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1. Introdução 

1.1. Catálise organometálica 

 Compostos organometálicos são definidos como substâncias que possuem ao menos uma ligação 

carbono-metal.1 Dentro deste contexto, os metais de transição estão incluídos na química de 

organometálicos, apresentando algumas características que constituem um diferencial em relação aos 

metais alcalinos e alcalino terrosos, dentre as quais, podemos destacar o fato de apresentarem orbitais d 

na camada de valência.1, ,2 3 No entanto, é a habilidade que os complexos de metais de transição possuem 

de variar seu número de coordenação, bem como seu número de oxidação, aliada a labilidade de algumas 

interações metal-ligante, que são responsáveis pela catálise organometálica,1-4 exemplificada ao longo 

deste texto pelas reações de Sonogashira,5 de Stille,6,7 de Suzuki7,8 e de Heck.7,9

1.1.1. Considerações sobre complexos de metais de transição 

 Inicialmente, podemos destacar que os metais de transição apresentam, além dos orbitais s e p 

de camadas internas, orbitais d de mesma energia, ou seja, degenerados, na camada de valência 

(Figura 01).10,11
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Figura 01: Orbitais atômicos d de mesma energia ou degenerados. 
                                            
1 Bochmann, M. Em Organometallics 1 - Complexes With Transition Metal-Cabon σ-Bonds; Evans, J., Ed.; Oxford 

Chemistry Primers: New York, 1994, Vol. 12, p 1-91. 
2 Bochmann, M. Em Organometallics 2 - Complexes With Transition Metal-Cabon π-Bonds; Evans, J., Ed.; Oxford 

Chemistry Primers: New York, 1994, Vol. 13, p 1-89. 
3 Elschenbroich, C.; Salzer, A. Em Organometallics - A Concise Introduction; VHC: Weinheim & New York, 1992, 2a Ed., 
p 1-495. 
4 Clayden, J.; Greeves, N.; Warren, S.; Wothers, P. Em Organic Chemistry; Oxford University Press: Oxford, 2001, p 1-1512. 
5 Sonogashira, K.; Tohda, Y.; Hagihara, N. Tetrahedron Lett. 1975, 50, 4467. 
6 Scott, W. J.; Crisp, G. T.; Stille, J. K. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 4630. 
7 Laue, T.; Plagens A. Em Named Organic Reactions; John Wiley & Sons: Chichester, 1998, p 1-296. 
8 Suzuki, A.; Miyaura, N. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1979, 866. 
9 Heck, R. F.; Dieck, H. A. J. Am. Chem. Soc. 1974, 96, 1133. 
10 Humphreys, C. J. Nature 1999, 401, 21. 
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11 Zuo, J. M.; Kim, M.; O’Keeffe, M.; Spence, J. C. H. Nature 1999, 401, 49. 



 Entretanto, considerando a Teoria do Campo Cristalino (TCC),12, ,13 14 os orbitais d dos 

elementos de transição perdem a degenerecência quando dispostos em um campo octaédrico, conforme 

apresentado na Figura 02. 
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Figura 02: Diagrama de energia para os orbitais d de um cátion metálico em um campo esférico e em 

um campo octaédrico, de acordo com a Teoria do Campo Cristalino. 

 Pela Teoria do Campo Cristalino, os orbitais d de um cátion de um elemento de transição num 

campo esférico, apresentam a mesma energia e são considerados como o nível médio de energia, como 

pode ser visto na Figura 02. Ainda, os mesmos orbitais quando dispostos em um campo octaédrico são 

desdobrados em dois níveis de energia, ou seja, os orbitais com simetrias eg e t2g. Tal perda da 

degenerecência dos orbitais d é justificada pela Teoria do Campo Cristalino, em termos de interações 

eletrostáticas entre o cátion metálico do elemento de transição e os ligantes, que são considerados 

como esferas carregadas negativamente. Assim, os orbitais dx2-y2 e dz2 (com simetria eg) que se 

encontram dispostos ao longo dos eixos x, y e z, por onde se aproximam os ligantes, sofrem maior 

repulsão e, conseqüentemente, apresentam energia mais alta que os orbitais dxz, dxy e dyz (com 

simetria t2g) que se encontram orientados entre os eixos x, y e z, como pode ser visto na Figura 01. A 

diferença de energia entre os orbitais eg e t2g é denominada de Δo, quando consideramos um campo 

octaédrico, e varia de acordo com o cátion metálico, bem como com ligantes envolvidos na formação 

do complexo inorgânico.12-14

 
12 Lee, J. D. Em Química Inorgânica Não Tão Concisa; Editora Edgard Blücher: São Paulo, 1996, Tradução da 4a Edição 

da Lingua Inglesa, p 1-452. 
13 Shriver, D. F.; Atkins, P. W. Em Inorganic Chemistry; Oxford University Press: Oxford, 1999, 3a Ed., p 1-763. 
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14 Huheey, J. E.; Keiter, E. A.; Keiter, R. L. Em Inorganic Chemistry – Principles of Structure and Reactivity; 
HarperCollins College Publishers: New York, 1993, 4a Ed., p 1-964. 



 Adicionalmente, considerando uma configuração d9, ou seja, nove elétrons distribuídos nos 

orbitais d, em um campo octaédrico forte, ocorre ainda o desdobramento energético dos orbitais eg 

(dx2-y2 e dz2),12-14 como pode ser visto na Figura 03. 
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Figura 03: Desdobramento dos orbitais eg considerando uma configuração d9 e ligantes de campo forte. 

 Este desdobramento dos orbitais eg pode ser explicado considerando simplesmente suas 

representações gráficas. Assim, pela Teoria do Campo Cristalino, o orbital dx2-y2, que pode interagir 

com quatro ligantes de campo forte, apresenta uma maior energia que o orbital dz2, que pode interagir 

somente com dois destes ligantes, por estar orientado apenas sobre o eixo z (Figura 03). Assim, como 

pode ser visto na Figura 03, o orbital dz2 é ocupado por dois elétrons de spins opostos, enquanto, o 

orbital dx2-y2 é ocupado por apenas um elétron. Conseqüentemente, o orbital dz2 torna-se mais “rico 

em elétrons”, repelindo os ligantes carregados negativamente que se aproximam do cátion metálico 

pelo eixo z, causando desta maneira uma distorção ao longo deste eixo, resultando na formação de 

complexos octaédricos alongados em z, como pode ser visto na Figura 04. Este fenômeno é conhecido 

por distorção tetragonal em complexos octaédricos.12-14 
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Figura 04: Distorção tetragonal em complexos octaédricos. 

 A distorção tetragonal em complexos com configuração d8, pode ser suficientemente grande, 

resultando no emparelhamento dos dois elétrons eg no orbital dz2, que se torna rico em elétrons, 

proporcionando a perda de ligantes ao longo do eixo z. Tal perda de ligantes leva a formação de 

complexos com arranjos do tipo quadrado planar, os quais, apresentam uma distribuição energética 

típica para os orbitais d, sendo apresentada na Figura 05. Adicionalmente, estes complexos podem ser 

formados quando, por exemplo, Ni2+ e Pd2+ estão na presença de ligantes de campo forte.12-14 
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Figura 05: Energia para os orbitais d em campos octaédrico e quadrado planar. 

 

 



A estabilização do orbital dz2 em complexos com arranjo quadrado planar, pode ser explicada 

em termos da ausência de ligantes ao longo do eixo z. Por outro lado, os orbitais dx2-y2 e dxy 

apresentam um ganho energético pronunciado,12-14 devido a interação de quatro ligantes, carregados 

negativamente e representados por esferas, com o cátion metálico (Mn+) de acordo com a Figura 06. 
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Figura 06: Aproximação dos ligantes em complexos quadrado planar representados por [Ni(CN)4]2- e 

por Pd(CH2=CH2)2Cl2. 

 Como pode ser visto na Figura 06, quatro ligantes interagem com um cátion metálico levando, 

por exemplo, a formação do ânion complexo de níquel [Ni(CN)4]2-, bem como do complexo neutro de 

paládio Pd(CH2=CH2)2Cl2. Adicionalmente, nenhuma interação metal-ligante é observada quando 

consideramos o eixo z.12-14 

 Qualitativamente, os metais de transição apresentam orbitais s, p, e d preenchidos e vazios 

envolvidos nas interações com os ligantes.1-3 Isto pode explicar a formação de complexos onde, por 

exemplo, eteno (CH2=CH2) interage com paládio (Pd) (ver Figura 06). 

 Para racionalizar a interação eteno-paládio existente no complexo neutro da Figura 06, 

devemos neste caso considerar especificamente os orbitais d do Pd2+ (Figura 07), bem como os 

orbitais moleculares π e π* do eteno (Figura 08). 
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Figura 07: Distribuição eletrônica para Pd2+ (configuração d8) em um campo quadrado planar. 
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Figura 08: Diagrama de energia para os orbitais moleculares π e π* (antiligante) do eteno. 

 Em um primeiro momento, a interação eteno-paládio pode ser equacionada apenas 

considerando a interação entre o orbital π da olefina rico em elétrons e o orbital dx2-y2 vazio do metal 

(Figura 09). No entanto, esta interação aumentaria a densidade eletrônica sobre o metal, 

desestabilizando o complexo formado. Assim, em um segundo momento, uma interação entre um 

orbital d preenchido do metal, com simetria e energia apropriadas, e o orbital molecular vazio π* da 

olefina, deve ser considerada. Tal interação, denominada de retrodoação π, explica a estabilidade da 

interação eteno-paládio e, conseqüentemente, do complexo resultante, uma vez que é responsável pela 

diminuição da densidade eletrônica sobre o metal de transição (Figura 09).2,3,14 
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Figura 09: Orbitais envolvidos na interação eteno-paládio. 

 Adicionalmente, vale mencionar que a retrodoação π pode ocorrer também quando 

consideramos o monóxido de carbono (CO) como ligante, sendo responsável pela estabilidade dos 

carbonilos metálicos, representados por Ni(CO)4 (Ponto de ebulição: 43 oC) e Fe(CO)5 (Ponto de 

ebulição: 103 oC). Contudo, para uma melhor compreensão da interação CO-metal, evidentemente 

além dos orbitais d do metal, os orbitais σ*2s (HOMO) e π*2p (LUMO) do monóxido de carbono 

devem ser considerados (Figura 10).1,14 
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Figura 10: Orbitais σ*2s (HOMO) e π*2p (LUMO) do monóxido de carbono. 

 Assim, a interação monóxido de carbono-metal pode ser resumida na interação do HOMO da 

molécula de monóxido de carbono com um orbital d vazio do metal, considerando concomitante 

ocorrência da retrodoação π, ou seja, considerando simultânea interação de um orbital d preenchido do 

metal com o LUMO da molécula de CO (Figura 11). Esta última interação pode ser considerada 

responsável pela diminuição da densidade eletrônica no metal, estabilizando o complexo formado.1 
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Figura 11: Orbitais envolvidos na interação CO-metal. 

 Sucintamente, pode se dizer que as interações orbitalares entre metais de transição (M) e seus 

ligantes (L) são governadas pelas energias e simetrias dos orbitais envolvidos. Para exemplificar, 

considerando uma olefina, existe a possibilidade de ocorrer interações do tipo σ entre seu orbital 

molecular π, que é rico em elétrons, e orbitais s, p ou d vazios do metal, desde que estes últimos 

apresentem energias e simetrias apropriadas (ver Figura 12). Simultaneamente, interações do tipo π 

ocorrem entre os orbitais d preenchidos do metal e o orbital molecular antiligante π* vazio da olefina, 

como mostra a Figura 12.3
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Figura 12: Interações orbitalares possíveis entre metais de transição e olefinas. 

