmetalação, os produtos desejados foram obtidos em bons

rendimentos e não foi observada a presença de produtos de decomposição do cuprato.

Em seguida, esta metodologia também foi estendida a enonas estericamente

impedidas e o uso de ligantes intransferíveis nos cupratos de partida se fez necessário,

uma vez que já era de conhecimento em nosso laboratório que com estes substratos o

grupo metila, além do ligante desejado, também é transferido ao sistema a,J3

insaturado.35

A utilização de ligantes intransferíveis, os quais se ligam fortemente ao cobre, já

é bastante conhecida na literatura22 e são largamente utilizados em cianocupratos de

ordem superior para a transferência específica de um ligante, o que leva a uma

economia de precursores organometálicos. A Figura 2.1 mostra alguns exemplos destes

ligantes.
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/ \CU(CN)Li
2

';=\CU(CN)Li2 ;=\CU(CN)Li2
/~

Cu(CN)Li2

Cs Ó II
"'-5)

11
O

Bu

Figura 2.1. Exemplos de cupratos com ligantes intransferíveis

Também em nosso laboratório foram desenvolvidos ligantes intransferíveis

contendo selênio e telúrio, facilmente preparados pela adição de reagentes de alquilítio

sobre o metal correspondente (Esquema 2.23).114

Esquema 2.23

O

R(R
1
Y)Cu(CN)Li2 +~

R =R
1 =n-Bu, s-Bu, f-Bu

Y = Te, Se

O R

THF,N2 ~•-7aoc _ t.a.

2 h 75 -96%

Assim, inicialmente foi testado o uso do ligante n-BuTe como ligante

intransferível no cuprato de partida. Este ligante foi gerado pela adição de n-BuLi a Te

elementar em THF e, em seguida, canulado sobre CuCN em THF a -78°C. Adicionou-se

um equivalente de MeLi para completar a formação do cuprato de ordem superior 101.

Em seguida o telureto arílico foi adicionado e seu consumo monitorado por CCD

(Esquema 2.24). Mesmo depois de 1,5 h de transmetalação, o telureto de partida ainda

não havia sido totalmente consumido.

Esquema 2.24

. [n-BUTe ~n-BuLI CuCN . MeLi ".
Te • G-BUTeL~ • G-SUTeCUCNuJ • /CuCNLI2

THF -7SoC -7aoC Me
t.a. 15 min 101

x= OMe, OPh

88
ou
89

~

t.a.

I n-SuTe ~

lxÚ~'j

114 Zinn, F. K., Ramos, E. C., Comasseto, J. V. Tetrahedron Leit. 2001, 42, 2415.

56



Capítulo 2 - Resultados e discussão

De fato, tentativas de transmetalação de teluretos vinílicos com cianocupratos de

ordem superior contendo esses ligantes intranferíveis de calcogênio já haviam sido

realizadas em nosso laboratório anteriormente sem sucesso. I 15

Como a transmetalação dos teluretos arílicos com o cuprato 101 não ocorreu, o

grupo tienila foi testado então como ligante intransferível. O cuprato 102 foi preparado

pela adição de 1 equivalente de MeLi sobre uma solução do tienil cianocuprato de lítio

103, gerado previamente pela adição de tienil lítio sobre CuCN a -78°C em THF. O

tienil lítio, por sua vez, foi preparado pelo tratamento de tiofeno com n-BuLi em THF a

-20°C por 30 minutos. Ao cuprato 102 adicionou-se o telureto aromático 88 ou 89 a

temperatura ambiente, cujo consumo foi monitorado por CCD. Ao término da

transmetalação, a enona correspondente e 1 eq. de BF3.EtzO foram adicionados, levando

aos produtos desejados 104 e 105 em bons rendimentos isolados (Esquema 2.25).

Esquema 2.25

O~ n-BuLi ~ in]
s THF L~s~u

_20°C
30min

o

CuCN [Q J
_78°C ~ S CuCNLi

15 min 103

881 t.a.ou89 5-10 min

104 ~

84%

105

82%
2: 1 (trans:cis)

OPh

-78°C, BF3.Et20
40min

-78°C, BF3.Et20
40min

115 Zinn, f. K. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
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o produto 105 fonnado apresentou-se como uma mistura diastereoisomérica na

proporção de 2: 1, uma vez que o material de partida já possuía um centro estereogênico

definido e, durante a reação, outro centro foi formado. Os diasteroisômeros eis e trans

formados foram separados por coluna cromatográfica em sílica gel e analisados por

diversas técnicas de Ressonância Magnética Nuclear: IH, l3e , DEPT, HETeORR e

eOESy.

Analisando-se a estrutura do produto 105 na Figura 2.2, o grupo volumoso no

carbono a à carbonila deve estar na posição equatorial, por ser a posição mais

desimpedida. Desta maneira, o isômero trans possui o hidrogênio Hd na posição axial,

enquanto que no isômero eis este hidrogênio está na equatorial. Sabe-se que o valor das

constantes de acoplamento entre hidrogênios ligado a um anel de seis membros varia de

acordo· com as posições nas quais se encontram estes hidrogênios. De acordo com a

literatura, 116 a constante de acoplamento entre dois hidrogênios na posição equatorial

pode variar de Oa 5 Hz. Este mesmo intervalo é verificado quando um dos hidrogênios

está na equatorial e outro está na axial. Já quando os dois estão na axial a constante sobe

para valores entre 6-14 Hz.

OCH3

Figura 2.2: Estrutura do produto 105

A atribuição correta dos sinais do espectro de IH foi possível analisando-se os

espectros de \3e, DEPT e HETeORR, onde concluiu-se que os sinais referentes aos

hidrogênios Ha, Hb e Hc apresentaram-se em deslocamentos químicos diferentes e com

multiplicidades distintas para os dois isômeros (Figuras 2.3 e 2.4). Todos os outros

hidrogênios ligados ao anel, nos dois isômeros, apresentaram-se como multipletos.

116 Silverstein, R. M.; Bassler, G. c.; MorrilI, T. C. Identificação Espectrométrica de Compostos
Orgânicos; Guanabara Koogan: Rio de Janeiro, 1994.
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Figura 2.3: Ampliação do espectro de hidrogênio do isômero presente em maior quantidade
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Figura 2.4: Ampliação do espectro de hidrogênio do isômero presente em menor quantidade
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Pela Figura 2.3, observa-se que o sinal referente ao hidrogênio Ha deste isômero

é um duplo duplo dubleto em 2,60 ppm com constantes de acoplamento de 13,0, 4,6 e

1,1 Hz.

Por estes dados e por experimentos de COESY, foi possível confirmar que este

hidrogênio, que está na axial, acopla com Hg, Hh e também com Hf ou He. O Hb, cujo

sinal é outro duplo duplo dubleto em 2,23 ppm, está na posição equatorial e acopla com

o hidrogênio geminal Hc (J 12,4 Hz) e com Hd com constante de 4,2 Hz, estabelecendo

uma relação equatorial-axial entre Hb e Hd. A longa distância Hb também acopla com

He ou Hf, com J de 2,1 Hz.

Já o sinal referente ao Hc, que está na posição axial, apresentou-se como um

triplo dubleto pois acopla com o geminal Hb com constante de 12,5 Hz e com Hd

também com constante de 12,5 Hz, confirmando a posição axial do Hd. Também existe

um acoplamento a longa distância entre Hc e He ou Hf (J 1,2Hz).

Assim, pelas constantes de acoplamento, é possível concluir que o isômero em

maior quantidade é o isômero trans, pois neste isômero o hidrogênio Hd deve estar na

posição axial.

Analogamente, analisando-se o espectro de IH do outro isômero (Figura 2.4), é

possível observar que o sinal do hidrogênio Hb é um duplo duplo dubleto em 2,46 ppm,

o que indica que este hidrogênio acopla com Hc com constante de 13,0 Hz e com Hd

com J de 5,7 Hz e a longa distância com He ou Hf, estabelencendo uma relação

equatorial-equatorial entre Hb e Hd.

Por sua vez, o Hc, cujo sinal é outro duplo duplo dubleto, acopla com Hb (J 13,0

Hz), com Hd com constante de 5,0 Hz e com He ou Hf com J de 0,8 Hz, confIrmando a

posição equatorial de Hd. Por estas análises, concluiu-se que este era o isômero eis.
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2.2.3. Aspectos mecanísticos de adições de Michael de cupratos a enonai7

Estudos sintéticos e mecanísticos pIOnerros sobre reações de cupratos foram

realizados por House nos anos 70. Estes trabalhos propõe um mecanismo de

transferência de um único elétron (SET) de um dímero, levando a um intermediário de

Cu(IlI) 107 (Esquema 2.26).117

Esquema 2.26

O lrr~
R-Li-R
I I

R-Li-R Cu cu+·

I 1 I I Q SET I I
Cu Cu .. : ... R-Li-R
I I R-Ci-R J-o-R-Li-R I I 1

cul Cu
I I
R-Li-R •

R-Li-R
I 1

--... Cu CU'"

~-Li-~ \={
107 O·

eliminação

redutiva... R~

O-

Por muitos anos, esta proposição foi bastante aceita, mas alguns fatos

experimentais observados posteriormente não suportaram este mecanismo. Um deles foi

a não-detecção de intermediários radicalares por ESR. 118 Além disso, outros estudos

determinaram que a etapa determinante da reação é a formação da ligação C-C, o que

não é consistente com o envolvimento de íons radicalares. 1l9

o mecanismo mais aceito é baseado em estudos cinéticos realizados por Krauss

e Smith, onde foi determinado que a cinética da reação era de primeira ordem em

relação ao dímero do cuprato e também à enona. 120 Desta maneira, inicialmente é

formado o complexo 108 entre o dímero do cuprato e a enona, onde o lítio se coordena

com a carbonila e o cobre com a olefinal21 que leva ao produto via um intermediário ou

117 House, H. O.; Umen, M. J. J. Am. Chem. Soe. 1972,94,5495.; House, H. O. Aee. Chem. Res. 1976,9,
59.
118 Smith, R. A. J.; Hannah, D. J. Tetrahedron 1979, 35, 1183.
119 Yamataka, H.; Fujimura, N.; Kawafuji, Y; Hanafusa, T. J. Am. Chem. Soe. 1987,109,4305.
120 Krauss, S. R.; Smith, S. G. J. Am. Chem. Soe. 1981, 103, 141.
121 UlIenius, c.; Christenson, B. Pure Appl. Chem. 1988,60,57.
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intermediários. Um complexo somente entre o átomo de lítio e a carbonila 109 também

é formado (Esquema 2.27).

Esquema 2.27

lf-cu-fLi Li
I I
R-Cu-R

o ~ R-Cu-R _

)l . {; {;,,=<
/ ~ R-Cu-R

109

1l

~ I", 1
Q - '~", R-Cú-R • LI CU

~I I, ~ 'R"L' LI

I' I 110R-Cu-R

108

.LiA+
R

As estruturas detalhadas dos intermediários formados permaneceram

desconhecidas por um longo tempo, mas este esquema foi suportado por diversos

estudos espectroscópicos de RMN de I3C e cálculos teóricos. O intermediário chave da

reação é agora considerado a espécie de Cu(I1D 110 formada pela transferência de 2

elétrons.
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2.3. Conclusões

Teluretos aromáticos, antes pouco explorados, foram transmetalados com

sucesso com cianocupratos de ordem superior, levando diretamente a cianocupratos

arílicos, o que tomou esta metodologia interessante do ponto de vista sintético para a

obtenção de compostos de organocobre arílicos p-substituídos. A adição destas espécies

arílicas acetonas a,p-insaturadas levou a cetonas aromáticas em bons rendimentos.

O procedimento experimental da preparação de teluretos arílicos também foi

otimizado pelo nosso grupo, realizando-se a reação de substituição eletrofilica

aromática entre compostos aromáticos ativados e TeCl4 sem solvente. Esta modificação

não só permitiu a obtenção dos teluretos em um sistema one-pot como também evitou o

uso de solventes bastante tóxicos tipicamente utilizados na la etapa desta reação.

O uso destes cianocupratos arílicos, gerados a partir dos teluretos

correspondentes, está sendo estendido no momento em nosso laboratório para a reação

de abertura de aziridinas (Esquema 2.28).122 Essa reação, envolvendo teluretos

aromáticos, é inédita na literatura.

Esquema 2.28

Ts
I
N

~
R

--------.

Ts

DklH
I R

X ~

122 Toledo, F. T. Iniciação Científica, IQ-USP, FAPESP, 2004.
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Capítulo 3 - Introdução

3.1. Introdução

3.1.1. Reações de substituição envolvendo teluretas vinílicos

Na Introdução do Capítulo 1 a reação de transmetalação entre teluretos vinílicos

Z e cianocupratos de ordem superior de lítio foi extensamente discutida. Entretanto, a

reatividade de teluretos vinílicos frente a cianocupratos de ordem superior é dependente

do contra íon presente no cianocuprato. Quando um ou ambos os cátions ligados ao

cianocuprato são Mg, a transmetalação não é observada. Uma reação de substituição do

grupo telanil ocorre, obtendo-se olefinas dissubstituídas de configuração Z (Esquema

3.1).123,124

Esquema 3.1

F\ n-Bu(2-Th)Cu(CN)LiMgBr ~
Ph TeBu .. Ph

THF, t.a., 90 min 90%

r~T"" (~,c"(CN)(M9B'),. r~
"'------.I "'------.I

THF, t.a., 90 min 75%

Esta mesma reatividade dos teluretos vinílicos Z foi observada pelo nosso grupo

na reação com cianocupratos de ordem inferior, onde o produto de substituição de

configuração Z foi obtido, não importando o contra íon presente no reagente de

organocobre (Li ou MgBr) (Esquema 3.2).125

Esquema 3.2

r=\ R
2
CuCNX

R TeR1 ~
THF, t.a.

R
1 =n-Bu, Ph, Ph-pOMe

R
2 =n-Bu, s-Bu, f-Bu, Me

X =Li, MgBr

r=\R2R

ID .Ogawa, A; Yokoyama, K.; Obayashl, R.; Han, L; Kambe, N.; Sonoda, N. Tetrahedron 1993, 49,
1177.
124 Chieffi, A; Comasseto, J. V. Tetrahedron LeU. 1994,35,4063.
125 Chieffi, A; Comasseto, 1. V. Synlett 1995, 671.
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Em 1994, Sonoda et aI. também relataram que o tratamento de

bis(fenilteluro)alcenos vicinais com dimetil cupratos de Gilman de ordem inferior 111

levaram aos produtos alquilados na posição terminal com retenção da geometria da

olefina (Esquema 3.3).126

Esquema 3.3

~T""" , M.,C"li E_t2_0_---J.~S~f
PhTe 111 18°C, 30 min PhTe

(E) 57%

EI20 O
Me2CuLi ------.~

111 18°C, 30 min PhTe Me

(Z) 69%

Neste mesmo trabalho, dois possíveis mecanIsmos para explicar a

estereoespecificidade observada nestas reações foram propostos, apesar de nenhum

dado experimental ter sido apresentado a fim de confirmar se um dos processos

realmente ocorre. 126

Um dos mecanismos propostos consiste numa adição oxidativa do organocobre

ao telureto vinílico, seguida de uma eliminação redutiva, envolvendo a formação do

intermediário carregado 112 (Esquema 3.4).126

Esquema 3.4

R TePh

PhTr
+ [

R _ r:::J.. \=.I Li+

PhT/--

112

R Me

--•• PhTr

Por este mecanismo a dupla ligação não é quebrada, assim a sua configuração

inicial é mantida no produto.

126 Ogawa, A.; Tsuboi, Y; Obayashi, R.; Yokoyama, K.; Ryu, 1.; Sonoda, N. J. Org. Chem. 1994, 59,
1600.
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A outra proposição mecanística foi feita baseada em um trabalho publicado em

1972 por Klein e Levene, que relataram a reação de substituição entre reagentes de

organocobre e brometos vinílicos com retenção de configuração da olefina. 127 Neste

trabalho foi proposto que a reação é uma substituição nucleofilica vinílica (SNV) que

ocorre por um mecanismo do tipo SN2 com retenção de configuração, também

conhecido como processo de "passo único", passando por um estado de transição

descrito pela Figura 3.1.

~ ~
'CU(CH3)J-

CH oocR- • H3 ,

'ar

Figura 3.1: Estado de transição

Por este mecanismo, o nucleófilo se aproxima perpendicularmente ao plano da

molécula, e então começa a girar junto com o grupo de partida de maneira que haja uma

constante sobreposição parcial dos orbitais tanto da ligação que está se formando, como

da que está se rompendo, com o orbital p do carbono J3 trigonal, até que o grupo de

partida saia perpendicularmente ao plano da molécula. 127

Assim, o segundo mecanismo proposto por Sonoda et aI. como o possível

caminho da reação consistiu na substitutição do grupo terminal PhTe por Me2Cu,

passando por um estado de transição 113 análogo ao sugerido por Klein,127 e

subseqüente eliminação redutiva deste intermediário de Cu(III), levando ao produto da

reação com retenção de configuração (Esquema 3.5).126

Esquema 3.5

r

R Me

~ PhTr
+ Me2CuLi

!
[ ~

'CUMe1- R CuMe2
PhT ,R ~ F

'TePh PhTe
113

R\dTePh

PhT/

127 Klein, l.; Levene, R. J. Am. Chem. Soe. 1972,94,2520.
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Cabe ressaltar que proposições mecanísticas sugerindo que reações com

reagentes de Cu(I) envolvam a formação de intermediários de Cu(III) são comumente

relatadas na literatura, mas poucos estudos espectroscópicos foram feitos para

comprovar a real formação destes intermediários.67,128 Estas propostas mecanísticas são

baseadas em uma analogia à química de Au(l).129 Dados cristalográficos recentes para

espécies de Cu(III)130 têm suportado esta similaridade entre Au(IU) e Cu(IU).131

3.1.2. Mecanismos de substituição nucleotllica vinílica132

Na literatura, muito já foi discutido sobre as reações de substituição nucleofilica

vinílica (SNV)132 e estudos sobre a natureza dos substituintes na olefina, a força do

nucleófilo e o solvente da reação foram realizados. 133

Esta reação consiste no ataque nucleofilico a um sistema vinílico que contém um

bom grupo de partida, através de um mecanismo semelhante a uma SN2, onde os

elétrons do nucleófilo interage com o orbital n antiligante de menor energia da ligação

(n-LUMO) (Esquema 3.6).

Esquema 3.6

Y R Y Nu- Y R

~ Nu· _. ~R-~ )=<
Y'/ \X + Y' X Y' Nu

114

A dúvida mecanística que surgIU então foi se esta substituição bimolecular

consistia em um processo de "passo único" ou de "passos múltiplos". No processo de

passo único, como numa SN2, a estrutura 114 é somente um estado de transição

enquanto que no processo de passos múltiplos, conhecido também por mecanismo de

adição-eliminação, 114 é um intermediário da reação.

128 Dieter, R. K.; Silks, L. A., III 1. Org. Chem. 1986,51,4687.
129 Komiya, S.; Albright, T. A.; Hoffman, R.; Kochi, J. K. 1. Am. Chem. Soe. 1976,98, 7255.; Komiya, S.;
Albright, T. A.; Hoffman, R.; Kochi, l. K. 1. Am. Chem. Soe. 1977,99,8440.
130 Willert-Porada, M. A.; Burton, D. J.; Baenziger, N. c.; 1. Chem. Soe., Chem. Comm. 1989, 1633.;
Naumann, D.; Roy, T.; Tebbe, K. F.; Crump, W. Angew. Chem. Int. Ed 1993,32, 1482.; Eujen, R.; Hoge,
8.; Brauer, D. J. 1. Organomet. Chem. J996, 519, 7.
131 Stein, J.; Fackler Jr., l. P.; Paparizos, c.; Chen, H. W. 1. Am. Chem. Soe. 1981,103,2192.
132 Para revisão sobre substituição vinílica: Modena, G. Aee. Chem. Res. 1971,4, 73.; Rappoport, Z. Aee.
Chem. Res. 1981,14,7.; Rappoport, Z. Aee. Chem. Res. 1992,25,474.
133 Schottland, E. Z.; Rappoport, Z. 1. Org. Chem. 1996,61,8536.
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Se os grupos Y e Y' forem bons estabilizadores de cargas negativas, a reação

deve seguir a rota de adição-eliminação. Já quanto menor a capacidade de estabilizar

cargas negativas os grupos Y e Y' tiverem e melhor for o grupo de saída X, então o

d ' d ,·134processo ten era a ser e passo umco.

A total retenção de configuração da olefina foi observada em muitas reações de

subtituição de cloretos e brometos, independente da configuração de partida ou do

nucleófilo, inclusive com brometos não-ativados. 135 Esta retenção de configuração é o

argumento central da proposição do processo de passo único,132 defendido também por

Kl · L 127em e evene.

o Esquema 3.7 apresenta os possíveis processos (de passo único ou de passos

múltiplos) com os intermediários e estados de transição formados, exemplificados pela

reação do tiolato de etila com f3-cloroacrilonitrila.

Esquema 3.7

SEr

~
SEI'

~
HR=O=CN CI

115

[H*~J
119 C1 :J

HNC=O=H CI

123

~ ~
se se

H-rh--CN ~~ NC~H
t!?ZCI :><:20

0

120
0

~
116 122

g1~ 1~g
H - SEI H - SEI

H-:e:p--CN NC-:e:p--H

CI CI
117 120

- CI- ~ ~ - CI'

[NC*~J
124 CI

HR=O=CN SEt

118
HNC=O=R SEI

121

134 Para estudos mecanísticos: Apeloig, Y.; Rappoport, Z. 1. Am. Chem. Soe. 1979,101,5095.; Cohen, D.;
Bar, R.; Shaik, S. S. 1. Am. Chem. Soe. 1986, 108,231.; Bernasconi, C. F.; Schuck, D. F.; Ketner, R. l.;
Weiss, M.; Rappoport, Z. 1. Am. Chem. Soe. 1994, 116, 11764.; Bernasconi, C. F.; Kittredge, K. W.;
Flores, F. X. 1. Am. Chem. Soe. 1999,121,6630.
135 Dodd, D.; lohnson, M. D.; Meeks, B. S.; Titchmarsh, D. M.; Duong, K. N. V.; Gaudemer, A. 1. Chem.
Soe., Perldn Tram. 2 1976, 2, 1261.; Maffeo, C. V.; Marchese, G.; Naso, F.; Ronzini, L 1. Chem. Soe.,
Perkin Trans. 11979,1,92.
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No processo de passos múltiplos, o ataque perpendicular no isômero Z 115 leva

ao carbânion 116, que por rotação horária a 60°, gera o confôrmero 117, que leva ao

produto com retenção de configuração 118 pela expulsão do íon cloreto. Uma rotação

anti-horária a 120° leva à estrutura 120 que, por sua vez, gera o produto com inversão de

configuração 121. Uma rotação a 180°, levando à estrutura 122, ou uma rotação mais

rápida do que a expulsão do grupo de partida, resultará numa estereoconvergência, i.e.,

formação de uma mistura idêntica de produtos Z e E (118 e 121) a partir de qualquer um

dos precursores. Assim, dois importantes pré-requisitos para a retenção via o processo

de passos múltiplos são a barreira rotacional (a velocidade da rotação a 60° deve ser

bem maior do que a velocidade da rotação a 120°) e a expulsão do grupo de partida deve

ser mais rápida do que a rotação interna a 120°.

Neste caso, onde experimentalmente a reação ocorre com retenção de

configuração, o mecanismo de passo único parece muito mais atrativo, uma vez que

leva aos produtos com retenção (115 ao 118, 123 ao 121) através dos estados de

transição 119 e 124 respectivamente, onde o ataque, rotação e expulsão são passos

concertados. De fato, cálculos de orbitais moleculares sugerem que a retenção de

configuração é resultado de um processo de passo único. 136 Estas informações suportam

as observações experimentais e proposições feitas por KIeinl27 e Sonoda.126

Outros argumentos, entretanto, suportam o processo de passos múltiplos. O mais

importante deles é baseado nos resultados experimentais obtidos nas reações de

substituição de cloretos vinílicos, onde a esteroespecificidade da reação não é completa,

como descrito no Esquema 3.8. 137

Esquema 3.8

F3C CI F3C OCHMe2 F3C CF3>=< + Me~HO---..~ >=< + >=<
CI CF3 CI CF3 Cf OCHMe2

72% 28%

136 Stohrer, W. D. Tetrahedron Lett. 1975,207.; Stohrer, W. D.; Schmieder, K. R. Chem. Ber. 1976, /09,
285.
137 Park, l. D.; Cook, E. W. Tetrahedron Lett. 1965,4853.
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Também em sistemas que não possuem um bom grupo de partida, a

estereoespecificidade é parcial ou ocorre completa estereoconvergência, evidenciando

um processo de passos múltiplos.

3.1.3. Teluretos vinílicos (uncionalizados

Além dos trabalhos publicados pelo nosso grup0124,125 e por Sonoda et al.,126 há

na literatura somente mais um relato sobre uma reação de substituição nucleofílica

vinílica com reagentes de organocobre envolvendo teluretos vinílicos.

Em 1998, Huang et aI. realizaram um estudo da reação de substituição do

telureto vinílico Z 125 por diversos cupratos.138 Neste estudo, os melhores resultados

foram obtidos com cupratos de Gilman de magnésio de ordem inferior, que levaram ao

éster a,J3,y,õ insaturado 126 com a configuração E (Esquema 3.9), distintamente dos

resultados obtidos por Sonodal26 e pelo nosso grupO.124,125 Outros cupratos levaram a

misturas isoméricas de produto, não se observando, em nenhuma das condições

estudadas, a retenção da configuração Z do telureto de partida, o que evidenciou um

mecanismo de adição-eliminação para este sistema.

o
BUTeJH <===

127

Esquema 3.9

o

BuTe J-OEt

\/
125

R2CuMgBr ..
THF, -l8°e

/~t
R 126

82-98%

Ainda neste trabalho, o telureto vinílico funcionalizado Z 125 foi preparado pela

olefinação do telureto de partida Z 127, mas o primeiro estudo completo sobre a

preparação de teluretos vinílicos funcionalizados foi realizado por Minkin et aI., 139

através da reação de espécies nucleofílicas de telúrio com J3-cloroenonas. Esse estudo

mostrou que somente um isômero do telureto vinílico é formado, mesmo partindo-se de

uma mistura isomérica de reagentes (Esquema 3.10).

138 Huang, Y.; Mo, X.; Wang, L. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 419.
139 Minkin, V. 1.; Sadekov, I. D.; Rivkin, 8. 8.; Zakharov, A. V.; Nivorozhkin, V. L.; Kompan, O. E.;
Struchkov, Y. T.1. Organomet. Chem. 1997,536,233.
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Esquema 3.10

[ArTe-] _T_H_F_~ R\ /2
-10"C ArTí\coR3

R
1 =H, Me, Ph

R2 = H, Me, Ph, Et

R3
= Et, Ph

A configuração Z do estereoisômero formado é explicada pela coordenação

intramolecular do átomo de telúrio com o átomo de oxigênio,140 evidenciando um

mecanismo de passos múltiplos, onde o rotâmero 128 seria favorecido, fornecendo

exclusivamente o produto Z (Esquema 3.11).

Esquema 3.11

o

>=(R
_ R2-reM

R H

Outra metodologia para a preparação destes teluretos foi desenvolvida em nosso

laboratório,141 utilizando-se como espécie nucleofilica de telúrio o ânion butiltelurolato

de lítio 129. A substituição vinílica foi estudada com diversos enóis, tais como fosfatos,

acetatos, triflatos e tosilatos (Esquema 3.12).

140 Minyaev, R. M.; Minkin, V. I. Cano J. Chem. 1998, 76, 776.
141 Barrientos-Astigarraga, R. E.; Castelani, P.; Sumida, C. Y.; Zukerman-Schpector, l.; Comasseto, l. V.
Tetrahedron 2002, 58, 1051.
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Esquema 3.12

r-

(65 - 80%)

BuTe O

~R'
Z(75 -85%)

BuTe O

~ .,cY'R'
R =Me, Ph

R' =Me, OEt

R2=Me,OMe

X =PO(OEt)z, S02CF3' COCH3, S02PhCH3

n = 0,1

vY
0X

O B~;:Li I

""" R' THF,00C

15-30 mm

A interação entre os átomos de Te e O nestes compostos também foi investigada

nestes estudos através de experimentos espectroscópicos de RMN, IV, Raman e

difração de raio-x. 142 Por este último, esta interação foi claramente evidenciada uma

vez que os teluretos estudados apresentaram em sua estrutura um anel planar de 5 cinco

membros formado pelo sistema u,f3 insaturado e o grupo telanil em decorrência da

interação Te-O (Figura 3.2).

QTe""'o
~

BuTeo 111110

~O
Figura 3.2. Interação Te-O nos teluretos vinílicos funcionalizados

Analogamente aos resultados obtidos em estudos de orbitais moleculares e

experimentos de RMN de l3e e 77Se realizados com compostos de selênio que também

. - S O 143 d fi . - b dapresentavam uma rnteraçao e-, po e-se a mnar que a rnteraçao o serva a ocorre

entre os elétrons não-ligantes do oxigênio com o orbital anti-ligante (j vazio da ligação

Te-R.

142 Barrientos-Astigarraga, R. E., Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 200 I.
143 Komatsu, H.; Iwaoka, M.; Tomoda, S. Chem. Comm. 1999,205.; Iwaoka, M.; Komatsu, H.; Katsuda,
T.; Tomoda, S. J. Am. Chem. Soe. 2004, 126, 5309.
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Estes teluretos vinílicos ~ funcionalizados, através de urna reação de SNv,

poderiam levar diastereosseletivamente a compostos a,~-insaturados di, !ri ou

tetrassubstituídos, que são importantes blocos construtores de moléculas orgânicas mais

complexas. l44

3.1.4. Síntese de compostos a,Binsaturados

A síntese diastereosse1etiva de compostos a,~-insaturados tem sido alvo

constante dos químicos orgânicos sintéticos devido ao fato destas unidades estruturais

serem a função principal em vários compostos naturais (Figura 3.3), l28,145 além de

serem intermediários versáteis em sínteses totais. 144,145

(E)-5-metilhept-2-en-4-ona

isolada de amêndoas 146

(E)-7-meti/oct-4-en-3-one

isolada da esponja marinha 147
P/akortis zygompha

o

~
(E)-2-octen-4-one

componente dos voláteis da
alfarrobeira crua e torrada 148

~OH

ácido (Z)-3-metil-2-hepten6ico

componente do feromõnio feminino
do besouro Gallosobruchus analis 149

Figura 3.3. Produtos naturais e feromônios contendo sistemas a,l3-insaturados em suas estruturas

144 Patai, S.; Rappoport, Z. The Chemistry ofEnones; John-Wiley & Sons: New York, 1989.
145 Kourouli, T.; Kefalas, P.; Ragoussis, N.; Ragoussis, V. 1. Org. Chem. 2002, 67,4615 e referências
citadas.
146 Jauch, J; Schmalzing, D.; Schurig, V.; Emberger, R.; Hopp, R.; Kospel, M.; Silberzahn, W.;
Werkhoff, P. Angew. Chem. Int. Ed. 1989,28, 1022.; Jauch, J.; Czesla, H.; Schurig, V. Tetrahedron 1999,
55,9787.
147 Faulkner, D. J.; Ravi, B. N. Tetrahedron Lett. 1980,21,23.
148 Cantalejo, M. J. 1. Agric. Food Chem. 1997,45, 1345.
149 Cork, A.; Hal1, D. R.; Blaney, W. M.; SimJnonds, M. S. J. Tetrahedron Lett. 1991,32, 129.
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Vários procedimentos foram descritos para a obtenção destes sistemas l45 como

d - 150 'da - 151 1" - 152 - d '1 - 153 D ..con ensaçoes, OXl çoes, e Immaçoes e reaçoes e aCI açao. entre as varIas

metodologias existentes, a reação de Homer-Wadsworth-Emmons entre aldeídos e ~

cetofosfonatos 130 em meio básico é sem dúvida a mais utilizada para a obtenção destes

sistemas (Esquema 3.13),154 uma vez que apresenta como vantagens a fácil preparação

dos ~-cetofosfonatos.155

O

~ R'YR'
R2base

Esquema 3.13

O

R1)lH~0°RO''! R3
RO

R2

130

Os ~-cetofosfonatos são tipicamente obtidos através da reação de Corey

Kwiatkowski155 que consiste no tratamento de ésteres com alquilfosfonatos de lítio 131,

gerados in situ pela adição de n-BuLi sobre fosfonatos de alquila (Esquema 3.14). Na

reação, o intermediário 132 é formado pela fragmentação de um intermediário

tetraédrico e desprotonação com o alcóxido de lítio liberado. Depois da extração dos

produtos em meio ácido, os ~-cetofosfonatossão isolados.