 

 

 

 

 



1.1.2. Reações catalisadas por complexos de paládio 

1.1.2.1. Reação de Sonogashira 

 A reação de Sonogashira consiste na alquinilação de haletos arílicos ou vinílicos catalisada por 

complexos de paládio e iodeto de cobre (I) na presença de uma base (Esquema 01).5

Esquema 01 

+R1 X H R2
CuI catalítico

Pd(0)Ln catalítico

Base
R1 R2

 

 Esta reação, que proporciona a formação de uma ligação carbono-carbono, é geralmente 

realizada a temperatura ambiente, na presença de aminas, podendo desta maneira tolerar uma grande 

variedade de grupos funcionais, como por exemplo, grupos hidroxila e carbonila.5

 Desta maneira, a reação de acoplamento de Sonogashira tem encontrado emprego na síntese de 

acetilenos internos aromáticos e heteroaromáticos,5,15 na síntese estereosseletiva de eninos e 

enediinos,5,16 bem como, na síntese de produtos naturais de importância biológica, como a Hachijodina 

G, que apresenta atividade citotóxica contra células tumorais.17 Este alcalóide, isolado de esponjas 

marinhas, foi sintetizado por Goundry e colaboradores17 como mostra o Esquema 02, e constitui uma 

aplicação sintética recente para reação que esta sendo abordada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Hundertmark, T.; Littke, A. F.; Buchwald, S. L.; Fu, G. C. Org. Lett. 2000, 2, 1729. 
16 Chemin, D.; Linstrumelle, G. Tetrahedron 1994, 50, 5335. 
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17 Goundry, W. R. F.; Baldwin, J. E.; Lee, V. Tetrahedron 2003, 59, 1719. 



Esquema 02 
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 Como pode ser visto no Esquema 02, a etapa chave para a síntese da Hachijodina G é a reação 

de Sonogashira, ou seja, o acoplamento do alcino terminal, que contém um anel piridínico, com um 

iodeto Z vinílico, usando um complexo de paládio (0) (Pd(PPh3)4) e iodeto de cobre (I), ambos em 

quantidades catalíticas. Esta reação foi realizada usando pirrolidina como base e solvente, a 

temperatura ambiente e sob atmosfera inerte, resultando no enino de configuração Z em 87% de 

rendimento isolado após 22 horas de reação. Tal enino com geometria definida, foi posteriormente 

transformado no alcalóide marinho de interesse, ou seja, na Hachijodina G, após três etapas 

reacionais.17 

 Na tentativa de esclarecer o papel do complexo de paládio e do sal de cobre (I), usados em 

quantidade catalítica, bem como, a importância da base, na reação de Sonogashira, o mecanismo 

proposto para esta catálise é apresentado no Esquema 03. Em tal mecanismo, um complexo de paládio 

(II) é utilizado para produzir um complexo de paládio (0), ativo no ciclo catalítico. 
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Esquema 03 
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 De acordo com o Esquema 03, a formação do complexo de paládio (PPh3)2Pd(C≡CR2)2 ocorre, 

possivelmente, através da dissociação dos cloretos do complexo de paládio (II), (PPh3)2PdCl2, que 

então coordena com acetiletos que são gerados no meio reacional. Em seguida, por reação de 

eliminação redutiva, o complexo (PPh3)2Pd(C≡CR2)2 forma o diíno R2C≡CC≡CR2, como subproduto 

da reação, liberando a espécie de paládio (0) (PPh3)2Pd(0), ativa no ciclo catalítico. Esta espécie sofre 

uma adição oxidativa na presença do haleto arílico ou vinílico (R1X), resultando no complexo 

intermediário de paládio (II), (PPh3)2R1PdX. Este perde um íon haleto (X-) por dissociação e após 

coordenação com um acetileto do meio, forma um novo intermediário de paládio (II) 

((PPh3)2R1PdC≡CR2). Tal complexo intermediário por reação de eliminação redutiva forma o acetileno 

de interesse (R1C≡CR2), regenerando o complexo de paládio (0) que reinicia um novo ciclo.5

 Adicionalmente, vale esclarecer que os ânions acetileto são gerados no meio reacional através 

da reação do alcino terminal correspondente com CuI na presença de uma amina. Presumivelmente, 

esta reação leva a formação de uma espécie orgânica de cobre (I) (R2C≡CCu), capaz de 

“disponibilizar” ânions acetileto.5, ,18 19

 

 

                                            
18 Stephens, R. D.; Castro, C. E.; J. Org. Chem. 1963, 28, 2161. 
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19 Stephens, R. D.; Castro, C. E.; J. Org. Chem. 1963, 28, 3313. 



1.1.2.2. Reação de Stille 

 A reação de Stille consiste no acoplamento entre compostos de estanho e haletos, sulfonatos ou 

triflatos orgânicos catalisado por complexos de paládio (Esquema 04).6,7 

Esquema 04 

R1 X + R2Sn(R3)3
Pd(0)Ln

R1 R2 (R3)3SnX+

 

 Nesta catálise, a utilização de haletos, sulfonatos ou triflatos que apresentam hidrogênios 

alquílicos em posição β é ainda restrita,20 uma vez que tais substratos podem conduzir a reação 

secundária de β eliminação de hidreto.4 

 O acoplamento de Stille, empregado na construção de ligações carbono-carbono, requer o uso 

de compostos de estanho, os quais são facilmente sintetizados e manuseados.7,21 Entretanto, embora o 

emprego desta classe de organometálicos pareça uma desvantagem para a reação, várias funções 

orgânicas são toleradas nas condições de acoplamento empregadas, como por exemplo, álcoois, 

aldeídos e epóxidos.7,22 Assim, este acoplamento torna-se uma alternativa atraente para a síntese de 

moléculas relativamente complexas como, por exemplo, aquelas que apresentam sistemas diênicos 

conjugados,6 ou até mesmo macrocíclicos de origem natural, como a (S)-Zearalenona, que apresenta 

atividade antibacteriana e que foi sintetizada pela utilização de uma versão intramolecular da reação 

Stille,23 apresentada no Esquema 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
20 Menzel, K.; Fu, G. C.; J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 3718. 
21 Stille, J. K. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1986, 25, 508. 
22 Brody, M. S.; Finn, M. G. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 415. 

 13
23 Kalivretenos, A.; Stille, J. K.; Hegedus, L. S. J. Org. Chem. 1991, 56, 2883. 



Esquema 05 
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 A etapa chave para a síntese da (S)-Zearalenona (Esquema 05), foi a reação de Stille executada 

em sua versão intramolecular. Tal reação fez uso de quantidade catalítica de Pd(PPh3)4 suportado sobre 

poliestireno, resultando no macrocíclico protegido em 54% de rendimento isolado. Posteriormente, o 

macrocíclico protegido foi convertido na (S)-Zearalenona em uma única etapa de desproteção.23

 Uma análise mecanística da reação de acoplamento de Stille pode ser feita através do ciclo 

catalítico apresentado no Esquema 06. 
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Esquema 06 

R1 X

(R3)3SnX

R1 R2

R2Sn(R3)3

L2Pd
R1

X

L2Pd
R1

R2

Pd(0)L2

R2Sn(R3)3

Pd(II)L2

 

 De acordo com o Esquema 06, o complexo de paládio (II), Pd(II)L2, é capaz de coordenar com 

dois grupos orgânicos R2, provenientes do composto de estanho R2Sn(R3)3, resultando em um novo 

complexo de paládio (II), (R2)2Pd(II)L2, não apresentado no ciclo catalítico. Tal complexo, por reação 

de eliminação redutiva, gera no meio reacional o complexo de paládio (0), Pd(0)L2, que atua na 

catálise. Este complexo sofre uma adição oxidativa na presença do haleto ou triflato orgânico (R1X), 

resultando no complexo intermediário de paládio (II), L2R1Pd(II)X. Este, ao perder um íon haleto (X-) 

por dissociação e após coordenação com uma porção orgânica do composto de estanho (R2), forma um 

novo intermediário de paládio (II), L2R1Pd(II)R2. Tal complexo intermediário, por reação de 

eliminação redutiva, forma o produto de interesse (R1-R2) regenerando a espécie de paládio (0) que da 

continuidade a catálise.6,7,24

 Adicionalmente, quando o ligante X presente no complexo intermediário L2R1Pd(II)X é triflato 

(-OSO2CF3), o uso de uma fonte de íons haleto (por exemplo, LiCl) é necessário para o sucesso da 

reação. Uma justificativa para esta observação experimental seria o aumento da reatividade do 

complexo intermediário, L2R1Pd(II)X, pela substituição do ligante X igual a -OSO2CF3 por um íon 

haleto (Cl-).6 
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24 Milstein, D.; Stille, J. K. J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 3636. 



1.1.2.3. Reação de Suzuki 

 A reação de Suzuki consiste no acoplamento entre compostos de boro e haletos ou triflatos 

orgânicos catalisado por complexos de paládio na presença de uma base (Esquema 07).7,8 

Esquema 07 

R1 X + R2B(OH)2 R1 R2 (OH)2BX+
Base

Pd(0)Ln

 

 Esta catálise, cujo emprego de reagentes que apresentam hidrogênios alquílicos em posição β é 

limitado,25 pode ser executada com sucesso na presença de água,8,26 bem como na presença de uma 

grande variedade de grupos funcionais, como por exemplo, grupos carboxila e amino.26 Desta maneira, 

esta reação de acoplamento, torna-se uma alternativa conveniente para a construção de ligações 

carbono-carbono, sendo exaustivamente empregada na síntese de sistemas bifenílicos, ou 

heteroarilfenílicos, ou bis-heteroarílicos.7,26 No entanto, para efeito de exemplificação, o emprego da 

reação de Suzuki na síntese da vitamina A27 é apresentado no Esquema 08. 

Esquema 08 

Retinol
(Vitamina A)

I
+ (HO)2B OH

Pd(0) catalítico
Base

OH

83%

 

 De acordo com o Esquema 08, a reação de acoplamento de Suzuki foi utilizada com sucesso 

na síntese do Retinol (vitamina A). Tal reação, responsável pelo acoplamento de um iodeto vinílico 

com um ácido borônico vinílico, usando Pd(PPh3)4 em quantidade catalítica e hidróxido de tálio em 

solução aquosa, foi realizada em tetrahidrofurano, sob atmosfera inerte e a temperatura ambiente, 

resultando no Retinol em 83% de rendimento em apenas 30 minutos de reação.27 

 

                                            
25 Netherton, M. R.; Dai, C.; Neuschütz, K.; Fu, G. C. J. Am. Chem Soc. 2001, 123, 10099. 
26 Gong, Y.; Pauls, H. W. Synlett 2000, 6, 829. 
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Uma análise mecanística da reação de acoplamento de Suzuki é fundamental para esclarecer o 

papel do complexo de paládio usado em quantidade catalítica, bem como, para esclarecer a 

importância de uma base para o sucesso da reação. Assim, o mecanismo proposto para o acoplamento 

é apresentado no Esquema 09. 

Esquema 09 

R1 X

R1 R2

L2Pd
R1

X

L2Pd
R1

R2

Pd(0)L2

Base B(OH)2  +  X

B

OH

R2 Base
OH

B
OH

R2
OH

+  Base

 

 De acordo com o Esquema 09, o complexo de paládio (0), Pd(0)L2, sofre uma adição oxidativa 

na presença de um haleto ou triflato orgânico (R1X), resultando no complexo intermediário de paládio 

(II), L2R1Pd(II)X. Este perde um íon haleto (X-) por dissociação, porém, por coordenação com a 

porção orgânica R2, proveniente de um complexo “ato” ([R2B(OH)2Base]-) gerado a partir do 

composto de boro e uma base, forma um novo intermediário de paládio (II), L2R1Pd(II)R2. Tal 

complexo intermediário, por reação de eliminação redutiva forma o produto de interesse (R1-R2), 

regenerando a espécie de paládio (0) ativa no ciclo catalítico.7,8 

 Nesta reação, torna-se fator limitante o uso de uma base, tendo em vista a necessidade da 

ativação do composto de boro (geralmente, ácido borônico), pouco nucleofílico, pela formação da 

espécie de boro hipervalente (complexo “ato”), bastante nucleofílica, capaz de “transferir” sua porção 

orgânica R2 para o intermediário de paládio (II), L2R1Pd(II)X, formado no meio reacional7,8 e 

apresentado no ciclo catalítico (Esquema 08). 
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1.1.2.4. Reação de Heck 

 A reação de Heck, que consiste no acoplamento de alcenos com haletos ou triflatos orgânicos 

que não apresentam hidrogênios β alquílicos, evitando desta maneira que estes substratos sejam 

consumidos por reação indesejada de β eliminação de hidreto,4 é mais um exemplo de catálise por 

complexos de paládio que ocorre na presença de uma base (Esquema 10).7,9 

Esquema 10 

R1 X + HX+R2
H R2

R1

Base

Pd(0)Ln

 

 Tal reação, que foi inicialmente considerada como uma substituição vinílica de hidreto 

olefínico,9 é geralmente realizada em solventes polares e temperaturas elevadas, contudo, sendo capaz 

de tolerar várias funções orgânicas, como por exemplo, nitrilas, ésteres e álcoois.7,9 Adicionalmente, 

com intuito de apresentar a reação de acoplamento de Heck em sua versão assimétrica, mostramos no 

Esquema 11, o emprego de tal reação na síntese de uma substância analgésica, denominada (-)-

Eptazocina.28

Esquema 11 

PPh2

PPh2

(R)-(+)-BINAP = 

SiTBDPS = 
Me

N Me

(-)-Eptazocina

OTf

Me

OTBDPS

Pd(II) catalítico
(R)-(+)-BINAP catalítico

Base
Me

OTBDPS
Enantiômero S 
87% (93% ee)
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Como pode ser visto no Esquema 11, a reação de Heck é responsável pela introdução de 

quiralidade na molécula da (-)-Eptazocina, através do acoplamento intramolecular que ocorre na 

molécula do triflato arílico que possui uma olefina Z. Vale ressaltar que tal configuração Z é 

fundamental para obtenção de altos excessos enantioméricos (ee).28 Ainda, destacamos que a espécie 

responsável pela catálise não é a fonte de paládio (II), ou seja, Pd(OAc)2, mas sim um complexo de 

paládio (0) formado no meio reacional, após reação redox entre o Pd(OAc)2 usado em quantidade de 

10 mol% e a fosfina (R)-(+)-BINAP, usada em quantidade de 25 mol%.4 

 Na tentativa de esclarecer o caminho reacional seguido pelo acoplamento de Heck, o ciclo 

catalítico proposto para tal reação é apresentado no Esquema 12. 

Esquema 12 

Etapa de carbopaladação

Etapa de β-eliminação de hidreto

PdL2

R1

X

R1 X

Pd(0)L2

H

O

PdL2

H

X

Base

BaseHX

R1

O

H

PdXL2

H

H
R1

O

 

 De acordo com o Esquema 12, a reação de Heck inicia-se pela adição oxidativa do haleto ou 

triflato orgânico sem hidrogênios β alquílicos (R1X) ao complexo de paládio (0), Pd(0)L2, resultando 

na formação de um complexo intermediário de paládio (II), R1Pd(II)XL2. Em seguida, a olefina 

geralmente ativada (CH2=CHCOCH3), reage com R1Pd(II)XL2 através de uma reação de 

carbopaladação,4 formando uma nova espécie de paládio (II) (R1CH2-CH(Pd(II)XL2)COCH3). Tal 

complexo de paládio (II), posteriormente sofre uma reação de β eliminação de hidreto,4 produzindo a 

olefina de interesse (R1CH=CHCOCH3) e um complexo de paládio (II) que contém hidreto, 

HPd(II)XL2. Este complexo na presença de base sofre rápida eliminação redutiva regenerando o 

complexo de paládio (0), Pd(0)L2, que reinicia o ciclo catalítico.7,9 

Adicionalmente, a etapa de carbopaladação de olefina4 pode ser resumida na adição syn de 

paládio e sua porção orgânica (R1C) a uma das faces de uma olefina, como mostra o Esquema 13. 
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Esquema 13 

O

R1C PdXL2

δ+

δ−

H

PdXL2

H

H
R1C

O

O

 

 No Esquema 13, as estruturas canônicas de ressonância da olefina ativada, bem como a 

polarização da ligação C-Pd, que ocorre considerando-se a diferença de eletronegatividade entre o 

átomo de C mais eletronegativo e o Pd menos eletronegativo, podem explicar a regioseletividade da 

reação de carbopaladação. Ou seja, o grupo R1C, que apresenta uma carga parcial negativa δ-, ataca 

preferencialmente o carbono β da enona, deficiente em elétrons, ao passo que o Pd é atacado pela 

carga formal negativa formada na posição α carbonila, após a mesma ser regenerada.29

 Considerando o acoplamento de Heck como um processo endotérmico e extrapolando esta 

consideração para a reação de carbopaladação, podemos explicar a regioseletividade nesta etapa da 

catálise, através do postulado de Hammond,30 levando em conta que tal reação apresenta um estado de 

transição tardio, ou seja, um estado de transição com geometria semelhante a estrutura do produto 

formado. Desta maneira, a interação intramolecular, entre o orbital p preenchido do oxigênio 

carbonílico e o orbital d vazio do paládio, presente no complexo de paládio (II)31 produzido na etapa 

de carbopaladação e apresentado na Figura 13, estaria presente no estado de transição controlando o 

arranjo molecular do mesmo e conseqüentemente a regioseletividade nesta etapa do ciclo catalítico. 

O

XL2Pd

R1  

Figura 13: Interação intramolecular existente no R1CH2-CH(Pd(II)XL2)COCH3 formado na etapa de 

carbopaladação apresentada no ciclo catalítico do Esquema 12. 

 Podemos destacar também que na reação de Heck (Esquema 12), a formação preferencial da olefina 

trans (R1CH=CHCOCH3), pode ser racionalizada considerando que a etapa de carbopaladação, como já 

mencionado anteriormente, bem como a etapa de β eliminação de hidreto, ocorram por mecanismos syn.32

                                            
29 Crabtree, R. H.; Em The Organometallic Chemistry of the Transition Metals; John Wiley & Sons: New York, 2001, 3a Ed., p 1-534. 
30 March, J. Em Advanced Organic Chemistry - Reactions, Mechanisms, and Structure; John Wiley & Sons: New York, 
1985, 3a Ed., p 1-1346. 
31 Mecking, S.; Johnson, L. K.; Wang, L.; Brookhart, M. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 888. 
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1.2. Reação de alquinilação de teluretos empregando cloreto de paládio 

 Objetivando a síntese de sistemas enínicos e enediínicos de configuração Z através de teluretos 

vinílicos por meio de catálise organometálica, foi desenvolvida em nosso laboratório uma reação de 

alquinilação de teluretos Z-vinílicos,33 que ocorre na presença de quantidades sub-estequiométricas de 

cloreto de paládio e de iodeto de cobre, na presença de trietilamina, usando metanol como solvente, 

sob atmosfera inerte e a temperatura ambiente, como mostra o Esquema 14. 

Esquema 14 

R

R1

R TeBu R12 H+
PdCl2, CuI

NEt3, MeOH
N2, t.a., 1-5 horas

62-85%

 

 Tal reação, que tolera grupos carbonila e hidroxila, é altamente estereoseletiva, resultando em 

eninos e enediinos de configuração Z em rendimentos consideráveis. Porém, a reação de alquinilação 

de teluretos Z-vinílicos, inconvenientemente faz uso de grandes quantidades dos sais de paládio (40 

mol%) e de cobre (40 mol%),33 tornando limitada a sua aplicação em química orgânica preparativa. 

 Posteriormente, apesar de sua limitação, a reação delineada no Esquema 14 foi utilizada na 

construção de diversos sistemas Z-enínicos funcionalizados, reportados nas publicações de Zeni e 

colaboradores (Esquema 15).34, , ,35 36 37

Esquema 15 

TeR R

P(O)(OEt)2BuTe

R

P(O)(Ph)2BuTe

Bu
2 H R1

PdCl2 cat.
 

Et3N, MeOH
Ar, t.a., 4-8 horas 

CuI cat.

YR2 = SeCH3, SCH3

YR2BuTe

R

R

R1
70-85%

73-85%

P(O)(OEt)2

R

R1

70-78%

P(O)(Ph)2

Bu

R1

71-88%

YR2

R

R1

 

                                            
33 Zeni, G.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 4619. 
34 Zeni, G.; Menezes, P. H.; Moro, A. V.; Braga, A. L.; Silveira, C. C.; Stefani, H. A. Synlett 2001, 9, 1473. 
35 Braga, A. L.; Andrade, L. H.; Silveira, C. C.; Moro, A. V.; Zeni, G. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 8563. 
36 Braga, A. L.; Vargas, F.; Zeni, G.; Silveira, C. C.; Andrade, L. H. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 4399. 
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 Todos os sistemas insaturados apresentados no Esquema 15, que foram obtidos em bons 

rendimentos e em tempos de reação relativamente curtos, confirmaram a alta esteroseletividade da 

reação de aquinilação de teluretos Z-vinílicos e expandiram a sua aplicação, sendo tal reação 

considerada atualmente um dos mais importantes métodos para a síntese de eninos e enediinos como 

relatado em recente revisão publicada.38

 Adicionalmente, Zeni e colaboradores publicaram alguns trabalhos39, , , ,40 41 42 43 onde teluretos 

aromáticos e bis-teluretos foram submetidos à reação de alquinilação, executada desta vez na ausência 

do sal de cobre (I), resultando em sistemas insaturados apresentados a seguir nos Esquemas 16 e 17. 

Esquema 16 

TeBu

TeBuR

2 H R1

PdCl2 cat.
 

Et3N, MeOH
Ar, t.a., 4-8 horas 

O TeBu

S TeBu

73-85%
S R

73-85%
O R

R

R1

R1
75-91%

 

 Como pode ser visto no Esquema 16, a reação de alquinilação dos teluretos aromáticos e bis-

teluretos, mediada por PdCl2 na ausência de CuI, resultou em sistemas insaturados em rendimentos 

consideráveis. 

 

 

 

 

 
                                            
38 Zeni, G.; Braga, A. L.; Stefani, H. A. Acc. Chem. Res. 2003, 36, 731. 
39 Zeni, G.; Nogueira, C. W.; Panatieri, R. B.; Silva, D. O.; Menezes, P. H.; Braga, A. L.; Silveira, C. C.; Stefani, H. A.; 
Rocha, J. B. T. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 7921. 
40 Zeni, G.; Lüdtke, D. S.; Nogueira, C. W.; Panatieri, R. B.; Braga, A. L.; Silveira, C. C.; Stefani, H. A.; Rocha, J. B. T. 
Tetrahedron Lett. 2001, 42, 8927. 
41 Zeni, G.; Perin, G.; Cella, R.; Jacob, R. G.; Braga, A. L.; Silveira, C. L.; Stefani, H. A. Synlett 2002, 6, 975. 
42 Zeni, G.; Nogueira, C. W.; Silva, D. O.; Menezes, P. H.; Braga, A. L.; Stefani, H. A.; Rocha, J. B. T. Tetrahedron Lett. 
2003, 44, 685. 
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Esquema 17 

X R1R1

4 H R1

XBuTe
R1

X TeBuBuTe

 H R1

PdCl2 cat.
 Et3N

Ar, t.a., 3-8 horas 

X = S: 72-86%

MeOH

THF

X R1R2

2 H R2

PdCl2 cat.