Esquema 3.14

O [ L' ]
O O II O" ~o O O
1I 11. ~3 1I 1I

ROI1,p1 n-BuLi RO,"Pyll RO R ,p0 H+ ROI,,p0 3
RO' • I • RO II .é' R3 -- I RRO RO RO

R
2

R2
2 R2

131 R
132

150 Maryanoff, B. E.; Reitz, A. B. Chem, Rev. 1989,89,863.
151 Dauben, W. G.; Miehno, D. M. J Org. Chem. 1977,42,682.
152 Reieh, H. J.; Renga, J. M.; Reieh, L L. J Am. Chem. Soe. 1975,97,5434.; Resek, J. E.; Meyers, A. L
Tetrahedron Let!. 1995,36, 7051.; Sehwarz, L; Braun, M. Chem. Eur. J 1999,5,2300.
153 Labadie, J. W.; Tueting, D.; Stille, J. K. J Org. Chem. 1983,48,4634.; Mitehell, T. N. Synthesis 1992,
803.
154 Kelley, S. E. Em Comprehensive Organie Synthesis; Trost, B. M. (Ed.); Pergamon Press: Oxford,
1990, vol. I.
155 Corey, E. J.; Kwiatkowski, G. T. J Am. Chem. Soe. 1966, 88, 5654.
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Em 1996, Mulzer et aI. publicaram um procedimento tandem combinando as

reações de Corey-Kwiatk:owski I55 e Homer-Wadsworth-Emmons,154 onde o p

cetofosfonato era gerado in situ pela simples adição de água ao intermediário 132, o que

gerava também in situ a base LiüH, sendo em seguida submetido à reação com um

aldeído (Esquema 3.15).156

Esquema 3.15

Apesar de esta e muitas outras metodologias terem sido desenvolvidas para a

síntese de sistemas carbonílicos a,p-insaturados, uma metodologia simples, geral e

altamente diastereosseletiva ainda constitui um desafio aos químicos orgânicos

sintéticos. 157

156 Mulzer, l.; Martin, H. l.; List, B. Tetrahedron Lett. J996, 37, 9177.
157 Concellón, l. M.; Huerta, M. Tetrahedron LeU. 2003,44, 1931.
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3.2. Resultados e discussão

3.2.1. Preparacão dos teluretos vinílicos fimcionalizados

A metodologia utilizada para a preparação dos teluretos vinílicos

funcionalizados consistiu na substituição vinílica de enóis ~-carbonílicos pelo ânion

butil telurolato de lítio, conforme procedimento descrito pelo nosso grupO.141

Inicialmente foi preparado o c1orofosfato de dietila 133 conforme procedimento

descrito na literatura, 158 que seria utilizado na captura de enolatos para a preparação dos

enóis fosfatos de partida. A reação consistiu na adição lenta de etanol absoluto diluído

em éter de petróleo sobre urna solução de oxic1oreto de fósforo, também em éter de

petróleo, sob forte agitação e temperatura controlada (~OOe). O produto 133 foi

destilado sob vácuo e obtido em ótimo rendimento (Esquema 3.16).

Esquema 3.16

o
11

2 EtOH + P(Clh
éter de petróleo

~

O°C

o
1I

(EtOl2PCI + 2 HCI

133
74%

Em seguida, os enóis fosfatos 134-136 foram então preparados a partir dos

compostos dicarbonílicos correspondentes por reação com NaH em THF a ooe, com

posterior adição do cIorofosfato de dietila 133, seguido de work-up neutro (Esquema

3.17).159 Os rendimentos obtidos estão descritos na Tabela 3.1.

o

po
MR'

Esquema 3.17

1) NaH, THF, OOC

2) CIPO(OEtb
133

6 h, t.a.

o
II

(~o
O
II O

(EtO~l2PO

R1'-':::

135-136

158 Houben-Weyl.; George Thieme Verlag, 1964, Band XXIJ2, Teil2, pág. 275.
159 Sum, F. W.; Weiler, L. Cano J. Chem. 1979,57, 1431.
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Tabela 3.]: Preparação dos enóis fosfatos

Composto dicarbonilíco

o

~o
o o

~OEt

o o

~

Enol fosfato

o
11

(EtOl2PO o

A)lOEt

135
o
II

(EtOl2PO o

~
136

Rendimento

77%

75%

70%

Também foi relatado pelo nosso grupo que não existe uma diferença de

reatividade entre enóis fosfatos, tosilatos, triflatos e acetatos frente ao ânion telurolato

para a preparação dos teluretos vinílicos funcionalizados. 141 Desta maneira, enóis

tosilatos também foram preparados devido à disponibilidade comercial do cloreto de

tosila para a captura dos enóis correspondentes.

Analogamente aos enóis fosfatos, a preparação dos enóis tosilatos 137-139

consistiu na geração de enolatos, por reação entre compostos dicarbonílicos e NaH em

THF a O°C, seguida pela captura com cloreto de tosila por 12 horas a temperatura

ambiente (Esquema 3.18 - Tabela 3.2).

Esquema 3.18

o

~o 1) NaH, THF, DOC

2) TsCI, DOC---t.a.
12 h

OTs

~o
OTs O

~R1
138-139
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Tabela 3.2. Preparação dos enóis tosilatos

Comp.osto dicarbonilíco
o

ito
o o

~OEt

o o

)lA

Enol tosilato
OTs

ito
137

OTs o

~OEt
138

U
139

Rendimento

86%

72%

65%

Os teluretos vinílicos 140-142 foram então sintetizados pela substituição vinílica

dos enóis previamente preparados pelo ânion butil telurolato de lítio 143, gerado in situ

pela reação de n-BuLi e telúrio elementar a temperatura ambiente em THF, a Doe por 30

min (Esquema 3.19). O consumo dos enóis foi monitorado por TLe e os produtos

desejados foram obtidos em ótimos rendimentos (Tabela 3.3).

Tabela 3.3: Rendimento dos teluretos funcionalizados obtidos

Enol fosfato Telureto Rendimentoa

o

(~o lto
o 140

(EtO) I~o BuTe o
2 o ~
AAOEt ~ OEt

141

95%

75%

o
II o

(EtO~ u
142

85%

a) os rendimentos obtidos com os enóis tosilatos foram 91%, 70% e 75%,

respectivamente.
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Esquema 3.19

Te!":::'l;t~~ ~BUT~
[3-BuTeL~

O
143 140

DOC. 3D min BuTe O

~R1
Z

141-142

Cabe ressaltar que, como já discutido na introdução deste capítulo, ocorreu

somente a formação de estereoisâmero Z em todos os casos, mesmo partindo-se de

misturas isoméricas dos enóis correspondentes.

Outro telureto virulico J3-funcionalizado foi preparado através da hidroteluração

em meio não-redutor,160 metodologia também desenvolvida em nosso laboratório. O

telureto vinílico Z 144 foi obtido através da reação do telurol145, gerado pela adição de

n-BuLi sobre uma suspensão de Teo em THF seguida da adição de álcool etílico, com

propiolato de etila. A mistura foi agitada a temperatura ambiente por 30 minutos e o

produto obtido em excelentes rendimentos, como mostrado no Esquema 3.20.

Esquema 3.20

1) n-BuLi, THF I. :l - COzEt 1\
Te .. ~BuTeHJ • BuTe COzEt

2) EtOH 145 1h. t.a. 144

88%

3.2.2. Reações de substituição de teluretos p..funcionalizados com cupratos de

ordem inferior a temperatura ambiente

A utilização de teluretos vinílicos J3-funcionalizados nas reações de substituição

nucleofilica vinílica seria bastante interessante do ponto de vista sintético, pois

poderiam levar a sistemas a.,p-insaturados substituídos, que são importantes blocos

construtores em síntese orgânica. 144

160 Zeni, G.; Fonniga, H. B.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 1311.
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Assim, o estudo da reação entre diversos teluretos vinílicos funcionalizados de

configuração Z e cianocupratos de lítio de ordem inferior foi realizado, visando a síntese

diastereosseletiva de ésteres e cetonas a,p-insaturados.

Os cianocupratos de ordem inferior 146 foram preparados pela adição de alquil

lítio sobre uma suspensão de CuCN em THF a -78°C, deixando-se agitar a esta

temperatura por 15 minutos. Em seguida, os teluretos vinílicos correspondentes foram

adicionados a temperatura ambiente (Esquema 3.21) e seu consumo monitorado por

TLC. Os produtos 147-158 foram purificados por cromatografia em coluna de sílica gel

e obtidos em bons rendimentos. Os resultados estão descritos na Tabela 3.4.

Tabela 3.4: Reações entre teluretos vinílicos e cupratos de ordem inferior a temperatura ambiente"

Telureto
nBuCuCNLi

Cianocuprato

sBuCuCNLi tBuCuCNLi

~o ~o ~o ~o
140 147 148 149

(85%) (83%) (97%)

n-BUTj W
~OEt

144

n-BUTj ~

~OEt

141

n-BuTe O

~
142

o O O

~ ~ t_B~OEtn-Bu OEt s-S OEt

150 151 152
(73%) (79%) (85%)

4:1 (E:Z) CF. CF.

n-Bu O s-Bu O t-Bu O

~OEt ~OEt ~OEt
153 154 155

(79%) (81%) (85%)
10:1 (Z:E) ~ ~

n-suM s-sAÁ t-S~
156c 157" 158c

(70%) (68%) (65%)
2:1 (E:Z) 5:1 (E:Z) gJ

a) a proporção entre os isômeros obtidos foi determinada por GC e GC-MS; b) observaram-se

traços do isômero E por GC-MS; c) foram utilizados I, I eq. de cuprato; d) observaram-se traços do

isômero Z por GC-MS.
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RLi [ ]CuCN ~ RCuCNLi
THF, -78°C 146

20min

R =n-Bu, s-Bu, t-Bu

Esquema 3.2]

n-BuTe O

'~.~
147-158
65 - 97%

o tempo necessário para a reação se completar foi bastante curto para todos os

teluretos, variando de 5 a 30 minutos, dependendo do telureto utilizado. No caso do

telureto cíclico 140, seu consumo ocorreu em apenas 5 minutos. Já para os teluretos

144, 141 e 142, os consumos ocorreram em aproximadamente 10, 20 e 30 minutos

respectivamente. No último caso, o tempo de reação utilizando-se quantidades

equimolares de telureto e cuprato era superior a 40 minutos, tempo suficiente para se

iniciar a decomposição do cuprato de partida a temperatura ambiente, o que, em

algumas vezes que a reação foi realizada, impediu o consumo total do telureto. Assim,

um pequeno excesso do cuprato foi utilizado na reação e o consumo do telureto ocorreu

em 30 minutos, tornando este procedimento mais reprodutível.

Uma possível explicação para esta diferença nos tempos de reação pode ser

racionalizada com base na interação entre os átomos de telúrio e oxigênio existente

nestas moléculas. Como já descrito na Introdução deste Capítulo, experimentos de

Ressonância Magnética Nuclear de 125Te foram realizados em nosso laboratório para

evidenciar a interação intramolecular Te-O nestes compostos. 142

Nestes estudos, observou-se que o deslocamento químico para o telureto 140,

que não possui interação intrarnolecular Te-O, foi de 462 pprn. No caso dos teluretos

144, 141 e 142, os valores de deslocamento foram respectivamente 521 ppm, 572 ppm e

651 ppm, evidenciando um efeito anisotrópico de desproteção dos grupos presentes

sobre o núcleo de 125Te. Este mesmo efeito foi observado em experimentos com

selenetos, onde quanto maior a interação Se-O, maior a desproteção do átomo de Se. 143

Estes dados também sugeriram que o efeito anisotrópico do grupo cetona sobre o núcleo

de 125Te é maior do que o do grupo éster. Com base nestes dados, é possível concluir

que a interação Te-O é maior no telureto 142 do que no telureto 141, que por sua vez é

maior do que no telureto 144. Assim, a reação ocorreu mais rapidamente com telureto

140, que não apresenta interação Te-O, e mais lentamente com o telureto 142, que

possui a maior interação intramolecular entre os átomos de oxigênio e telúrio.
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Analisando-se a Tabela 3.4, é possível observar que os produtos 151 e 152

obtidos apresentaram exclusivamente a estereoquímica E, não sendo observada a

formação do outro isômero, evidenciando uma inversão total da configuração do

telureto de partida 144. Similarmente, o produto 158 proveniente da reação entre t

BuCuCNLi e o telureto 142 também apresentou a configuração E, mas neste caso traços

do isômero Z foram observados. Por outro lado, os produtos 154 e 155 apresentaram

retenção da configuração Z da dupla ligação do telureto de partida 141, detectando-se,

nestes casos, traços dos isômeros E.

A Tabela 3.4 também apresenta que os demais produtos (150, 153, 156 e 157)

preparados a partir dos teluretos acíclicos foram obtidos como misturas isoméricas. Por

estes resultados é possível concluir que as reações realizadas entre o cianocuprato n

BuCuCNLi e os teluretos acíclicos levaram a misturas isoméricas de produto, enquanto

que as reações realizadas com s-BuCuCNLi, com exceção da reação com o telureto 142,

e com t-BuCuCNLi apresentaram os melhores resultados de diastereosseletividade.

Cabe ressaltar que os produtos 150, 151 e 152, provenientes do telureto 144,

eram muito voláteis e possuíam aromas adocicados bastante agradáveis, assim como os

produtos 153, 154 e 155.

Para a identificação dos isômeros formados, foram utilizados experimentos de

Ressonância Magnética Nuclear. No caso dos compostos 150, 151 e 152, a atribuição

dos isômeros foi realizada pelos espectros de RMN de IH observando-se os sinais

correspondentes aos prótons vinílicos. O produto 150 apresentou dois duplos tripletos,

um em 6,96 ppm com J = 15,5 Hz e 7,0 Hz e outro em 5,81 ppm com J = 15,5 Hz e 1,5

Hz para o isômero presente em maior quantidade, o que o caracterizou como o

diastereoisômero E. Por sua vez, o outro isômero também apresentou dois duplos

tripletos, um em 6,21 ppm com J = 11,5 Hz e 7,5 Hz e outro em 5,7 ppm com J = 11,5

Hz e 1,7 Hz, concluindo-se que a reação de substituição levou a uma mistura

diastereoisomérica 4: 1 (E:Z) do produto 150. Já o produto 151 foi obtido como um

único isômero, onde os deslocamentos químicos dos prótons vinílicos foram 6,86 ppm

(dd, J = 15,7 Hz, 7,8 Hz) e 5,78 ppm (dd, J = 15,7 Hz, 1,2 Hz). De igual forma, o único

isômero formado do produto 152 apresentou dois sinais para os prótons vinílicos, um

em 6,97 ppm (d, J = 15,8 Hz) e 5,73 ppm (d, 1=15,8 Hz), determinando-se, assim, a

estereoquímica E para estes dois compostos.

Já a elucidação da estereoquímica das olefinas trissubstituídas dos produtos 153,

154, 155, 156, 157 e 158 não foi tão trivial.
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Analisando-se o espectro do produto 153, observa-se dois multipletos, um em

5,65-5,64 ppm e outro em 5,66-5,65 ppm. É possível concluir que estes sinais se

referem aos hidrogênios vinílicos dos dois isômeros (Hat e Ha2), que acoplam com os

hidrogênios do grupo CH3 (Hbt e Hb2, respectivamente). Os sinais dos grupos CH3 Hb1

e Hb2 apresentam-se com dubletos com constantes de acoplamento de 1,4 Hz em 1,87

ppm e 1,3 Hz em 2,15 ppm, respectivamente (Figura 3.4).
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Figura 3.4. Espectro de RMN de IH do produto 153

Para a determinação da estereoquímica de compostos a,~-insaturados, já foi

documentado que um substituinte CH3 em ~ syn a uma carbonila de cetona ou éster de

um composto carbonílico a,(3 insaturado possui um deslocamento químico maior do que

um CH3 em ~ anti à carbonila. 128
,161 Assim, o grupo CH3 de um isômero E de um

composto a,(3 insaturado apresenta-se mais desprotegido do que o grupo CH3 do

respectivo isômero Z (Figura 3.5).

161 Dieter, R. K.; Silks, L. A., III; Fishpaugh, J. R.; Kastner, M. E. J Am. Chem. Soco 1985,107,4679.;
Jackman, L. M.; Sternhell, S. Applications DfNuclear Magnetic Resonance Spectroscopy in Organic
Chemistry, 2nd ed.; Pergamon Press: London, 1969.
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Figura 3.5. Deslocamento químico dos grupos CH3 em 13 de compostos a,13 insaturados

Com base nestas informações seria possível concluir que o isômero presente em

maior quantidade no produto 153 é o Z, visto que Hb l possui um deslocamento químico

(1,87 ppm) menor do que o apresentado por Hb2 (2,15 ppm). Para confrnnar essa

caracterização da configuração da olefma, o produto 153 foi submetido a experimentos

de NOEDS (Espectroscopia de NOE Diferencial).

o Efeito Nuclear Overhausser (NOE) é muito utilizado pelos químicos orgânicos

sintéticos na elucidação estrutural de moléculas complexas. O NOE é governado por um

fenômeno de Ressonância Magnética Nuclear chamado de relaxamento dipolar (T2) e

não envolve o acoplamento escalar spin-spin (TI) entre 2 núcleos. Na prática, o

experimento é realizado irradiando-se a amostra, numa potência determinada, na

freqüência de precessão de um dado conjunto de núcleos de I H e, após um período de

tempo se faz a aquisição do sinal. O espectro de hidrogênio normal é então subtraído do

espectro com NOE resultando num espectro de NOE diferencial (NOEDIFF).162

Como o efeito NOE ocorre devido à proximidade dos grupos, acredita-se que

somente o isômero Z deve apresentar este efeito (Figura 3.6). Assim, dois experimentos

de NOEDIFF foram então realizados. No primeiro realizou-se uma irradiação seletiva

no sinal de Hb), referente ao grupo CH3 do isômero presente em maior proporção e

observou-se um aumento na intensidade do sinal de Dal de 0,7% (Figura 3.7),

enquanto que no segundo experimento, o sinal de Hb2 foi irradiado e não se observou

incremento no sinal Ha2. Desta maneira, foi possível confirmar que o isômero presente

em maior quantidade no produto 153 era o isômero Z, pois somente este apresentou

efeito NOE.

162 Günther, H. NMR Spectroscopy: Basic PrincipIes, Concepts and Applications in Chemistry, 2nd ed.;
10hn Wiley & Sons: New York, 1994.
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Figura 3.6: Efeito NOE esperado para os isômeros do produto 153
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Figura 3.7. Experimento de NOEDIFF do isômero em maior proporção no produto 153

Analogamente, os produtos 154 e 155 foram submetidos a experimentos de

NüEDIFF e o efeito NüE observado foi de 1,8 e 3,0 %, respectivamente,

comprovando-se a configuração Z das olefinas.

As configurações das olefinas das cetonas 156, 157 e 158 foram elucidadas

comparando-se os dados de RMN de IH obtidos com os descritos na literatura por

Dieter e Silks. 128 Neste trabalho, essas mesmas cetonas foram preparadas pela reação de

substituição de ésteres de tióis com organocupratos e suas configurações foram

d . d 1 d 1 .' d CH n. d . ~ 128161etermma as pe os es ocamentos qUlmlcos os grupos 3 em.... os Isomeros ' e,

quando necessário, por experimentos de NüEDIFF. 128
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o produto 156 apresentou dois dubletos referentes aos grupos CH3 em p em

deslocamentos químicos bem distintos: o do isômero presente em maior quantidade em

2,12 ppm com J de 0,9 Hz e o outro em 1,86 ppm com J de 1,1 Hz. De acordo com

Dieter e Silks,128 o isômero E apresentou um dubleto referente ao CH3 em p com J de I

Hz em 2,12 ppm, enquanto que o mesmo grupo para o isômero Z foi registrado como

um dubleto em 1,88 ppm com J de 1,2 Hz. Com base nestes deslocamentos químicos,

foi possível concluir que o produto 156 foi obtido como uma mistura diastereoisomérica

de 2: 1 (E:Z).

De igual forma, as metilas nas posições p dos isômeros do produto 157

apresentaram-se como dubletos, um em 2,05 ppm com J de 1,2 Hz e outro em 1,75 ppm

com J de 1,3 Hz, sendo este último o grupo CH3 do isômero presente em menor

quantidade. Dieter e Silks relataram que o isômero E apresentava um dubleto em 2,05

ppm com J de 1 Hz e o isômero Z um dubleto com J também de 1 Hz em 1,75 ppm. 128

Assim, concluiu-se que o produto 157 era composto dos isômeros E e Z nas proporções

5: 1, respectivamente.

Já o produto 158 foi obtido como somente um isômero, onde apenas traços do

outro isômero foi detectado por GC-MS. Este produto apresentou um singleto em 6,13

ppm e um dubleto em 2,11 ppm com J de 1,1 Hz. Estes dados foram comparados com

os descritos para o isômero E,128 que são um singleto em 6,14 ppm e um dubleto com J

de 0,8 Hz em 2,11 ppm, admitindo-se então que o produto 158 apresentava-se na forma

do isômero E. Para confirmar esta atribuição, uma vez que no trabalho publicado por

Dieter e Silks não havia os dados de RMN de IH referentes ao isômero Z, o produto 158

foi submetido a experimentos de NOESY.

A espectroscopia de NOESY é uma espectroscopia bidimensional baseada no

efeito NOE, que tem se tomado indispensável para a análise conformacional de

biomoléculas. Os espectros de NOESY possuem a mesma estrutura que os outros

espectros bidimensionais como o COSY: o espectro ID aparece na diagonal e os picos

cruzados que não estão nesta diagonal fornecem as informações desejadas sobre as

correlações de spin. 162
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Por estes experimentos foi confirmada a atribuição E à olefina do produto 158,

uma vez que claramente se observou uma correlação entre o próton vinílico em 6,13

ppm e os prótons do grupo tert-butila em 1,11 ppm (Figura 3.8).
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Figura 3.8. Experimento de NOESY do produto 158

3.2.3. Reações de substituição de teluretos IJ-{uncionalizados com cupratos de

ordem inferior a baixas temperaturas

A fim de verificarmos a diastereosseletividade da reação de substituição entre

teluretos vinílicos funcionalizados e cianocupratos de ordem inferior, a influência da

temperatura na reação foi estudada. A adição do telureto sobre o cuprato 146 foi então

realizada a temperaturas mais baixas do que a temperatura ambiente (Esquema 3.22).

Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 3.5.
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Tabela 3.5: Reações entre teluretos vinílicos e cupratos de ordem inferior a baixas temperaturas·

Temperatura Telureto
NBuCuCNLi

Cianocuprato

sBuCuCNLi tBuCuCNLi

140

-78°C ~o ~o ~o i\o
147 148 149

(81 %) (78%) (93%)

-78°C

-78°C~ O°C

n-BUTj W

~OEt

144

n-BuTe o

~OEt
141

n-Bu o s-Bu o t-Bu o
V OEt V OEt V OEt

159
b

160 161
(70%) (72%) (81%)

Z ZC ZC

n-Bu o s-Bu o t-Bu o

~OEt ~OEt ~OEt
153

d 154 155

(82%) (77%) (75%)

ZC Z Z

RLi [
CuCN • RCUCNLi]

THF, -78"C 146
20min

a) a proporção entre os isômeros obtidos foi determinada por GC e GC-MS; b) depois da adição do

telureto a -78°C, deixou-se a temperatura subir a O°C; c) observaram-se traços do isômero E por GC-MS;

d) depois da adição do telureto a -78°C, deixou-se a temperatura subir a temperatura ambiente e foram

utilizados 1,1 equivalentes de cuprato.

Esquema 3.22

n-BuTe O

~~~
70 - 93%

R = n-Bu, s-Bu, t-Bu

Como esperado devido ao abaixamento da temperatura, o tempo de reação

aumentou para todos os teluretos exceto para o telureto acíclico 142 que não foi

totalmente consumido. O consumo total do telureto 142 não foi observado nem mesmo

realizando-se a adição do telureto a O°C, deixando-se reagir por mais de 1 hora a esta

temperatura, o que levava à decomposição do cuprato. Testes utilizando excesso do

cuprato foram realizados, mas a conversão nunca se mostrou completa.
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A baixas temperaturas o consumo total dos teluretos 140, 144 e 141 ocorreu em

15 min, 30 min e 40 minutos respectivamente, analogamente aos tempos de reação

observados quando a reação foi realizada a temperatura ambiente. No último caso, logo

após a adição do telureto a -78°C, deixou-se a reação subir a O°C para que o consumo

do telureto 141 fosse completo. De igual forma, no caso das reações dos teluretos 144 e

141 com n-BuCuCNLi, a temperatura foi elevada a O°C para a obtenção do produto 159

e a temperatura ambiente para o produto 153, respectivamente. Isto porque o consumo

total do telureto não ocorria na mesma temperatura utilizada para os cupratos que

possuíam os ligantes s-butila e t-butila, mesmo após 1,5 h de reação.

Analisando-se a Tabela 3.5, é possível verificar que tanto as reações com o

telureto 144 como as com o telureto 141 foram altamente diastereosseletivas, levando,

em todos os casos, respectivamente, aos produtos 159, 160, 161, 153, 154 e 155 com

isomeria Z, mantendo-se a configuração da olefina do telureto Z de partida. No caso dos

produtos 159, 154 e 155, a formação do produto Z foi exclusiva, uma vez que traços do

isômero E não foram detectados por GC-MS.

Um aspecto muito interessante deste estudo de temperatura que deve ser

destacado são os resultados obtidos com o telureto 144. Como mostrado nas Tabelas

3.4 e 3.5, quando a reação foi realizada a temperatura ambiente com os cianocupratos s

BuCuCNLi e t-BuCuCNLi, foram obtidos exclusivamente os produtos 151 e 152 de

configuração E. Quando a reação foi executada a -78°C, a estereoquímica da olefma de

partida foi mantida, levando aos produtos 160 e 161 de configuração Z. Já no caso da

reação com n-BuCuCNLi, também observou-se resultados diferentes com a mudança da

temperatura, ocorrendo uma maior seletividade a baixas temperaturas, formando

exclusivamente o isômero Z 159. Como descrito anteriormente na Tabela 3.5, o produto

150 havia sido obtido como uma mistura 4: 1 (E:Z) a temperatura ambiente.

A diastereosseletividade da reação a temperaturas mais baixas que a ambiente

também foi sensivelmente melhor com o telureto 141. Nestas reações, os produtos 154 e

155 foram obtidos como diastereoisômeros puros Z, enquanto que a temperatura

ambiente traços do isômero E foram detectados por GC-MS. Ainda comparando os

resultados mostrados nas Tabelas 3.4 e 3.5, o produto 153 Z foi obtido com alta

seletividade a baixas temperaturas enquanto que a temperatura ambiente 10% do

isômero E estava presente no produto final.
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As atribuições dos isômeros para os produtos 159, 153, 154 e 155 foram

realizadas por GC-MS, com base nos dados espectroscópicos de RMN obtidos

anteriormente. Já os produtos 160 e 161 foram caracterizados analisando-se os sinais

referentes aos hidrogênios vinílicos no espectro de RMN de IH. O produto 160

apresentou dois duplos dubletos, um em 5,95 ppm e outro em 5,71 ppm, com constantes

de 11,5 e 10,8 Hz, e 11,5 e 0,8 Hz, respectivamente. Por sua vez, o produto 161

apresentou um dubleto em 6,48 ppm e outro dubleto em 5,64 ppm, ambos com

constante de 12,9Hz. Estes dados confirmaram a estereoquímica Z das duplas ligações.

Com base em todos esses resultados obtidos e nas discussões mecanísticas para

uma reação de SNV descritas na Introdução deste Capítulo,132 é possível supor que esta

reação ocorra por um mecanismo de passos múltiplos ou de adição-eliminação. Isso

porque não houve total retenção da configuração da olefIna de partida em nenhum caso

quando a reação de substituição foi realizada a temperatura ambiente, o que inviabiliza

que esta reação ocorra pelo mecanismo de passo único.

Entretanto, a diminuição da temperatura da reação levou à retenção total ou

quase total da configuração do telureto de partida. Uma explicação plausível pode ser

fundamentada nas barreiras rotacionais dos intermediários gerados pelo mecanismo de

passos múltiplos. Como já descrito na Introdução, para que ocorra retenção via o

processo de passos múltiplos é necessário que a velocidade da rotação a 60° seja maior

do que a velocidade da rotação a 120° e a expulsão do grupo de partida seja mais rápida

do que a rotação interna a 1200 Y2 A baixas temperaturas as velocidades das rotações

dos intermediários são menores, o que pode favorecer a retenção da configuração.

Outra possibilidade para explicar a retenção da configuração a baixas

temperaturas é que o mecanismo ocorra pelo intermediário de Cu(III) descrito por

Sonoda. 126 Desta maneira, a configuração da dupla ligação deveria ser mantida, fato

observado somente quando a reação é realizada a baixas temperaturas. A temperatura

ambiente pode ocorrer uma isomerização do intermediário formado.

A importância sintética destes sistemas a,l3-insaturados sintetizados pode ser

exemplifIcada pelo (Z)-3-metil-2-heptenoato de etila 153, que é o precursor do ácido

(Z)-3-metil-2-heptenóico, molécula identificada com um componente do feromônio

sexual do besouro Callosobruchus analis. 149
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3.2.-1. Reações de transmetalação de teluretos {3-funcionalizados com n-BuLi

Como uma complementação ao estudo do comportamento destes teluretos

vinílicos ~ funcionalizados frente a reagentes organometálicos, deciciu-se também

transmetalar estes teluretos com reagentes de alquillítio.

Compostos orgânicos de telúrio podem sofrer reações de transmetalação com
• . . 329899101 'd' 1 •. ... 1" .vanos metaIs ' " como so lO, a urnlmo, POtásSIO, ZInCO, ItlO, etc. e o mecamsmo

mais aceito para esta troca é a formação de "complexos atos" (vide a Introdução do

Capítulo 1).30,31

Em 1989, em nosso laboratório, foi explorada a reação de transmetalação entre

teluretos vinílicos ou bis-vinílicos e reagentes de organolítio, seguida da captura do vinil

lítio com diversos eletrófilos (Esquema 3.23).163 A reação é bastante rápida (20

minutos) e ocorre a -78°C, diferentemente do caso dos cianocupratos, onde a

transmetalação ocorre em 1 hora a temperatura ambiente.34

Esquema 3.23

;=\ n-BuLi, THF, -78°e r;=\ J E+, THF, -7soe ;=\
R TeBu • LR Li • R E

A utilização de teluretos contendo grupos carbonílicos poderia formar, além do

produto desejado 162, o produto de adição 1,2 163, i.e., o carbono carbonílico do

telureto sofreria um ataque nucleofílico pelo reagente de alquil lítio. Assim, os teluretos

funcionalizados possuem dois sítios reativos frente a ânions de lítio, conforme mostra o

Esquema 3.24.

Esquema 3.24

ti
transmetalação )

li 11 ~~ M(O R' @].
~R'

162
ataque nucleofilíco

@]

BuTe OH

~R'
Bu

163

163 Barros, S. M.; Comasseto, 1. V.; Berriel, 1. N. Tetrahedron Letl. 1989,30, 7353.
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o estudo das reações de transmetalação dos teluretos vinílicos funcionalizados

seria interessante a fim de verificarmos qual dos dois sítios é o mais reativo. Assim, este

estudo foi iniciado utilizando-se o telureto vinílico 142.

Inicialmente, seguiu-se o procedimento já descrito com n-BuLi a -78°C por 40

minutos. O ânion de lítio formado seria capturado com um eletrófilo, no caso

benzaldeído (Esquema 3.25).

BuTe O

AA
142

Esquema 3.25

1) n-BuLi, THF, -78°C, 40 min

2) PhCHO, -78°C ·u
142

Os resultados não foram satisfatórios uma vez que se obteve a recuperação do

telureto de partida, ou seja, não ocorreu a transmetalação e nem a adição nucleofílica.

Assim, foram feitas algumas modificações nas condições de reação, como temperatura e

tempo de reação.

A reação foi, então, realizada a O°C e a temperatura ambiente, e o consumo do

telureto foi monitorado por TLC. Em todos os casos, mesmo depois de 1 hora de reação,

o telureto não havia sido consumido.

Estas reações de transmetalação de teluretos vinílicos ativados com reagentes de

alquil lítio já foram alvo de estudos em nosso laboratório. Analogamente aos resultados

agora obtidos, o consumo do telureto não foi observado, mesmo utilizando-se excesso

de n-BuLi. 164

164 Lo, W. L.; Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
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3.3. Conclusões

A reação de substituição entre teluretos vinílicos funcionalizados e cupratos

mostrou-se um método interessante para a síntese de ésteres e cetonas a,13 insaturados

de estereoquímica deftnida, importantes blocos construtores em síntese orgânica.

O controle da diastereosseletividade foi realizada pela simples mudança de

temperatura de reação, onde as melhores seletividades foram observadas a baixas

temperaturas. De fato, a baixas temperaturas foi observada a retenção da conftguração

dos teluretos de partida, enquanto que a temperatura ambiente ocorreu inversão parcial

ou total da oleftna.

Outras aplicações estão sendo dadas aos teluretos vinílicos funcionalizados em

nosso laboratório no momento, a ftm de se preparar teluretos vinílicos quirais, que

posterionnente podem ser utilizados em sínteses assimétricas. A estratégia que está

sendo investigada consiste na redução da carbonila,165 seguida de um resolução

enzimática do álcool secundário (Esquema 3.26).

Esquema 3.26

BuTe OHI ~ resolução
~R1-e-nZimát;~'"

165 dos Santos, A. A.; Castelani, P.; Bassora, B. K.; Fogo Jr., J. c.; da Costa, C. E.; Comasseto, J. V.
Tetrahedron, submetido.
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Capítulo 4 - Introdução

4.1. Introdução

4.1.1. Compostos enediínicos e a cic/ização de Bergman

A descoberta de novos antibióticos naturais com potente ação antitumoral no

final da década de 80 166 despertou um grande interesse não só nos químicos orgânicos

sintéticos, que se sentiram desafiados a sintetizá-los, como também na área biológica,

onde estudos a fim de determinar seu mecanismo de ação sem precedentes foram

iniciados. 167

Isto porque esses antibióticos possuíam uma estrutura única, contendo uma

funcionalidade enediínica cíclica de 10 membros, onde a dupla ligação possui

configuração Z. As principais famílias destes compostos são as caliqueamicinas e as

esperamicinas, cujos primeiros exemplos foram caracterizados em 1987 pelos

laboratórios Lederle l68 e Bristol-Myers,169 respectivamente. Alguns anos depois, a

dinemicina A foi também isolada e caracterizada (Figura 4.1).170

MeSSS

sugar

calicheamicin

sugar

esperamIcm

o
dynemicin A

Figura 4.1. Antibióticos que contém unidades enediínicas em sua estrutura

166 Revisões sobre o assunto: Border, D. B., Doyle, T. D. Enediyne Antibiotics as Antitumor Agents;
Mareei Dekker: New York, 1995.; Xi, Z.; Goldberg. I. H. Em Comprehensive Natural Products
Chemistry; Barton, D. H. R., Nakanishi, K., Eds.; Pergamon: Oxford, 1999, Vol. 7.
167 Nicolaou, K. C.; Smith, A. L.; Yue, E. W. Proc. Nall. Acad Sci. U. S. A. 1993,90, 5881.
168 Lee, M. D.; Dunne, T. S.; Siegel, M. M.; Chang, C. c.; Morton, G. O.; Borders, O. B. J Am. Chem.
Soco 1987, 109,3464.; Lee, M. D.; Dunne, T. S.; Chang, C. c.; Ellestad, G. A.; Siegel, M. M.; Morton, G.
O.; McGahren, W. J.; Borders, D. B. J Am. Chem. Soe. 1987, 109,3466.
169 Golik, J.; Clardy, J.; Dubay, G.; Groenewold, G.; Kawaguchi, H.; Konishi, M.; Krishnan, B.; Ohkuma,
H.; Saitoh, K.; Doyle, T. W. J Am. Chem. Soco 1987, 109,3461.; Golik, J.; Dubay, G.; Groenewold, G.;
Kawaguchi, H.; Konishi, M.; Krishnan, B.; Ohkurna, H.; Saitoh, K.; Doyle, T. W. J Am. Chem. SOCo
1987, 109,3462.
170 Konishi, M.; Ohkuma, H.; Tsuno, T.; Oki, T.; VanDuyne, G. D.; Clardy, J. J Am. Chem. Soco 1990,
112,3715.
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A potente citotoxicidade dos antibióticos enediínicos é resultado de sua

habilidade em realizar uma cicloaromatização, conhecida com ciclização de

Bergman. 171

o mecanismo pelo qual isso ocorre consiste no rearranJo termodinâmico da

unidade enediínica para o diradical 1,4 deidrobenzeno 164 que, na presença de uma

fonte de hidrogênios, gera o anel aromático 165 (Esquema 4.1).172 Na presença de um

DNA, o diradical gerado abstrai os átomos de hidrogênio das fitas do DNA, levando à

sua clivagem. 173,174

Esquema 4.1

o_d_
f
:

n
_:.-... 9

164 H

165

Descrita em detalhes pela primeira vez em 1972 por Robert Bergman,171 quando

enediinos acíclicos foram aquecidos a altas temperaturas para que a ciclização

ocorresse, a ciclização de Bergman foi muito pouco explorada em síntese orgânica até a

descoberta dos antibióticos enediínicos. 174

De fato, a ciclização de Bergman é uma das poucas reações que foi aplicada em

moléculas sintéticas antes da sua descoberta na Natureza. A razão mais evidente pela

qual isso aconteceu deve-se ao fato de que era conhecido que este rearranjo só ocorria a

altas temperaturas. 171 Não era possível prever que estas reações pudessem ser realizadas

em condições ambiente, até a química dos enediinos naturais ser conhecida. Os produtos

naturais sofrem a ciclização de Bergman sob condições ambiente depois de serem

"ativados", por uma tensão imposta ao enediino cíclico, favorecendo a aproximação

entre os carbonos acetilênicos terminais do sistema.175

171 Jones, R.R.; Bergman, R. G. J Am. Chem. Soe. 1972,94,660.
172 McPhee, M. M.; Kerwin, S. M. J Org. Chem. 1996,61,9385.
173 Nicolaou, K. c.; Smith, A. L. Aee. Chem. Res. 1992,25,497.
174 Rawat, D. S.; Zaleski, J. M. Synlett 2004,393.
J75 Basak, A.; MandaI, S.; Bag, S. S. Chem. Rev. 2003, 103,4077.
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4.1.2. Fatores que influenciam a reatividade de sistemas enediínicos {Tente à

ciclização de Bergman

A reatividade de Z-enediinos na ciclização de Bergrnan é afetada por vários

fatores: a distância cd, que é a distância entre os carbonos acetilênicos terminais; a

diferença de energia de tensão entre o enediino de partida e o estado de transição, que

neste caso, é estruturalmente similar ao produto, o efeito dos substituintes na dupla e nas

triplas ligações e a concentração da fonte de hidrogênio. 176

A distância cd foi investigada por Nicolaou et aI. em sistemas cíclicos

(Esquema 4.2).177,173 Estes resultados mostraram que anéis de 10 membros ou menores

sofrem a ciclização a temperatura ambiente, concluindo-se que para que a ciclização

seja espontânea a esta temperatura, a distância cd deve estar na faixa de 3,2-3,3 A. Estes

estudos pioneiros indicaram que os enediínicos cíclicos de 10 membros são os sistemas

ideais para que a ciclização ocorra.

Esquema 4.2

CJ~looJ HCHO.QJ
cd estabilidade

n=3 2,84 desconhecida
n=4 3,25 cicliza a ta.
n=5 3,66 estável a t.a.
n=6 3,90 estável a t.a.
0=7 4,14 estável a t.a.
n=8 4,15 estável a t.a.
n=9 4,33 estável a t.a.
n = 10 4,20 estável a t.a.

A correlação entre.distância cd e reatividade, entretanto, não pode ser aplicada a

unidades enediínicas em sistemas bi ou policíclicos. Magnus l78 e Snyder sugeriram que

para estes sistemas o fator crítico para que a cicloaromatização ocorra é a diferença de

energia de tensão entre o enediino de partida e o estado de transição que leva ao

intermediário biradicalar e não a distância cd. Magnus et aI. demostraram esta

correlação estudando os compostos 166 e 167 (Esquema 4.3).179

176 Grissom, l. W.; Gunawardena, G. D.; KJingberg, D.; Huang, D. Tetrahedron 19%, 52, 6453.
177 Nicolaou, K. c.; Smith, A. L. Pure Appl. Chem. 1993, 65, 1271.
178 Para uma revisão sobre o assunto: Maier, M. E. Synlett 1995, 13.
179 Magnus, P.; Carter, P.; Elliott, l.; Lewis, R.; Harling, l.; Pittema, T.; Bauta, W. E.; Fortt, S. J Am.
Chem. Soe. 1992,114,2544.
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Esquema 4.3

o
11

1,4-CHD ..

composto n

166 O
167 1

cd ETprod(kcal/mol)

3,37 19,6
3,39 15,1

k, S·1 (T, DC)

2,08 X 10-5 (124)
1,07 x 10-4 (71)

Os dados mostram que, apesar dos dois compostos apresentarem distâncias cd

similares, a ciclização do composto 166 é 650 vezes mais lenta do que a do composto

167 a 124°C. Isso é devido a uma diferença significativa na conformação entre o

enediino de partida 167, cujo anel de 6 membros está na conformação barco, e o estado

de transição formado, onde este anel assume a conformação cadeira. Assim, com a

cicloaromatização ocorre um diminuição de quase 6 kcal/mol da energia de tensão para

o composto 167, enquanto que este efeito não é observado no caso do enediino 166.

Além desses estudos, Schreiner mostrou através de cálculos teóricos que mesmo

para sistemas monocíclicos não existe uma correlação linear entre a distância cd e a

reatividade do sistema. Os dados obtidos nestes estudos estão descritos no Esquema

4.4. 180

Esquema 4.4

[O>CH{
•8 IC

H,J, .. . (PICH,),
•

composto tamanho cd tensão de olefina estável a t.a.
do anel (kcal/mol)

168 7 2,512 54,4 sim
169 8 2,636 30,6 sim
170 9 2,924 6,8 não
171 10 3,413 2,5 não
172 11 3,588 6,7 sim
173 12 4,353 7,4 sim

Analisando estes resultados é possível concluir que apesar dos baixos valores de

cd para os compostos 168 e 169, estes não sofrem a cic1ização pois os produtos

formados possuiriam unidades altamente tensionadas de cic1opropeno e ciclobuteno,

180 Schreiner, P. R. 1. Chem. Soe., Chem. Comm. 1998, 483.; Schreiner, P. R. J. Am. Chem. Soe. 1998,
120,4184.
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respectivamente. Já os sistemas enediínicos que contêm anéis de 9 e 10 membros, 170 e

171 respectivamente, são ciclizados espontaneamente, o que aumenta os valores críticos

de distância cd para que a ciclização seja espontânea de 3,2-3,3 A, sugeridos por

Nicolaou,173,177 para 2,9-3,4 A. O enediino de 11 membros 172, apesar de possuir uma

distância cd pouco superior à do composto 171, não cicliza, devido às diferenças de

energia de tensão da olefina das unidades de ciclo-hexeno e ciclo-hepteno fonnadas nos

produtos correspondentes.

o efeito dos substituintes na reatividade dos enediinos também já foi alvo de

estudos de diversos grupos de pesquisa, onde observou-se que tanto efeitos eletrônicos

como estéricos influenciam a ciclização. 176 Semmelhack et al. 181 verificaram que grupos

retiradores de elétron na porção ene do sistema aumenta a sua reatividade, enquanto que

grupos doadores de elétrons nesta mesma posição dificulta a ciclização, como mostrado

pelos tempos de meia vida dos compostos 174 e 175 (Figura 4.2). Entretanto,

comparando-se a reatividade dos compostos 176 e 177, a presença de um grupo elétron

retirador próximo à tripla ligação aumenta tanto a reatividade do sistema a ponto de

tomar insignificante o efeito do substituinte na porção ene do sistema enediínico

(Figura 4.2).

OCH3

~

174

t112 = >168 h, 120°C

OCOt-Su

~

176

t112 =2 h, SSOC

\
OH

o
ii

~

d
o 175

t112 = 88 h, 40°C

o
!

~

o 177

t112 = 2 h, Ssoc

OH

Figura 4.2. Tempos de meia vida de diversos sistemas enediínicos

Resultados similares foram obtidos comparando-se os compostos 178, 179 e 180

onde os grupos retiradores de elétrons presentes na porção acetilênica do enediínico

cíclico aumentaram consideravelmente a reatividade do sistema (Figura 4.3).181 A

9SLiOTEC.
STiTUrO m:: QUíMlej;~

UnJ'Jersidade rfp ~5{) D." d~
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substituição do grupo metileno em ~ do composto 181 por um átomo de oxigênio,

levando ao enediino 182, também resultou num aumento de reatividade (Figura

4.3).181,182

181 X = CH2, t112 = 24 h, 84°C

182 X =O, t112 =52 h, 37°C

X

178 X =H, t1l2 =24 h, 84°C

179 X =OH, t112 =4,5 h, 84°C

180 X = carbonila, t112 < 1 h, 84°C

Figura 4.3. Tempos de meia vida de diversos sistemas enediínicos

Através de cálculos computacionais para sistemas acíclicos, Schreiner et alo

concluíram que grupos fortemente u-retiradores e x-doadores, como OH e NH2,

diminuem a barreira da ciclização de Bergman, enquanto que u-doadores e x-aceptores,

como BH2, AIH2, aumentam essa barreira. 183 Nesse trabalho foi proposto que

substituintes u-retiradores e x-doadores criam interações entre os orbitais u-antiligantes

e x-ligantes que desestabilizam as triplas ligações dos enediinos de partida e esta

desestabilização é menor nos diradicais formados com a ciclização. Entretanto... a

ciclização de todos estes exemplos acíclicos foi prevista para ocorrer a altas

temperaturas.

A concentração do reagente doador de hidrogênio, como demonstrado por

Yoshida,184 também é considerado um fator importante na velocidade da reação.

Quando a ciclização do composto 178 foi realizada em benzeno deuterado na ausência

de um doador de hidrogênio, o tempo de meia vida do composto foi de 129 horas.

Entretanto, quando 1,4-ciclo-hexadieno foi utilizado puro, este tempo caiu para 10,5

horas (Esquema 4.5). Várias outras misturas entre benzeno e 1,4 ciclo-hexadieno foram

testadas e os resultados indicaram que quanto maior a concentração do doador de

hidrogênio, mais rápida a reação. 184

181 Sernrnelhack, M. F.; Neu, T.; Foubelo, F. 1. Org. Chem. 1994,59,5038.
182 Just, G.; Singh, R. Tetrahedron Lett. 1987,28,5981.
183 Prall, M.; Wittkopp, A.; Fokin, A. A.; Schreiner, P. R.1. Campo Chem. 2001,22, 1605.
184 Yoshida, K.; Minami, Y.; Otani, T.; Tada, Y.; Hirama, M. Tetrahedron Lett. 1994,35,5253.
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Esquema 4.5

cx::J 1,4-ciclohexadieno ex))
e/ou C6D6. I

84°C ~ ',,---/

178 t1/2 =129 h sem 1,4-CHD
t112 =10,5 h em 1,4-CHD puro

Estudos cinéticos da ciclização de Bergman mostraram que existe uma diferença

de reatividade entre enediínicos cíclicos e acíclicos, sendo que estes últimos são

conhecidos pela alta barreira de ativação. Por sua vez, os compostos cíclicos possuem,

muitas vezes, uma energia de ativação menor; assim a ciclização de Bergman pode

ocorrer a temperaturas mais baixas. 175 Em vista disso, nos últimos 15 anos os modelos

enediínicos têm sido propostos de maneira que a ciclização de Bergman ocorra após

uma ativação. Essa ativação pode ocorrer de várias maneiras, sendo que, no caso dos

compostos acíclicos, a formação de um metalociclo tem sido muito explorada, como

exemplificado no Esquema 4.6. 185

Esquema 4.6

PPh2

~

183 ~

---i"~ ICB a 243"CI
M2+ = pi+ CB a 61°C

M2+ = pt2+ CB a 81"C

M
2+ H 2+ - 'el' - t' 450°= 9 nao ocorre CI lZaçao a e I

• Ph Ph/'::,. (XX"-'::'p;_ I ''M2+

~ ~ ---• P'
Ph/ 'Ph

PPh2

~

1M"

Ph" Ph
F(

,,,
'M2+

~ ,'/
184 '''-."",'p

Ph/ " Ph

Neste caso, o enediino 183 possui sistemas ligantes nos dois carbonos

acetilênicos terminais que quelam o íon metálico formando uma rede cíclica ou um

metalociclo 184. Isso, no caso de Pd2
+ e Pt2+, diminuiu a barreira de ativação da

ciclização de Bergman. A situação pode, entretanto ser muito mais complexa e a

complexação pode ser um efeito negativo na cinética da ciclização devido a restrições
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configuracionais e efeitos eletrônicos, como no caso do Hg2
+. Com os estudos de

Buchwald, ficou claro que as teorias que tentam predizer a cinética da ciclização de

Bergman (distância cd e diferença de energia de tensão), no caso de sistemas

complexados por íons metálicos, não pode ser aplicada.

4.1.3. Fragmento biarílico A-B da vancomicina

Muito já foi estudado sobre a ciclização de Bergman, mas a utilização desta

reação como uma etapa-chave numa síntese total para a geração de um anel aromático

ainda não foi explorada. Esta seria uma aplicação interessante na síntese de compostos

biarilicos, classe de bastante interesse sintético,186 como no caso dos catalisadores do

tipo 2,2'-binaftoI185187 e BINAP 186188 e dos ligantes bidentados 187 (Figura 4.4).189

185

OH

OH

187

Figura 4.4. Exemplos de compostos biarílicos de interesse sintético

Um fragmento biarilico quiral que tem sido alvo de estudos de vários grupOS190

seria a porção A-B da vancomicina 188 (Figura 4.5), antibiótico utilizado no tratamento

da bactéria Staphylococcus aureus resistente a meticilina e de outros organismos Gram

positivos resistentes a antibióticos (3-lactâmicos. 191

185 Warner, B. P.; Millar, S. P.; Broene, R. D.; Buchwald, S. L. Science 1995, 269, 814.
186 Bringmann, G.; Walter, R.; Weirich, R. Angew. Chem. Int. Ed. 1990,29,977.
187 Noyori, R.; Tomino, 1.; Tamimoto, Y. J Am. Chem. Soe. 1979,101,3129.
188lnoke, S.; Takaya, H.; Tani, K.; Otsuk:a, S.; Sato, T.; Noyori, R. J Am. Chem. Soe. 1990, 112,4897.
189 Ciana, L. D.; Hamachi, 1.; Meyer, T. J. J Org. Chem. 1989,54,1731.
190 Zhu, 1. Synlett 1997, 133.; Rao, A. V. R.; Gurjar, M. K.; Reddy, K. L.; Rao, A. S. Chem. Rev. 1995,
95,2135. Williams, R. M.; Hendrix, J. A. Chem. Rev. 1992,92,889.
191 Williams, D. H.; Bardsley, B. Angew. Chem., int. Ed. 1999, 38, 1173.; Zhu, J. Exp. Opino Ther. Pato
1999,9, 1005.
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R

R1

(-1- ~~:..
HO -
":1~0'7>\0

~HêT;;-;t'OO~ClV~ - '-':: E
(.J I~ ;;:,.,. ~ OH

"fjl~'1 .)0~ O~O"'HC"·); ',"\- -~:

,) :l H'- _ O C' o

",13 U' ~?

);H, CH,

~

HO;C'

Figura 4.5. Estrutura da vancomicina e, no destaque, o fragmento biarílico AB

Este fragmento A-B apresenta uma quiralidade axial, sendo S o isômero natural.

É evidente que a configuração da ligação A-B influencia a atividade da vancomicina,l92

logo o controle do atropisomerismo na síntese do fragmento é de vital importância.

o atropisomerismo pode ser definido como uma isomeria conformacional onde

os isômeros ou confôrmeros podem ser isolados. Essa isomeria ocorre tipicamente em

sistemas biarílicos, onde o eixo quiral da molécula possui um sentido helicoidal que é

mantido devido ao impedimento estérico provocado pelos substituintes nas posições

orfo dos anéis. Os grupos em orfo impedem a coplanaridade dos anéis, que levaria à

máxima estabilização da molécula devido à sobreposição dos elétrons n. Os anéis

também não são perpendiculares entre si, uma vez que a estabilização pela sobreposição

dos elétrons n neste caso seria zero. Assim, o ângulo de torção entre os anéis é

tipicamente entre 42° e 90° para sistemas biarílicos orfo-substituídos.1 9
1.193

192 L1oyd-Williams, P.; Giralt, E. Chem. Soe. Rev. 2001,30, 145.
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A síntese total da vancomicina já foi realizada por três grupos de pesquisa, onde

diferentes estratégias foram utilizadas para a síntese diastereosseletiva do fragmento

biarílico A-R

Evans et alo em 1998194 sintetizaram este fragmento através de uma ciclização

oxidativa utilizando VOF3, BF3, AgBF4 em TFA/DCM seguido de NaHB(OAc)3

levando a uma mistura 95:5 dos atropisômeros, onde o isômero não-natural R era o

majoritário. Após várias etapas de isomerização, a razão passou admiravelmente para

5:95 (R:S) (Esquema 4.7).

Esquema 4.7

HO
OH

OH

R (95:5)

o

OPiv

OMs

isomerização
•

S (95:5)

OPiv

OMs

NHTFA

Em seguida, Boger et al. 195 utilizaram como etapa-chave na preparação da

unidade biarílica A-B uma reação de Suzukí-Miyaura entre o composto 189 e o

dipeptídeo 190, obtendo-se uma proporção de 1:1,9, onde o isômero S era o majoritário

na mistura (Esquema 4.8). Após uma isomerização térmica, esta razão aumentou para

1:3 (R:S).

193 Eliel, E. L.; Wilen, S. H. Stereochemistry ofOrganic Compounds; JoOO Wiley & Sons: New York,
1994.
194 Evans, D. A.; Dinsmore, C, J.; Watson, P. S.; Wood, M. R.; Richardson, T. 1.; Trotter, B. W.; Katz, J.