Et3N, MeOH
Ar, t.a., 5-8 horas

       X = O: 77-87%

       X = O: 70-87%

X = S: 75-89%

       X = O: 62-73%

X = S: 65-78%

 

Mais expressiva, no entanto, é a síntese delineada no Esquema 17, onde bis-teluretos 

aromáticos puderam ser convertidos em sistemas insaturados simétricos e assimétricos, obtidos em 

bons rendimentos, por variação da quantidade do alcino terminal e da natureza do solvente empregado, 

simultaneamente. 

 Embora uma explanação para a influência não significativa do sal de cobre (I) sobre as reações 

apresentadas nos Esquemas 16 e 17, não tenha sido relatada na literatura,39-43 este fato experimental 

pode ser considerado um ponto positivo para a reação quando consideramos os princípios que 

embasam a química verde.44

 Ainda, através dos trabalhos publicados por Zeni e colaboradores,34-43 acerca da reação de 

alquinilação de teluretos, torna-se possível racionalizar a influência dos sais ou complexos de paládio 

sobre o curso da reação, bem como, a influência da natureza das aminas e dos solventes empregados, 

possibilitando inferir que o sistema mais adequado para a realização do acoplamento deve ser 

constituído por PdCl2/CuI, na presença de trietilamina em metanol. Contudo, deve ser destacado que a 

generalização da reação de alquinilação de teluretos, fazendo uso de quantidade catalítica de paládio, 

bem como a proposição de um mecanismo para tal acoplamento, ainda representam um desafio. 
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1.3. Teluretos em reações de formação de ligação carbono-carbono catalisadas por complexos de níquel 

 Tendo em vista o alto custo dos catalisadores de paládio, metodologias para a alquinilação de 

teluretos Z-vinílicos que fazem uso de catalisadores de níquel, tem um papel importante na construção 

de eninos e enediinos de configuração Z. Dentro deste contexto, merecem destaque os trabalhos 

publicados por Uemura e colaboradores,45,46 que reportam o acoplamento de teluretos Z-vinílicos com 

reagentes arílicos ou alquílicos de Grignard, na presença de catalisadores de níquel (II) em THF ou éter 

etílico, sob atmosfera inerte e a temperatura ambiente ou refluxo, de acordo com o Esquema 18. 

Esquema 18 

R R1 + Ph R1R TePh + 2,5 R1MgBr

R1 = Fenila: 49-100%
        

Complexos de Ni(II) cat.

THF ou Éter etílico
 N2, t.a. ou Refluxo

R1 = Butila: 11-22%

+ R1 R1

 

 A reação delineada no Esquema 18, que ocorre com moderada estereoseletividade, produzindo 

olefinas em rendimentos que variam de insatisfatórios a quantitativos (11-100%) de acordo com o 

reagente de Grignard empregado, gera como subproduto Ph-R1, proveniente da reação de acoplamento 

cruzado entre o grupo fenil do telureto e o grupo R1 do reagente de Grignard, bem como, R1-R1, 

proveniente da reação de homoacoplamento entre grupos R1 do reagente organometálico.45,46 

 Em 2003, duas décadas mais tarde, Silveira e colaboradores47 publicaram a reação de 

acoplamento entre teluretos bis-vinílicos e alcinos terminais, que é realizada na presença de 

quantidades catalíticas de Ni(dppe)Cl2 e de CuI em pirrolidina, sob atmosfera inerte e a temperatura 

ambiente como mostra o Esquema 19. 

Esquema 19 

R Te R

4 H R1

Ni(dppe)Cl2 cat.

dppe = Ph2PCH2CH2PPh2

CuI cat.

Pirrolidina
Ar, t.a., 15-24 horas

Te

RR

R1

R2

61-78%

2

57-81%

R

R1

 

                                            
45 Uemura, S.; Fukuzawa, S. Tetrahedron Lett. 1982, 23, 1181. 
46 Uemura, S.; Fukuzawa, S.; Patil, S. R. J. Organometal. Chem. 1983, 243, 9. 

 24
47 Silveira, C. C.; Braga, A. L.; Vieira, A. S.; Zeni, G. J. Org. Chem. 2003, 68, 662. 



 A reação delineada no Esquema 19, que emprega teluretos bis-vinílicos preparados via 

M2Te,47, ,48 49 é altamente estereoseletiva e resulta em eninos E ou Z em bons rendimentos. Contudo, tal 

reação de acoplamento torna-se limitada à síntese dos sistemas já mencionados, não podendo ser 

aplicada na síntese de sistemas Z-enediínicos. Este inconveniente se deve ao fato de que teluretos bis-

enínicos Z não podem ser sintetizados por hidroteluração de diínos usando M2Te, uma vez que tal 

hidroteluração resulta na formação de telurofenos,50 de acordo com o Esquema 20. 

Esquema 20 

X

TeR R

M2Te

(BuTe)2
NaBH4, EtOH

R R

TeBu

R

R

Te

R R

Telurofeno

 

 Alternativamente, o inconveniente poderia ser contornado pela utilização de teluretos 

butilvinílicos de configuração Z, preparados, por exemplo, por reação de hidroteluração usando 

(BuTe)2 e NaBH4 em etanol,48 também apresentada no Esquema 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
48 Tucci, F. C.; Chieffi, A.; Comasseto, J. V.; Marino, J. P. J. Org. Chem. 1996, 61, 4975. 
49 Barros, S. B.; Dabdoub, M. J.; Dabdoub, V. M. B.; Comasseto, J. V. Organometallics 1989, 8, 1661. 
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1.4. Síntese de teluretos butil vinílicos com configuração Z 

 O desenvolvimento de metodologias sintéticas visando a construção de sistemas poli-

insaturados a partir de teluretos vinílicos com configuração Z, tem sido alvo de estudos recentes.33-43,45-

47,51 Tais teluretos, tem sido preparados por reação de hidroteluração de alcinos, devido às 

consideráveis regio- e estereoseletividade apresentadas frente a substratos acetilênicos conjugados e 

considerável viabilidade experimental.48, ,52 53

 Inicialmente as reações de hidroteluração eram realizadas pela redução de diteluretos orgânicos 

com boridreto de sódio em etanol,48,53 conforme o Esquema 21. 

Esquema 21 

(RTe)2
NaBH4

EtOH, N2, r.t.

HR1

R1 TeRRTeH
N2, Refluxo

 

 Entretanto, o uso de diteluretos orgânicos (RTe)2 representa uma das limitações para esta 

metodologia, já que estes compostos não são comerciais e de forma geral são extremamente mal 

cheirosos.53,54 Assim, para contornar tal inconveniente, recentemente em nosso laboratório foi 

desenvolvida uma reação para a hidroteluração de alcinos que evita o manuseio de diteluretos 

orgânicos.52 Esta é realizada a partir de n-butilítio e telúrio elementar em THF, a temperatura ambiente 

e sob atmosfera de nitrogênio, utilizando como fonte de hidrogênios etanol ou água, de acordo com o 

Esquema 22. 

Esquema 22 

  N2, Refluxo

1) n-BuLi, THF
    N2, t.a., 5 min

2) CH2CH3OH ou H2O
Teo

HR1
R1 TeBun-BuTeH

 

 O mecanismo para a reação de hidroteluração não é conhecido. No entanto, estudos 

preliminares sugerem que tal reação deve ocorrer através de um processo radicalar,54 como pode ser 

visto no Esquema 23. 

                                            
51 de Araújo, M .A.; Raminelli, C.; Comasseto, J. V. J. Braz. Chem. Soc. 2004, 15, 358. 
52 Zeni, G.; Formiga, H. B.; Comasseto, J. V. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 1311. 
53 Comasseto, J. V.; Barrientos-Astigarraga, R. E. Aldrichim. Acta 2000, 33, 66. 
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Esquema 23 

n-BuTe R1

H H

νh ou

traços de O2

n-BuTeH

n-BuTeLi + EtOH n-BuTeH + EtOLi

n-BuTe   +  H

H Te n-Bu

n-BuTe R1

HR1H

n-BuTe  
+ n-BuTe  

 

De acordo com o Esquema 23, o intermediário telurol (n-BuTeH), formado pelo equilíbrio 

entre o telurolato de lítio (n-BuTeLi) e um solvente prótico, gera na presença de luz ou traços de O2 o 

radical n-BuTe.. Este reage com o alcino terminal, gerando um novo radical vinílico que captura um 

radical hidrogênio do meio, resultado no telureto vinílico de interesse. 

Quando o grupo R1 do alcino terminal mostrado no Esquema 23 apresenta insaturação conjugada a 

tripla ligação terminal, o produto formado sempre é o telureto vinílico com configuração Z. Porém, quando 

R1 é alquílico, o isômero geminal (indesejado) é também formado, como pode ser visto no Esquema 24.54 

Esquema 24 

R1 = alquila; CH2OH; CH(R)OH 

HR1

n-BuTeH
R1 TeBu +

R1

TeBu
Isômero Z Isômero indesejado

 

Na tentativa de conduzir a reação delineada no Esquema 24 à formação preferencial do 

isômero Z, estudos preliminares realizados em nosso laboratório, mostraram que a proteção da 

hidroxila de alcinos que apresentam a função álcool secundário, com grupos volumosos, leva a 

formação preferencial ou exclusiva do isômero Z, de acordo com o Esquema 25.54 

Esquema 25 

THP

+
OP

BuTe

Isômero Indesejado

TeBu

OP

Isômero Z
  N2, Refluxo

1) n-BuLi, THF
    N2, t.a., 5 min

2) CH2CH3OH ou H2O
Teo

n-BuTeH

:
:

:

:

13

99 1

15

1

              P = H
     TBS

Tritila

6

1

OP

H

 

 A síntese régio- e estereoseletiva de teluretos vinílicos que contém a função álcool secundário, 

delineada no Esquema 25, potencializou ainda mais a aplicação de teluretos em síntese orgânica. 
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2. Resultados e discussão 

2.1. Reação de alquinilação de teluretos empregando cloreto de paládio 

 Métodos catalíticos empregados na formação de ligações carbono-carbono tem sido 

extensivamente explorados nas últimas décadas,4-9 representando uma área de importância econômica1-

3 e ambiental44 dentro da química orgânica moderna. Em vista disso, nosso grupo de pesquisas tem 

implementado processos catalíticos envolvendo química de telúrio, dentre os quais, podemos destacar 

a reação de alquinilação de teluretos Z-vinílicos promovida por PdCl2 e CuI (Esquema 14),33 

considerada atualmente um importante método para a síntese de eninos e enediinos.38 

 Assim, na tentativa de explorar tal método, idealizamos a síntese de álcoois enínicos com 

configuração Z, presentes na estrutura de vários produtos naturais55 ou intermediários sintéticos,56 

inicialmente, através da alquinilação do telureto Z-vinílico 1a, empregando o alcino terminal 2a, na 

presença de PdCl2 e de CuI, ambos em quantidades catalíticas, usando trietilamina e metanol, a 

temperatura ambiente e sob atmosfera inerte, de acordo com o Esquema 26. 