L. Angew. Chem., In!. Ed 1998, 37, 2704.; Evans, D. A.; Dinsmore, C, J.; Ratz, A. M.; Evrard, D. A.;
Barrow, 1. C. 1. Am. Chem. Soe. 1997, //9, 3417.; Evans, D. A.; Wood, M. R.; Trotter, B. W.;
Richardson, T. 1.; Barrow, J. C.; Katz, J. L. Angew. Chem., In!. Ed 1998,37,2700.
195 Boger, D. L.; Miyazaki, S.; Kim, S. H.; Wu, J. H.; Loiseleur, O.; Castle, S. L. 1. Am. Chem. Soe. 1999,
121,3226.; Boger, D. L.; Miyazaki, S.; Kim, S. H.; Wu, 1. H.; Castle, S. L.; Liseleur, O.; Jin, Q. 1. Am.
Chem. Soe. 1999,121,10004.

105



Capítulo 4 -Introdução

Esquema 4.8

_ O

Cbz" : ~NH NH
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I B ~ toluenoIMeOHIH20

~O ~ 0"'-/ r aoDc, 15 min

189 /0

190

_ O

_~ ),' NH
Me02C' NH'X "Boe

Cbz ~I
\
NH

-o
90%

S:R(1,9:1)

A estratégia utilizada por Nicolaou et al. I96 também foi baseada em um

acoplamento do tipo Suzuki. O fragmento biarílico A-B foi sintetizado pelo

acoplamento do ácido borônico 191 e o composto 192, catalisado por Pd(PPh3)4, com

uma seletividade de 1:2 (R:S), onde o isômero S foi separado para ser utilizado nas

etapas seguintes da síntese (Esquema 4.9).

Esquema 4.9

~O

O NH
"Boe

84%
S:R(2:1)

~o

0,2 eq. Pd(PPh3)4

1,2 eq. Na2C03
---------1... BnO
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90DC, 4 h

NH
\\' ........ Soe
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S-....-OH
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196 Nicolaou, K. C.; Koumbis, A. E.; Takayanagi, M.; Natarajan, S.; Jain, N. F.; Bando, T.; Li, H.;
Hughes, R. Chem. Eur. J. 1999, 5,2622.; Nicolaou, K. C.; Natarajan, S.; Li, H.; Jain, N. F.; Hughes, R.;
Solomon, M. E.; Ramanjulu, J. M.; Boddy, C. N. C.; Tak:ayanagi, M. Angew. Chem. Int. Ed 1998, 37,
2708.
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4.2. Resultados e discussão

4.2.1. Introdução aos resultados

A proposta inicial da síntese de um sistema enediínico que levaria ao fragmento

biarílico da vancomicina através da ciclização de Bergman foi feita levando-se em

consideração a estereoquímica entre os anéis aromáticos (Esquema 4.10). Este sistema

seria o macrociclo 193, possuindo um anel aromático em um dos carbonos terminais da

unidade enediínica e um éter no outro, onde estes grupos seriam unidos por um

"tether,,197 quiraI. A quiralidade do ''tether'' levaria a formação do produto com a

estereoquímica S desejada.

Esquema 4.10

o

~
*

193

---
A utilização de um grupo ''tether'' quiraI já havia sido explorada anteriormente

no grupo do Prof. Lipshutz para a síntese diastereosseletiva de sistemas biarílicos, como

já foi descrito na introdução do Capítulo 2.91

A síntese do macrocíclico 193 já havia sido iniciada por um ex-aluno do grupo

do Prof. Lipshutz, que testou diversas metodologias bastante consagradas para a síntese

de sistemas enediínicos, não obtendo sucesso por dois anos. 198 Essas metodologias

sempre visavam a construção do bloco enediínico a partir de reações de acoplamento

entre baletos vinílicos Z e acetilenos tenninais 194 e 195 (Sonogashira)l99 ou estes

197 A palavra "tether" não foi traduzida do inglês para o português ao longo da tese por não possuir uma
tradução adequada para o caso. Pesquisando em bons dicionários de inglês, "tether" significa "corda",
"corrente" .
198 Pfeiffer, S.; Tese de Doutorado; University ofCalifomia, Santa Barbara, 2003.
199 Sonogashira, K.; Tohda, Y; Hagihara, N. Tetrahedron Lett. 1975, 4467.; Sonogashira, K. Em
Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis; Negishi, E., Ed.; Wiley-Interscience:
New York, 2002; pp 493-529.
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últimos metalados com zinco ou magnésio (Negishi20o ou Kumada,201 respectivamente)

(Esquema 4.11).

Esq uema 4.11

+ +
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x= CI, Sr, I
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;=\
x x
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*195

M =H (Sonogashira); M =Zn (Negishi); M = Mg (Kumada)

Como as construções dos acetilenos 194 e 195 não eram simples, decidiu-se

construir um composto modelo para investigar essas reações de acoplamento.

A síntese de um composto modelo também seria interessante para estudar a

ciclização de Bergman antes de aplicá-la na última etapa da síntese, uma vez que essa

reação nunca havia sido explorada no laboratório antes. Assim, como a estrutura base

do enediínico era um grupo aromático e um éter ligados às triplas ligações, o modelo

proposto possuía um grupo fenila em um dos acetilenos e um éter derivado do mentol

no outro (Figura 4.6). A escolha de um derivado do mentol foi aleatória, importando

apenas o fato do oxigênio estar ligado a um grupo volumoso. Depois de muitas

tentativas e metodologias testadas, Steven Pfeiffer conseguiu obter o enediínico

desejado 196 através de uma rota envolvendo estanho. 198

196

Figura 4.6. Composto-modelo a ser sintetizado

200 King, A. O.; Okukado, N.; Negishi, E. J Chem. Soe., Chem. Comm. 1977, 683.; Negishi, E.; Xu, C.
Em Handbook of Organopa//adium Chemistry for Organic Synthesis; Negishi, E., Ed.; Wiley
Interscience: New York, 2002; pp 531-549.
201 Huang, l.; Nolan, S. P.; J Am. Chem. Soe. J999, 121, 9889.
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.:/.2.2. Síntese dos compostos enediínicos

4.2.2.1. Rota utilizando compostos de estanho

Inicialmente o trabalho realizado neste estágio consistiu na síntese deste

composto modelo 196 a fIm de estudar a ciclização de Bergman e determinar as

melhores condições desta reação para aplicá-las posteriormente na síntese do fragmento

AB da vancomicina.

A primeira etapa na síntese do composto modelo consistiu na preparação da

estanana vinílica 197, a partir da reação entre a sililestanana comercial 198 e l-octino,

catalisada por Pd(PPh3)4 sob refluxo em THF por 24 horas, seguindo o procedimento

descrito por Chenard (Esquema 4.12).202 O produto foi separado do material de partida

por destilação Kugelrohr e obtido com 75% de rendimento.

Esquema 4.12

Me3SiSnBu3
198 ~.. - - /-\

Nesta reação, ocorre a adição cis da sililestanana no alcino de maneira regio e

estereosseletiva, levando à olefina Z onde o grupo com estanho sempre se liga ao

carbono 2 da olefina resultante. Esta reação é bastante interessante do ponto de vista

sintético, uma vez que leva a uma olefina com dois sítios passíveis de reação. Aplicando

esta reação à nossa síntese, ela oferece ainda mais uma vantagem de gerar a olefIna com

grupo alquílico, no caso do composto modelo, na posição 1. No caso do fragmento

biarílico da vancomicina nesta posição existe um aminoácido que teria que ser

incorporado em etapas posteriores (Esquema 4.10).

Com a estanana 197 em mãos, a próxima etapa foi o acoplamento desta com

iodofenilacetileno 199, preparado previamente pela reação de fenilacetileno com n-BuLi

a --40° C, seguida da adição de h (Esquema 4.13).76

202 Chenard, B. L.; Van Zyl, C. M. J. Org. Chem. 1986,51,3561.
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<>
Esquema 4. J3

1) n-BuLi, -40oe, THF ..
2) 12, -20°C .... Qoe <> 1

199
quantitativo

Na literatura, o acoplamento de estananas vinílicas com iodoacetilenos

catalisadas por paládio(O) já foi aplicada na síntese de enediínicos, levando aos produtos

de acoplamento em bons rendimentos.20
3 Outras metodologias catalisadas somente por

cobre(I),204 também já foram estabelecidas.

A reação foi realizada adicionando-se CuI a temperatura ambiente sobre a

estanana 197 e o iodeto 199 em DMF. O produto 200 foi obtido em baixo rendimento

(25%), similar ao resultado obtido por Steven Pfeiffer (28%) (Esquema 4.14).198

Esquema 4.14

Cul, DMF

t.a., 12 h

< >,.. I~
Bu~n SiMe3 ..

197 200

25%

SiMe3

Ao final da reação, além do produto desejado, o subproduto principal observado

foi o produto de homoacoplamento do iodeto 199, além da estanana de partida 197. O

produto de homoacoplamento não era inesperado, pois já é conhecido na literatura que

iodetos acetilênicos na presença de sais de Cu(I) geram este tipo de produto.z°5

Visando melhorar o rendimento obtido, a reação acima também foi realizada na

presença catalítica de Pdo, além de CuI, mas desta vez não foi verificada a formação do

produto desejado, somente uma mistura complexa de produtos.

203 Shair, M. D.; Yoon, T.; Danishefsky, S. J. J Org. Chem. 1994,59,3755.; Tak:ahashi, T.; Sak:amoto,
Y.; Yamada, H.; Usui, S.; Fukazawa, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 1995, 34, 1345.; C1ive, D. L. J.; Bo, Y.;
Tao, Y.; Daigneault, S.; Wu, Y.; Meignan, G. J Am. Chem. Soe. 1996, 118,4904.
204 Kang, S. K.; Kim, W. Y.; Jiao, X. Synthesis 1998, 1252.
205 Negishi, E.; Anastasia, L. Chem. Rev. 2003, 103, 1979.
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Em seguida, testou-se o procedimento estabelecido por Kang et al.204 onde o

iodeto era adicionado lentamente a temperatura ambiente sobre a estanana e o

catalisador de cobre, a fim de evitar a formação do produto de homoacoplamento.

Assim, a reação foi relizada nestas condições e, terminada a adição do iodeto 199, após

12 h de agitação a temperatura ambiente, o produto 200 foi isolado e obtido em 40 % de

rendimento (Esquema 4.15).

Esquema 4.15

~
Bu~n SiMe3

197

1) Cul, DMF

2>\ > I
199

DMF, t.a., 12 h

200

40%

Apesar do rendimento ainda não ser o desejado, deu-se continuidade à síntese e

o enino 200 agora obtido foi submetido à reação com NIS em acetonitrila a temperatura

ambiente por 15 minutos,206 levando ao iodeto vinílico 201 em rendimentos

quantitativos (Esquema 4.16).

Esquema 4.16

200

NIS

CH3CN
t.a., 15 min

201

quantitativo

Na etapa seguinte, este iodeto vinílico 201 sena acoplado com um éter

acetilênico. A metodologia de escolha para a preparação de um éter acetilênico foi a

desenvolvida por Greene et a1..207 Esta metodologia consiste no tratamento de um álcool

em THF com hidreto de potássio, tricloroetileno, n-BuLi e metanol, levando ao éter

acetilênico correspondente ao álcool de partida.

206 Stamos, D. P.; Taylor, A. G.; Kishi, Y. Tetrahedron Lett. 1996,37,8647.
207 Moyano, A.; Charbonnier, F.; Greene, A. E. J. Org. Chem. 1987,52,2919.
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Assim, o alquinil éter 202 foi então preparado adicionando-se (±)-mentol 203

sobre uma suspensão de hidreto de potássio em THF a temperatura ambiente, gerando o

alcóxido de potássio que, após a adição de tricloroetileno a -780 C ao meio reacional,

levou ao intermediário diclorado que, por sua vez, foi convertido ao acetileto de lítio

correspondente pela adição de 2 equivalentes de n-BuLi. O acetileto foi capturado com

metanol, levando ao alcino desejado 202 que, após purificação por cromatografia em

coluna de sílica gel, foi obtido em 70% de rendimento (Esquema 4.17).

Esquema 4.17

•

OH

203

1) KH, THF, t.a.
CI CI

2) F -Sooc -.. t.a., 1 h

Cf

3) n-BuLi, -78°C (0.5h) -.. -40°C (0.5h)

4) MeOH, -40oC-" t.a.

~O

70%

O acoplamento entre o éter 202 e o iodeto 201 foi realizado utilizando-se as

condições padrão de Sonogashira, 199 utilizando diisopropilamina como base, 5 mol% de

Pd(PPh3)lo8 e 10 mol% de Cu!. Após 6 horas de reação, o produto 196 foi isolado por

cromatografia em coluna em 89% de rendimento (Esquema 4.18).

Esquema 4.18

89%~~196

11;
•

5% Pd(PPh3)4

10% Cul
(i-Pr)2NH

t.a., 6 horas

~O

201

O produto mostrou-se muito instável após isolamento, decompondo-se quase

que totalmente em poucos dias, mesmo mantendo-o resfriado e ao abrigo de luz. Assim,

208 preparado de acordo com o procedimento: Barbieri, R. S.; Massabni, A. c.; Bellato, C. R. Quím. Nova
1991,14,212.
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o composto 196 foi congelado em benzeno, sendo previamente purificado antes de cada

teste da ciclização de Bergman.

4.2.2.2. Rota utilizando compostos de telúrio

Paralelamente à síntese do composto modelo pela rota envolvendo a estanana

vinílica 197, uma outra proposta sintética utilizando o telureto vinílico 205 foi

desenvolvida, uma vez que estes compostos são intermediários sintéticos para a

preparação de sistemas enediínicos z.103 Esta rota consistia no acoplamento do telureto

vinílico 205, já conhecido na literatura,209 com o éter acetilênico 202 (Esquema 4.19).

Esquema 4.19

204

20S
+

Para a obtenção do telureto 205, foi preparado o diino 206 através da reação de

acoplamento de Cadiot-Chodkiewicz,210 que consiste no acoplamento entre um haleto

de alquinila e um alquino terminal, na presença de Cu(I). A reação foi feita seguindo-se

o procedimento descrito por Alami,75 adicionando-se CuI em pequenas porções a

temperatura ambiente sobre o iodeto 199, já preparado anteriormente, o alcino 207 e

pirrolidina que, após 1 hora de agitação, levou ao produto desejado em 57% de

rendimento (Esquema 4.20).

Esquema 4.20

<> I + ~OH _C_u_l.t_.a_.•_1_h_~
pirrolidina

199 207

>---:::::o;.---:::::::---+-OH

206
(57%)

+

208

209 Dabdoub, M. l.; Dabdoub, V. B. Tetrahedron 1995, 51, 9839.
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Apesar do rendimento da reação contrastar com os descritos na literatura (70

98%), é conhecido que uma das grandes desvantagens da reação de Cadiot-Chodkiewicz

é a formação do produto de homoacoplamento do haleto de alquinila 208.205 De fato,

este foi o único subproduto observado.

Visando a diminuição da formação do produto 208 e com base no resultado

obtido anteriormente na reação de acoplamento da estanana 197 com o iodeto 199

(Esquema 4.14 e 4.15), decidiu-se testar uma alteração no procedimento experimental,

onde o iodeto 199 foi adicionado lentamente a temperatura ambiente sobre os demais

reagentes. Neste teste o resultado obtido foi de 55% de rendimento do produto de

acoplamento cruzado, similar ao obtido anteriormente.

Mesmo com este resultado insatisfatório, o diino 206 obtido foi submetido à

reação de eliminação com NaOH em xileno sob refluxo gerando in situ o diino terminal

209. Em seguida, foi adicionado o ditelureto de dibutila 32, etanol e, aos poucos,

NaBHt. Após 10 minutos sob refluxo, o telureto vinílico Z desejado 205 foi obtido em

bons rendimentos (Esquema 4.21).

Cabe ressaltar que a hidroteluração é uma reação bastante estereosseletiva,74

observando-se somente o produto de configuração Z. Todavia, neste caso, observou-se a

presença do isômero E quando a reação foi refluxada por mais de 15 minutos. Outra

observação experimental foi que o telureto 20S mostrou-se muito instável na purificação

210 Cadiot, P.; Chodkiewiez, W. Em Chemistry of Acety/enes Viehe, H. G., Ed.; MareeI Dekker: New
York, 1969; pp 597.
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por cromatografia em coluna, decompondo-se completamente quando a sílica gel não

foi dopada com trietilamina.

Com o telureto 205 e o éter 202 prontos, testou-se a reação de acoplamento

seguindo o procedimento desenvolvido em nosso laboratório no Brasil,l03 onde

utilizavam-se 40 mol% de PdCh e CuI na presença de trietilamina em metanol. Visando

a otimização deste sistema, a fim de diminuir a quantidade de catalisador de paládio e

cobre, em nosso laboratório também foi desenvolvido outro procedimento empregando

10 mol% de PdCh e 2 equivalentes de CuCh, 211 que foi também testado. Ambos os

testes levaram a uma mistura complexa de produtos (Esquema 4.22).

Esquema 4.22

202

40 mol% PdCI2
40 mol%Cul
Et3N, MeOH

li;

205

TeBu

10 mol% PdCI2
2 eq. CuCI2

Et3N, MeOH

Decidiu-se então testar o procedimento descrito por Dabdoub et al.,212 que

envolve a transformação do alcino de partida em um organozinco e este é acoplado ao

telureto sob catálise de paládio e cobre. Assim, o éter 202 foi desprotonado por n-BuLi

e, em seguida foi adicionado ZnCh, levando ao reagente de zinco 210, que foi

transferido via cânula sobre uma solução do telureto 205 com o catalisador de paládio e

1 equivalente de CuI em THF:DMF. O produto desejado 204, após purificação por

coluna cromatográfica, foi obtido em bom rendimento (Esquema 4.23).

211 Raminelli, c.; Prechtl, M. H. G.; Santos, L. S.; Eberlin, M. N.; Comasseto, J. V. Organometallics
2004,23,3990.
212 Dabdoub, M. J.; Dabdoub, V. 8.; Marino, J. P. Tetrahedron Lett. 2000,41,437.
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Esquema 4.23

202

1) Buli, O°C, 10 min

2) 0,5 eq. Zn 12
THF, 20 min, t.a.

ZnrlO

.1

210

\ I
\ '

I
I '
J2J

j

li;

205

TeBu I 10 mol% Pd(PPh3)4

1 eq. Cul

THF:DMF

li;

204 ~o-(}--
81% --\

o composto 204, assim como o 196, mostrou-se muito instável após a

purificação e, por isso, foi armazenado e utilizado da mesma maneira. Começaram-se

então os estudos da ciclização de Bergman com os dois enediinos 196 e 204

sintetizados.

4.2.3. Estudos da ciclização de Bergman

4. 2. 3.1. Estudos da realização da ciclização de Bergman termicamente

Na literatura já foi relatado que a ciclização de Bergman com substratos

enediínicos acíclicos sempre ocorre a altas temperaturas, por volta dos 2üüoC. 176 O

procedimento experimental mais adotado no caso destes substratos213
,214 utiliza como

solvente clorobenzeno, devido a seu alto ponto de ebulição, e como doador de

hidrogênios, o l,4-ciclohexadieno (l,4-CHD).

213 Grissom, J. W.; Calkins, T. L.; McMillen, H. A.; Jiang, Y. J. Org. Chem. 1994,59,5833.
214 Lockhart, T. P.; Comita, P. B.; Bergman, R. G. J. Am. Chem. Soe. 1981, 103,4082.; Lockhart, T. P.;
Mallon, C. 8.; Bergman, R. G. J. Am. Chem. Soe. 1980,102,5976.
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Assim, os compostos 196 e 204 foram submetidos à radiação em um

instrumento de microondas PersonalChemistry em clorobenzeno, na presença de 1,4

CHD, aquecendo-os a 200°C por 10 minutos. Em ambos os casos, os resultados obtidos

foram misturas complexas de produtos, nas quais os produtos de ciclização desejados

foram detectados por GC-MS (Esquema 4.24).

Esquema 4.24

R

R = C6H13 (196) , H (204)

1,4-CHD, Ph-CI

2000C, 10 min

microondas

R

Experimentos de RMN de IH do bruto da reação mostraram que na mistura não

havia material de partida (desaparecimento dos dubletos em 5,90 e 5,83 ppm e do

tripleto em 5,72 ppm referentes aos hidrogênios vinílicos do composto 204 e 196,

respectivamente). Tentativas de purificação dos produtos por cromatografia não foram

bem sucedidas, não sendo possível isolá-los.

Decidiu-se, então, variar o solvente no qual a reação foi feita, a fim de evitar a

formação de tantos subprodutos, bem como a quantidade de doador de hidrogênio, uma

vez que é sabido que isto é um fator que influencia na ciclização de Bergman. l84

Assim, diferentes testes foram realizados no microondas com o composto 196

utilizando como solventes hexano, THF e dioxano, todos na presença de 1,4-CHD, e

somente em 1,4-CHD. As reações em hexano, dioxano e l,4-CHD puro não alcançavam

a temperatura de 200°C no microondas, uma vez que as constantes dielétricas destes

solventes são baixas. Assim, a estas reações foi adicionado o líquido iônico

[bmimt[PF4f para aumentar a força iônica destas soluções. Mesmo com a adição do

líquido iônico, a reação em hexano não atingiu 200°C e este exemplo foi desprezado.

Infelizmente, nenhum dos outros testes apresentaram resultados diferentes daqueles já

obtidos anteriormente, todos levando a uma mistura complexa de produtos.
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A formação de diversos subprodutos pode ser decorrente da decomposição do

próprio material de partida, uma vez que o mesmo se mostrou muito instável mesmo a

baixas temperaturas, e/ou de rearranjos do intermediário biradicalar. De fato, existem

vários artigos na literatura que relatam que rearranjos de intermediários biradicalares

gerados pela ciclização de Bergman são bastante comuns em substratos acíclicos devido

, I t 214as a tas emperaturas.

Estudos de ciclizações com substratos similares aos compostos 196 e 204 foram

feitos por Wang, que estudou as ciclizações de éteres enediínicos.215 Neste trabalho o

autor mostrou que a 132°C estes compostos sofrem uma ~ eliminação formando enino

cetenos que, após a ciclização de Moore, geram biradicais que se rearranjam e levam à

formação de diversos produtos (Esquema 4.25).

Esquema 4.25

H

Et Bu

_oi '{==}-H
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7% OH
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OH

Ph-CI, D.
•-H2C=CH2

OC2Hs

H +

Bu

Bu

Bu

14%

Et

O

Et

Ainda nesse trabalho, em alguns casos, observou-se a ciclização de Bergman

competindo com a ~-eliminação, e os rearranjos dos biradicais formados inicialmente

levavam a diferentes produtos (Esquema 4.26).215

215 Tarli, A.; Wang, K. K. J Org. Chem. 1997,62,8841.
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Esquema 4.26

Ét Bu
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Vale ressaltar que estas reações foram realizadas na ausência de 1,4-CHD, o que

favorece o rearranjo dos radicais, pois estes não são rapidamente capturados. Por outro

lado, esses resultados mostraram que essas reações não são reações simples ou triviais

como podem parecer a princípio.

Como os resultados dos testes variando o solvente da reação produziram

resultados insatisfatórios, optou-se por variar a temperatura da reação, a fim de se

verificar se a ciclização ocorria a uma temperatura mais baixa para evitar a formação

dos subprodutos observados anteriormente.

A determinação da temperatura na qual a ciclização de Bergman ocorre é

bastante comum na literatura através do experimento de DSC (Differencial Scanning

Calorimetry). Neste experimento, o enediino puro é aquecido até temperaturas onde

certamente a cicloaromatização ocorre, gerando os diradicais. Devido à ausência de
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qualquer doador de átomos de hidrogênio, estes radicais começam a polimerizar,

resultando na liberação de energia térmica. Isto é comprovado pela aparição de um pico

exotérmico na curva do DSC.216 A temperatura na qual o pico exotérmico começa a

aparecer é considerado a temperatura da ciclização de Bergman para este substrato. 175

Assím, o composto 196 foi submetido ao experimento de DSC, onde a rampa de

aquecimento foi de 20°C a 200°C, e o gráfico obtido mostrou, surpreendentemente, um

pico exotérmico começando por volta de 70°C (Figura 4.7), que é uma temperatura

muito baixa para que ocorra a ciclização de Bergman de um enediínico acíclico.

~
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Figura 4.7. Gráfico obtido do experimento de DSC

Com este resultado, decidiu-se ref1uxar o composto 196 em benzeno na presença

de 1,4-CHD, para verificar quais produtos seriam obtidos a esta temperatura. Após 6

horas, por CCD detectou-se que não havia mais material de partida na reação. Uma

análise do bruto da reação por GC-MS não detectou o produto desejado, mas um novo

composto presente em quantidade majoritária foi detectado, mas não era o produto

desejado. Após purificação em cromatografia em coluna, este produto foi isolado.

Diversos experimentos de RMN foram realizados na tentativa de caracterizá-lo, mas não

foi possível elucidar a sua estrutura. O produto obtido pode ser proveniente da

decomposição térmica do material de partida, já que ele já havia se mostrado bastante

instável anteriormente.

216 Basak, A.; Shain, J. C.; Khamrai, U. K.; Rudra, K. R.; Basak, A. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1,2000,
1955.
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A não-obtenção do produto desejado neste experimento é esperada pOIS na

literatura não há exemplos em que a ciclização de Bergman tenha ocorrido abaixo de

l4üoC para enediíncos acíclicos. Isso porque para que a cicIização de Bergman ocorra

com compostos acíclicos é necessário que haja uma "ativação" que diminua a distância

cd, seja por ativação térmica, fotoquímica ou pela complexação com metais de

transição.175

4.2.3.2. Estudos da realização da ciclização de Bergman (otoquimicamente

Uma alternativa à cicIização de Bergman realizada termicamente, cujas altas

temperaturas muitas vezes são a grande desvantagem da aplicação desta reação a

sistemas acíclicos, é a cicIoaromatização foto-induzida. 176 Ela consiste na ativação

destes sistemas levando à cicIização de Bergman, uma vez que duplas e triplas ligações

são fotorreativas. 217

Desta maneira, o composto 196 foi submetido a um experimento de fotólise em

um reator fotoquímico, equipado com um lâmpada de mercúrio, em Pyrex. Isopropanol

foi utilizado como solvente e doador de átomos de hidrogênio (Esquema 4.27). Após

16 horas de reação, o material bruto foi analisado por GC-MS e não foi detectado o

produto de ciclização desejado, somente uma mistura complexa de compostos. Por

RMN de IH e CCD não se observou o material de partida.

Esquema 4.27

hv

i-PrOH
x~

Uma grande desvantagem das reações fotoquimicas é a formação de

subprodutos, provenientes de reações secundárias.217 Como o produto possivelmente

formado também é fotorreativo, produtos secundários são formados a partir deste e

217 Evenzahav, A.; Turro, N. J. J. Am. Chem. Soco 1998,120, 1835.
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assim, várias reações podem ser desencadeadas. Deste modo, o tempo de exposição do

produto à luz é um fator bastante importante para estas reações.

o próximo passo seria, então, determinar o tempo de reação suficiente para que

a reação ocorresse sem a formação de produtos secundários e terciários. Essa

determinação seria interessante, mas talvez as condições de reação utilizadas na

ciclização do composto modelo não seria ser aplicada na síntese do fragmento biarílico

da vancomicina, uma vez que a ciclização de Bergman fotoquímica é bastante sensível a

d·~ . 217l1erenças estruturaIs.

De fato, analisando-se as publicações dos grupos de pesquisa especializados em

ciclização de Bergman, é possível notar que esta é uma reação bastante sensível a

mudanças estruturais. Assim, não é praticamente possível prever as condições de reação

para que ela ocorra com determinado composto e nem mesmo analogias entre

compostos similares podem ser aplicadas. 174,175,176,183,218

A única grande diferenciação bastante estudada e conhecida, já discutida neste

relatório, é entre enediínicos cíclicos e acíclicos. Estes últimos devem ser aquecidos a

altas temperaturas ou submetidos a reações fotoquímicas para que a reação ocorra,

enquarIto que os cíclicos possuem uma energia de ativação menor. Desta maneira,

mesmo que as condições para que a ciclização de Bergman ocorresse com os compostos

196 e 204 fossem determinadas, elas possivelmente não seriam as mesmas necessárias

para a síntese do fragmento biarílico da vancomicina, já que o enediino de partida neste

caso seria cíclico.

Devido às diferenças estruturais entre o composto modelo proposto e o enediino

precursor do fragmento A-B da vancomicina, neste ponto do trabalho, decidimos então

abandonar os estudos da ciclização de Bergman com os produto 196 e 204 e iniciar a

síntese do composto enediínico que levaria à molécula desejada.

218 StahI, F.; Moran, D.; Schleyer, P. von R.; Prall, M.; Schreiner, P. R. J. Org. Chem. 2002,67, 1453.
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4.2.4. Síntese do fragmento biarílicoA-B da vancomicina

Com base na síntese dos compostos 196 e 204, a seguinte proposta

retrossintética convergente foi feita (Esquema 4.28), levando em consideração que a

rota envolvendo a estanana vinílica já fornece a dupla ligação substituída.

Esquema 4.28

213

OH

n
OH~

+ BU3Sn SiMe3

197

O

OH H~ROBn

215

OBn

TMS
n

H3CO n
SiMe3

212

OH

H3CO

nII

n-l
HO o

Bn~OBn

I

H3CyOH H3C~OH
I I H3C. // ==> // ==>

OH OCH3
220 221

II
+

OH

222
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Para a síntese do enediino, três acoplamentos-chave foram propostos. O primeiro

seria o acoplamento tipo Stille da estanana vinílica 197 com o iodeto 211. Em seguida,

o produto 212 seria convertido no iodeto 213 que, por sua vez sofreria um acoplamento

de Sonogashira com o alcino 214. O último acoplamento seria uma reação de

Mitsunobu intramolecular do produto 215 invertendo o centro da reação,219 levando ao

enediínico desejado 216.

A síntese foi iniciada preparando-se os intermediários-chave 211 e 214, uma vez

que a estanana 197 já havia sido preparada.

4.2.4.1. Síntese do fragmento 214

A síntese do fragmento 214 foi iniciada a partir da proteção de L-(+)-tartarato de

dietila disponível comercialmente com 2,2-dirnetóxipropano, catalisada por ácido p

toluenosulfônico.22o O diol protegido 223 foi purificado por cromatografia em coluna e

obtido em 85% de rendimento (Esquema 4.29).

Esquema 4.29

:t
o MeO OMe :tO

HR~ X R~

__ ,00" 0'-."./ p-TsOH·H20 • X ..".. 0'-."./
HO R CHCI 24 h ~ a R3. ,

o o
223
85%

Em seguida, este diéster 223 foi submetido à redução com LiAIH4 em THF,

levando ao diol 224 que, sem necessitar de purificação, foi obtido em 95% de

rendimento (Esquema 4.30). O composto 224 foi, por sua vez, tratado com NaH e

diprotegido com brometo de benzila em THF,220 gerando o tetraol protegido 225 em

rendimentos quantitativos (Esquema 4.31).

219 Mitsunobu, O. Synthesis J981, I.
220 Greene, T. W.; Wuts, P. G. M. Protective Groups in Organic Synthesis, 3rd ed.; John Wiley and Sons:
New York, 1999.
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Esquema 4.30

x~~-T-~-:-,I:-;-h-'X;~:O",··~ ~ O,,···~
O 224

223 95%

Esquema 4.31

XXOH 1) NaH, THF, t.a., 1 h x°:Cosn

.
.' OH -2-)-S-nS-r-,2-4-h------.,~~ .... OSn

ifR ifR
224 225

quantitativo

o próximo passo foi a desproteção seletiva dos álcoois secundários do composto

225 com HCI sob refluxo em THF,22o a fim de obter o diol 218 em rendimentos

quantitativos (Esquema 4.32). O di01 218 foi então monoprotegido com TBSCI, após

desprotonação com NaH.220 O produto 226 foi purificado por cromatografia em coluna

e obtido em 62% de rendimento, recuperando-se também o material de partida 218

(Esquema 4.33).

Esquema 4.32

X OSn HCI (4M)X... OSn THF,24h,6 ~
O'" R

225

HXOSn

.... OSn
HO" R

218
quantitativo

HXOSn

..' OSn
HO"'R

218

Esquema 4.33

1) NaH, THF, t.a., 1 h

2) TBSCI, t.a., 1 h

TSSXOSn
~

.. , OSn
HO"'R

226
62%

Em seguida, o éter acetilênico 227 foi preparado pela metodologia descrita por

Greene,207 a partir do álcool 226. O éter 227 foi purificado por cromatografia em coluna

de Si02 dopada com Et3N e obtido em 68% de rendimento (Esquema 4.34).
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Esquema 4.34

1) KH, THF. t.a.

CI CI TBSOt2) \d ,-50"C --. t.a., 1 h OBn

/ ~ OBn
Q • '~ry'~

. 5h) --. -40°C (0.5h)3) n-BuLI, -78°C (O. 227

4) MeOH, -4O"C--. t.a. 68%

o éter 227 seria então desprotegido com TBAF para uma posterior inversão do

centro de R para S, através da reação de Mitsunobu.219 Após 1 hora de reação com

TBAF, por CCD, não havia mais material de partida presente. Entretanto o produto

desejado 219 não foi formado (Esquema 4.35).

Esquema 4.35

TBSX~ OBn TBAF, THF )( •

~ .. ' OBn t.a., 1 h
--"~O"R

227

HOtoBn

~ 000 OBn
--"~O" R

219

Isolou-se por cromatografia em coluna um produto majoritário não-identificado

que foi submetido a experimentos de RMN, onde foi possível verificar que o grupo

acetilênico não estava mais presente na molécula. O próton acetilênico neste caso é

ácido, o que pode ter gerado uma incompatibilidade com a base TBAF.

Deste modo, como o grupo acetilênico terminal mostrou-se sensível ao meio

básico, decidiu-se alterar a rota sintética onde esta função só seria inserida na molécula

ao final da síntese, invertendo-se a ordem dos dois últimos acoplamentos para a

formação do anel macrocíclico. No primeiro plano (Esquema 4.28), seria realizado o

acoplamento do fragmento 214 com o iodeto 213, seguido da reação de Mitsunobu

intramolecular, que levaria ao produto 216. Na nova proposta, seria realizada

inicialmente a reação de Mitsunobu do álcool 228 com a silana 212, seguida da

desproteção do álcool e alquinilação do produto 229, levando ao intermediário 230. Este

seria transformado no iodeto 231 que, por sua vez, promoveria um acoplamento de

Sonogashira intramolecular, gerando o produto desejado 216 (Esquema 4.36). Assim, o

acetileno terminal só seria incorporado à molécula a duas etapas do final da síntese.
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Esquema 4.36

o

O ~ <==
(R bBn H3CO

216 OBn

li;
SiMe3

H3C
~O

Q~OB"
R

H3CO OBn

n

n
OH

+ ~HOOP
S R

Bn 228 OBn

Nesta etapa, o trabalho foi focado na síntese do intermediário 228. A partir do

diol 218, seria necessário fazer uma monoproteção, seguida da reação de Mitsunobu

com ácido benzóico, levando ao éster correpondente 232 que, por sua vez, seria

hidrolisado obtendo-se por fim o intermediário 228 com o álcool ligado ao centro S

desprotegido e o ligado ao centro R protegido (Esquema 4.37).
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Esquema 4.37

o
HQ OH HO OP ~

~
\. R proteção ~\R reação de Ph O OP

• •
Bn 218 OBn Bn OBn Mitsunobu ~R

233 Bn 232 OBn

h~rol;,.J
H~\-I~P

Bna-! 228 ~OBn

Para tanto, o grupo de proteção escolhido foi o TIPS, uma vez que o mesmo é

um grupo mais resistente às condições básicas necessárias para a hidrólise do éster 232

do que o TBS. O grupo TBS é conhecido por ser resistente a condições básicas em

muito casos. Entretanto, sabe-se que nessas condições, se o composto possuir um outro

álcool desprotegido, a migração do TBS não é incomum.220

Assim, o diol 218 foi monoprotegido com o grupo TIPS, após desprotonação

com NaH,220 levando ao álcool 233 em 52% de rendimento (Esquema 4.38). O diol de

partida 218 foi recuperado ao final da reação.

Esquema 4.38

Hq OH
;-~R 1) NaH, THF, t.a., 1 h

Bna-! 218~OBn 2) TIPSCI, t.a., 1 h

H~ OTIPS

.. R~R
Bna---.! 233 LOBn

52%

o álcool, por sua vez, seria submetido à reação de Mitsunobu, que é bastante

conhecida e utilizada para a alquilação de ácido carboxílicos, fenóis, etc., com inversão

do centro da hidroxila?19 Dentre as vantagens do método, estão as condições de reação

que são bastante brandas.

Deste modo, sobre uma mistura do álcool 233, PPh3 e ácido benzóico foi

adicionado DEAD (azodicarboxilato de dietila), seguindo-se um procedimento padrão

para esta reação.219 Após 24 horas, o produto 234 foi obtido em 40% de rendimento,

recuperando-se o material de partida restante ao final da reação (Esquema 4.39).
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n S

Bn 233 OBn

Esquema 4.39

PPh3 • PhCOOH
~

DEAD, 24h, t.a.

o

Ph)lO OTlPS

~BnO 234 OBn

40%

Finalmente o éster 234 obtido foi hidrolisado com NaOH em metanol por 18

horas.22o O produto 235 foi obtido em rendimentos quantitativos e a purificação não se

mostrou necessária (Esquema 4.40).

Esquema 4.40

o

Ph)lO OTIPS

S\.-.lR
Bno.--! 234 ~OBn

NaOH,MeOH

t.a., 18 h ~
H~ ~TIPS

..

A inversão do centro R no álcool 234 para a configuração S no álcool 235 foi

confirmada por análises de RMN de 1H dos dois compostos.

O fragmento 235 foi obtido em 7 etapas, com rendimento global de 16,8%. Com

a síntese do intermediário 235 concluída, os estudos para a síntese do fragmento 211

foram iniciados.

4.2.4.2. Síntese do fragmento 211

A monoproteção do orcinol comercial 220 foi feita refluxando-se o material de

partida em acetona na presença de K2C03 e MeI.220 Após 8 horas de reação, uma

mistura do orcinol não protegido, mono e diprotegido foi obtida. O produto

monoprotegido 236 foi separado por cromatografia em coluna e obtido em 35% de

rendimento (Esquema 4.41).
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Esquema 4.41

H3C OH H3C OH

~ K2C03• CH31 lo~Y acetona, 8h, [:, Y
OH OCH3

220 236
35%

Em seguida, o iodeto 221 foi preparado pela reação de iodação do composto

protegido 236, adicionando-se lentamente, sobre uma solução deste e AgC02CF3 em

CHC1], h dissolvido em CHC1] a temperatura ambiente, seguindo o procedimento

descrito por Shimizu.221 Tenninada a adição, o produto foi isolado em 71 % de

rendimento (Esquema 4.42).

Esquema 4.42

1

H
3
C OH V"-':: H3C OH

Y 12. AgC02CF3 I "-'::
~ . lo

CHCI3 ~

OCH3236 OCH3

221
71%

Nesta reação, somente um isômero foi detectado. Experimentos de NOEDIFF já

haviam sido feitos por outros alunos do grupo para a determinação do isômero formado

- 'd'- 2d 1222 Cnesta reaçao e comprovou-se que o 10 o estava na pOSlçao o ane . orno o mesmo

procedimento experimental foi repetido, admitiu-se que o mesmo isômero foi obtido.

Realizou-se, então um acoplamento de SonogashiraI99 entre o alcino comercial

237 e o iodeto 221, levando ao produto 222 em 65% de rendimento (Esquema 4.43).

Observou-se ao final da reação produto de homoacoplamento do alcino e material de

partida remanescentes, que foram separados do produto por cromatografia em coluna.

221 Lee, Y.; Fujiwara, Y.; Ujita, K.; Nagamoto, M.; Ohta, H.; Shimizu, I. Bull. Chem. Soe. Jpn. 2001, 74,
1437.
221 J. Esk:ildsen, visiting graduate student, Aug 2001 - Feb 2002.
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Esquema 4.43

TMS

- TMS
II, 237

"'C*O"
5% Pd(PPhs)4

HsC OH
10% Cul ..

BU2NH, PhH
t.a., 6 horas

OCHs OCHs
221 222

65%

A transformação direta do trimetilsililalcino 222 no iodeto 211 seria possível

através da metodologia descrita por Isobe et al.,223 que utiliza NIS e AgN03, este último

em quantidades catalíticas. Assume-se que o intermediário formado nesta reação é o

acetileto de prata que é halogenado pelo NIS, levando ao produto desejado. Este

procedimento foi testado com o alcino 222 mas, ao final da reação, obteve-se traços do

material de partida 222 e do produto desejado 211. Outros subprodutos não

identificados, que possuíam altas massas moleculares, talvez produtos de polimerização,

foram detectados por GC-MS (Esquema 4.44).

Esquema 4.44

TMS

II

OCHs
222

OH
NIS, AgNOs (30%) HsC

-------... 222 +
CHsCN, t.a., 12 h

II

OCH3

211

OH
subprodutos

+ não-identificados

Um dos problemas desta reação talvez fosse a presença do grupo fenólico. Então

decidiu-se protegê-lo com o grupo TBS. Assim, a proteção do álcool 222 foi feita

utilizando-se TBSCI e imidazol em DMF, seguindo o procedimento descrito por

Corey.224 O produto 237 foi purificado por cromatografia em coluna e obtido em 98%

de rendimento (Esquema 4.45).

m Nishikawa, T.; Shibuya, s.; Hosokawa, s.; Isobe, M. Synlett 1994, 485.
224 Corey, E. l.; Venkateswarlu, A. 1. Am. Chem. Soco 1972,94,6190.
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Esquema 4.45

H3C

TMS

II1

OCH3

222

OH TBSCI, imidazol H3C-DMF, 12 h, t.a.

TMS

III

OCH3

237
98%

OTBS

o alcino 237 foi então submetido à reação com NIS e AgN03 catalítico em

acetona. Após 12 horas, a reação levou a uma mistura contendo o produto desejado 238,

o material de partida 237 e o alcino terminal 239 (Esquema 4.46).

Esquema 4.46

TMS

III

OCH3

237

OTSS NIS. AgN03 (30%) H3C--------=----- 237 +acetona, t.a., 12 h

III

OCH3

238

OTBS H3C
+

III

OCH3

239

OTBS

A separação por cromatografia em coluna dos 3 produtos formados tomou-se

praticamente impossível, pois a polaridade entre eles era muito próxima. Durante estas

tentativas, o iodeto 238 mostrou-se bastante instável em solução e à luz, perdendo o

átomo de iodo, levando ao alcino terminal 239. Deste modo, um problema seria o tempo

de reação longo (12 horas), que poderia estar levando à decomposição do produto 238.

Diminuindo-se o tempo de reação, observou-se um aumento na quantidade de material

de partida recuperado 237, além do produto 238 e do alcino 239.

Com estes resultados insatisfatórios, decidiu-se então desproteger o grupo TMS

do alcino 222 e, em seguida, este seria submetido à halogenação com BuLi/Iz,76 Para

esta halogenação o álcool deveria estar protegido. Assim o alcino 237 foi submetido à

reação com K2C03 em metanol,220 mas o produto obtido 240 em rendimentos

quantitativos foi o proveniente da desproteção do TMS e do TBS (Esquema 4.47).
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Esquema 4.47

TMS

II

OCH3

237

OTBS

t.a., 12 h

11
OH

OCH3

240
quantitativo

o acompanhamento da reação por CCD mostrou que a desproteção do grupo

TBS (composto 222) ocorre antes da desproteção do TMS (composto 239). Assim,

alterações no procedimento experimental, como o tempo de reação, não levariam à

desproteção seletiva do TMS.

Decidiu-se então desproteger o fenol 222 com K2C03 em metanol, obtendo-se o

alcino terminal 240 que, por sua vez, seria protegido com TBS, levando ao composto

239 em altos rendimentos. O rendimento obtido nos dois passos foi de 87% (Esquema

4.48).

Esquema 4.48

TMS

11
H3C OH H3C

K2C03• MeOH
~

t.a., 12 h

OCH3

222

II

OCH3

240

II
H3C OTBS

OH -....:::::

TBSCI, imidazol
• Ó

DMF, t.a., 12 h

OCH3

239
87%

Vale ressaltar que a purificação do alcino 240 por cromatografia em coluna,

mesmo dopando-se a sílica gel com trietilamina, não foi possível, uma vez que o mesmo

se decompunha totalmente na coluna. Assim, esse composto foi utilizado diretamente na

etapa de proteção seguinte sem prévia purificação.

O iodeto 238 foi então sintetizado pela adição de BuLi a baixas temperaturas

sobre o alcino 239, seguida de 12 dissolvido em THF,76 sendo obtido em rendimentos

quantitativos, sem necessitar de purificação (Esquema 4.49).
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Esquema 4.49

1/1 III

~ 2) '2, -20°C -.QOC

H3C
~

OTBS
1) n-BuLi, -40oC, THF

•
H3C OTBS

OCH3 OCH3

239 238
quantitativo

Com o iodeto 238 e a estanana 197 em mãos, a reação de acoplamento tipo Stille

foi testada, utilizando-se como catalisador somente Pd(PPh3k O iodeto 238 foi

adicionado, com o auxílio de uma seringa acoplada a bomba, sobre uma solução da

estanana 197 e o catalisador em DMF a 60°C, de acordo com uma das metodologias

descritas para esta reação.203 Ao final da reação, observou-se somente a estanana 197 e

o alcino terminal 239, proveniente da perda do átomo de iodo do iodeto 238,

possivelmente devido à instabilidade deste iodeto (Esquema 4.50).

.DMF,~

Esquema 4.50

~ 1) Pd(PPh3)4. DMF, ~
Bu~n SiMe3 I

197 2)

III
OTBS

OCH3

238

• 197 +

H3C

III

OCH3

239

OTBS

Como este resultado não se mostrou satisfatório, optou-se por realizar o

acoplamento como já havia sido feito na síntese do composto modelo, na presença de

CuI catalítico em OMF.204 O produto desejado 241 foi obtido em 31% de rendimento

(Esquema 4.51).
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OTBSOTBS

II

Esquema 4.51

~ 1)Cul,DMF,t.a.

BU3Sn SiMe3 2) , DMF, t.a., 12h

197

OCH3

238

241

31%

A próxima etapa seria a desproteção do grupo TBS, para posterior reação de

Mitsunobu com o álcool 235, preparado previamente. A desproteção foi realizada

adicionando-se TBAF a temperatura ambiente sobre o composto 241. Após 2 horas, a

reação estava completa e o produto 212, após purificação por cromatografia, foi obtido

em 98% de rendimento (Esquema 4.52).

Esquema 4.52

OTBS

TBAF
•

THF,2 h

212

98%

OH

Neste momento, a síntese foi interrompida e não pôde ser concluída por ter

acabado o período de estágio da aluna no grupo do Prof. Lipshutz. A partir do orsinol

comercial, o fragmento 212 foi obtido em 7 etapas com rendimento global de 4,27%. As

5 etapas restantes para a conclusão da síntese do enediínico 216 estão descritas no

Esquema 4.53.
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Esquema 4.53
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4.3. Conclusões

Teluretos vinílicos e estananas vinílicas foram utilizados com sucesso na síntese

de compostos enediínicos, modelos do enediino precursor do fragmento biarílico AB da

vancomicina. Os estudos da ciclização de Bergman com esses compostos não levaram a

resultados satisfatórios.

A síntese total do fragmento biarílico AB da vancomicina foi então iniciada com

sucesso. O fragmento 235 foi sintetizado em 7 etapas, com rendimento global de 1,86%.

Por sua vez o intermediário 212, último intermediário obtido até onde a síntese foi

realizada, foi obtido em 8 etapas com rendimento global de 4,27%. Para a conclusão

total da síntese restaram 5 etapas.

Apesar da síntese não ter sido concluída, a aplicação da ciclização de Bergman

como etapa-chave em uma síntese total nunca havia sido realizada antes, o que toma

este projeto inovador do ponto de vista sintético.
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5.1. Materiais e métodos

Os solventes foram purificados e secos antes de seu uso seguindo-se

procedimentos usuais.225 Os reagentes comerciais foram convenientemente purificados.

O THF foi destilado sob sódio e benzofenona imediatamente antes do uso. Os

reagentes de alquilítio foram titulados utilizando 1,10-fenantrolina como indicador.226

Para evaporar as soluções orgânicas foi utilizado um evaporador rotativo Büchi,

operando a pressão reduzida. As cromatografias foram realizadas utilizando-se sílica-gel

60 (70-230 mesh), e as CCDs (cromatografia em camada delgada) em placas

cromatográficas de sílica-gel 60 F254, ambas da Merck. Os nomes IUPAC dos

compostos sintetizados foram obtidos pelo programa ChernDraw Ultra, versão 7.0.1. Os

deslocamentos químicos 5 são dados em ppm, as constantes de acoplamento J em Hz e

as multiplicidades estão indicadas por s (singleto), d (dubleto), t (tripleto), q (quarteto),

qn (quinteto), sext (sexteto) em (multipleto).

No Instituto de Química da Universidade de São Paulo, as análises

cromatográficas foram realizadas em um cromatógrafo HP-5890 (lI) equipado com

coluna de fenilmetilsilicone de 25 m de comp~imento e 0,53 mm de diâmetro. Os

espectros de massas de baixa resolução foram oltidos em um espectrômetro Shimadzu

CGMS-17AlQP5050A. Os espectros de RMN foram obtidos em instrumentos Brucker

AC-200 e DRX-500 e Varian Inova AC-300, utilizando como padrão interno TMS (3 O

ppm) para espectros de IH e o pico central do CDCi) (377,00 ppm) para 13C. Os

espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos no instrumento MB

100 da Bomem. As análises elementares de CHN foram obtidas na Central Analítica. Os

espectros de massas alta resolução foram realizados no Instituto de Química da

Universidade Estadual de Campinas num equipamento VG Autospec-Micromass

operando a 70 eV.

Durante o estágio na University of California, Santa Barbara, os espectros de

RMN foram obtidos em instrumentos Varian Mercury Vx 200 MHz, Unity Inova 400 e

500 MHz, utilizando-se como referência os picos do CDCi) (3 7,27 ppm para IH e 3

225 Perrin, D. D.; Armarego, w. L. F.; Perrin, D. R. Purification ofLaboratory Chemicals; 2nd Edition,
Pergamon Press: London, 1980.
226 Watson, S. c.; Eastman, J. F. J Organomet. Chem. 1967,9, 165.
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77,00 ppm para I3C). Os espectros de massas de baixa e alta resolução foram obtidos em

um espectrômetro de massas VF Autospec, PE Sciex Qstar ou num instrwnento

analítico VG-70-250 HF. Os espectros de absorção na região do infravermelho foram

obtidos num equipamento ATI Mattson Infinity ou lasco FT/IR-430 em placas de NaCl.

Os experimentos de microoondas foram realizados num equipamento

PersonalChemistry Emrys Optimizer.

5.2. Procedimentos experimentais referentes ao Capítulo 1

5.2.1. Preparação do telureto de alilbutila 2164

Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de nitrogênio, colocou-se THF (10

mL) e Te (0,838 g, 6,6 mmol). Adicionou-se lentamente nBuLi (1,5 M em hexano, 4,4

mL, 6,6 mmol) até que a solução tomou-se amarelada. Resfriou-se o sistema com banho

de gelo, adicionou-se o brometo de alila (0,58 mL, 6,6 mmol) e agitou-se por

aproximadamente 30 minutos. Esta solução do telureto foi usada diretamente nas

reações de transmetalação.

5.2.2. Preparação do cianocuprato alílico 23 pela rota A

O telureto preparado pelo procedimento 5.2.1 (6,6 mmol) foi canulado, a

temperatura ambiente, para um balão contendo uma solução de dibutil cianocuprato de

ordem superior (3 mmol), preparado pela adição de nBuLi (1,5 M em hexano, 4 mL, 6

mmol) a uma suspensão de CuCN (0,27 g, 3 mmol), a -75°C em THF (15 mL), e

deixou-se agitando por 1 hora. Esta solução do cuprato foi utilizada logo em seguida na

adição 1,4 a sistemas a,~ insaturados ou na reação com triflatos vinílicos.

5.2.3. Preparação do cianocuprato alílico 23 pela rota C

Sobre a solução do telureto preparado pelo procedimento 5.2.1 (6,6 mmol) foi

adicionado nBuLi (1,5 M em hexano, 4 mL, 6 mmol) a -78°C, deixando-se agitar por 20

minutos. Em seguida esta solução foi canulada a -78°C sobre uma suspensão de CuCN

(0,27 g, 3 mmol) em THF (15 mL), deixando-se atingir a temperatura ambiente. Esta

solução do cuprato foi utilizada em seguida na adição 1,4 a enonas.
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5.2.4. Preparação do cianocuprato alílico 25 pela rota B

A um balão de duas bocas, sob atmosfera de nitrogênio, contendo tiofeno (0,33

mL,3 mmol) em THF (5 mL) foi adicionado nBuLi (1,5 M em hexano, 2 mL, 3 mmol)

a -78°C, deixando-se agitar por 30 minutos a -20°C. Esta solução foi transferida via

cânula a -78°C para um outro balão contendo uma solução de nBuCuCNLi (3 mmol),

preparado previamente pela adição de nBuLi (1,5 M em hexano, 2 mL, 3 mmol) sob

uma suspensão de CuCN (0,27 g, 3 mmol) em 10 rnL de THF a -78°C. Deixou-se esta

solução final chegar a temperatura ambiente e adicionou-se o telureto preparado pelo

procedimento 5.1.1 (3,3 mmol). A mistura foi agitada por 1 hora a temperatura

ambiente. Esta solução do cuprato foi utilizada logo em seguida na adição 1,4 a enonas

ou na reação com triflatos vinílicos ativados.

5.2.5. Preparação do cianocuprato alílico 25 pela rota D

A uma balão de duas bocas, sob atmosfera de nitrogênio, contendo tiofeno (0,33

rnL, 3 mmol) em THF (5 mL) foi adicionado nBuLi (1,5 M em hexano, 2 mL, 3 mmol)

a -78°C, deixando-se agitar por 30 minutos a -20°C. Esta solução foi canulada a -78°C

sobre uma suspensão de CuCN (0,27 g, 3 mmol) em 20 mL de THF. Retirou-se o

resfriamento deixando a solução atingir a temperatura ambiente. Sobre esta solução

resultante foi transferida via cânula a -78°C, uma solução de alil lítio (3 mmo1),

preparado pela adição de nBuLi (1,5 M em hexano, 2 mL, 3 mmol) sobre o telureto

alílico preparado pelo procedimento 5.1.1 (3,3 mmol) a -78°C, agitando-se por 20

minutos a esta temperatura. Esta solução resultante foi utilizada logo em seguida na

adição 1,4 a sistemas a,[3 insaturados.

5.2.6. Procedimento geral para as reações de adição 1,4 de cupratos alílicos a

2-ciclohexenona na presença de aditivos

A uma das soluções dos cupratos (3 mmol) preparadas anteriormente pelos

procedimentos 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, foi adicionado TMSC1 (1,15 rnL, 9 mmol) ou

BF3.Ehü (1,15 rnL, 9 mmol) a -78°C e 2-ciclohexenona (0,29 rnL, 3 mmol) também a 

78°C, e a mistura reacional foi agitada por mais 20 minutos sob resfriamento. A reação

foi extraída com acetato de etila (50 rnL) e a fase orgânica lavada com uma mistura 3:1

141



Capítulo 5- Parte experimental

de NH4CI:N~OH (4 x 50 rnL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o

solvente evaporado. O produto bruto foi analisado por GC e GCMS.

5.2.7. Preparação do ditelureto de dibutila 3279

A uma suspensão de telúrio elementar (2,54 g, 20 mmol) em 80 mL de THF, sob

atmosfera de nitrogênio e agitação magnética, foi adicionado, gota a gota, n-BuLi (2,71

M em hexano, 8 rnL, 22 moI). Deixou-se agitando por aproximadamente 30 mm e

posteriormente adicionaram-se 25 rnL de uma solução saturada de N~CI e deixou-se

agitando ao ar para que ocorresse a oxidação. O óleo vermelho obtido foi extraído com

acetato de etila e lavado com N~Cl. A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio,

filtrada e o solvente evaporado. O produto foi obtido sem necessidade de purificação.

Rendimento: 3,68 g, quantitativo.

5.2.8. Procedimento geral para a preparação dos teluretos vinílicos 30 e 31

através da reação de hidroteluração74

A um balão de três bocas, equipado com uma coluna de refluxo sob atmosfera

de nitrogênio, adicionaram-se o ditelureto de dibutila (8,2 g, 22 mmol), o acetileno

correspondente (44 mmol) e etanol (150 mL). Deixou-se sob agitação por

aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, foi adicionado, em pequenas porções, o

borohidreto de sódio (2,11 g, 55 mmol) até a coloração da solução tomar-se levemente

amarelada A reação foi então refluxada por 4 horas. Depois, resfriou-se à temperatura

ambiente, evaporou-se o etanol e extraiu-se a reação com acetato de etila (100 mL).

Lavou-se a fase orgânica várias vezes com solução saturada de cloreto de sódio (5 x 50

rnL). O produto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel, eluindo-se

com hexano. Rendimentos: 82-91%

5.2.9. Preparação do 1,3 octadiino 3376

NaOH (0,44 g) em pó foi adicionado a um balão de 3 bocas, equipado com um

condensador de refluxo, contendo uma solução do 2-hidróxi-2-metil-3,5-decadiino (7,22

g, 44 mmol) em xileno seco (44 mL), sob atmosfera de N2. A mistura foi aquecida até
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refluxo por 10 minutos. Esta solução do diino correspondente obtida foi utilizada

posteriormente na reação de hidroteluração.

5.2.10. Preparação do 2-hidróxi-2-metil-3,5-decadiino 3475

Em um balão de 3 bocas, sob atmosfera de N2, colocaram-se o 2-hidróxi-2

metil-3-butino (9,24 g, 110 mmol), o 1-iodo-1-hexino (11,43 g, 55 mmol), pirrolidina

(82,5rnL) e adicionou-se lentamente o CuI (1,05 g, 5,5 mmol). Após ter sido completada

a adição, agitou-se por mais 1 hora e extraiu-se com NI--4CI e éter etílico. A purificação

foi feita por cromatografia em coluna de sílica gel eluindo-se com uma mistura 5: 1

(hexano:acetato de etila). Rendimento: 6,17 g, 69 %.

5.2.11. Preparação do 1-iodo-1-hexino 3576

A uma solução de 1-hexino (5,75 mL, 50 mmol) em THF (100 mL), sob argônio,

foi adicionado n-BuLi (2,42 M em hexano, 20,6 rnL, 50 mmol) a -40°C. Deixou-se a

mistura atingir -20°C e adicionou-se lentamente h (12,7 g; 50 mmol) diluído em THF

(50 rnL) com o auxílio de um funil de adição. Ao término da adição, a reação foi agitada

por 30 min a O°C. O produto foi então extraído com éter (50 mL) e lavado com solução

de sulfito de sódio (2 x 20 rnL) e, em seguida, com solução saturada de cloreto de sódio

(20 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado..

O produto foi obtido como um óleo levemente amarelado sem necessidade de

purificação. Rendimento: 10,4 g, quantitativo.

5.2.12. Procedimento geral para a preparação dos agentes triflantes 37 e 3877

Em um balão de três bocas, munido de agitação mecânica e funil de adição, sob

atmosfera de nitrogênio, a uma solução do derivado pirídinico correspondente (100

mmol) em CH2Ch seco (385 rnL) foi adicionada piridina seca (17,8 mL, 220 mmol). A

solução foi resfriada a -78°C e o anidrido tríflico (35,2 rnL, 220 mmol) diluído em

CH2Ch seco (35 mL) foi adicionado gota-a-gota. A mistura foi agitada por 1 h a -78°C e

por 12 h a temperatura ambiente. Água (40 rnL) foi adicionada e a fase aquosa foi

extraída com CH2Ch (100 mL). A fase orgânica foi lavada com porções de solução 10%
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de NaOH, água e solução saturada de NaCI (30 mL) respectivamente. A fase orgânica

foi seca com MgS04, filtrada e o solvente evaporado. Cristais brancos foram obtidos

por destilação Kugelrohr. Rendimento: 70-76%.