Esquema 26 

2)

Et3N (4 mmol), N2

       PdCl2 (20 mol%), CuI (20 mol%)
         

1)

3a1a

N2, t.a., 15 min
TeBu

OSi
H n-C5H11

OSi
n-C5H11(1 mmol)   (2 mmol)

MeOH (10 mL), 

2a

 

 A princípio visando determinar a influência das variáveis da reação delineada no Esquema 26, 

por meio de um estudo sistemático, a mesma foi monitorada por cromatografia gasosa, sendo a 

conversão do material de partida 1a no produto desejado 3a de 19% em 6 horas de reação. 

Posteriormente, na tentativa de obter uma conversão total do material de partida no produto de 

interesse, a reação apresentada no Esquema 26 foi realizada sob refluxo, sendo a conversão de 1a em 

3a de 25% em 1 hora de reação. A redução do tempo de reação de 6 para 1 hora com o aumento da 

temperatura, reflete a influência do aquecimento sobre a velocidade da reação, no entanto, conversões 

em torno de 20% foram obtidas tanto a temperatura ambiente quanto sob refluxo, indicando influência 

não significativa do aquecimento sobre a formação do produto. 

 Na tentativa de preparar o enino 3a em um rendimento considerável, realizamos novamente a 

reação apresentada no Esquema 26, desta vez, empregando 40 mol% de cada um dos sais de paládio e 

de cobre, sendo a conversão do material de partida 1a no produto desejado 3a de 49% em 4 horas de 

reação. Adicionalmente, a reação foi repetida usando grandes excessos do alcino 2a (6 mmol) e de 

                                            
55 Volume comemorativo da Natural Product Reports em homenagem ao Prof. D. John Faulkner Nat. Prod. Rep. 2004, 21, 1-210. 
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56 Corey, E. J.; Cheng, X.-M. Em The Logic of Chemical Synthesis; John Willey & Sons, New York, 1989. 



trietilamina (12 mmol), sendo a conversão de 1a em 3a de 60% novamente em 4 horas de reação. Estes 

resultados mostram que grandes excessos do alcino 2a e de trietilamina não são responsáveis pelo 

sucesso da reação de alquinilação de teluretos. 

 Uma análise geral dos resultados obtidos, sugere que a alquinilação do telureto Z-vinílico 1a 

pode ser dependente das quantidades dos sais de paládio e de cobre empregados. Desta maneira, torna-

se evidente a necessidade de um estudo sistemático da influência das quantidades de PdCl2 e de CuI, 

sobre o curso da reação de alquilação de teluretos, visando o emprego do sal de paládio em 

quantidades catalíticas (≤ 20 mol%). 

 Para a realização de tal estudo, foram escolhidos dois teluretos Z-vinílicos estruturalmente 

distintos, ou seja, um não conjugado e que apresenta certo grau de impedimento estérico no carbono 

adjacente a ligação dupla 1a e outro aromático 1b, bem como dois alcinos terminais, um alifático 2a e 

outro aromático 2b. Adicionalmente, concordando com a literatura,33-43 todas as reações foram 

realizadas em condições anidras e sob atmosfera inerte, usando metanol como solvente e trietilamina 

como base, sendo respeitada a agitação da mistura constituída por PdCl2, CuI, metanol e o telureto Z-

vinílico 1a,b por 15 minutos, antes da adição do alcino terminal 2a,b e da trietilamina. 

 Após a escolha dos reagentes e sistematização das condições reacionais, inicialmente, foram 

realizadas reações de acoplamento entre o telureto Z-vinílico 1a e o alcino terminal 2a, variando-se as 

quantidades de PdCl2 e de CuI, sendo os resultados apresentados na Tabela 02. 

Tabela 02: Influência das quantidades de PdCl2 e de CuI na reação de acoplamento do telureto Z-

vinílico 1a com o alcino terminal 2a. 

(1 mmol)
2)

Et3N (2 mmol), N2, t.a., 12 horas

       PdCl2, CuI, MeOH (5 mL) 1)

3a
1a

N2, t.a., 15 min
TeBu

OSi
H n-C5H11

OSi
n-C5H11(0,5 mmol)

2a

 

Experimento PdCl2 (mol%) CuI (mol%) Conversão de 1a em 3a (%)a

1 20 20 19 

2 40 40 49 

3 60 60 60 

4 80 80 95 

5 100 100 >99 
aDeterminada por cromatografia gasosa após finalização da reação. 
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 De acordo com as conversões de 1a em 3a apresentadas na Tabela 02, torna-se evidente que o 

sucesso da reação de alquinilação do telureto Z-vinílico 1a, foi dependente das quantidades de PdCl2 e 

de CuI empregadas, ou seja, uma conversão considerável de 95% foi obtida somente quando 

empregamos 80 mol% de cada um dos sais de paládio e de cobre (Experimento 4). Adicionalmente, 

através do Experimento 5, realizado usando 100 mol% de PdCl2, 100 mol% de CuI, 1 mmol do 

telureto 1a, 2 mmol do alcino 2a, 4 mmol de trietilamina e 10 mL de metanol, o enino 3a foi obtido em 

uma conversão maior que 99% e em um rendimento isolado de 89%. 

 Na tentativa de racionalizar a influência de um alcino terminal aromático sobre o curso da 

reação de alquinilação, o telureto 1a foi submetido a reações de acoplamento com o alcino 2b, 

variando-se as quantidades de PdCl2 e de CuI, sendo os resultados apresentados na Tabela 03. 

Tabela 03: Influência das quantidades de PdCl2 e de CuI na reação de acoplamento do telureto Z-

vinílico 1a com o alcino terminal 2b. 

(1 mmol)

2)

Et3N (2 mmol), N2, t.a., 12 horas

       PdCl2, CuI, MeOH (5 mL) 1)

3b
1a

N2, t.a., 15 min
TeBu

OSi

H

OSi
(0,5 mmol)

2b

 

Experimento PdCl2 (mol%) CuI (mol%) Conversão de 1a em 3b (%)a

1 20 20 30 

2 40 40 54 

3 60 60 94 

4 80 80 98 

5 100 100 >99 
aDeterminada por cromatografia gasosa após finalização da reação. 

Como esperado, as conversões de 1a em 3b apresentadas na Tabela 03, foram dependentes das 

quantidades de PdCl2 e de CuI empregadas. No entanto, podemos observar uma conversão 

considerável de 94% usando apenas 60 mol% de cada um dos sais de paládio e de cobre 

(Experimento 3). Esta observação experimental pode ser traduzida em termos de uma maior 

reatividade do alcino aromático 2b em relação ao alcino alifático 2a, frente a alquinilação do telureto 

1a (Tabelas 02 e 03). Adicionalmente, através do Experimento 5, realizado usando 100 mol% de 

cada um dos sais de paládio e de cobre, dobrando a escala de reação apresentada no esquema reacional 
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da Tabela 03, o enino 3b foi obtido em uma conversão maior que 99% e em um rendimento isolado de 

92%. 

 Na tentativa de explorar a reatividade de um telureto Z-vinílico aromático frente à reação de 

alquinilação, o telureto 1b foi submetido a reações de acoplamento com o alcino 2a, variando-se as 

quantidades de PdCl2 e de CuI, sendo os resultados apresentados na Tabela 04. 

Tabela 04: Influência das quantidades de PdCl2 e de CuI na reação de acoplamento do telureto Z 

vinílico 1b com o alcino terminal 2a. 

(1 mmol)
2)

Et3N (2 mmol), N2, t.a., 6 horas

       PdCl2, CuI, MeOH (5 mL) 1)

3c
1b

N2, t.a., 15 min
TeBu

H n-C5H11
n-C5H11(0,5 mmol)

2a

 

Experimento PdCl2 (mol%) CuI (mol%) Conversão de 1b em 3c (%)a

1 20 20 45 

2 40 40 80 

3 60 60 >99 

4 80 80 >99 

5 100 100 >99 
aDeterminada por cromatografia gasosa após finalização da reação. 

 As conversões de 1b em 3c apresentadas na Tabela 04, traduzem uma maior reatividade do 

telureto 1b em relação ao telureto 1a (Tabelas 02 e 03), sendo observada uma conversão considerável 

de 80% usando apenas 40 mol% de cada um dos sais de paládio e de cobre (Experimento 2). Contudo, 

conversão total (>99%) de 1b em 3c foi obtida somente quando empregamos 60 mol% de PdCl2 e 60 

mol% de CuI (Experimento 3). Por meio do Experimento 05, realizado usando 100 mol% de cada 

um dos sais de paládio e de cobre, dobrando a escala de reação apresentada no esquema reacional da 

Tabela 04, o enino 3c foi obtido em uma conversão maior que 99% e em um rendimento isolado de 

93%. Adicionalmente, quando realizamos o Experimento 5 na ausência de PdCl2, não observamos a 

formação do enino de interesse 3c, sendo o material de partida 1b recuperado. Através de tal 

experimento, confirmamos que a presença de PdCl2 é um fator limitante para o sucesso da reação de 

alquinilação de teluretos, bem como, que tal reação não ocorre somente na presença de CuI. 
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 Usando reagentes bastante susceptíveis a reação de alquinilação de teluretos, ou seja, 

submetendo o telureto Z-vinílico aromático 1b a acoplamentos com o alcino aromático 2b, variando-se 

as quantidades de PdCl2 e CuI, foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 05. 



Tabela 05: Influência das quantidades de PdCl2 e de CuI na reação de acoplamento do telureto Z 

vinílico 1b com o alcino terminal 2b. 

(1 mmol)

2)

Et3N (2 mmol), N2, t.a., 6 horas

       PdCl2, CuI, MeOH (5 mL) 1)

3d
1b

N2, t.a., 15 min
TeBu

H
(0,5 mmol)

2b

 

Experimento PdCl2 (mol%) CuI (mol%) Conversão de 1b em 3d (%)a

1 20 20 26 

2 40 40 75 

3 60 60 97 

4 80 80 99 

5 100 100 98 
aDeterminada por cromatografia gasosa após finalização da reação. 

 As conversões de 1b em 3d apresentadas na Tabela 05, foram similares as conversões de 1b 

em 3c apresentadas na Tabela 04, traduzindo reatividades similares dos alcinos 2a e 2b, frente à 

alquinilação do telureto Z-vinílico aromático 1b. Adicionalmente, no Experimento 5, que faz uso de 

100 mol% cada um dos sais de paládio e de cobre, o enino 3d foi obtido em uma conversão de 98% e 

em um rendimento isolado de 93%. Para a realização de tal experimento, dobramos a escala de reação 

apresentada no esquema reacional da Tabela 05. 

 Na tentativa de esclarecer a necessidade do emprego de altas quantidades de PdCl2 nas reações 

realizadas (Tabelas 02 a 05), apresentamos uma proposta mecanística delineada no Esquema 27, onde 

consideramos a reação de alquinilação de teluretos como um processo estritamente estequiométrico 

com relação ao PdCl2. 
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Esquema 27 

R TeBu
PdCl2 R PdCl + BuTeCl

R Pd

R1
CuCl

+

R1H
CuI + Et3N

R1Cu

[Et3NH]I

R

R1

+   Pdo

Enino de configuração Z 

 

 De acordo com o Esquema 27, inicialmente a reação de transmetalação do telureto Z-vinílico 

(RC=CTeBu) com o PdCl2,57, , ,58 59 60 originaria uma espécie orgânica de paládio (II) R1C=CPd(II)Cl. 