5.2.13. Procedimento geral para a preparação de triflatos vinílicos a partir de

teluretos vinílicos

Sobre uma suspensão de CuCN (0,18 g, 2 mmol) em 10 rnL de THF, sob

atmosfera de nitrogênio e resfriada a -78°C, foi adicionado lentamente MeLi (1,0 M em

cumeno/THF, 4,0 rnL, 4,0 mmol). O resfriamento foi retirado e quando a solução

atingiu a temperatura ambiente, adicionou-se o telureto vinílico correspondente (2

mmol). A mistura foi agitada por mais 1 hora a esta temperatura. Em seguida, a mistura

foi novamente resfriada a -78°C e então adicionou-se a enona apropriada (2,2 mmol)

deixando-se agitar por mais 20 minutos sob resfriamento. Após este período, foi

adicionado o agente triflante (2,4 mmol) dissolvido em 5 mL de THF. Deixou-se a

solução atingir a temperatura ambiente e agitou-se por mais 2 horas. A mistura

resultante foi extraída com acetato de etila (50 rnL) e lavada com uma mistura 3:1 de

N~CI:N~OH (4 x 30 rnL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o

solvente evaporado. O produto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel

eluindo-se, primeiramente com hexano, e depois com uma mistura (9: 1) de

hexano:acetato de etila.

trifluorometanossulfonato de 3-[(Z)-2-fenil-1-etenil}-1-ciclohexenila (40) (0,55 g,

83%). IH RMN (300 MHz, CDCI3) 87,36-7,19 (m, 5H); 6,49 (d, J 11,4 Hz, IH); 5,63

(d, J 1,2 Hz, IH); 5,46 (t, J 11,4 Hz, IH); 3,46-3,60 (m, IH); 2,33-2,31 (m,2H); 1,98

1,63 (m, 3H); 1,48-1,35 (m, IH). BC RMN (75 MHz, CDCh) 8149,8; 136,8; 133,3;

129,9; 128,4; 128,3; 127,0; 121,2; 118,4 (q,Jc-F 318 Hz); 33,9; 28,2; 27,3; 21,0. GCMS

m/z (int. reI.) 332 (~, 20), 199 (26), 181 (71), 141 (79), 128 (68), 115 (50), 91 (100),

55 (64). IV filme v (em-I) 3014, 2945, 1684, 1418, 1212, 1143,900, 701. Análise elem.

calco para ClsHIS03SF3 C, 54,21; H, 4,55; encontrado C, 54,11; H, 4,73.
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I~O:Ph

I #
I

trifluorometanossulfonato de (4Z)-J-metil-5-fenil-J,4-pentadienila (41) (0,43 g, 71%).

IH RMN (500 MHz, CDCl)) 8 7,36-7,23 (m, 5H); 6,52 (d, J 11,5 Hz, IH); 5,61-5,55

(m, IH); 5,27 (t, J 7,2 Hz, IH); 3,17 (t, J 7,2 Hz, 2H); 3,04 (t, J 7,2 Hz, 2H); 2,07 (s,

3H); 1,98 (s, 3H). I3C RMN (125 MHz, CDCi)) 8 145,4; 136,6; 130,9; 128,6; 128,3;

127,5; 127,0; 118,6 (q, JC-F 318 Hz); 25,3; 19,7. GCMS m/z (int. reI.) 157 (12), 129

(83), 115 (38), 91 (100), 77 (30), 69 (52). IV filme v (em-I) 3020, 2955, 1680, 1420,

1245, 1120,900. Análise elem. cale. para C 13H I30 3Sf3 C, 50,68; H, 6,87; encontrado C,

50,79; H, 6,57.

I

c5J
Tf Bu

~ II
I, #

trifluorometanossulfonato de 3-[(Z)-J-octen-3-inil]-J-ciclohexenila (42) (0,51 g, 77%).

IH RMN (500 MHz, CDCl)) 85,64 (d, J2,2 Hz, IH); 5,61 (d, J 10,6 Hz, IH); 5,50 (dt,

J 10,6 Hz, 2,0 Hz, IH); 3,60-3,56 (m, IH); 2,38-2,33 (m, 4H); 1,91-1,76 (m, 3H); 1,53

(q, J 7,3 Hz, 2H); 1,45-1,35 (m, 3H); 0,93 (t, J 7,3 Hz, 3H); I3C RMN (125 MHz,

CDCl)) 8 149,8; 142,2; 120,8; 118,0 (q, JC-F 318 Hz); 110,7; 96,3; 76,9; 35,9; 30,8;

27,4; 27,2; 21,9; 21,1; 19,2; 13,5. GCMS m/z (int. reI.) 336 (M+, 3), 203 (18), 147 (20),

105 (59), 91 (78), 69 (42), 55 (100). IV filme v (em-I) 2906, 2869, 1659, 1424, 1213,

1142, 917, 700. Análise elem. cale. para CIsH1903Sf3 C, 53,56; H, 5,69; encontrado C,

53,46; H, 5,76.

5.2. J4. Procedimento geral para a preparação de triflatos vinílicos a partir de

cetonas37

Em um balão de duas bocas, munido de agitação magnética sob atmosfera de N2

foi diluída diisopropilamina (0,62 mL; 4,4 mmol) em THF (10 rnL). Em seguida,

adicionou-se n-BuLi (1,5 M em hexano; 2,94 rnL; 4,4 mmol) a -78°C, deixando-se
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agitar por 30 minutos a O°C. Esta solução novamente foi resfriada a -78°C e adicionou

se a cetona correspondente (4 mmol). Deixou-se reagindo por 1 hora a esta temperatura.

Em seguida, ainda a -78°C, adicionou-se a N-(2-piridil)triflimida (1,57 g; 4,4 mmol)

dissolvida em 5 mL de THF. Retirou-se o resfriamento deixando a solução atingir a

temperatura ambiente. Manteve-se a agitação por mais 12 horas. A mistura resultante

foi extraída com acetato de etila (30mL) e lavada com solução saturada de NaCI (3 x 30

mL). A fase orgânica foi secada com sulfato de magnésio e o solvente evaporado. O

produto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel eluindo-se hexano.

IôI

trifluorometanossulfonato de l-ciclohexenila (43) [28075-50-5] (0,67g, 73%). IH RMN

(500 MHz, CDCh) 05,77-5,75 (m, IH); 2,34-2,30 (m, 2H); 2,20-2,16 (m, 2H); 1,81

1,76 (m, 2H); 1,63-1,58 (m, 2H). I3C RMN (125 MHz, CDCh) 0149,4; 118,6 (q, JC-F

445 Hz); 118.5; 27.6; 23.9; 22.7; 21.0. CGMS m/z (int. reI.) 230 (M\ 15), 79 (40), 69

(100).

~~
i~

trifluorometanossulfonato de 6-isopropilideno-3-metil-ciclohex-l-enila (44) (0,88g,

78%). IH RMN (500 MHz, CDCh) 05,57 (d, J 3,5 Hz, IH); 2,55-2,51 (m, 2H); 2,26

2,20 (m, IH); 1,93 (s, 3H); 1,89-1,83 (m, IH); 1,78 (s, 3H); 1,32-1,25 (m, IH); 1,08 (d,

J 7,1 Hz, 3H). I3C RMN (125 MHz, CDCh) 0147,0; 131,6; 125,8; 123,3; 118,5 (q, JC-F

445 Hz); 31,0; 30,9; 27,6; 23,0; 22,4; 20,8. CGMS m/z (int. reI.) 284 ~, 47), 151 (99),

119 (35),109 (42), 91 (47),81 (100),69 (50), 55 (63). IV filme v (cm- I
) 3083, 2973,

1658, 1421, 1212, 1143, 902, 609. Análise elem. calco para CIIHISf303S: C, 46,47; H,

5,32; encontrado: C, 46,75; H, 5,25.
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OTf

IR
. I,

trifluorometanossu/fonato de 3-isopropenil-6-metil-ciclohexa-I,5-dienila (45) (0,90g,

80%). IH RMN (500 MHz, CDCb) 85,70-5,69 (m, IH); 5,65 (d, J 4,2 Hz, IH); 4,82 (s,

2H); 3,17 (dq, J 12,1,8,8,4,2 Hz, IH); 2,37-2,32 (m, IH); 2,29-2,25 (m, IH); 1,82 (d, J

1,8 Hz, 3H); 1,75 (s, 3H). l3C RMN (125 MHz, CDCb) 8147,8; 145,3; 127,2; 126,2;

118,2 (q, JC-F 446 Hz); 111,8; 41,4; 27,6; 20,5; 16,6. CGMS m/z (int. reI.) 282 (M+, 30),

149 (34), 121 (34), 107 (64), 93 (70), 91 (100), 77 (40). IV filme v (em-I) 2963, 2931,

1654, 1417, 1208, 1144,995,886,617. Análise elem. calco para C II Hl3F30 3S: C, 46,81;

H, 4,64; encontrado: C, 46,67; H, 4,58.

5.2.15. Procedimento geral para as reações de acoplamento entre cupratos

1'1· "11 . 'I· 113a I lCOS e tn atos vim lCOS

Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de nitrogênio, colocou-se THF (10

rnL) e Te (0,838 g, 6,6 mmol). Adicionou-se lentamente o nBuLi (1,5 M em hexano, 4,4

mL, 6,6 mmol) até que a solução tomou-se amarelada. Resfriou-se o sistema com banho

de gelo, adicionou-se o haleto de alila correspondente (6,6 mmol) e agitou-se por

aproximadamente 30 minutos. O telureto obtido foi canulado, a temperatura ambiente,

para um balão contendo uma solução de dibutil cianocuprato de ordem superior (3

mmol), preparado pela adição de n-BuLi (1,5 M em hexano, 4 rnL, 6 mmol) a uma

suspensão de CuCN (0,27 g, 3 mmol), a -78°C em THF (15 rnL), e deixou-se agitando

por 1 hora. O triflato vinílico correspondente (1 mmol) foi adicionado a t.a. sobre esta

solução. O consumo do triflato vinílico foi acompanhado por CCD. Extraiu-se a reação

com acetato de etila (50 mL) e lavou-se a fase orgânica com uma mistura 3:1 de

NH.CI~OH (4 x 50 mL) e, em seguida, com solução 5% de hipodorito de sódio, até

a fase orgânica se apresentar incolor. A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio

e evaporada. O produto foi purificado por cromatografia em coluna de gel de sílica

eluindo-se com hexano.
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J-alil-3{(Z)-2-fenil-J-etenil}-J-ciclohexeno (46) (0,18 g, 82%). IH RMN (500 MHz,

CDCh) 57,32-7,18 (m, 5H); 6,39 (d, J 11,5 Hz, IH); 5,79 (ddt, J 17,0 Hz, 10,1 Hz,6,9

Hz, IH); 5,49 (dd, J 10,6 Hz, 11,4 Hz, IH); 5,33-5,32 (m, IH); 5,08-4,99 (m, 2H); 3,41

3,35 (m, IH); 2,69 (d, J 6,6 Hz, 2H); 1,98-1,89 (m, 2H); 1,81-1,74 (m, 2H); 1,57-1,50

(m, IH); 1,39-1,33 (m, IH). BC RMN (125 MHz, CDCh) 5137,7; 137,4; 137,2; 136,6;

128,2; 127,9; 126,6; 124,7; 115,7; 42,5; 34,7; 29,6; 28,1; 21,3. GCMS m/z (int. reI.) 224

(~, 16), 183 (100), 155 (18), 141 (57),91 (90), 77 (29). IV filme v (cm-I) 3078, 3005,

2929,2863, 1725, 1638, 1601, 1494, 1446,995,914, 767, 699. Análise elem. calco para

C17H20 C, 91,01; H, 8,99; encontrado C, 90,81; H, 8,82.

"':::: Ph

J-{(E)-2-butenil}-3-{(Z)-2-fenil-J-etenil}-J-ciclohexeno (47) (0,19 g, 80%). IH RMN

(500 MHz, CDCh) 57,33-7,19 (m, 5H); 6,40 (d, J 11,5 Hz, IH); 5,50 (dd, J 10,5 Hz,

11,4 Hz, IH); 5,34 (m, IH); 4,76-4,71 (m, 2H); 3,38-3,33 (m, IH); 2,66 (s, 2H); 1,90

1,88 (m, 2H); 1,81-1,75 (m, 3H); 1,66 (s, 3H); 1,39-1,33 (m, IH). BC RMN (125 MHz,

CDCh) 5143,9; 137,8; 137,3; 136,7; 128,7; 128,2; 127,8; 126,6; 125,8; 111,6; 47,1;

34,8; 29,6; 27,6; 21,8; 21,4. GCMS m/z (int. reI.) 238 (M+, 18),223 (2), 183 (100), 155

(15), 141 (44), 91 (45), 77 (16). IV filme v (em-I) 3069, 3016,2927, 1646, 1601, 1494,

1445, 1374, 1073, 1028, 890, 794, 767, 699. Análise elem. calco para C1sH22 C, 90,70;

H, 9,30; encontrado C, 90,48; H, 9,04.
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~

~ Ph

ó

(5, 7-dimetil-octa-l,4, 7-trienil)-benzeno (48) (0,15 g, 73%). IH RMN (CDCl), 500 MHz)

07,37-7,26 (m, 5H); 6,43 (d, J 11,5 Hz, IH); 5,68-5,61 (m, IH); 5,33 (tq, J 7,2 Hz, 1,5

Hz, IH); 4,74-4,73 (m, IH); 4,69-4,68 (m, IH); 3,04-3,01 (m, 2H); 2,69 (s, 2H); 1,66

(q, J 1,5 Hz, 3H); 1,62-1,61 (m, 3H). l3C RMN (CDCl), 125 MHz) O 143,2; 137,4;

134,0; 131,3; 128,8; 128,7; 128,1; 126,5; 124,5; 111,1; 40,4; 27,6; 23,4; 22,2. GCMS

mJz (int. reI.) 212 (M+, 8), 157 (98), 142 (26), 129 (88), 115 (57), 91 (100), 77 (35). IV

filme v (cm- I
) 2970, 2932, 1719, 1646, 1447, 1076, 1029, 891, 769. HRMS calco para

CI6H20 212,15650; encontrado 212,15648.

&J
BU

'"':: II
ó

l-alil-3-oct-l-en-3-inil-ciclohexeno (49) (0,17 g, 77%). IH RMN (CDCh, 500 MHz) o
5,79 (ddt, J 17,0 Hz, 10,0 Hz, 7,0 Hz, IH); 5,65 (d, J 10,0 Hz, IH); 5,40 (dtd, J 10,6 Hz,

2,3 Hz, 1,0 Hz, IH); 5,28-5,27 (m, IH); 5,01-4,98 (m, 2H); 3,39-3,36 (m, IH); 2,69 (dd,

J6,8 Hz, 0,8 Hz, 2H); 2,33 (td,J7,0 Hz, 2,2 Hz, 2H); 1,82-1,71 (m,2H); 1,56-1,49 (m,

3H); 1,47-1,39 (m, 2H); 1,34-1,23 (m, 3H); 0,92 (t, J 7,2 Hz, 3H). l3C RMN (CDCh,

125 MHz) 0146,3; 136,6; 124,1; 115,6; 108,3; 94,5; 94,4; 77,2; 42,4; 36,9; 30,9; 28,5;

28,0; 21,9; 21,3; 19,2; 13,6. GCMS m/z (int. reI.) 228 (~, 2),187 (43),171 (48), 157

(23),143 (31),131 (78), 117 (52),105 (35),91 (100),79 (48), 67 (42). IV filme v (cm

I) 2958, 2930, 2859, 1638, 1460, 1431, 994, 913, 749. HRMS calco para C17H24

228,18780; encontrado 228,18751.
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1-alil-ciclohexeno (50) (13511-13-2] (0,08g, 72%). IH RMN (300 MHz, CDCh) J6,05

(ddt, J 16,8 Hz, 10,1 Hz, 6,9 Hz, IH); 5,70-5,67 (m, IH); 5,32-5,24 (m, 2H); 2,92 (d, J

6,6 Hz, IH); 2,27-2,22 (m, 2H); 2,21-2,15 (m, 2H); 1,91-1,81 (m, 5H). I3C RMN (75

MHz, CDCh) J 137,2; 136,5; 122,1; 115,6; 42,8; 28,6; 25,5; 23,2; 22,7. GCMS m/z

(int. reI.) 122 (M+, 20), 93 (17), 81 (100), 67 (14), 53 (20). IV filme v (cm-I) 2957,

2929,2864,1710,1639,1461,1376,1075,1028,994,912.

J-isopropilideno-4-metil-2-(2-metil-alil)-ciclohexeno (51) (0,14 g, 78%). IH RMN (500

MHz, CDCh) J5,38 (d,J3,1 Hz, IH); 4,75-4,74 (m, IH); 4,69-4,68 (m, IH); 3,01-2,95

(m, 2H); 2,39-2,35 (m, IH); 2,28-2,26 (m, IH); 2,12-2,07 (m, IH); 1,87-1,81 (m, IH);

1,78 (5, 3H); 1,72 (5, 3H); 1,66 (5, 3H); 1,27-1,18 (m, IH); 0,99 (d, J 7,1 Hz, 3H). BC

RMN (125 MHz, CDC!)) J 145,6; 135,5; 135,2; 131,0; 124,8; 110,9; 45,3; 32,3; 31,4;

28,4; 23,1; 22,5; 22,3; 21,7. GCMS m/z (int. reI.) 190 (M+, 39),175 (83),147 (52),119

(100), 105 (68), 91 (69), 77 (30). IV filme v (em-I) 2966, 2931, 2873, 1721, 1649, 1455,

1158, 1053, 1016, 891, 756. HRMS cale. para C I4H22 190.17215; encontrado

190.17215.

3-alil-5-isopropenil-2-metil-ciclohexa-1,3-dieno (52) (0,13 g, 75%). IH RMN (CDC!),

500 MHz) J 5,85 (ddt, J 16,5 Hz, 10,5 Hz, 6,3 Hz, IH); 5,57-5,55 (m, IH); 5,45-5,44

(m, IH); 5,06-5,02 (m, 2H); 4,77-4,73 (m, 2H); 2,88-2,86 (m, 3H); 2,16-2,10 (m, 2H);
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1,77-1,76 (m, 3H); 1,75-1,73 (m, 3H). I3C RMN (CDCh, 125 MHz) 8148,5; 137,5;

136,4; 133,1; 126,5; 122,6; 116,0; 110,5; 42,4; 37,7; 28,7; 21,2; 19,6. GCMS m1z (int.

reI.) 174 (M+, 29), 133 (73), 117 (34),105 (100),91 (61),77 (25). IV filme v (em-I)

2971, 2928, 2867, 1641, 1438, 1375, 1051, 996, 912, 892. HRMS calco para C13HI8

174,14085; encontrado 174,14085.

5-isopropenil-2-metil-3-(2-metil-alil)-cicloexa-1,3-dieno (53) (0,15 g, 80%). IH RMN

(CnCh, 500 MHz) 85,56-5,54 (m, IH); 5,45 (d, J 3,5 Hz, IH); 4,79-4,77 (m, 2H);

4,74-4,73 (m, IH); 4,70-4,69 (m, IH); 2,92-2,88 (m, IH); 2,84 (d, J 16,0 Hz, IH); 2,77

(d, J 16,0 Hz, IH); 2,16-2,10 (m, 2H); 1,75-1,73 (m, 9H). I3C RMN (CDC!], 125 MHz)

8148,2; 144,5; 135,5; 133,1; 127,2; 122,0; 111,1; 110,0; 42,1; 41,7; 28,4; 22,6; 20,8;

19,0. GCMS m1z (int. reI.) 188 (M+, 26), 173 (16), 133 (67), 117 (24), 105 (100),91

(50), 77 (25). IV filme v (em-I) 2969, 2931, 2868, 1721, 1647, 1445, 1375, 1096, 1050,

891. HRMS calco para Cl4H20 188,15650; encontrado 188,15650.

5.2.16. Preparação do trifluorometanossulfonato de (Z)-l-(etóxicarbonil)prop

1-en-2-ila 58

Num balão de três bocas munido de um agitador magnético, funil de adição e

sob atmosfera de N2, adicionou-se lentamente a uma solução de hidreto de potássio

(dispersão em óleo mineral 35%; 0,34 g; 3,2 mmo1) em THF (5 rnL) previamente

resfriada à O°C, uma solução de acetoacetato de eti1a (0,38 rnL, 3 mmo1) e THF (l mL).

Após 30 min, foi adicionado, também a O°C, a N-(2-piridi1)triflimida (1,11 g, 3,1 mmo1)

e retirado o banho de resfriamento, deixando a solução resultante atingir a temperatura

ambiente. A mistura foi agitada por 12 horas, adicionou-se então acetato de eti1a (50

mL) e a fase orgânica foi lavada com solução saturada de NaC1 (3 x 50 mL). O produto

obtido foi purificado por cromatografia em coluna de sílica ge1 e1uindo-se uma mistura

9:1 (hexano:acetato de eti1a). Rendimento: 0,51 g,65%.
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OTf O

~OEt

[137273-43-9] IH RMN (500MHz, CDCh) 85,74 (q, J 1,0 Hz, IH); 4,24 (q, J 7,1 Hz,

2H); 2,16 (d, J 1,0 Hz, 3H); 1,30 (t, J 7,1 Hz,3H). l3C RMN (l25MHz, CDCh) 8162,2;

154,9; 120,5 (q, JC-F 318 Hz); 112,8; 61,2; 20,8; 13,9. GCMS m/z (int. reI.) 262 (M+, 6),

217 (48), 87 (43), 69 (l00), 59 (26).

5.3. Procedimentos experimentais referentes ao Capítulo 2

5.3.1. Preparação do butiltelanil benzeno 8679

Em um balão de duas bocas, munido de funil de adição, sob atmosfera de

nitrogênio, foram colocados o Mg metálico (0,26g, 11mmols) e cristais de iodo em THF

(10 mL). No funil de adição foi colocado bromobenzeno (1,05 mL, 10 mmol) diluído

em 10 mL de THF. Em seguida, aproximadamente 10% do bromobenzeno foi

adicionado ao magnésio e o balão foi levemente aquecido com jato de ar quente até a

reação ter início, verificado pelo consumo do iodo, deixando a solução incolor e turva.

O resto do bromobenzeno foi adicionado lentamente, e deixou-se agitando a

temperatura ambiente por 1 hora. Esta solução foi então canulada sobre uma suspensão

de Te elementar (l,14g, 9 mmo1) em THF a temperatura ambiente. Deixou-se a solução

resultante agitar por aproximadamente 1 hora sob refluxo, até o consumo do te1úrio. Em

seguida, a solução foi resfriada a temperatura ambiente e bromobutano (l,07 mL, 10

mmol) foi adicionado, agitando-se por mais 1 hora. Extraiu-se a reação com acetato de

etila (50 mL) e lavou-se a fase orgânica com 3 porções de NaCI (50 mL). A fase

orgânica foi seca com sulfato de magnésio e evaporada. A purificação foi realizada por

cromatografia em coluna de sílica gel eluindo-se hexano. Rendimento: 2,11 g, 81 %.

iÓ
Tesu

! I
!~

[32343-98-9] IH RMN (CnCh, 500 MHz) t5 7,72-7,70 (m, 2H); 7,28-7,25 (m, IH);

7,21-7,17 (m, 2H); 2,90 (t, J7,6 Hz, 2H); 1,78 (qn, J7,5 Hz, 2H); 1,39 (sext, J7,4 Hz,
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2H); 0,89 (t, J 7,4 Hz, 3H). 13C RMN (125 MHz, CDCh) 6" 138,2; 129,1; 127,4; 111,8;

33,9; 25,1; 13,4; 8,5. GCMS m/z (int. reI.) 264 (35), 262 (32), 261 (M+, 2), 260 (20),

208 (28), 206 (27), 78 (94), 77 (100), 57 (61), 51 (59). IV filme v (em-I) 2957, 2926,

2869, 1574, 1472, 1460, 1433, 1181, 1162, 1018.

5.3.2. Procedimento geral para a preparação dos tricloretos de ariltelúrio 9179

A um balão de duas bocas, sob atmosfera seca, munido de agitação magnética e

condensador de refluxo, foram adicionados o TeC14 (5,38 g, 20 mmol), o composto

aromático correspondente (20 mmol) em CC4 (100 rnL). A mistura reacional foi

refluxada por 12 horas e, durante este período, observou-se desprendimento de HCI. Em

seguida, o solvente foi rotoevaporado e os tricloretos de organote1úrio obtidos foram

utilizados na reação de redução/alquilação sem prévia purificação.

5.3.3. Procedimento geral para a preparação dos tricloretos de ariltelúrio 91
112sem solvente

A um balão de uma boca munido de agitação e sob atmosfera seca, contendo

TeC4 (5,38 g, 20 mmol), aquecido a 120oe, foi adicionado o composto aromático

correspondente (20mmol) de uma vez, dissolvendo o TeC14 imediatamente. Uma

evolução de HCI foi observada e um sólido amarelo foi formado. O sistema foi resfriado

a temperatura ambiente e os tricloretos de ariltelúrio formados foram utilizados na

reação de redução/alquilação sem prévia purificação.

5.3.4. Procedimento geral para a preparação dos teluretos arílicos de butila 88

e 89111

A um balão de duas bocas, munido de agitação magnética e funil de adição, sob

atmosfera inerte, foram adicionados o tricloreto preparado previamente (20 mmol) e

brometo de butila (2,2 rnL, 20 mmol) em THF (70 rnL). Com o auxílio do funil de

adição, adicionou-se lentamente NaBI-4 (2,6 g, 70 mmol) dissolvido em água (70 mL) a

O°C. Ao final da adição, a mistura reacional se tomou amarelo clara e deixou-se

agitando por 20 minutos a temperatura ambiente. O produto foi extraído com acetato de

etila (60 mL) e lavado com solução saturada de NaCl (3 x 40 mL). A fase orgânica foi
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seca com sulfato de magnésio e o solvente evaporado. O produto foi purificado em

coluna cromatográfica de sílica gel, eluindo-se com hexano.

TeBu

9
OMe

4-metóxi-1-butiltelanil benzeno (88) [95849-63-1] (4,29 g, 73%). lH RMN (200 MHz,

CDCh) b 7,68 (d, J 8,8 Hz, 2H); 6,72 (d, J 8,8 Hz, 2H); 3,79 (s, 3H); 2,82 (t, J 7,5 Hz,

2H); 1,74 (qn, J 7,3 Hz, 2H); 1,16 (sext, J 7,3 Hz, 2H); 0,88 (t, J 7,3 Hz, 3H). 13C NMR

(75 MHz, CDCb) b 159,7; 140,9; 115,2; 100,6; 55,2; 33,9; 25,0; 20,1; 13,4; 8,69.

GCMS m/z (int. reI.) 294 (~, 13), 292 (12), 290 (7), 237 (7), 235 (7), 233 (5), 108

(100), 77 (9), 57 (15). IV filme v (cm-1
) 3000, 2957, 2926, 2865, 2840, 1879, 1616,

1586,1488,1457,1244,1176,1032,818,588,514.

TeBu

Ó
I

OPh

4-fenóxi-1-butiltelanil benzeno (89) (4,91 g, 69%). IH RMN (300MHz, CDCb) b 7,68

(d, J 8,7, 2H); 7,34 (dd, J 8,4 Hz, 7,4 Hz, 2H); 7,12 (tt, J 7,4 Hz, 1,1 Hz, IH); 7,02 (dd,

J8,5 Hz, 1,0 Hz, 2H); 6,84 (d, J9,0 Hz, 2H); 2,89 (t, J7,5 Hz, 2H); 1,76 (qn, J7,5 Hz,

2H), 1,39 (sext, J 7,4 Hz, 2H); 0,90 (t, J 7,4 Hz, 3H). 13C RMN (75 MHz, CDCb) b

157,5; 156,8; 140,5; 129,8; 123,6; 119,5; 119,2; 104,0; 33,8; 24,9; 13,4; 8,77. GCMS

m/z (int. reI.) 356 (M+, 19),354 (15), 352 (9), 299 (5), 297 (4), 295 (2), 170 (100), 141

(19), 115 (11), 77 (35), 57 (33). IV filme v (em-I) 3065, 3068, 2957, 2926, 2869, 2029,

1957, 1888, 1777, 1721, 1651, 1576, 1483, 1239, 1166, 1009, 866, 751, 691,486.

Análise etem. cale. para CI6HISOTe C, 54,30; H, 5,13; encontrado C, 54,44; H, 5,33.
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5.3.5. Procedimento geral para as reações de adição 1,4 dos cianocupratos

'I· d d· []" d 227arl [COS e or em superior a enonas a; msatura as

Uma suspensão de CuCN (0,089 g, 1 mmol) em 5 mL de THF, sob atmosfera de

nitrogênio, foi resfriada a -78 °C e em seguida foi lentamente adicionado MeLi (1,0 M

em cumeno/THF, 2,0 mL, 2,0 mmol). O resfriamento foi retirado e quando a solução

atingiu a temperatura ambiente, adicionou-se o telureto arílico correspondente (I

mmol). O consumo do telureto foi monitorado por CCD. Em seguida, a mistura foi

novamente resfriada a -78 °C e adicionou-se a enona correspondente (I mmol)

deixando-se agitar por mais 20 minutos a esta temperatura. Extraiu-se a reação com

acetato de etila (50 mL) e lavou-se a fase orgânica com porções de 50 mL de uma

mistura 3: 1 de N~CI/NH40H até a fase aquosa não mais se apresentar azul. A fase

orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. A purificação dos

produtos obtidos foi realizada por cromatografia em coluna de sílica gel eluindo-se uma

mistura 9: 1 (hexano e acetato de etila).

o

3-fenil-ciclohexanona (96) [20795-53-3] (0,13 g, 74%). IH RMN (CDC!), 500 MHz) J

7,34-7,31 (m, 2H); 7,26-7,21 (m, 3H); 3,00 (tt, J 11,9 Hz, 3,9 Hz, IH); 2,62-2,35 (m,

4H); 2,18-2,06 (m, 2H); 1,90-1,76 (m, 2H). I3C RMN (125 MHz, CDCI3) J 211,4;

144,8; 129,1; 127,1; 127,0; 48,3; 45,1; 41,6; 33,2; 25,9. GCMS m/z (int. reI.) 174 (M+,

88), 131 (74), 117 (100), 104 (74), 91 (38), 78 (26). IV filme v (cm- I
) 2937, 2866, 1712,

1601, 1496, 1451, 1316, 1224, 755, 701.

m Castelani P.; Luque, s.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Letters, 2004, 45, 4473.

155



Capítulo 5- Parte experimental

3-(4-metóxifenil)ciclohexanona (97) [107203-08-7] (0,17 g, 86%). IH RMN (CDC!],

200 MHz) l5 7,18-7,10 (m, 2H); 6,90-6,83 (m, 2H); 3,79 (s, 3H); 3,04-2,89 (m, IH);

2,63-2,28 (m, 4H); 2,19-2,03 (m, 2H); 1,91-1,70 (m, 2H). I3 C RMN (50 MHz, CDC!]) 5

211,0; 158,3; 136,6; 127,4; 114,0; 55,2; 49,2; 43,9; 41,1; 33,0; 25,4. GCMS m/z (int.

reI.) 204 (~, 47), 161 (20), 148 (13), 147 (100), 134 (27), 121 (17), 119 (13), 91 (26),

77 (11), 65 (13), 55 (11), 42 (37). IV filme v (em-I) 2998, 2936, 2865, 2837, 1712,

1611, 1514, 1462, 1447, 1422, 1309, 1257, 1226, 1180, 1034.

o

OPh

3-(4-fenóxifenil)ciclohexanona (98) [730987-01-6] (0,20 g, 77%). IH RMN (CDC!],

300 MHz) 57,37-7,31 (m, 2H); 7,20-7,16 (m, 2H); 7,13-7,07 (m, IH); 7,02-6,95 (m,
134H); 3,07-2,95 (m, IH); 2,64-2,32 (m, 4H); 2,20-2,07 (m, 2H); 1,90-1,74 (m, 2H). C

RMN (50 MHz, CDCl]) l5210,7; 157,2; 155,9; 139,2; 129,7; 127,7; 123,2; 119,0; 118,8;

49,1; 44,1; 41,1; 32,9; 25,4. GCMS m/z (int. reI.) 266 (M+, 100),223 (26),210 (19),

209 (97),196 (31), 183 (21), 181 (10), 116 (53), 115 (48), 91 (23),77 (48),70 (11), 65

(15),55 (17), 51 (29). IV filme v (em-I) 2970, 2935, 2863, 1720, 1611, 1515, 1490,

1250.
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o
I

ç

~
OPh

4-(4-fenóxifenil)butan-2-ona (99) [30133-57-8] (0,18 g, 74%). IH RMN (CDCh, 300

MHz) <57,36-7,26 (m, 2H); 7,16-7,04 (m, 3H); 7,01-6,89 (m, 4H); 2,93-2,84 (m, 2H);

2,79-2,71 (m, 2H); 2,15 (s, 3H). I3C RMN (75 MHz, CDCh) <5155,5; 135,9; 129,7;

129,5; 123,0; 119,1; 118,6; 45,2; 30,0; 29,0. GCMS m/z (int. reI.) 240 (M+, 52),184

(14), 183 (100), 170 (13), 155 (7), 91 (9), 77 (30), 51 (18), 43 (40). IV filme v (em-I)

3020,2940,2875,2832,1710,1614,1512,1470,1260,1226.

5.3.6. Preparação do cianocuprato de ordem superior 101 contendo o ligante n

BuTe l14

Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de nitrogênio, colocou-se THF (5

mL) e Te (0,127 g, 1 mmol). Adicionou-se lentamente n-BuLi (0,77 mL, 1,30 M em

hexano, 1 mmol) até que a solução tornou-se amarelada. Esta solução foi então canulada

a-78°C sobre uma suspensão de CuCN (0,089 g, 1 mmol) em THF (5 mL). Em seguida,

sobre o cianocuprato de lítio de ordem inferior formado, foi adicionado 1 equivalente de

MeLi (1 rnL, 1 M em THF/cumeno, lmmol), também a -78°C. A reação foi elevada a

temperatura ambiente obtendo-se uma solução límpida do cianocuprato de ordem

superior desejado.

5.3.7. Procedimento geral para as reações de adição 1,4 dos cianocupratos

arílicos de ordem superior contendo o ligante tienila a enonas a. 13 insaturadas

. d·d 227lmpe 1 as

A uma balão de duas bocas, sob atmosfera de nitrogênio, contendo tiofeno (0,11

mL, 1 mmol) em THF (5 rnL) foi adicionado n-BuLi (0,77 mL, 1,30 M em hexano, 1

mmol) a-20°C, deixando-se agitar por 30 minutos a esta temperatura. Esta solução foi

então canulada a -78°C sobre uma suspensão de CuCN (0,089 g, 1 mmol) em THF (5

mL). Em seguida, sobre o cianocuprato de lítio de ordem inferior formado, foi
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adicionado 1 equivalente de MeLi (l mL, 1 M em THF/cumeno, lmmol), também a

78°C. A temperatura da reação foi elevada para a temperatura ambiente obtendo-se uma

solução límpida. Adicionou-se então o telureto correspondente (1 mmol) monitorando o

seu consumo por CCD. Quando todo o telureto foi consumido, a solução foi novamente

resfriada a -78°C e adicionou-se a enona correspondente (1 mmol) e BF3.Et20 (0,12

mL, 1 mmol). A reação foi agitada por mais 40 minutos a -78°C. O produto foi então

extraído com acetato de etila (15 roL) e lavado com porções de 30 mL de uma mistura

3:1 de Nl-LtCIINf40H até a fase aquosa não mais se apresentar azul. A fase orgânica foi

seca com sulfato de magnésio e o solvente evaporado. O produto foi purificado por

cromatografia em coluna de sílica gel, eluindo-se uma mistura 9: 1 (hexano e acetato de

etila).

o

OPh

4-metil-4-(4-fenóxifenil)pentan-2-ona (104) [730987-06-1] (0,22 g, 84%). IH RMN

(CDC!), 300 MHz) 57,37-7,27 (m, 4H); 7,12-7,07 (m, IH); 7,05-6,92 (m, 4H); 2,73 (s,

2H); 1,84 (s, 3H); 1,42 (s, 6H). I3C RMN (CDC!), 125 MHz) 5207,8; 157,3; 155,2;

143,1; 129,6; 126,8; 123,1; 118,7; 118,5; 56,9; 36,9; 31,8; 29,1. GCMS m/z (int. reI.)

268 (M+, 21), 212 (16), 211 (100), 117 (8), 115 (6), 91 (11), 77 (13), 65 (6), 51 (9),43

(69). IV filme v (em-I) 3023,3012,2995,2890, 1715, 1612, 1540, 1510, 1483, 1248.

2-(2-(4-metóxifenil)propan-2-il)-5-metilciclohexanona (105) (0,21 g, 82%, (2: 1 

trans:cis». IV filme v (cm- I
) 3059, 3036, 2956, 2874, 2838, 1709, 1610, 1512, 1461,

1382,1298,1250,1184,1036,562.

isômero trans [152481-87-3]. IH RMN (CDCI3, 500 MHz) 57,26-7,24 (m, 2H); 6,84

6,82 (m, 2H); 3,79 (s, 3H); 2,60 (ddd, J 13,0 Hz, 4,6 Hz, 1,1 Hz, IH); 2,23 (ddd, J 12,4
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Hz, 4,2 Hz, 2,1 Hz, IH); 2,01 (td, J 12,5 Hz, 1,2 Hz, IH); 1,87-1,80 (m, IH); 1,79-1,75

(m, 3H); 1,44 (s, 3H); 1,38 (s, 3H); 1,28-1,20 (m, IH); 0,96 (d, J 6,4 Hz, 3H). I3C RMN

(CDCh, 125 MHz) 8211,5; 157,3; 142,0; 126,8; 113,2; 59,7; 55,2; 52,4; 38,4; 36,3;

34,7; 29,1; 26,8; 24,0; 22,3. GCMS m/z (int. reI.) 260 (M+, 4),150 (10),149 (100),121

(10), 115 (2), 109 (4), 91 (5), 77 (4), 55 (3),43 (1).

isômero eis [152610-78-1]. IH RMN (CDC!], 500 MHz) 87,29-7,24 (m, 2H); 6,85-6,82

(m, 2H); 3,79 (s, 3H); 2,61-2,58 (m, 1H); 2,46 (ddd, J 13,0 Hz, 5,7 Hz, 0,8 Hz, IH);

2,28-2,23 (m, IH); 1,98 (ddd, J 13,0 Hz, 5,0 Hz, 1,5 Hz, IH); 1,78-1,69 (m, IH); 1,61-

d 131,56 (m, 2H); 1,47-1,45 (m, IH); 1,43 (s, 3H); 1,40 (s, 3H); 0,90 ( , J 7,0 Hz, 3H). C

RMN (CDC!), 125 MHz) 8212,6; 157,4; 141,4; 127,0; 113,2; 59,8; 55,2; 50,3; 38,9;

32,2; 31,2; 27,5; 24,9; 24,3; 19,4. GCMS m/z (int. reI.) 260 (M+, 3), 150 (11), 149

(100), 121 (10), 115 (2), 109 (4),91 (5), 77 (4), 55 (3),43 (1).

5.4. Procedimentos experimentais referentes ao Capítulo 3

5.4.1. Preparação do clorofosfato de dietila 133158

A uma solução de oxicloreto de fósforo (153 g, 1 moI) em éter de petróleo (80

rnL) sob resfriamento em banho de gelo e agitação vigorosa, foi adicionado álcool

etílico (117 mL, 2 mol) diluído em éter de petróleo (50mL), gota-a-gota por um período

de 3,5 horas. Agitou-se por 1 hora a O°C e depois por mais Ih a temperatura ambiente.

O éter de petróleo e o HCI foram evaporados e o resíduo foi destilado duas vezes a

pressão reduzida. Rendimento: 127 g, 74%.

5.4.2. Procedimento geral para a preparação dos enóis fosfàtosl 59

Num balão de três bocas munido de um agitador magnético, funil de adição e