Tal espécie, por dissociação de um íon Cl- e posterior coordenação com um ânion acetilo da espécie 

orgânica de cobre (I), R1C≡CCu,18,19 formaria uma nova espécie de paládio (II), RC=CPd(II)C≡CR1. 

Esta, por reação de eliminação redutiva,1-4 formaria o eníno de interesse (RC=C-C≡CR1) e paládio 

elementar,61 que não poderia ser reutilizado na reação, tornando o processo estequiométrico em 

relação ao PdCl2. 

 Como a formação de dibutil ditelureto (BuTeTeBu) e de dibutil telureto (BuTeBu), 

subprodutos tipicamente formados nas reações de transmetalação de teluretos orgânicos,60,62 foi 

praticamente desprezível após a finalização das reações de alquinilação (Tabelas 02 a 05), podemos 

inferir que tanto o BuTeTeBu quanto o BuTeBu, podem estar coordenando ao paládio elementar 

formado no meio reacional (Esquema 27), resultando em complexos inorgânicos contendo telúrio e 

paládio.63 Estes complexos constituiriam o corpo de fundo de coloração preta formado em todas as 

reações realizadas. 

Na tentativa de esclarecer a composição de tal corpo de fundo de coloração preta, a realização 

de microanálise do mesmo indicou a presença de carbono e hidrogênio, ao passo que a análise por 

espectrometria de chama indicou a presença de Pd, Te e Cu. 

                                            
57 Uemura, S.; Takahashi, H.; Ohe, K. J. Organomet. Chem. 1992, 423, C9-C12. 
58 Nishibayashi, Y.; Cho, C. S.; Uemura, S. J. Organomet. Chem. 1996, 507, 197. 
59 Nishibayashi, Y.; Cho, C. S.; Ohe, K.; Uemura, S. J. Organomet. Chem. 1996, 526, 335. 
60 Raminelli, C.; Prechtl, M. H. G.; Santos, L. S.; Eberlin, M. N.; Comasseto, J. V. Organometallics 2004, 23, 3990. 
61 Tsuji, J. Em Palladium Reagents and Catalysts - Innovations in Organic Synthesis; John Wiley & Sons: Chilchester, 
1995, p 1-560 
62 Inoue, T.; Atarashi. Y.; Kambe, N.; Ogawa, A.; Sonoda, N. Synlett 1995, 5, 209. 
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O excesso de alcino terminal em relação ao telureto Z-vinílico nas reações apresentadas nas 

Tabelas 02 a 05, pode ser justificado devido à reação secundária de homoacoplamento alcino-

alcino,5,61 que leva a formação de diínos detectados como subprodutos em todas as reações executadas 

(Esquema 28). 

Esquema 28 

Cu2 R1

 2 [Et3NH]I

H 2 R1

2 CuI, 2 Et3N

PdCl2

PdR1 R1

+

2 CuCl

Eliminação
Redutiva

   Pdo

R1R1

+

 

 Como pode ser visto no Esquema 28, a reação de homoacoplamento alcino-alcino, poderia 

ocorrer através de reações de transmetação entre espécies orgânicas de cobre (I), R1C≡CCu,18,19 e 

PdCl2, levando à formação do intermediário de paládio (II), R1C≡CPd(II)C≡CR1, o qual por reação de 

eliminação redutiva formaria o diíno R1C≡CC≡CR1 e novamente paládio elementar.5,61 

 Ainda que o sucesso da reação de alquinilação de teluretos esteja diretamente relacionado ao 

uso de altas quantidades dos sais de paládio e de cobre, o que consiste em uma desvantagem, tendo em 

vista o alto custo dos reagentes de paládio, somos obrigados a destacar a potencialidade desta reação 

de acoplamento, devido a sua alta estereoseletividade, conduzindo à formação exclusiva de eninos com 

configurações Z. 

 Tendo em vista a grande importância das reações estereoseletivas em síntese orgânica17,23,27,64 e 

tendo como base reações de alquinilação de teluretos, reportadas em trabalhos recentemente 

publicados,39-43 que não fazem uso do sal de cobre (I), decidimos dar continuidade ao estudo 

apresentado nas Tabelas 02 a 05, explorando a influência das quantidades do PdCl2 na ausência de 

CuI, inicialmente, executando reações de acoplamento entre o telureto 1a e o alcino 2a, variando as 

quantidades de PdCl2, sendo os resultados apresentados na Tabela 06. 
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Tabela 06: Influência da quantidade de PdCl2 na ausência de CuI na reação de acoplamento do 

telureto Z-vinílico 1a com o alcino terminal 2a. 

(1 mmol)
2)

Et3N (2 mmol), N2, t.a., 12 horas

       PdCl2, MeOH (5 mL) 1)

3a
1a

N2, t.a., 15 min
TeBu

OSi
H n-C5H11

OSi
n-C5H11(0,5 mmol)

2a

 

Experimento PdCl2 (mol%) Conversão de 1a em 3a (%)a

1 20 18 

2 40 56 

3 100 >99 
aDeterminada por cromatografia gasosa após finalização da reação. 

 Através das conversões de 1a em 3a apresentadas na Tabela 06, verificamos que a ausência de 

CuI não foi um fator limitante para o sucesso da reação de alquinilação do telureto 1a, que mostrou-se 

dependente das quantidades de PdCl2 empregadas, ou seja, as conversões de 1a em 3a aumentam de 18 

para >99% quando aumentamos as quantidades de PdCl2 de 20 para 100 mol%. 

 Na tentativa de racionalizar a influência de um alcino terminal aromático sobre o curso da 

reação de alquinilação realizada na ausência de CuI, o telureto 1a foi submetido a reações de 

acoplamento com o alcino 2b, variando-se as quantidades de PdCl2, sendo os resultados apresentados 

na Tabela 07. 

Tabela 07: Influência da quantidade de PdCl2 na ausência de CuI na reação de acoplamento do 

telureto Z-vinílico 1a com o alcino terminal 2b. 

(1 mmol)

2)

Et3N (2 mmol), N2, t.a., 12 horas

       PdCl2, MeOH (5 mL) 1)

3b
1a

N2, t.a., 15 min
TeBu

OSi

H

OSi
(0,5 mmol)

2b

 

Experimento PdCl2 (mol%) Conversão de 1a em 3b (%)a

1 20 24 

2 40 58 

3 100 98 
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aDeterminada por cromatografia gasosa após finalização da reação. 



 As conversões apresentadas na Tabela 07 são similares às conversões apresentadas na Tabela 

06, ou seja, observamos que a ausência de CuI não foi um fator limitante para o sucesso da reação de 

acoplamento do telureto 1a com o alcino aromático 2b. Por outro lado, tal reação mostrou-se 

dependente das quantidades de PdCl2 empregadas, ou seja, as conversões de 1a em 3b aumentam de 

24 para 98% quando aumentamos as quantidades de PdCl2 de 20 para 100 mol%. 

 Na tentativa de explorar a reatividade de um telureto Z-vinílico aromático frente à reação de 

alquinilação realizada na ausência de CuI, o telureto 1b foi submetido a reações de acoplamento com o 

alcino 2a, variando-se as quantidades de PdCl2, sendo os resultados apresentados na Tabela 08. 

Tabela 08: Influência da quantidade de PdCl2 na ausência de CuI na reação de acoplamento do 

telureto Z-vinílico 1b com o alcino terminal 2a. 

(1 mmol)
2)

Et3N (2 mmol), N2, t.a., 6 horas

       PdCl2, MeOH (5 mL) 1)

3c
1b

N2, t.a., 15 min
TeBu

H n-C5H11
n-C5H11(0,5 mmol)

2a

 

Experimento PdCl2 (mol%) Conversão de 1b em 3c (%)a

1 20 22 

2 40 54 

3 100 >99 
aDeterminada por cromatografia gasosa após finalização da reação. 

 Através das conversões de 1b em 3c apresentadas na Tabela 08, verificamos que a ausência de 

CuI não foi um fator limitante para o sucesso da reação de alquinilação do telureto 1b, que mostrou-se 

dependente das quantidades de PdCl2 empregadas. Adicionalmente, através do Experimento 3, 

realizado usando 100 mol% de PdCl2, 1 mmol do telureto 1b, 2 mmol do alcino 2a, 4 mmol de 

trietilamina e 10 mL de metanol, o enino 3c foi obtido em uma conversão maior que 99% e em um 

rendimento isolado de apenas 75%, devido provavelmente à formação de subprodutos não 

caracterizados. 

 Ampliando nossos estudos sobre a reação de alquinilação realizada na ausência de CuI, o 

telureto 1b foi submetido a reações de acoplamento com o alcino 2b, variando-se as quantidades de 

PdCl2, sendo os resultados apresentados na Tabela 09. 
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Tabela 09: Influência da quantidade de PdCl2 na ausência de CuI na reação de acoplamento do 

telureto Z-vinílico 1b com o alcino terminal 2b. 

(1 mmol)

2)

Et3N (2 mmol), N2, t.a., 6 horas

       PdCl2, MeOH (5 mL) 1)

3d
1b

N2, t.a., 15 min
TeBu

H
(0,5 mmol)

2b

 

Experimento PdCl2 (mol%) Conversão de 1b em 3d (%)a

1 20 27 

2 40 62 

3 100 >99 
aDeterminada por cromatografia gasosa após finalização da reação. 

 As conversões apresentadas na Tabela 09 confirmam que a ausência de CuI não é um fator 

limitante para o sucesso da reação de alquinilação do telureto 1b. Por outro lado, tal reação mostrou-se 

dependente das quantidades de PdCl2 empregadas, ou seja, as conversões de 1b em 3d aumentam de 

27 para >99% quando aumentamos as quantidades de PdCl2 de 20 para 100 mol%. 

 Através das reações apresentadas nas Tabelas 06 a 09, podemos inferir que o CuI não 

influencia significamente o curso da reação de alquinilação de teluretos, ou seja, tal reação não ocorre 

necessariamente fazendo uso da espécie orgânica de cobre (I), R1C≡CCu,18,19 como apresentado no 

mecanismo do Esquema 27. Por outro lado, a reação de alquinilação de teluretos, quando realizada na 

ausência de CuI, conduz à formação de alguns subprodutos, os quais não foram caracterizados. 

Adicionalmente, constatamos que a quantidade de PdCl2 empregada continuou influenciando 

significativamente o sucesso das reações. 

 Ainda, vale ressaltar que as reações apresentadas nas Tabelas 06 a 09, apresentaram como 

subproduto diínos e corpo de fundo de coloração preta. Tendo em vista estas informações e tendo em 

mente o mecanismo apresentado no Esquema 27, foi proposto um mecanismo para a reação de 

alquinilação de teluretos mediada por PdCl2 na ausência de CuI, capaz de racionalizar a formação de 

diínos e indiretamente explicar a formação de corpo de fundo nas reações realizadas (Esquema 29). 
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Esquema 29 

R TeBu
PdCl2 R PdCl + BuTeCl

+

R

R1

+   Pdo

Enino de configuração Z 

[Et3NH]Cl
R1n H

PdCl2 + Et3N

R1 R1

Subproduto

R Pd

R1

R1Pd
n

R1ClPd
(n-1)

 

 De acordo com o mecanismo proposto no Esquema 29, a reação de trasmetalação do telureto 

(RC=CTeBu) com o PdCl2,57-60 resultaria na espécie de paládio (II), RC=CPdCl. Simultaneamente, 

como fonte de íons acetileto, propomos a formação de Pd(C≡CR1)n, através da reação de PdCl2 com o 

alcino terminal na presença de trietilamina. Considerando, uma reação entre RC=CPdCl e 

Pd(C≡CR1)n, ou seja, considerando a ocorrência de dissocição de um Cl- da espécie de paládio (II), 

RC=CPdCl, e posterior coordenação com um ânion acetileto proveniente do Pd(C≡CR1)n, teríamos a 

formação de uma nova espécie de paládio (II), RC=CPd(II)C≡CR1, que poderia sofrer reação e 

eliminação redutiva1-4 formando o enino de configuração Z (RC=CC≡CR1) e paládio elementar.61 

Adicionalmente, a espécie ClPd(C≡CR1)(n-1), gerada no meio reacional, poderia conduzir à formação 

de R1C≡CC≡CR1 por reação de eliminação redutiva. 

 Através do mecanismo proposto no Esquema 29, explicamos a formação de diínos como 

subprodutos nas reações realizadas. Adicionalmente, o paládio elementar, também formado no meio 

reacional (Esquema 29), como já mencionado anteriormente, poderia formar complexos com 

BuTeTeBu e BuTeBu, uma vez que apenas quantidades desprezíveis destes subprodutos foram 

formadas nas reações apresentadas nas Tabelas 06 a 09. 

 Considerando a formação de paládio elementar nas reações apresentadas nas Tabelas 02 a 09, 

através de mecanismos delineados nos Esquemas 27 e 29, decidimos realizar a reação de alquinilação 

de teluretos Z-vinílicos usando apenas 10 mol% de PdCl2, porém, na presença de um agente oxidante 

ou aditivo, capaz de reoxidar o paládio elementar formado, gerando o íon de paládio (II) inicialmente 

introduzido no sistema. Tal processo poderia ser usado na construção de sistemas enínicos usando 

quantidades catalíticas de PdCl2. 
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Visando a escolha de um agente oxidante ou aditivo apropriado, a reação de acoplamento entre 

o telureto Z-vinílico 1b e o alcino terminal 2a foi realizada usando PdCl2 em quantidade catalítica, 

usando metanol como solvente e trietilamina como base, a temperatura ambiente e sob atmosfera 

inerte, sendo respeitada a agitação da mistura constituída por PdCl2, agente oxidante ou aditivo, 

metanol e o telureto Z-vinílico 1b por 15 minutos, antes da adição do alcino terminal 2a e da 

trietilamina, sendo os resultados apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10: Influência do agente oxidante ou aditivo na reação de acoplamento do telureto Z-vinílico 

1b com o alcino terminal 2a, fazendo uso de quantidade catalítica de PdCl2. 

(2 mmol)
2)

Et3N (4 mmol), N2, t.a., 1-24 horas

       PdCl2 (10 mol%) 1)

3c
1b

 MeOH (10 mL), N2, t.a., 15 min
TeBu

H n-C5H11 n-C5H11(1 mmol)
2a

Agente oxidante ou aditivo (2 mmol)

 

Experimento Agente oxidante ou aditivo Tempo (h)g Conversão de 1b em 3c (%)h

1a K2S2O8 1 80 

2b CH3COOAg 3 12 

3 FeCl3 1 25 

4 CuI 1 24 

5 ZnCl2 1 11 

6 CuCl2 24 91 

7c CuCl2 24 94 

8d CuCl2 24 90 

9e CuCl2 24 71 

10f CuCl2 24 93 
aExecutado sendo o K2S2O8 adicionado após o PdCl2, não sendo flambado sob fluxo de nitrogênio. bRealizado na ausência 
de luz, sendo o CH3COOAg dicionado após o PdCl2, não sendo flambado sob fluxo de nitrogênio. cExecutado usando 4 
mmol de CuCl2. dRealizado usando 20 mol% de PdCl2. eOs solventes empregados foram DMF/THF (6mL/6mL). 
fExecutado sob condições anidras na ausência de atmosfera inerte, sem agitação por 15 minutos entre a adição dos 
reagentes e usando 1,1mmol do alcino 2a, sendo 3c obtido em 63% de rendimento isolado. gDeterminado por C.G., porém, 
sendo as reações interrompidas em tempo máximo de 24 horas. hDeterminada por cromatografia gasosa após finalização 
da reação. 

Todas as reações apresentadas na Tabela 10 foram monitoradas por cromatografia gasosa 

(C.G.), sendo mantidas sob agitação até os valores das conversões de 1b em 3c não aumentarem ou até 

no máximo 24 horas. 
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De acordo com a Tabela 10, usando K2S2O4 como agente oxidante, obtivemos uma conversão 

de 1b em 3c de 80% em 1 hora de reação (Experimento 1). Neste experimento o K2S2O4 foi 

introduzido no sistema após o PdCl2, não sendo submetido à secagem através de aquecimento sob 

fluxo de gás nitrogênio. 

Na procura por conversões totais do material de partida 1b no produto de interesse 3c, foram 

testados como agentes oxidantes ou aditivos, CH3COOAg, FeCl3, CuI e ZnCl2. Porém, conversões de 

1b em 3c inferiores a 30% foram obtidas em tempos de reação inferiores a 3 horas (Experimentos 2-

5). Vale ressaltar que a reação que faz uso de CH3COOAg foi realizada na ausência de luz, sendo tal 

reagente introduzido no sistema após o PdCl2, não sendo submetido a nenhum processo de secagem 

(Experimento 2). 

Ainda na procura por um agente oxidante adequado para a reação de alquinilação de teluretos 

Z-vinílicos, empregamos CuCl2 (2 mmol) sendo a conversão de 1b em 3c de 91% em 24 horas de 

reação (Experimento 6). Visando uma conversão ainda maior, aumentamos a quantidade do CuCl2 

para 4 mmol, porém, não observamos aumento significativo na conversão de 1b em 3c, sendo igual a 

94% no mesmo tempo de reação (Experimento 7). Decidimos então, aumentar a quantidade de PdCl2 

para 20 mol% na presença de CuCl2 (2 mmol), sendo a conversão de 1b em 3c de 90% em 24 horas 

(Experimento 8). Variando o solvente, ou seja, usando uma mistura de solventes constituída por 

DMF/THF (6 mL/6 mL), no lugar de metanol, a conversão de 1b em 3c caiu drasticamente para 71% 

novamente em 24 horas de reação (Experimento 9). 

Finalmente, empregando CuCl2 como agente oxidante, realizamos a reação de alquinilação 

apresentada no Experimento 10 (Tabela 10), sob condições anidras na ausência de atmosfera inerte, 

sem agitação por 15 minutos entre a adição dos reagentes e empregando 1,1 mmol do alcino terminal 

2a, resultando no enino 3c em conversão de 93% e em rendimento isolado de 63%. 

A boa conversão de 93% observada para a reação do Experimento 10 (Tabela 10), mostra que 

atmosfera inerte, bem como, agitação por 15 minutos entre a adição dos reagentes são desnecessárias. 

Para confirmar este fato, a reação realizada no Experimento 5 da Tabela 4, que emprega o telureto 1b 

e alcino terminal 2a na presença de quantidades estequiométricas de PdCl2 e de CuI, foi repetida na 

ausência de atmosfera de nitrogênio e sem agitação por 15 minutos entre a adição dos reagentes, 

resultando no enino 3c em conversão >99% e em rendimento de 93%, idênticos aos resultados 

previamente obtidos e apresentados no Experimento 5 da Tabela 4, confirmando que tanto atmosfera 

inerte quanto agitação por 15 minutos entre a adição dos reagentes são desnecessárias para o sucesso 

da reação de alquinilação de teluretos. 

 Em vista dos resultados obtidos, as condições experimentais usadas na reação apresentada no 

Experimento 10 (Tabela 10) foram expandidas para a síntese dos eninos 3a-d (Tabela 11). 



Tabela 11: Reação de acoplamento entre os teluretos Z-vinílicos 1a,b e os alcinos terminais 2a,b 

usando PdCl2 em quantidade catalítica e excesso de CuCl2 na presença de ar. 

R TeBu

PdCl2 (10 mol%)
CuCl2 (2 mmol), H R1

1
2

Et3N (4 mmol), MeOH (10 mL), t.a.(1 mmol)

R

R1
3

 

Experimento R R1 Produto Tempo de 

reação (h) 

Rendimento 

(%)a

1             1a n-C5H11   2a 

(1,1 mmol) 

 

3a 

24 47 

2              1a Ph   2b 

(1,1 mmol) 

 

3b 

24 30 

3 Ph   1b n-C5H11   2a 

(1,1 mmol) 

 

3c 

24 63 

4 Ph   1b Ph   2b 

(1,1 mmol) 

 

3d 

24 58 

5b             1a n-C5H11   2a 

(2 mmol) 

 

3a 

48 68 

6              1a Ph   2b 

(2 mmol) 

 

3b 

48 40 

7c Ph   1b n-C5H11   2a 

(2 mmol) 

 

3c 

36 82 

8 Ph   1b Ph   2b 

(2 mmol) 

 

3d 

40 79 

n-
OSi

C5H11OSi

OSi
Ph
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aRendimentos isolados. bO homoacoplamento alcino-alcino foi obtido em rendimento de 33%. cO composto 3c não foi 

obtido quando a reação foi realizada sem PdCl2.  

 De acordo com os Experimentos 1-4 (Tabela 11), usando 1,1 mmol dos alcinos terminais 2a,b 

em 24 horas de reação, os rendimentos obtidos nas preparações dos eninos 3a-d variaram de 30 a 63%. 

No entanto, quando repetimos as reações usando 2 mmol dos alcinos terminais 2a,b aumentando os 

tempos de reação (30-48 horas), os eninos 3a-d foram obtidos em rendimentos substancialmente 

maiores que variaram de 40 a 82% Experimentos 5-8 (Tabela 11). 

OSi

C5H11n-

Ph

n-
OSi

C5H11OSi

OSi
PhOSi

C5H11n-

Ph
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 De acordo com o Experimento 5 (Tabela 11), na reação de formação do enino 3a obtido em 

rendimento de 68%, o produto de homoacoplamento alcino-alcino (H11C5C≡CC≡CC5H11) foi isolado 

em rendimento de 33%. Tendo em vista que ambos os alcinos 2a,b foram parcialmente convertidos em 

seus respectivos diínos como subprodutos da reação desenvolvida (Tabela 11). O emprego de excesso 

(2 mmol) dos alcinos terminais 2a,b nas reações de alquinilação dos teluretos 1a,b, apresentadas nos 

Experimentos 5-8 (Tabela 11), explica parcialmente a formação dos eninos 3a-d em rendimentos 

substancialmente maiores. 

Na tentativa de confirmar que o emprego de PdCl2 em quantidade catalítica de 10 mol% é 

fundamental para o sucesso da reação de formação do enino 3c (Experimento 7, Tabela 11), quando 

repetimos tal reação na ausência de PdCl2, o composto 3c não foi obtido mesmo após 72 horas de 

reação, sendo o telureto de partida 1b recuperado, porém, sendo observada a formação do produto de 

homoacoplamento alcino-alcino (H11C5C≡CC≡CC5H11) em rendimento isolado de 81%. 