sob atmosfera de N2, adicionou-se lentamente a uma solução de hidreto de sódio (95%,

0,083g, 3,3 mmol) em THF (2 mL) previamente resfriada à O°C, uma mistura 1:1 do

composto dicarbonílico correspondente (3 mmol) e THF (2 mL). Após 30 min, foi

adicionado, também a O°C, o clorofosfato de dietila (0,57 g, 3,3 mmol) e retirado o

banho de resfriamento, deixando a solução resultante atingir a temperatura ambiente. A

mistura foi agitada por mais I hora. O produto foi extraído com acetato de etila (50 mL)
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e lavado com solução saturada de NaCI (3 x 50 mL). A fase orgânica foi seca com

sulfato de magnésio e o solvente evaporado. Os enóis fosfatos obtidos foram utilizados

nas reações de substituição pelo ânion telurolato sem purificação.

5.4.3. Procedimento geral para a preparação dos enóis tosilatos

Num balão de três bocas munido de um agitador magnético, funil de adição e

sob atmosfera de N2, adicionou-se lentamente a uma solução de hidreto de sódio (95%,

0,083g, 3,3 mmol) em THF (2 mL) previamente resfriada à O°C, uma mistura 1:1 do

composto dicarbonílico correspondente (3 mmol) e THF (2 mL). Após 30 min, foi

adicionado, também a O°C, o cloreto de tosila (0,62 g, 3,3 mmol) diluído em THF (0,5

mL). O banho de resfriamentofoi retirado deixando a solução resultante atingir a

temperatura ambiente. A mistura foi agitada por mais 12 horas. O produto foi extraído

com acetato de etila (50 roL) e lavado com solução saturada de NaCI (3 x 50 mL). A

fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente evaporado. Os enóis

tosilatos obtidos foram utilizados nas reações de substituição pelo ânion telurolato sem

purificação.

5.4.4. Procedimento geral para a preparação dos teluretos vinílicos

... . I' d 141,uncwna lza os

Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de nitrogênio, colocou-se THF (4

mL) e Te (0,51 g, 4 mmol). Adicionou-se lentamente nBuLi (1,5 M em hexano, 2,7 mL,

4 mmol) até que a solução tomou-se amarelada. Em seguida o enol correspondente (3,5

mmol) foi adicionado a O°C, deixando-se agitar por 30 minutos. O produto foi então

extraído com acetato de etila (50 mL) e lavado com solução saturada de NaCI (3 x

50mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente evaporado. O

produto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel, eluindo-se uma

mistura 9: 1 (hexano e acetato de etila).
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BuTe

iAo
3-(butiltelanil)-5,5-dimetilciclohex-2-enona (140) (1,02g, 95%). IH RMN (200 MHz,

CDCh) 56,33 (t, J 1,6 Hz, IH); 2,82 (t, J 7,7 Hz, 2H); 2,45 (d, J 1,8 Hz, 2H); 2,24 (s,

2H); 1,82 (qn, J 7,7 Hz, 2H); 1,39 (sext, J 7,7 Hz, 2H); 1,04 (s, 6H); 0,91 (t, J 7,4 Hz,

3H). l3C RMN (50 MHz, CDCh) 5194,6; 149,4; 132,1; 51,1; 49,2; 35,1; 33,0; 27,9;

25,2; 13,4; 8,8. GCMS m/z (int. reI.) 310 (24), 308 (~, 22), 306 (13), 254 (12), 252

(12), 123 (38), 109 (23), 95 (13), 79 (21), 67 (100), 57 (24), 55 (19). IV filme v (cm-I)

2957, 2930, 2871, 1658, 1574, 1464, 1368, 1342, 1297, 1271, 1245, 1141, 1002, 859.

Análise elem. calco para C12HzoOTe C, 46,81; H, 6,55; encontrado C, 46,84; H, 6,41.

BuTe O

I~OEt
(Z)-3-(butil-telanil)-2-butenoato de etila (141) (0,78g, 75%). IH RMN (500 MHz,

CDCh) 56,57 (q, J 1,3 Hz, IH); 4,19 (q, J7,1 Hz, 2H); 2,65 (t, J7,6 Hz, 2H); 2,39 (d, J

1,3 Hz, 3H); 1,75 (qn, J 7,6 Hz, 2H); 1,43 (sext, J 7,6 Hz, 2H); 1,28 (t, J 7,1 Hz,3H);

0,93 (t, J 7,6 Hz, 3H). l3C RMN (125 MHz, CDCh) 5168,1; 147,7; 120,9; 60,3; 33,6;

27,3; 25,3; 14,4; 13,5; 5,7. GCMS m/z (int. reI.) 300 (M+, 20), 243 (84),215 (100), 169

(10), 128 (12), 85 (26). IV filme v (cm- I
) 2958, 2957, 1682, 1577, 1318, 1191, 1046,

832. Análise elem. calco para CIOHlsOzTe C, 40,33; H, 6,09; encontrado C, 40,23; H,

5,90.

BuTe o

~

(Z)-4-(butil-telanil)-3-penten-2-ona (142) (0,79 g, 85%). IH RMN (500 MHz, CDCh) 5

7,19 (q, J 0,9 Hz, IH); 2,59 (t, J 7,4 Hz, 2H); 2,44 (d, J 0,9 Hz, 3H); 2,17 (s, 3H); 1,72

(qn, J 7,4 Hz, 2H); 1,42 (sext, J 7,4 Hz, 2H); 0,93 (t, J 7,4 Hz, 3H). l3C RMN (125

MHz, CDCh) 5196,4; 152,6; 129,1; 33,2; 29,9; 27,3; 25,4; 13,5; 6,1. GCMS m/z (int.

reI.) 268 (~, 13), 213 (100), 171 (5), 128 (5), 83 (31). IV filme v (cm- I
) 2957, 2925,

161



Capítulo 5- Parte experimental

1647, 1527, 1199. Análise elem. calco para C9H I60Te C, 40,46; H, 6,02; encontrado C,

40,89; H, 6,03.

5.4.5. Preparação do 3-butiltelanil-acrilato de etila 144160

Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de nitrogênio, colocou-se THF (30

mL) e Te (1,27 g, 10 mmol). Adicionou-se lentamente nBuLi (1,5 M em hexano, 6,7

mL, 10 mmol) até que a solução tomou-se amarelada. A seguir, adicionou-se o

propiolato de etila (1,1 mL, 11 mmol) e o etanoI (3 mL). A solução foi agitada por 1

hora na mesma temperatura. O produto foi então extraído com acetato de etila (50 mL) e

lavado com solução saturada de NaCI (3 x 50mL). A fase orgânica foi seca com sulfato

de magnésio e o solvente evaporado. O produto foi purificado por cromatografia em

coluna de sílica gel, eluindo-se com hexano. Rendimento: 2,48 g, 88%.

n-BuTe o

V OEt

IH RMN (500 MHz, CDCh) 88,43 (d, J9,5 Hz, IH); 6,90 (d, J9,5 Hz, IH); 4,24 (q, J

7,0 Hz, 2H); 2,58 (t, J 7,5 Hz, 2H); 1,82 (qn, J 7,5 Hz, 2H); 1,42 (sext, J 7,5 Hz, 2H);

1,31 (1, J 7,0 Hz, 3H); 0,93 (1, J 7,5 Hz, 3H). l3C RMN (125 MHz, CDCh) 8169,0;

136,7; 123,7; 61,1; 34,5; 25,4; 14,8; 13,9; 9,8. GCMS m/z (int. reL) 286 (~, 32), 229

(100), 201 (87), 184 (29), 55 (23). IV filme v (cm- I
) 2959, 2926, 2869, 1682, 1556,

1332, 1206, 1030, 804. Análise elem. calco para C9H I60 2Te C, 38,09; H, 5,68;

encontrado C, 38,07; H, 5,55.

5.4.6. Procedimento geral para as reações de substituição de teluretos vinílicos

fimcionalizados com cianocupratos de ordem interior a temperatura ambienti28

A uma suspensão de CuCN (0,089 g, 1 mmol) em THF (10 rnL), sob nitrogênio

a -78°C, foi lentamente adicionado o alquil lítio (1 mmol). A reação foi agitada a esta

temperatura por 20 minutos e uma solução clara e límpida foi obtida. O banho de

resfriamento foi retirado e o telureto correspondente (1 mmol) foi adicionado a

228 Castelani P.; Comasseto, J. V. J Braz. Chem. Soe. 2004, 15,461.; Castelani, P.; Comasseto, J. V.
Te"ahedron,2005,61,2319.
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temperatura ambiente. A reação foi monitorada por CCD até o consumo do telureto.

Extraiu-se a reação com acetato de etila (50 rnL) e lavou-se a fase orgânica com porções

de 50 mL de uma mistura 3:1 de Nf-LtC1INf-LtüH até a fase aquosa não mais se

apresentar azul. A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente foi

evaporado. A purificação dos produtos obtidos foi realizada por eromatografia em

coluna de sílica gel eluindo-se uma mistura 9: 1 (hexano e acetato de etila).

n--Bu

~o
3-butil-5,5-dimetilciclohex-2-enona (147) [56745-22-3] (0,153 g, 85%). IH RMN (500

MHz, CDCh) 85,87 (t, J 1,1 Hz, IH); 2,21-2,17 (m, 6H); 1,48 (qn, J 7,4 Hz, 2H); 1,34

(sext, J7,3 Hz, 3H); 1,03 (s, 6H); 0,92 (t, J7,3 Hz, 3H). I3C RMN (50 MHz, CDC13) 8

200,0; 164,2; 124,4; 51,0; 43,8; 37,6; 33,5; 28,9; 28,2; 22,2; 13,7. GCMS m/z (int. reI.)

180 (~, 7), 138 (8), 124 (3), 109 (2),95 (6), 83 (14), 82 (100), 67 (6); 55 (7). IV filme

v (em-I) 2958, 2933, 2872, 1669, 1629, 1468, 1386, 1369, 1299, 1279, 1246.

ilLo
3-sec-butil-5,5-dimetilciclohex-2-enona (148) [93136-18-6] (0,150 g, 83%). IH RMN

(300 MHz, CDCh) 85,87 (s, IH); 2,22 (s, 2H); 2,21-2,14 (m, 2H); 1,53-1,37 (m, 3H);

1,07 (d, J 6,8 Hz, 3H); 1,03 (s, 6H); 0,86 (t, J7,4 Hz, 3H). l3C RMN (75 MHz, CDCh)

8200,2; 168,2; 124,1; 53,4; 51,3; 43,1; 41;2; 33,5; 28,2; 27,3; 18,3; 11,9. GCMS m/z

(int. reI.) 180 ~, 4), 138 (7), 124 (2), 96 (5), 82 (100), 55 (6). IV filme v (em-I) 2961,

2935,2874,1669,1625,1462,1368,1301,1280.
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3-tert-butil-5,5-dimetilciclohex-2-enona (149) [28017-80-3] (0,175 g, 97%). IH RMN

(500 MHz, CDCIJ) ó5,95 (s, IH); 2,22 (s, 2H); 2,21 (s,2H); 1,12 (s, 9H); 1,03 (s, 6H).

I3C RMN (125 MHz, CDCh) ó200,8; 171,0; 121,7; 50,8; 40,0; 36,3; 33,5; 27,9. GCMS

m/z (int. reI.) 180 (~, 29),165 (19),137 (21),124 (86),123 (18),109 (100), 96 (36),

95 (23), 81 (36), 67 (22), 57 (22). IV filme v (em-I) 2962, 2872, 1668, 1617, 1467,

1365, 1302, 1249.

o
~ 11

n-Bu~OEt

hept-2-enoato de etila (150) (0,114 g, 73%, mistura 4:1 (E:Z»). IV filme v (em-I) 2961,

2930,2869,1721,1644,1462,1416,1206,1180,1036,824.

isômero E [54340-72-6]. IH RMN (500 MHz, CDCh) ó 6,96 (dt, J 15,5 Hz, 7,0 Hz,

IH); 5,81 (dt, J 15,7 Hz, 1,5 Hz, IH); 4,19 (q, J7,0 Hz, 2H); 2,19 (dq, J 7,5 Hz, 1,5 Hz,

2H); 1,67-1,61 (m,2H); 1,47-1,22 (m, 5H); 0,94 (t, J 7,5 Hz, 3H). 13C RMN (75 MHz,

CDCh) ó 166,9; 149,4; 121,2; 64,0; 31,8; 30,1; 22,2; 19,1; 13,7. GCMS m/z (int. reI.)

156 (M+, 6), 127 (12), 111 (45), 101 (19),99 (44), 86 (16), 82 (12), 73 (45),68 (30), 55

(100).

isômero Z [35066-42-3]. IH RMN (300 MHz, CDCh) ó 6,21 (dt, J 11,5 Hz, 7,5 Hz,

IH); 5,75 (dt, J 11,5 Hz, 1,6 Hz, IH); 4,16 (q, J 7,1 Hz, 2H); 2,65 (dq, J 7,5 Hz, 1,5 Hz,

2H); 1,47-1,33 (m, 4H); 1,28 (t, J 7,2 Hz, 3H); 0,91 (t, J 7,5 Hz, 3H). l3C RMN (75

MHz, CDCh) ó 166,6; 150,4; 119,6; 63,7; 31,1; 30,7; 22,3; 19,2; 13,8. GCMS m/z (int.

reI.) 156~, 20), 127 (48), 111 (31),99 (100),81 (24),68 (26),55 (63).

o

I~OEt

(E)-4-metilhex-2-enoato de etila (151) [78023-52-6] (0,123 g, 79%). IH RMN (500

MHz, CDCh) ó6,86 (dd, J 15,7 Hz, 7,8 Hz, IH); 5,78 (dd, J 15,7 Hz, 1,2 Hz, IH); 4,18

(q, J7,1 Hz, 2H); 2,24-2,19 (m, IH); 1,40-1,34 (m, 2H); 1,29 (t, J 7,1 Hz, 3H); 1,04 (d,

J 6,7 Hz, 3H); 0,88 (t, J 7,0 Hz, 3H). I3C RMN (125 MHz, CDCb) ó 167,0; 154,4;
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119,8; 60,2; 38,2; 28,9; 19,2; 14,3; 11,6. GCMS m/z (int. reI.) 156 (M+, 10), 128 (10),

111 (37), 110 (29), 95 (34), 82 (40), 73 (26), 69 (28), 56 (27), 55 (100). IV filme v (em

1) 2965, 2932, 2877, 1721, 1653, 1461, 1369, 1308, 1269, 1243, 1186, 1159, 1136,

1042.

o

~OEtt-Su

(E)-4,4-dimetil-pent-2-enoato de etila (152) [22147-62-2] (0,132 g, 85%). IH RMN

(300 MHz, CDC!]) <56,97 (d, J 15,8 Hz, IH); 5,73 (d, J 15,8 Hz, IH); 4,19 (q, J7,1 Hz,

2H); 1,29 (1, J 7,1 Hz, 3H); 1,08 (s, 9H). BC RMN (75 MHz, CDC!]) <5167,3; 159,0;

116,7; 60,1; 33,7; 28,6; 14,3. GCMS m/z (int. reI.) 156 (M+, 16), 141 (51), 113 (42),

111 (57), 95 (41), 83 (100), 69 (29), 67 (52), 55 (78). IV filme v (em-I) 2959, 2926,

1712, 1682, 1556, 1332, 1207, 1145, 1033.

n-Bu o

~OEt

3-metil-hept-2-enoato de etila (153) (0,134 g, 79%, mistura 10:1 (Z:E». IV filme v (em

1)2963,2932,2867,1716,1648,1453,1378,1241,1193, 1149, 1042,858.

isômero Z [42778-40-5]. IH RMN (500 MHz, CDC!]) <55,65-5,64 (m, IH); 4,13 (q, J

7,1 Hz, 2H); 2,64-2,60 (m, 2H); 1,87 (d, J 1,4 Hz, 3H); 1,47-1,42 (m, 2H); 1,40-1,34

(m, 2H); 1,27 (t, J 7,1 Hz, 3H); 0,92 (t, J 7,2 Hz, 3H). BC RMN (125 MHz, CDC!]) <5

166,4; 160,7; 116,0; 59,4; 33,2; 30,4; 25,2; 22,9; 14,3; 14,0. GCMS m/z (int. reI.) 170

(M+,43), 141 (62), 128 (26), 125 (80), 113 (100), 100 (27), 96 (28), 95 (77), 82 (57), 69

(52), 67 (42), 56 (33), 55 (97).

isômero E [42778-90-5]. IH RMN (500 MHz, CDC!]) <55,66-5,65 (m, IH); 4,14 (q, J

7,1 Hz, 2H); 2,64-2,60 (m, 2H); 2,15 (d, J 1,3 Hz, 3H); 1,47-1,42 (m, 2H); 1,40-1,34

(m,2H); 1,28 (t, J 7,1 Hz, 3H); 0,90 (t, J 7,1 Hz, 3H). BC RMN (125 MHz, CDC13) <5

167,0; 160,1; 115,5; 60,4; 40,7; 29,6; 22,3; 18,7; 14,3; 13,9. GCMS m/z (int. reI.) 170

(M+,4), 128 (100),125 (66),113 (46),100 (49), 95 (31), 83 (26),82 (47), 69 (44), 67

(23),56 (39), 55 (75).
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s-Bu O

I~OEt

(Z)-3,-I-dimetil-hex-2-enoato de etila (154) (0,138 g, 81%). IV filme v (em-I) 2962,

2929,2869, 1715, 1642, 1455, 1378, 1222, 1154, 1039. IH RMN (500 MHz, CDCh) 8

5,64 (q, J 1,2 Hz, IH); 4,13 (q, J 7,1 Hz, 2H); 3,78 (sext, J 7,1 Hz, IH); 1,76 (d, J 1,3

Hz,3H); 1,39 (qn, J7,4 Hz, 2H); 1,27 (t, J7,1 Hz, 3H); 1,02 (d, J 6,9 Hz, 3H); 0,85 (t, J

7,4 Hz, 3H). l3C RMN (125 MHz, CDC13) 8168,1; 147,7; 120,9; 60,3; 33,5; 27,3; 25,3;

14,4; 13,5; 5,7. GCMS m/z (int. reI.) 170 (M+, 62), 155 (24), 127 (24), 125 (82), 124

(20), 113 (20), 109 (50), 97 (57), 96 (71), 95 (66), 83 (46),82 (28), 81 (43),69 (55), 67

(50), 55 (100), 53 (25). Análise e1em. ca1c. para ClOHl8Ü2 C, 70,55; H, 10,66;

encontrado C, 70,37; H, 10,68.

t-Bu o

i~OEt

(Z)-3,4,4-trimetil-pent-2-enoato de etila (155) [21016-48-8] (0,144 g, 85%). IV filme v

(em-I) 2972, 2873, 1724, 1623, 1457, 1444, 1372, 1245, 1179, 1055, 1027. IH RMN

(500 MHz, CDCh) 85,62 (q, J 1,3 Hz, IH); 4,14 (q, J 7,1 Hz, 2H); 1,84 (d, J 1,3 Hz,

3H); 1,28 (t, J7,1 Hz, 3H); 1,20 (s, 9H). l3C RMN (125 MHz, CDCh) 8168,0; 158,5;

116,6; 60,1; 36,4; 29,1; 24,0; 14,2. GCMS m/z (int. reI.) 170 (~, 2), 155 (72), 127

(51),125 (63), 109 (53),97 (99), 83 (31),81 (47),69 (31), 57 (36), 55 (100),43 (41),41

(76).

!n-BuAÁ
4-meti/-oct-3-en-2-ona (156) (0,097 g, 70%, mistura 2:1 (E:Z». IV filme v (cm-I) 2959,

2932,2870,1689,1617,1441,1380,1355,1166,961.

isômero E [23732-25-4]. IH RMN (500 MHz, CDCh) 86,07 (s, IH); 2,17 (s, 3H); 2,16-
l32,10 (m, 2H); 2,12 (d, J 0,9 Hz, 3H); 1,47-1,30 (m, 4H); 0,88-0,86 (t, J 6,8 Hz, 3H). C

RMN (75 MHz, CDCh) 8 198,2; 159,5; 124,0; 33,3; 32,4; 30,3; 25,3; 22,8; 13,4.

GCMS m/z (int. reI.) 140 (~, 2), 125 (2), 111 (4), 97 (9), 82 (4), 69 (8), 55 (46), 43

(100).
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isômero Z [36219-17-7]. IH RMN (500 MHz, CDCi}) 56,05 (s, 1H); 2,58 (t, J 7,3 Hz,

2H); 2,15 (s, 3H); 1,86 (d, J 1,1 Hz, 3H); 1,47-1,30 (m, 4H); 0,92 (t, J 7,2 Hz, 3H). I3C

RMN (75 MHz, CDCi}) 5 198,8; 158,9; 123,5; 40,9; 31,7; 29,7; 22,3; 19,2; 13,8.

GCMS m1z (int. reI.) 140 (M+, 12), 125 (15), 111 (41), 83 (22), 69 (16), 55 (43), 43

(100).

r

i~AJl]
4,5-dimetil-hept-3-en-2-ona (157) (0,095 g, 68%, mistura 5:1 (E:Z»). IV filme v (em-I)

2965,2931,2876, 1687, 1615, 1459, 1377, 1356, 1216, 1174.

isômero E (104664-46-2]. IH RMN (500 MHz, CDCh) 55,99 (s, IH); 2,08-1,98 (m,

IH); 2,11 (s, 3H); 1,98 (d, J 1,2 Hz, 3H); 1,34-1,26 (m, 2H); 0,97 (d, J 6,8 Hz, 3H);

0,76 (t, J 7,4 Hz, 3H). BC RMN (75 MHz, CDCh) 5199,2; 163,0; 123,3; 46,1; 32,1;

27,8; 19,1; 16,1; 12,2. GCMS m1z (int. reI.) 140 (M+, 5),125 (27),112 (18), 97 (20), 83

(12),69 (28), 67 (10), 55 (58),43 (100).

isômero Z (104664-56-4]. IH RMN (500 MHz, CDCh) 55,97 (s, IH); 3,68 (sext, J 7,2

Hz, IH); 2,08 (s, 3H); 1,68 (d, J 1,3 Hz, 3H); 1,34-1,26 (m, 2H); 0,92 (d, J 6,8 Hz, 3H);

0,76 (t, J 7,4 Hz, 3H). BC RMN (75 MHz, CDCh) 5198,7; 162,4; 125,1; 36,1; 32,2;

28,0; 19,4; 18,8; 11,8. GCMS m1z (int. reI.) 140 (M+, 21),125 (28),111 (6),97 (24),83

(11),69 (23), 67 (12), 55 (57),43 (100).

:Ifl
~

(E)-4,5,5-trimetil-hex-3-en-2-ona (158) [23732-21-0] (0,091 g,65%). IV filme v (em

I) 2965, 2913, 2873, 1687, 1605, 1467, 1366, 1261, 1214, 1185. IH RMN (200 MHz,

CDCh) 56,13 (s, IH); 2,20 (s, 3H); 2,11 (d, J 1,1 Hz, 3H); 1,10 (s, 9H). BC RMN (50

MHz, CDCh) 5199,7; 165,6; 120,5; 37,8; 32,0; 28,5; 15,6. GCMS m1z (int. reI.) 140

~, 11), 125 (50), 97 (16),83 (12),69 (15), 67 (11), 57 (19),55 (50),43 (100).

167



Capítulo 5- Parte experimental

5.4.7. Procedimento gerai para as reações de substituição de teiuretos vinílicos

fz ' i' d ' t d d . fi. , b' 228unClOna lza os com cwnocupra os e or em m~rlOr a Glxas temperaturas

A wna suspensão de CuCN (0,089 g, 1 mmol) em THF (lO mL), sob nitrogênio

a -78°C, foi lentamente adicionado o alquil lítio (1 mmol). A reação foi agitada a esta

temperatura por 20 minutos e wna solução clara e límpida foi obtida. O telureto

correspondente (l mmol) foi então adicionado e a temperatura do sistema foi elevada a

O°c. A reação foi mantida nessa temperatura e monitorada por CCD até o conswno do

telureto. Extraiu-se a reação com acetato de etila (50 mL) e lavou-se a fase orgânica

com porções de 50 mL de uma mistura 3:1 de Nf4CVNf40H até a fase aquosa não

mais se apresentar azul. A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente

foi evaporado. A purificação dos produtos obtidos foi realizada por cromatografia em

coluna de sílica gel eluindo-se uma mistura 9: 1 (hexano e acetato de etila).

(Z)-4-metilhex-2-enoato de etila (160) [169735-64-2] (0,112 g, 72%). IV filme v (cm

1) 2966, 2933, 1723, 1645, 1416, 1188, 1131, 1035. IH RMN (300 MHz, CDCb) g 5,95

(dd, J 11,5 Hz, 10,2 Hz, IH); 5,71 (dd, J 11,5 Hz, 0,8 Hz, IH); 4,16 (q, J 7,1 Hz,2H);

3,45-3;35 (m, IH); 1,44-1,31 (m, 2H); 1,28 (t, J 7,1 Hz, 3H); 1,00 (d, J 6,6 Hz, 3H);

0,87 (t, J 7,4 Hz, 3H). l3C RMN (75 MHz, CDCb) g 166,4; 155,9; 118,6; 59,8; 34,3;

29,8; 19,9; 14,2; 11,7. GCMS rn/z (int. reI.) 156 (M+, 28), 128 (22), 113 (30), 111 (44),

110 (26), 99 (25), 95 (33),82 (40), 81 (33), 73 (34),69 (37), 67 (30), 56 (40), 55 (100).

I t-Su o

I U OEt

(Z)-4,4-dimetil-pent-2-enoato de etiia (161) [136265-15-1] (0,126 g, 81 %). IV filme v

(em-I) 2960, 2908, 2872, 1728, 1638, 1385, 1363, 1203, 1179, 1032. IH RMN (300

MHz, CDCh) g5,98 (d, J 12,9 Hz, IH); 5,64 (d, J 12,9 Hz, IH); 4,16 (q, J7,1 Hz,2H);

1,29 (t, J 7,1 Hz,3H); 1,19 (s, 9H). l3C RMN (75 MHz, CDCb) g 166,8; 154,7; 118,7;

60,1; 33,8; 29,6; 14,2. GCMS rn/z (int. reI.) 156 (~, 9), 141 (49), 113 (57), 111 (55),

95 (52), 83 (l00), 69 (28), 67 (59), 59 (21), 55 (88).
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5.5. Procedimentos experimentais referentes ao Capítulo 4

5.5.1. Preparação do {(Z)-2-{tributilestanil)oct-l-enil)trimetilsilano 197-°2

A um balão seco, sob argônio, munido de agitação magnética e condensador de

refluxo, foram adicionados Pd(PPh3)4 (220 mg, 0,2 rnrnol), l-octino (1,56 rnL, 20

mmol) e BU3SnSiMe3 (7,00 rnL, 20 mmol) em THF (30 mL). A mistura reacional foi

refluxada por 24 horas. Em seguida, o solvente foi evaporado e o resíduo foi filtrado em

silica gel para a remoção dos sais de paládio. O material de partida foi separado do

produto por destilação Kugelrohr. Rendimento: 7,09 g, 75 %.

[~s;Me,1
IH RMN (400 MHz, CDC13) 86,33 (t, J 1,2 Hz, IH); 2,33-2,21 (m,2H); 1,51-1,45 (m,

7H); 1,36-1,28 (m, 13H); 0,95-0,85 (m, 18H); 0,10 (s, 9H). I3 C RMN (100 MHz,

CDCh) 8166,1; 143,4; 47,9; 32,0; 30,5; 30,2; 29,6; 29,5; 29,4; 29,1; 28,0; 27,8; 27,7;

27,4; 22,9; 14,3; 13,9; 11,4; 8,0; 1,7; 0,4. GCMS m/z (int. reI.) 413 ((M - C4H9t, 14),

235 (18),179 (31), 177 (30),175 (19), 73 (100). IV filme v (cm-I) 2956, 2924, 2853,

1461, 1246, 1072, 838. HRMS calco para C19~ISiIl6Sn (M - C~9t 413,1994;

encontrado: 413,1998.

5.5.2. Preparação do l-(2-iodoetinillbenzeno 19976

A uma solução de fenilacetileno (2,20 mL, 20 rnrnol) em THF (80 mL), sob

argônio, foi adicionado n-BuLi (2,71 M em hexano, 8,12 mL, 22 mmol) a -40°C.

Deixou-se a mistura atingir -20°C e adicionou-se lentamente Iz (5,08 g, 20 mmol)

diluído em THF (10 mL) com o auxílio de um funil de adição. Ao término da adição, a

reação foi agitada por 30 min a O°C. O produto foi então extraído com éter (50 rnL) e

lavado com solução de sulfito de sódio (2 x 20 rnL) e, em seguida, com solução saturada

de cloreto de sódio (20 rnL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o

solvente foi evaporado. O produto foi obtido sem necessidade de purificação.

Rendimento: 4,56 g, quantitativo.
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i~)
IH RMN (400 MHz, CDCh) 87,49 (s, 2H); 7,36 (s, 3H). 13C RMN (100 MHz, CDCh)

8132,5; 128,9; 128,4; 123,5; 94,3. GCMS mJz (int. rel.): 228 (M+, 100), 101 (16), 75

(15). IV filme v (em-I) 3057, 3030, 2170, 1672, 1596, 1487, 1442, 914, 754, 690.

HRMS calco para CgHsI 227,9436; encontrado: 227,9444.

5.5.3. Preparação do trimetil((Z)-2-(2-feniletinil)oct-l-enil)silano 20r1°4

Em um balão seco, munido de agitação magnética, sob atmosfera de argônio,

foram adicionados ((Z)-2-(tributilestanil)oct-l-enil)trimetilsilano (5,19 g, 11 mmol) e

CuI (210 mg, 1,1 mmol) em DMF (110 mL). A esta solução esverdeada, foi adicionado

1-(2-iodoetinil)benzeno (2,51 g, 11 mmol) diluído em DMF (110 rnL) ao longo de 3

horas a temperatura ambiente, com o auxílio de um funil de adição. Após o término da

adição, a mistura foi agitada por mais 12 horas. O produto foi extraido com éter (100

mL) e lavado com solução saturada de NHtCl (4 x 50 rnL) e, em seguida, com solução

saturada de NaCI (5 x 40 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o

solvente foi evaporado. O resíduo foi purificado em coluna

cromatográfica de sílica gel, eluindo-se com hexano. Rendimento: 1,24 g, 40%.

IH RMN (400 MHz, CDCh) 87,47-7,45 (m, 2H); 7,37-7,33 (m, 3H); 5,90 (t, J 1,2 Hz,

IH); 2,31 (dt, J 7,6 Hz, 1,2 Hz, 2H); 1,64-1,57 (m, 2H); 1,39-1,28 (m ,6H); 0,93-0,89

(m, 3H); 0,23 (s, 9H). 13C RMN (100 MHz, CDCh) 8139,7; 137,4; 131,5; 128,6; 128,3;

123,9; 92,3; 91,1; 41,6; 31,9; 28,9; 28,5; 22,8; 14,3; -0,5. GCMS mJz (int. rel.) 284 (~,

1),214 (20), 159 (51), 73 (100), 59 (24), 43 (34). N filme v (cm-I) 2927, 2853, 1579,

1459,1245,1069,842. HRMS calco para CI9H280Si 284,1960; encontrado: 284,1963.
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5.5.4. Preparação do 1-((Z)-3-(iodometileno)non-I-inil)benzeno 201206

A uma solução de trimetil((Z)-2-(2-feniletinil)oct-l-enil)silano (0,57 g, 2 mmol)

em acetonitrila (lO mL), sob atmosfera de argônio, foi adicionado NIS (0,90 g, 4 mmol)

a temperatura ambiente. Após 15 minutos de agitação, por CCD, não havia mais

material de partida. O produto foi então extraído com éter (50 mL) e lavado com

solução de sulfito de sódio (2 x 20 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de

magnésio e o solvente foi evaporado. O produto foi obtido sem necessidade de

purificação. Rendimento: 0,67 g, quantitativo.

IH RMN (400 MHz, CDCh) 87,57-7,54 (m, 2H); 7,37-7,34 (m, 3H); 6,49 (t, J 1,2 Hz,

IH); 2,36 (dt, J 7,6 Hz, 1,2 Hz, 2H); 1,66-1,59 (m, 2H); 1,38-1,28 (m ,6H); 0,94-0,89

13(m,3H). C RMN (100 MHz, CDCh) 8137,4; 131,9; 128,8; 128,5; 123.2; 95,7; 90,8;

84,2; 39,1; 31,8; 28,7; 28,5; 22,8; 14,3. GCMS m1z (int. reI.) 338 ~, 37), 268 (29),

141 (100), 130 (30), 126 (26), 115 (36), 91 (23). IV filme v (cm-I) 2972, 2919, 2852,

2213, 1724, 1599, 1459, 1380, 1120, 754. HRMS calco para CI6H I91 338,0532;

encontrado: 338,0522.

5.5.5. Preparação do 1-(etinilóxi)-2-isopropil-4-metilciclohexano 20r-°7

Em um balão seco, munido de agitação magnética e sob argônio, foram

adicionados KH (30% em óleo mineral, 6,70 g, 50,8 mmol) e THF (50 rnL). A esta

solução foi adicionado (±)-mentol (3,91 g, 25 mmol) em THF (50 mL) a temperatura

ambiente e a mistura foi agitada a esta temperatura por 1 hora. Em seguida, a mistura foi

resfriada a -50°C e foi adicionado tricloroetileno (2,27 mL, 25 mmol) diluído em THF

(30 mL). Deixou-se a mistura atingir a temperatura ambiente e agitou-se por mais 1

hora. Em seguida a mistura marrom escura foi novamente resfriada a -78°C e foi

adicionado lentamente n-BuLi (2,71 M em hexano, 22,2 mL, 60 mmol). Após 30

minutos de agitação a esta temperatura, a reação foi agitada por mais 30 minutos a
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-40°c. Metanol (10 mL) foi então adicionado lentamente e a reação foi extraída com

éter (100 rnL). A fase orgânica foi lavada com solução saturada de NfitCI (2 x 30 rnL) e

seca com sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O resíduo foi purificado em

coluna cromatográfica de sílica gel, dopada com Et3N, eluindo-se com hexano.

Rendimento: 3,15 g, 70%.

IH RMN (400 MHz, CDCh) 83,87 (dt, J 11,0 Hz, 4,6 Hz, IH); 2,55-2,31 (m, IH); 2,15

(dsept, J 6,8 Hz, 2,8 Hz, IH); 1,71-1,63 (m, 2H); 1,51 (s, IH); 1,48-1,39 (m, 2H); 1,21

(q, J 12 Hz, IH); 1,06-0,82 (m, 2H); 0,96 (d, J 6,4 Hz, 3H); 0,91 (d, J 6,8 Hz, 3H); 0,83

(d, J 6,8 Hz, 3H). BC RMN (100 MHz, CDCh) 889,9; 88,4; 46,8; 39,6; 34,1; 31,8;

27,3; 26,1; 23,5; 22,1; 20,7; 16,4. GCMS m/z (int. reI.) 139 ((M - C2HOt, 27), 83

(100), 69 (43), 57 (30), 55 (85), 43 (27). IV filme v (cm- I
) 3329, 2926, 2871, 2143,

1642, 1456, 1372, 1101, 940, 893, 836. HRMS: fácil fragmentação não permitiu a

obtenção do íon desejado.

5.5.6. Preparação do catalisador Pd[rPPh)J1lo8

Em um béquer de 50 mL foi adicionado NaCI (0,1985 g; 3,4 mmol) a uma

suspensão de PdCh (0,301 g; 1,7 mmol) em 2,5 mL de água. A mistura resultante foi

aquecida de forma lenta e cuidadosa, em chapa de aquecimento, sob agitação constante,

até quase secura. O sistema foi resfriado e posteriormente foram adicionados 2,5 mL de

água. A operação foi repetida até secura total. Em seguida, 50 mL de etanoI foram

adicionados ao sólido formado. Esta misutra foi aquecida a 60 - 65°C e adicionada a

PPh3 (2,5 g; 10,2 mmol). O aquecimento foi desligado e adicionaram-se cerca de 0,25

mL de N2fit.H20. Depois de 2 - 3 minutos de agitação, o sólido remanescente,

levemente esverdeado, foi filtrado, lavado com 2 porções de 5,0 mL de éter etílico e

deixado secar ao ar durante 1 - 2 minutos. O composto formado foi seco sob alto vácuo,
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protegido da luz e estocado em geladeira por no máximo 15 dias. Rendimento: 1,96 g,

quantitativo.

5.5.7. Preparação do J-((Z)-3-(3-(2-isopropil-4-metilciclohexilóxOprop-2

inilideno)non-J-inil)benzeno 196199

Em um balão seco, sob atmosfera de argônio, munido de agitação magnética,

foram adicionados 1-((Z)-3-(iodometileno)non-l-inil)benzeno (0,17 g, 0,5 mmol), 1

(etiniloxi)-2-isopropil-4-metilciclohexano (0,18g, 1 mmol), Pd(PPh3)4 (29 mg, 0,025

mmol) e diisopropilamina (3 mL). Esta mistura foi agitada por 10 minutos a temperatura

ambiente e, em seguida, foi adicionado Cu! (10 mg, 0,05 mmol). Após 6 horas de

reação, o produto foi extraído com éter (20 mL) e lavado com solução saturada de

NI-4Cl (3 x 10 roL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente foi

evaporado. O resíduo foi purificado em coluna cromatográfica de sílica gel eluindo-se

com uma mistura hexano:tolueno (8:2). Rendimento: 0,173 g, 89%.

IH RMN (400 MHz, CDC13) 57,49-7,46 (m, 2H); 7,33-7,29 (m, 3H); 5,72 (t, J 1,2 Hz,

IH); 3,92 (dt, J 11,2 Hz, 4,4 Hz, IH); 2,38-2,32 (m, IH); 2,25 (dt, J 7,2 Hz, 1,2 Hz,

2H); 2,17 (dqn, J 6,8 Hz, 2,8 Hz, IH); 1,65-1,56 (m, 5H); 1,36-1,21 (m, 8H); 0,93-0,82

(m, 14H). BC RMN (100 MHz, CDCh) 5131,8; 130,9; 128,4; 128,2; 123,9; 115,8;

103,6; 94,8; 89,5; 89,3; 46,9; 40,3; 39,8; 36,9; 34,1; 31,9; 31,8; 28,9; 28,8; 26,2; 23,6;

22,8; 22,0; 20,7; 16,6; 14,3. GCMS rn/z (int. reI.) 390 (~, 1), 278 (26), 277 (60), 262

(52),183 (53),182 (51),181 (60), 138 (34), 95 (97),83 (100),81 (59),77 (31), 69 (52),

67 (34), 57 (47), 55 (90), 51 (28), 43 (93). IV filme v (cm- I
) 2955, 2927, 2858, 2240,

2194, 1597, 1457, 1375, 1281, 944, 912, 755. HRMS calco para C28H380 390,2923;

encontrado: 390,2922.
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5.5.8. Preparação do 2-metil-6-fenilhexa-3.5-diin-2-o1 20675

Em um balão seco, sob atmosfera de argônio, munido de agitação magnética,

foram adicionados 1-(2-iodoetinil)benzeno (4,56 g, 20 mmol), 2-metil-3-butin-2-o1

(3,87 mL, 40 mmol) e pirrolidina (30 mL). A esta mistura, foi adicionado CuI (0,381 g,

2 mmol) em porções a temperatura ambiente. Após 2 horas, o produto foi extraído com

éter (30 mL) e lavado com solução saturada de NH4Cl (3 x 10 mL). A fase orgânica foi

seca com sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O resíduo foi purificado em

coluna cromatográfica de sílica gel eluindo-se inicialmente com hexano, obtendo-se nas

primeiras frações o subproduto de homoacoplamento, seguido de uma mistura

hexano:acetato de etila (8:2). Rendimento: 2,09 g, 57%.

5.5.9. Preparação do butil((Z)-4-fenilbut-l-en-3-inil)telureto 205209

NaOH (0,09 g) em pó foi adicionado a um balão de 3 bocas, equipado com um

condensador de refluxo, contendo uma solução de 2-metil-6-fenilhexa-3,5-diin-2-ol

(1,65 g; 9 mmol) em xileno seco (9 rnL), sob atmosfera de argônio. A mistura foi

aquecida até refluxo por 10 minutos, obtendo-se uma solução do diino correspondente.

Em seguida, adicionaram-se o ditelureto de dibutila (1,65 g, 4,5 mmol) e etano1 (50

mL). Posteriormente, foi adicionado, em pequenas porções, o borohidreto de sódio (0,19

g, 5 mmol). No final da adição, a solução se tomou incolor e deixou-se a mistura

refluxar por 15 minutos. Depois, resfriou-se à temperatura ambiente, evaporou-se o

etanol e a reação foi extraída com acetato de etila (100 rnL). A fase orgânica foi lavada

com solução saturada de NaCl (5 x 50 rnL), seca com sulfato de magnésio e o solvente

foi evaporado. O produto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel,

dopada com E!]N, eluindo-se com hexano. Rendimento: 2,15 g, 77%.

IH RMN (200 MHz, CDCI3) 87,51-7,31 (m, 6H); 6,60 (d, J 10,2 Hz, IH); 2,82 (t, J7,4

BCHz,2H); 1,85 (qn, J 7,4 Hz, 2H); 1,42 (sext, J 7,4 Hz, 2H); 0,94 (t, J 7,4 Hz, 3H).
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RMN (50 MHz, CDCh) 8 131,4; 128,4; 123,2; 121,1; 117,5; 96,5; 89,6; 34,4; 25,0;

13,5; 6,5. GCMS rn/z (int. reI.) 314 (M+, 76), 312 (73), 310 (44), 258 (20),128 (100),

127 (55), 126 (46), 77 (19), 57 (32). HRMS calco para CI4HI6128Te 312,0297;

encontrado: 312,0302.

5.5.10. Preparação do 1-((Z)-6-(2-isopropil-4-metilciclohexilóxi)hexa-3-en-l,5

diinil)benzeno 204212

A uma solução de 1-(etiniloxi)-2-isopropil-4-metilciclohexano (0,27 g, 1,5

mmol) em THF (1,5 mL) sob atmosfera de argônio, foi adicionado lentamente n-BuLi

(2,42 M em hexano, 0,63 mL, 1,5 mmol) a O°C. Em seguida, esta solução foi transferida

via cânula sobre uma suspensão de ZnCh (0,11 g, 0,5 mmol) em THF (0,75 mL) a

temperatura ambiente. Após 20 minutos de agitação, a espécie de zinco gerada foi

transferida via cânula sobre uma mistura de butil((Z)-4-fenilbut-l-en-3-inil)telureto

(0,156 g, 0,5 mmol), Pd(PPh3)4 (58 mg, 0,05mmol), CuI (95 mg, 0,5 mmol) em THF (5

mL) e DMF (3,5 mL) a temperatura ambiente. Após 3 horas, por CCD, não havia mais

material de partida. O produto foi então extraído com éter (30 mL) e lavado com

solução saturada de cloreto de sódio (3 x 10 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato

de magnésio e o solvente foi evaporado. O produto foi purificado por cromatografia em

coluna de sílica gel, eluindo-se com uma mistura hexano:tolueno (9: 1). Rendimento:

0,132 g, 81%.

IH RMN (400 MHz, CDCh) 87,49-7,45 (m, 2H); 7,34-7,26 (m, 3H); 5,90 (d, J 10,4

Hz, IH); 5,83 (d, J 10,4 Hz, IH); 3,98 (dt, J 11,2 Hz, 4,4 Hz, IH); 2,38-2,32 (m, IH);

2,17 (dn, J 6,8 Hz, 2,8 Hz, IH); 1,69-1,51 (m,2H); 1,40-1,22 (m, 2H); 1,02-0,79 (m,

2H); 0,96 (d, J 6,4 Hz, 3H); 0,91 (d, J 6,8 Hz, 3H); 0,83 (d, J 6,8 Hz, 3H). l3C RMN

(100 MHz, CDCh) 8131,6; 128,3; 128,2; 123,6; 121,1; 114,6; 106,3; 94,9; 89,6; 87,9;

46,7; 40,5; 39,6; 33,9; 31,7; 26,0; 23,4; 21,9; 20,6; 16,4.
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5.5.11. Procedimento geral para a ciclização de Bergman em instrumento de

microondas

Em um frasco reacional próprio para o microondas PersonalChemistry, seco e

sob atmosfera de argônio, foram adicionados 1-«Z)-6-(2-isopropil-4

metilciclohexiloxi)hexa-3-en-l ,5-diinil)benzeno (10 mg) ou 1-((Z)-3-(3-(2-isopropil-4

metilciclohexiloxi)prop-2-inilideno)non-l-inil)benzeno (10 mg), 1,4-ciclohexadieno

(0,5 mL) e solvente (4,5 rnL). Este frasco foi colocado no instrumento e aquecido a

200°C por 10 minutos. Após resfriamento, o frasco foi aberto, o solvente evaporado e o

resíduo analisado por GC-MS.

5.5.12. Procedimento geral para a ciclização de Bergman fotoquímica

Em um aparato próprio para reações fotoquímicas, equipado com uma lâmpada

de mercúrio, foi adicionado em um balão seco, sob atmosfera de argônio, munido de

agitação magnética, 1-«Z)-3-(3-(2-isopropil-4-metilciclohexiloxi)prop-2-inilideno)non

l-inil)benzeno (10 mg) e isopropanol (lO rnL). Após 16 horas de reação, o balão foi

retirado do aparato, o solvente evaporado e o resíduo analisado por GC-MS.

5.5.13. Preparação do 2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4,5-dicarboxilato de dietila

223220

A uma solução de (+)-L-tartarato de dietila (34,2 rnL, 200 mmol) e 2,2

dimetoxipropano (27,1 mL, 220 mmol) em CHCi) (200 rnL), foi adicionado p

TsOH.H20 (190 mg, lmmol) a temperatura ambiente. A mistura foi refluxada por 24

horas. Após esse período, deixou-se resfriar à temperatura ambiente, carbonato de sódio

anidro foi adicionado até não haver mais desprendimento de gás e a mistura foi filtrada.

A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O produto

foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel, eluindo-se com uma mistura

hexano:acetato de etila (7:3). Rendimento: 41,82 g, 85%.
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'X~~
O""'~O",-/

O

IH RMN (200 MHz, CDCh) 84,78 (s, 2H); 4,29 (q, J7,0 Hz, 4H); 1,51 (s, 6H); 1,33 (t,

J 7,0 Hz, 6H). l3C RMN (50 MHz, CDCh) 8 169,5; 113,6; 77,0; 61,8; 26,2; 13,9.

GCMS rn/z (int. reI.) 247 «~ + 1), 100), 231 (51), 189 (38), 173 (36), 133 (25), 87

(15),59 (16). IV filme v (em-I) 2988, 2941, 2913, 1750, 1447, 1374, 1255, 1211, 1111,

1025,856. HRMS cale. para CIIHI806 247,1182; encontrado: 247,1186.

5.5.14. Preparação do 4, 5-bis(hidróxi2metil-2, 2-dimetil-1,3-dioxolano 224220

A uma solução de LiAI~ (12,2 g, 322 mmol) em THF (115 mL) foi adicionado,

com o auxílio de um funil de adição, 2,2-dimetil-l,3-dioxolano-4,5-dicarboxilato de

dietila (28,3 g, 115 mmol) diluído em THF (115 rnL) a temperatura ambiente. A mistura

foi agitada a esta temperatura por 24 horas. Em seguida, água (15 mL), NaOH 4M (15

rnL) e novamente água (45 mL) foram adicionados lentamente e sequencialmente sob

agitação. A mistura foi filtrada e os sais lavados com éter (3 x 50 rnL). O solvente foi

evaporado e o produto foi obtido sem necessidade de purificação. Rendimento: 17,7 g,

95%.

Ir! OH'X
O

'
R

OH

IH RMN (400 MHz, CDCh) 84,02 (dt, J 1,6 Hz, 0,8 Hz, 2H); 3,84-3,80 (m, 2H); 3,75

3,69 (m, 2H); 2,21 (br s, 2H); 1,44 (s, 6H). l3e RMN (100 MHz, CDCh) 8109,2; 78,5;

62,2; 26,9. GCMS rn/z (int. reI.) 163 «M+ + 1), 3), 147 (22), 105 (23), 87 (44), 59

(100),57 (21), 43 (69). IV filme v (em-I) 3417, 3369, 2987, 2936, 2882,1731,1651,

1456, 1381, 1251, 1219, 1166, 1054, 845. HRMS cale. para C7HI40 4 (M+ + 1)

163,0970; encontrado: 163,0976.
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5.5. J5. Preparação do 4, 5-bis(benzilóxi)metil-2, 2-dimetil-J, 3-dioxolano 225220

A uma suspensão de NaH (95%, 8,57 g, 340 mmol) em THF (80 mL), foi

adicionado com um funil de adição 4,5-bis(hidróxi)metil-2,2-dimetil-l,3-dioxolano

(11,1 g, 68 mmol) diluído em THF (60 mL) a temperatura ambiente. A mistura foi

agitada por 1 hora e BnBr (17,8 mL, 150 mmol) foi adicionado lentamente, agitando-se,

ao final da adição, por mais 24 horas a temperatura ambiente. A reação foi então

extraída com éter (50 mL) e lavada com solução saturada de cloreto de sódio (3 x 40

mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O

produto foi obtido sem necessidade de purificação. Rendimento: 23,2 g, quantitativo.

X OSnX.... OSn
o'· R

IH RMN (400 MHz, CDCh) 87,37-7,28 (m, 10H); 4,61 (d, J 12,4 Hz, 2H); 4,56 (d, J

12,4 Hz, 2H); 4,06 (dt, J 2,0 Hz, 1,6 Hz, 2H); 3,63-3,61 (m, 4H); 1,45 (m, 6H). I3C

RMN (100 MHz, CDCh) 8138,2; 128,6; 127,8; 109,9; 77,7; 73,7; 70,9; 27,2. GCMS

mJz (int. reI.) 343 (~+ 1),3),327 (8), 193 (14), 181 (30),91 (100). IV filme v (em-I)

2985, 2925, 2859, 1454, 1369, 1250, 1215, 1088, 850, 737, 697. HRMS cale. ara

C21H2604 (~+ 1) 343,1909; encontrado: 343,1907.

5.5.J6. Preparação do (2R,3R)-J.4-bis(benzilóxi)butan-2,3-dioI211f20

A uma solução de 4,5-bis(benzilóxi)metil-2,2-dimetil-1,3-dioxolano (22,9 g, 67

mmol) em THF (120 mL) foi adicionado HCI (4 M, 30 mL) a temperatura ambiente e a

mistura resultante foi refluxada por 24 horas. Ao término desse tempo, a reação foi

resfriada e NaHC03 sólido foi adicionado. A reação foi extraída com éter (120 mL), a

fase orgânica seca com sulfato de magnésio e o solvente evaporado. O produto foi

utilizado na próxima etapa sem necessidade de purificação. Rendimento: 20,2 g,

quantitativo.
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HO R

I HOr~::
I R

IH RMN (400 MHz, CDCb) 87,35-7,29 (m, lOH); 4,60 (d, J 12,0 Hz, 2H); 4,53 (d, J

12,0 Hz, 2H); 3,92-3,85 (m, 2H); 3,63-3,59 (m, 4H); 2,78 (br s, IH); 2,76 (br s, IH). BC

RMN (IOO MHz, CDCb) 8137,9; 128,7; 128,1; 127,9; 73,8; 72,1; 70,7. GCMS m/z

(int. reI.) 303 ((M+ + 1),87), 181 (32), 107 (13), 91 (IOO). IV filme v (em-I) 3423, 2103,

1995, 1651, 1098. HRMS calco para ClsH2204 (M+ + 1) 303,1596; encontrado:

303,1582.

5.5.17. Preparação do (2R, 3R)-1, 4-bis(benzilóxil-3-(tert-butil)dimetilsilanilóxi-

I 220butan-2-o 226

A uma solução de NaH (95%, 0,53 g, 21 mmol) em THF (30 mL) sob atmosfera

de argônio, foi adicionado lentamente (2R,3R)-I,4-bis(benziloxi)butan-2,3-diol (6,03 g,

20 mmol) diluído em THF (30 mL) a temperatura ambiente, com o auxílio de um funil

de adição. Após o ténnino da adição, a reação foi agitada por mais 1 hora. Em seguida,

TBSCI (3,02 g, 20 mmol) em THF (10 mL) foi adicionado, deixando-se reagir por mais

1 hora. A reação foi então extraída com éter (80 roL) e lavada com solução saturada de

cloreto de sódio (3 x 30 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o

solvente foi evaporado. O produto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica

gel, eluindo-se com uma mistura hexano:acetato de etila (8:2). Rendimento: 5,15 g,

62%.

TSS:!:OSn

".' OSn
HO" R

IH RMN (400 MHz, CDCb) 87,36-7,27 (m, lOH); 4,54 (s, 2H); 4,51 (s, 2H); 4,00 (dt, J

6,0 Hz, 2,4 Hz, IH); 3,90 (dq, J 7,6 Hz, 2,4 Hz, IH); 3,59 (dd, J 9,2 Hz, 6,0 Hz, 2H);

BC3,51-3,45 (m, 2H); 2,50 (d, J 7,8 Hz, IH); 0,88 (s, 9H); 0,08 (s, 3H); 0,07 (s, 3H).

RMN (100 MHz, CDCb) 8138,3; 138,2; 128,6; 128,5; 128,0; 127,9; 127,8; 127,7; 73,6;

73,5; 71,9; 71,2; 70,9; 70,8; 26,0; 18,3; -4,1; -4,8. GCMS m/z (int. reI.) 417 ((~ + 1),

25), 181 (23), 91 (100). IV filme v (cm-I) 3480, 2928, 2857, 1950, 1874, 1809, 1740,
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1496, 1470, 1252, 1102. HRMS calc. para C24H3704Si (~+ 1) 417,2461; encontrado:

417,2452.

5.5.18. Preparação do ((2R,3R)-1,4-bis(benzifóxi)-3-(etínifÓxi)-hutan-2-

ifóxi)(tert-butil)dimetilsilano 227207

Em um balão seco, munido de agitação magnética e sob argônio, foram

adicionados KH (30% em óleo mineral, 2,65 g, 20 mmol) e THF (80 mL). A esta

solução foi adicionado (2R,3R)-1 ,4-bis(benzilóxi)-3-(tert-butil)dimetilsilanilóxi-butan

2-01 (4,16 g, 10 mmol) em THF (80 mL) a temperatura ambiente e a mistura foi agitada

a esta temperatura por 1 hora. Em seguida, a mistura foi resfriada a -50°C e foi

adicionado tricloroetileno (0,91 mL, 10 mmol) diluído em THF (40 mL). Deixou-se a

mistura atingir a temperatura ambiente e agitou-se por mais 1 hora. Em seguida a

mistura marrom escura foi novamente resfriada a -78°C e foi adicionado lentamente n

BuLi (2,00 M em hexano, 12,0 mL, 24 mmol). Após 30 minutos de agitação a esta

temperatura, a reação foi agitada por mais 30 minutos a -40°C. Metanol (5 rnL) foi

então adicionado lentamente e a reação foi extraída com éter (100mL). A fase orgânica

foi lavada com solução saturada de NH4Cl (2 x 30 mL) e seca com sulfato de magnésio

e o solvente foi evaporado. O resíduo foi purificado em coluna cromatográfica de sílica

gel, dopada com Et3N, eluindo-se com hexano. Rendimento: 2,98 g, 68%.

I TSS:CI OSn

I~ .' OSn
i .................. 0'· R

IH RMN (400 MHz, CDCb) 07,41-7,30 (m, 1OH); 4,64-4,52 (m, 4H); 4,39-4,35 (m,

IH); 4,17 (q, J 5,2 Hz, IH); 3,86 (dd, J 10,8 Hz, 4,0 Hz, IH); 3,79 (dd, J 11,2 Hz, 6,0

Hz, IH); 3,65 (dd, J9,6 Hz, 5,0 Hz, IH); 3,55 (dd, J 10,0 Hz, 5,4 Hz, IH); 1.63 (s, IH};

0,95 (s, 9H); 0,14 (s, 3H); 0,13 (s, 3H). 13C RMN (100 MHz, CDCh) 0138,2; 137,9;

128,6; 128,0; 127,9; 127,8; 127,7; 90,6; 88,7; 73,7; 73,6; 71,0; 70,6; 67,6; 27,0; 25,9;

18,3; -4,4; -4,8. GCMS m1z (int. reI.) 441 ((M+ + 1),21),293 (30),291 (45),277 (35),

201 (55), 181 (17),91 (100). IV filme v (cm- I
) 3323, 2930, 2857, 2149, 1951, 1875,

1810, 1739, 1457, 1364, 1254, 1108. HRMS calco para C2~3504Si (~ - 1) 439,2305;

encontrado: 439,2302.
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5.5.19. Preparação do (2R, 3R)-1. 4-bis(benzilóxi2-3-triisopropilsilanilóxi-butan

2_01233220

A uma solução de NaH (95%, 1,05 g, 44 mmol) em THF (80 mL) sob atmosfera

de argônio, foi adicionado lentamente (2R,3R)-1,4-bis(benzilóxi)butan-2,3-diol (12,1 g,

40 mmol) diluído em THF (80 mL) a temperatura ambiente, com o auxílio de um funil

de adição. Após o término da adição, a reação foi agitada por mais 1 hora. Em seguida,

TIPSCl (9,00 rnL, 42 mmol) em THF (20 roL) foi adicionado, deixando-se reagir por

mais 1 hora. A reação foi então extraída com éter (50 mL) e lavada com solução

saturada de cloreto de sódio (3 x 40 roL). A fase orgânica foi seca com sulfato de

magnésio e o solvente foi evaporado. O produto foi purificado por cromatografia em

coluna de sílica gel, eluindo-se com uma mistura hexano:acetato de etila (8:2).

Rendimento: 9,52 g, 52%.

HO OTIPS

;\--IR
sno..-J Losn

IH RMN (500 MHz, CDCb) 87,35-7,28 (m, IOH); 4,59-4,47 (m, 4H); 4,14 (ddd, J 6,4

Hz, 5,5 Hz, 3,0 Hz, IH); 3,92 (dtd, J 8,1 Hz, 5,5 Hz, 3,0 Hz, IH); 3,62-3,50 (m, 4H);

2,63 (d, J 7,5 Hz, IH); 1,08-1,02 (m, 21H). BC RMN (125 MHz, CDCb) 8 138,1;

137,9; 128,3; 127,8; 127,7; 127,6; 127,5; 73,4; 73,3; 71,7; 71,2; 71,0; 70,9; 25,6; 18,1;

18,0; 12,6. GCMS m/z (int. reI.) 459 ((M+ + 1), 100),415 (25). IV filme v (cm-1
) 3471,

2942,2865, 1948, 1876, 1807, 1741, 1457, 1099, 1026,883,679. HRMS calculado para

C27Hu04Si (M+ + 1) 459,2931; encontrado: 459,2939.

5.5.20. Preparação do (2S,3R)-l, 4-bis(benzilóxi)-3-triisopropilsilanilóxi-butan

2-carboxilato de fenila 234219

Em um balão sob argônio foram adicionados (2R,3R)-1,4-bis(benziloóxi)-3

triisopropilsilanilóxi-butan-2-o1 (5,00 g, 11 mmol), ácido benzóico (2,68 g, 22 mmol),

PPh3 (5,76 g, 22 mmol) em THF (11 mL). Por fim, DEAD (3,46 mL, 22 mmol) foi

adicionado lentamente a temperatura ambiente. A coloração laranja do reagente

desaparecia assim que atingia a mistura reacional. Depois de 24 horas a esta
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temperatura, o solvente foi evaporado e o resíduo foi purificado por coluna

cromatográfica eluindo-se com uma ~istura de hexane:acetato de etila (8:2).

Rendimento: 2,47 g, 40%.

o

PhÁO OTIPS

S\-/R
Bna----l LOBn

IH RMN (400 MHz, CDCb) 58,06-8,03 (m, 2H); 7,57 (dt, J7,6 Hz, 1,6 Hz, IH); 7,46

7,42 (m, 2H); 7,31-7,25 (m, lOH); 5,56 (dt, J 5,4 Hz, 3,0 Hz, IH); 4,59-4,51 (m,4H);

4,40 (dt, J 5,4 Hz, 3,0 Hz, IH); 3,87 (d, J 5,2 Hz, 2H); 3,65 (dd, J 9,8 Hz, 5,8 Hz, IH);

3,57 (dd, J 9,8 Hz, 5,0 Hz, IH); 1,09-0,91 (m, 21H). I3C RMN (100 MHz, CDCb) 5

165,9; 138,2; 137,9; 132,8; 130,3; 129,7; 128,3; 128,2; 127,7; 127,6; 127,5; 127,4; 74,6;

73,3; 72,9; 71,8; 71,6; 68,1; 18,1; 18,0; 12,5. GCMS m/z (int. reI.) 519 ((M+ - C3H7), 2),

235 (9), 181 (12), 105 (21), 91 (100), 77 (6). IV filme v (em-I) 2943, 2866, 1721, 1453,

1364, 1314, 1271, 1108, 883. HRMS calco para C34~605Si (~ - C3H7) 519,2567;

encontrado: 519,2574.

5.5.21. Preparação do (28 3R)-1, 4-bis(benzilóxi)-3-triisopropilsilanilóxi-butan

2_01235220

A uma solução de NaOH (0,56 g, 14 mmol) em metanol (80 mL) foi adicionado

(2S,3R)-1 ,4-bis(benzilóxi)-3-triisopropilsilanilóxi-butan-2-carboxilato de fenila (1,12 g,

2 mmol) a temperatura ambiente. A mistura foi agitada a esta temperatura por 24 horas.

Nesse tempo, a CCD indicava que não havia mais a presença do éster de partida. O

metanol foi então evaporado e a reação foi então extraída com éter (30 rnL) e lavada

com solução saturada de cloreto de sódio (3 x 20 rnL). A fase orgânica foi seca com

sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O produto foi purificado por

cromatografia em coluna de sílica gel, eluindo-se com uma mistura hexano:acetato de

etila (8:2). Rendimento: 0,91 g, quantitativo.
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I H~\-I~T'PS

Bn~ ~OBn

IH RMN (400 MHz, CDCh) 57,37-7,27 (m, 10H); 4,60-4,47 (m, 4H); 4,05 (q, J 5,0

Hz, IH); 3,98 (ddd, J 8,7 Hz, 6,3 Hz, 4,4 Hz, IH); 3,65-3,60 (m, 2H); 3,55 (dd, J 9,6

Hz, 4,8 Hz, 2H); 2,68 (d, J 4,0 Hz, IH); 1,10-1,00 (m, 21H). I3C RMN (100 MHz,

CDCh) 6128,4; 128,3; 127,8; 127,7; 127,6; 127,5; 73,5; 73,4; 72,9; 72,2; 71,8; 70,9;

18,1; 18,0; 12,5. GCMS m/z (int. reI.) 459 ((~ + 1),2), 181 (23), 173 (10), 119 (7), 91

(100). IV filme v (em-I) 3570, 3484, 2942, 2865, 1454, 1425, 1388, 1364, 1248, 1150,

1102. HRMS calc.para C27I-4204Si (M+ + 1) 459,2931; encontrado: 459,2936.

5.5.22. Preparação do 3-metóxi-5-metilfenoI23622o

Em um balão seco, munido de agitação magnética e sob argônio, foram

adicionados orsinol (31,8 g, 257 mmol), K2C03 (63,7 g, 460 mmol) e acetona (514 mL).

Em seguida, adicionou-se Mel (16,0 rnL, 257 mL) e a mistura foi refluxada por 12

horas. A acetona foi então evaporada e a reação foi extraída com éter (100 mL) e lavada

com solução saturada de cloreto de sódio (3 x 50 mL). A fase orgânica foi seca com

sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O produto foi purificado por

cromatografia em coluna de sílica gel, eluindo-se com uma mistura hexano:acetato de

etila (8:2). Rendimento: 11,15 g, 35%.

OHH3Cyy'y
OCH3

'H RMN (400 MHz, CDCh) 56,32 (br s, IH); 6,27-6,26 (m, IH); 6,24-6,23 (m, IH);

5,90 (br s, IH); 3,73 (s, 3H); 2,24 (s, 3H). 13C RMN (100 MHz, CDCh) 5160,8; 156,7;

140,9; 109,0; 107,6; 98,8; 55,4; 21,7. GCMS m/z (int. reI.) 138 (M+, 100), 109 (40), 108

(20), 107 (42), 95 (21), 77 (22), 69 (15), 67 (20), 55 (16), 51 (17). IV filme v (em-I)

3400,2948,2923,2842, 1598, 1464, 1337, 1196, 1150, 1063,831. HRMS calco para

CgHIO02 138,0681; encontrado: 138,0685.
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5.5.23. Preparação do 2-iodo-5-metóxi-3-metilfenol 221221

Em wn balão seco, munido de agitação magnética e sob argônio, foram

adicionados 3-metóxi-5-metilfenol (17,6 g, 128 mmol), trifluoroacetato de prata (33,9 g,

154 mmol) em CHCh (600 mL). Com o auxílio de um funil de adição de sólidos, h

(39,lg, 154 mmol) foi adicionado à mistura lentamente a temperatura ambiente. Após 1

hora de agitação, os sólidos foram filtrados da reação e lavados com CHCh. As fases

orgânicas foram combinadas e o solvente foi evaporado. O produto foi purificado por

cromatografia em coluna de sílica gel, eluindo-se com uma mistura

hexano:diclorometano (55:45). Rendimento: 24,0 g, 71 %.

IH RMN (400 MHz, CDCI3) 06,48 (d, J2,4 Hz, IH); 6,46 (d, J2,4 Hz, IH); 5,44 (br s,

IH); 3,78 (s, 3H); 2,41 (s, 3H). BC RMN (100 MHz, CDCI3) 0161,1; 155,8; 142,6;

109,1; 97,9; 82,3; 55,6; 28,7. GCMS m/z (int. reI.) 264 (M+, 100), 122 (8), 95 (9), 77

(8),43 (11). IV filme v (cm-I) 3287, 2953, 2927, 1574, 1463, 1336, 1293, 1247, 1157,

831,807. HRMS calco para CgH90 z1263,9647; encontrado: 263,9650.

5.5.24. Preparação do 5-metóxi-3-metil-2-(2-árimetilsilil)etinil)fenol 222199

Em wn balão seco, sob atmosfera de argônio, munido de agitação magnética,

foram adicionados 2-iodo-5-metóxi-3-metilfenol (25,3 g, 96 mmol),

trimetilsililacetileno (27,1 mL, 192 mmol), Pd(PPh3)4 (5,54 g, 4,8 mmol), butilamina

(38 mL, 384 mmol) e benzeno (192 mL). A mistura foi agitada por 15 minutos a

temperatura ambiente e, em seguida, foi adicionado Cu! (1,83 g, 9,6 mmol). Após 6

horas de reação, o produto foi extraído com éter (50 rnL) e lavado com solução saturada

de N&CI (4 x 50 rnL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o solvente

evaporado. O resíduo foi purificado em coluna cromatográfica de sílica gel eluindo-se

com wna mistura hexano:acetato de etila (9:1). Rendimento: 14,6 g, 65%.
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TMS--'

III
OH

OCH3

IH RMN (400 MHz, CDCh) 06,36 (br s, IH); 6,34 (br s, IH); 5,97 (br s, IH); 3,77 (s,

3H); 2,38 (s, 3H); 0,29 (s, 9H). l3C RMN (100 MHz, CDCh) O 161,1; 158,8; 142,3;

108,3; 104,5; 102,6; 98,6; 97,3; 55,4; 20,9; 0,29. GCMS m/z (int. reI.) 234 (M+, 93),

220 (18), 219 (100), 145 (32), 75 (29), 73 (25). N filme v (cm-I) 3500, 2959, 2844,

2142, 1721, 1574, 1496, 1340, 1251, 1151, 843. HRMS calco para C13HI802Si

234,1076; encontrado: 234,1081.

5.5.25. Preparação do (5-metóxi-3-metil-2-(2-(trimetilsilil)etinill&nóxi) (tert

butil)dimetilsilano 23i 24

A uma solução de 5-metóxi-3-metil-2-(2-(trimetilsilil)etinil)fenol (2,34 g, 10

mmol) e irnidazol (1,36 g, 20 mmol) em DMF (10 rnL) foi adicionado TBSCI (1,58 g,

10,5 mmol) a temperatura ambiente. Após 2 horas, a reação foi extraída com éter (30

rnL) e lavada com solução saturada de cloreto de sódio (3 x 20 rnL). A fase orgânica foi

seca com sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O produto foi purificado por

cromatografia em coluna de sílica gel, eluindo-se com uma mistura hexano:éter (95:5).

Rendimento: 3,41 g, 98%.

TMS

111

OT8S

OCH3

IH RMN (400 MHz, CDCI]) 06,38 (d, J 2,4 Hz, IH); 6,20 (d, J 2,4 Hz, IH); 3,76 (s,

3H); 2,39 (s, 3H); 1,05 (s, 9H); 0,25 (s, 3H); 0,24 (s, 12H). l3C RMN (100 MHz,
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CDCh) 5160,1; 158,3; 143,9; 108,7; 108,1; 103,2; 101,5; 100,6; 55,4; 26,0; 21,5; 18,5;

0,4; -4,1. GCMS mJz (int. reI.) 348 (M+, 8),292 (16), 291 (58), 276 (20), 133 (17), 73

(100). IV filme v (em-I) 2957, 2150, 1601, 1571, 1469, 1440, 1340, 1252, 1159, 1074,

840. HRMS calco para C19H3202Sh 348,1941; encontrado: 348,1944.

5.5.26. Preparação do 2-etinil-5-metóxi-3-metilfenol 24rf2°

A uma solução de K2C03 (16,56 g, 120 mmol) em metanol (120 mL) foi

adicionado 5-metóxi-3-metil-2-(2-(trimetilsilil)etinil)fenol (9,36 g, 40 mmol) a

temperatura ambiente. A mistura foi agitada a esta temperatura por 12 horas. Nesse

tempo, a CCD indicava que não havia mais a presença do material de partida. O

metano1 foi então evaporado e a reação foi então extraída com éter (50 mL) e lavada

com solução saturada de cloreto de sódio (3 x 40 mL). A fase orgânica foi seca com

sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O produto foi usado imediatamente na

próxima etapa, sem prévia purificação.

5.5.27. Preparação do (2-etinil-5-metóxi-3-metilfenóxi) {tert-butil)dimetilsilano

239224

A uma solução de 2-etinil-5-metóxi-3-metilfenol (6,48 g, 40 mmol) e imidazol

(5,44 g, 80 mmol) em DMF (80 mL) foi adicionado TBSCl (6,32 g, 42 mmol) a

temperatura ambiente. Após 2 horas, a reação foi extraída com éter (50 mL) e lavada

com solução saturada de cloreto de sódio (3 x 40 mL). A fase orgânica foi seca com

sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O produto foi purificado por

cromatografia em coluna de sílica gel, eluíndo-se com uma mistura hexano:éter (95:5).

Rendimento: 9,60 g, 87%.

"

IH RMN (400 MHz, CDCh) 56,39 (d, J2Hz, IH); 6,23 (d, J2,8 Hz, IH); 3,77 (s, 3H);

3,33 (s, IH); 2,40 (s, 3H); 1,04 (s, 9H); 0,24 (s, 6H). 13C RMN (100 MHz, CDCh) 5
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160,0; 158,6; 143,6; 108,0; 103,2; 83,5; 79,8; 55,2; 25,7; 21,2; 18,3; -4,3. GCMS m1z

(int. reI.) 276 (M+, 4), 220 (19), 219 (100),195 (7),145 (13), 75 (9). IV filme v (em-I)

2956, 2932, 2858, 1606, 1470, 1444, 1340, 1256, 1198, 1157, 832. HRMS calco para

C16H2402Si: 276,1546; encontrado: 276,1549.

5.5.28. Preparação

butil)dimetilsilano 23876

do (2-(2-iodoetinil)-5-metóxi-3-metilfenóxi) (tert-

A uma solução de (2-etinil-5-metóxi-3-metilfenóxi)(tert-butil)dimetilsilano

(0,276 g, 1 mmol) em THF (3 mL), sob argônio, foi adicionado n-BuLi (2,30 M em

hexano, 0,48 rnL, 1,1 mmol) a --40°C. Deixou-se a mistura atingir -20°C e adicionou-se

lentamente h (0,254 g, 1 mmol) diluído em THF (1 rnL) com o auxílio de um funil de

adição. Ao término da adição, a reação foi agitada por 30 min a O°C. O produto foi

então extraído com éter (15 mL) e lavado com solução de sulfito de sódio (2 x 10 rnL)

e, em seguida, com solução saturada de cloreto de sódio (10 mL). A fase orgânica foi

seca com sulfato de magnésio e o solvente foi evaporado. O produto foi obtido como

um óleo levemente amarelado sem necessidade de purificação. Rendimento: 0,40 g,

quantitativo.

IH,c f OTB5

OCH3

IH RMN (400 MHz, CDCh) 86,34 (dd, J 2,4 Hz, 0,4 Hz, IH); 6,19 (d, J 2,4 Hz, IH);

3,77 (s, 3H); 2,16 (s, 3H); 1,07 (s, 9H); 0,34 (s, 3H); 0,33 (s, 3H). BC RMN (100 MHz,

CDCh) 8160,7; 152,1; 136,9; 130,6; 128,5; 111,9; 107,5; 102,5; 55,2; 25,8; 20,1; 18,1;

-3,6; -4,0. GCMS m/z (int. reI.) 402 (~, 6), 345 (10),219 (21), 218 (100), 203 (32),91

(21). IV filme v (em-I) 2954, 2890, 2856, 1600, 1472, 1338, 1197, 1156, 1070, 840.

HRMS calco para CI6H2302SiI 402,0512; encontrado: 402,0510.
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5.5.29. Preparação do (5-metóxi-3-metil-2-((Z)-3-((trimetilsilil)metileno)non-l

inilUimóxi) (tert-butil)dimetilsilano 241204

Em um balão seco, munido de agitação magnética, sob atmosfera de argônio,

foram adicionados «Z)-2-(tributilestanil)oct-l-enil)trimetilsilano (0,47 g, 1 mmol) e Cu!

(20 mg, 0.1 mmol) em DMF (10 mL). A esta solução esverdeada, foi adicionado (2-(2

iodoetinil)-5-metóxi-3-metilfenóxi)(tert-butil)dimetilsilano (0,40 g, 1 mmol) diluído em

DMF (10 rnL) ao longo de 3 horas a temperatura ambiente, com o auxílio de uma

seringa acoplada a bomba . Após o término da adição, a mistura foi agitada por mais 12

horas. Ü produto foi extraído com éter (30 rnL) e lavado com solução saturada de

NH.Cl (4 x 20 rnL) e, em seguida, com solução saturada de NaCl (3 x 10 mL). A fase

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

purificado em coluna cromatográfica de sílica gel, eluindo-se com hexano. Rendimento:

0,14 g, 31%.

IH RMN (400 MHz, CDCh) 86,41 (dd, J 2,4 Hz, 0,4 Hz, IH); 6,26 (d, J 2,4 Hz, IH);

5,79 (1, J 1,2 Hz, IH); 3,77 (s, 3H); 2,40 (s, 3H); 2,29 (dt, J 7,6 Hz, 1,2 Hz, 2H); 1,61

1,54 (m, 2H); 1,33-1,27 (m, 6H); 1,02 (s, 9H); 0,91-0,87 (m, 3H); 0,25 (s, 6H); 0,17 (s,

9H). l3C RMN (100 MHz, CDCh) 8159,5; 157,5; 142,8; 140,2; 135,2; 108,9; 107,9;

103,2; 96,5; 88,4; 55,2; 42,1; 31,7; 28,7; 28,4; 25,8; 22,6; 21,6; 18,3; 14,1; -0,6; -4,1.

GCMS m1z (int. reI.) 458 (M+, 12), 401 (15), 313 (12), 181 (10), 73 (100). IV filme v

(cm- I
) 2930, 2858, 2102, 1601, 1470, 1339, 1254, 1197, 1159, 1071, 839, 781. HRMS

calco para C27H.6Ü2Siz 458,3036; encontrado: 458,3051.
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5.5.30. Preparação do 5-metóxi-3-metil-2-{{Z)-3-{{trimetilsilil)metileno)non-l

ini/)fenol 21~2o

A uma solução de (5-metóxi-3-metil-2-((Z)-3-((trimetilsilil)metileno)non-l

ínil)fenóxi)(tert-butil)dimetilsilano (0,14 g, 0.3 mmol) em THF (1 rnL), foi adicionado a

temperatura ambiente TBAF (1M em THF, 0,36 mL, 0,36 mmol). Após 2 horas de

reação, a CCD indicava que não havia mais a presença do material de partida. A reação

foi então extraída com éter (10 rnL) e lavada com água (5 rnL) e solução saturada de

cloreto de sódio (2 x 10 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o

solvente foi evaporado. O produto foi obtido sem necessidade de purificação.

Rendimento: 0,10 g, 98%.

SiM~

OH

H3CO

IH RMN (400 MHz, CDCh) 06,37 (s, 2H); 5,88 (s, IH); 5,81 (br s, IH); 3,78 (s, 3H);

2,39 (8, 3H); 2,32 (dt, J 7,6 Hz, 0,8 Hz, 2H); 1,63-1,56 (m, 2H); 1,35-1,26 (m, 6H);

0,94-0,87 (m, 3H); 0,25 (s, 9H). BC RMN (100 MHz, CDCh) 0160,8; 158,0; 138,9;

136,9; 108,2; 100,1; 97;2; 85,4; 55,3; 42,1; 31,6; 28,6; 28,4; 22,6; 21,2; 14,0; -0,8. N

filme v (em-I) 3515, 2929, 2856, 2174,1621, 1572, 1466, 1344, 1199, 1151,840.
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