Como em todas as outras reações de alquinilação que constituem nossos estudos preliminares, a 

reação representada pelos Experimentos 5-8 da Tabela 11 foi altamente estereoseletiva, resultando 

em sistemas enínicos com total retenção da configuração Z presente nos teluretos de partida. A 

estereoquímica dos produtos foi facilmente determinada por análise dos seus espectros de RMN de H1, 

os quais revelam que os hidrogênios olefínicos dos eninos sintetizados entram em ressonância entre 

5,36 e 6,70 ppm, acoplando entre si com valores de constante de acoplameto (J) que estão na faixa de 

10,7 a 12,0 Hz, ou seja, valores típicos para hidrogênios olefínicos cis.65

Com relação à nova reação de alquinilação desenvolvida (Experimentos 5-8, Tabela 11), 

algumas características devem ser ainda enfatizadas, ou seja, a utilização de trietilamina é fator 

limitante para o sucesso da reação. Adicionalmente, a microanálise de um precipitado preto formado 

durante a reação indicou a presença de carbono e hidrogênio, bem como, a análise por espectrometria 

de chama apontou a presença de Pd, Te e Cu. Ainda, dibutil telureto foi extraído do precipitado preto 

formado após agitação com acetato de etila por 48 horas, sendo sua procedência esclarecida, quando 

submetemos dibutil ditelureto às condições reacionais de acoplamento (Tabela 11) na ausência de um 

alcino, resultando em dibutil telureto. 

Um possível mecanismo que acomoda as observações experimentais acerca da reação de 

acoplamento (Tabela 11) é ilustrado pelo ciclo catalítico do Esquema 30. 

 

 

 
 

65 Silverstein, R. M.; Webster, F. X. Em Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos; LTC – Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A.: Rio de Janeiro, 2000, Tradução da 6a Edição da Lingua Inglesa, p 1-460. 



Esquema 30 
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 O ciclo catalítico apresentado no Esquema 30 foi proposto com base na literatura.57-59 Desta 

maneira, em sua primeira etapa, consideramos a coordenação de PdCl2 com duas moléculas do 1 

formando o complexo A.57-59, ,66 67 Em seguida, após a dissociação de um dos teluretos ocorreria a 

complexação com Et3N, formando o complexo B que, de acordo com a literatura,58 deve aumentar a 

velocidade da reação de transmetalação entre Te-Pd,57-59 promovendo a formação da espécie 

intermediária C. Nesta etapa ocorreria a formação de espécies orgânicas que contém telúrio, bem como 

a formação de telúrio elementar. A espécie intermediária C, por reação com o alcino terminal na 

presença de Et3N resultaria na espécie de paládio D. Esta espécie, por reação de eliminação redutiva, 

formaria o enino 3 e paládio elementar. O paládio elementar poderia ser reoxidado a paládio (II) na 

presença de CuCl2, em acordo com a reação de Waker.61 

Embora a oxidação de paládio (0) a paládio (II) por CuCl2 seja um processo não favorecido do 

ponto de vista termodinâmico (Keq = 10-28,2), a utilização de excesso do sal de cobre (II) pode favorecer 

o processo de oxidação de paládio elementar aumentando relativamente a concentração de íons paládio 

(II) no meio de reação.61 Tal processo de oxidação pode estar relacionado aos longos tempos das 

reações de acoplamento apresentadas nos Experimentos 5-8 (Tabela 11). 

                                            
66 Drake, J. E.; Yang, J.; Khalid, A.; Srivastava, V.; Singh, A. K. Inorg. Chem. Acta 1997, 254, 57. 
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67 Oilunkaniemi, R.; Komulainen, J.; Laitinen, R. S.; Ahlgrén, M.; Pursiainen, J. J. Organomet. Chem. 1998, 571, 129. 



 Na tentativa de validar o ciclo catalítico proposto no Esquema 30 por evidências 

experimentais, iniciamos uma colaboração com o grupo de pesquisas do Prof. Dr. Marcos N. Eberlin 

da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, com intuito de investigar a reação de 

acoplamento entre teluretos e alcinos catalisada por PdCl2, através de espectrometria de massas, em 

específico por técnica de ionização à pressão atmosférica (API), conhecida por ionização por 

eletroespray (ESI).68

 Tal técnica de ionização por eletroespray (ESI),68 pode ser considerada uma ferramenta de 

grande utilidade para o estabelecimento de mecanismos de reação,69 uma vez que permite a 

transferência de íons e moléculas neutras diretamente do meio reacional para a fase gasosa, 

possibilitando medidas de espectrometria de massas, ou seja, análises de ESI-MS e ESI-MS/MS. 

 Em nosso estudo60 vizando “pescar” intermediários catiônicos contendo Pd e Te, envolvidos na 

reação de acoplamento entre o telureto 1b e o alcino 2a, realizada de acordo com o Experimento 7 

(Tabela 11), empregamos a técnica de ionização por eletroespray (ESI) operando no modo positivo, 

sendo adquirido após 1 hora de reação o seguinte espectro de ESI(+)-MS (Figura 14). 
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Figura 14: Espectro de ESI(+)-MS obtido após 1 hora de reação entre 1b e 2a usando as condições de 

acoplamento apresentadas nos Experimentos 5-8 (Tabela 11). 

                                            
68 Electrospray Ionization Mass Spectrometry - Fundamentals Instrumentation & applications, Cole, R. B., Ed.; John 
Wiley & Sons: New York, 1997. 
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69 Meurer, E. C.; Santos, L. S.; Pilli, R. A.; Eberlin, M. N. Org. Lett. 2003, 5, 1391. 
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 A reação estudada foi monitorada por análise de ESI-(+)-MS até a 36a hora, sendo os padrões 

isotópicos de todos os íons detectados comparados com os padrões isotópicos calculados para as 

espécies sugeridas, em especial aquelas contendo os elementos multi-isotópicos Te, Pd e Cu, não 

esquecendo que as razões m/z reportadas foram referentes aos isótopos mais abundantes. 

 Desta maneira, com relação ao espectro apresentado na Figura 14, algumas espécies catiônicas 

foram detectadas, dentre as quais o íon com m/z 323 que provavelmente é um aduto formado entre o 

telureto de partida 1b protonado e metanol, [1bH + MeOH]+. O espectro de ESI(+)-MS/MS mostra 

que [1bH + MeOH]+ dissocia por perda de MeOH, dando 1bH+ com m/z 291 que, por subseqüente 

perda de butano (Bu) forma o íon com m/z 233 (PhCH=CHTe+). O íon com m/z 233 é por isso 

provavelmente derivado de [1bH + MeOH]+ com m/z 323, através de um processo de dissociação por 

colisão induzida (CID) gerado na fonte de eletroespray. Contudo, tal processo não pôde ser 

minimizado quando tentamos detectar íons com energias cinéticas relativamente baixas, devido às 

fracas interações presentes na espécie [1bH + MeOH]+. O íon com m/z 347 foi identificado como [1b 

+ Bu]+. Seu espectro de ESI-(+)-MS/MS mostrou dissociação por perda seqüencial de buteno e butano 

que resultaram no íon com m/z 233 (PhCH=CHTe+). Estes íons foram também detectados no espectro 

de ESI(+)-MS da solução contendo somente 1b e MeOH. 

 Os dados mais relevantes para a validação do ciclo catalítico proposto (Esquema 30) foram a 

detecção dos complexos intermediários catiônicos 4 com m/z 717, 5 com m/z 499 e 6 com m/z 627 

(Figura 14), os quais contém Pd e Te. Tais cátions foram gerados em solução provavelmente a partir 

de suas espécies neutras, através de um processo semelhante ao que segue: LnPdCl2 → LnPdCl+ + Cl-

.70,71

 Para caracterizar a estrutura dos complexos intermediários catiônicos de paládio (II) 4-6, 

experimentos de ESI(+)-MS/MS foram executados (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70 Ripa, L.; Hallberg, A. J. Org. Chem. 1996, 61, 7147. 
71 Aramendía, M. A.; Lafont, F. J. Org. Chem. 1999, 64, 3592. 
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Figura 15: Espectros de ESI(+)-MS/MS para os intermediários 5 (m/z 499), 6 (m/z 627) e 4 (m/z 717) 

obtidos usando baixa energia de dissociação por colisão induzida (CID) (aproximadamente 15 eV). 

De acordo com a Figura 15, o íon 5 (Figura 15a) foi dissociado pela perda de buteno neutro 

para resultar no complexo de Te contendo um hidreto com m/z 443 que então perde fenilacetileno. O 

intermediário 6 com m/z 627 (Figura 15b) decompõe principalmente pela perda de Cl-Pd-CH=CHPh 

(ver intermediário C, Esquema 30) para formar um íon com m/z 327, que dissocia pela perda de HCl 

gerando 1bH+ com m/z 291, que subseqüentemente perde butano resultando em m/z 233. O íon 4 com 

m/z 717 (Figura 15c) mostrou uma característica rota de CID, perdendo 1a neutro (PhCH=CHTeBu) 

par formar um íon com m/z 431. O íon com m/z 499 sofre dissociação para um íon com m/z 341, como 

pode ser visto na Figura 15a. 

Adicionalmente, a formação dos intermediários catiônicos 4 e 5 observada por ESI, sugere a 

existência de um equilíbrio entre estas duas espécies quando em solução. Tal equilíbrio, governaria o 

processo de transmetalação Te-Pd (Figura 16; note que 4 e 5 são apresentados em suas formas 

catiônicas LnPdCl+ e neutras LnPdCl2). 
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Figura 16: Mecanismo proposto para a geração de um equilíbrio em solução para as espécies 

intermediárias que contém Pd e Te. 

A espécie BuTeCl atua como um ligante que estabiliza 4, que é formado por coordenação de 

duas moléculas do telureto 1b com o PdCl2
58 seguida por transmetalação.57-59 Considerando o fato de 

que as intensidades relativas dos cátions 4 e 5 permaneceram constantes ao longo de 36 horas de 

reação, de acordo com o monitoramento por ESI-(+)-MS, o equilíbrio que envolve a coordenação e 

dissociação de ligantes entre 4 e 5 é provavelmente dinâmico (Figura 16). Por outro lado, o 

mecanismo que leva a formação do cátion 6 não é diretamente racionalizado. No entanto, uma possível 

rota que conduziria a 6 envolve a espécie 5 e um processo de coordenação e dissociação de ligantes, 

em que a “troca” de 1b por [1b + Bu]+ e posterior complexação com HCl neutro presente no meio, 

resultaria na espécie 6 (Figura 16). 
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Do ponto de vista estrutural, o intermediário catiônico de paládio (II) 6 (m/z 627) é bastante 

interessante quando consideramos as “interações” existentes entre o paládio e seus ligantes, sendo 

apresentadas na Figura 17. 
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Figura 17: Complexo catiônico de paládio (II) 6 (m/z 627) e interações existentes entre o paládio (II) e 

os ligantes orgânicos. 

Na tentativa de racionalizar a relativa estabilidade do complexo intermediário 6 (m/z 627) 

(Figura 17), podemos considerar as coordenações do Pd2+ com o íon Cl-, bem como, com o HCl 

neutro. Adicionalmente, o grupo estirila poderia se manter coordenado ao paládio, através de uma 

interação σ entre o seu orbital sp2 preenchido e o orbital dx2-y2 vazio do metal, aumentando desta 

maneira a densidade eletrônica sobre o mesmo. Simultaneamente, a olefina catiônica PhC=CTeBu2
+ 

estaria coordenada ao Pd2+, por meio de uma interação σ envolvendo o seu orbital molecular π ligante 

rico em elétrons e novamente o orbital dx2-y2 vazio do metal, aumentando ainda mais a densidade 

eletrônica sobre o paládio, que perderia elétrons estabilizando o arranjo estrutural proposto, através de 

retrodoação π entre o seu orbital dxy preenchido e o orbital molecular π* antiligante vazio da olefina.1-

4,14
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Adicionalmente, os intermediários de paládio (II) 4 e 5 apresentam “interações” paládio 

ligantes facilmente racionalizáveis, sendo apresentadas na Figura 18. 

     Intermediário 4
 em sua forma neutra

Orbital dx2-y2 vazio

Orbital sp2 
preenchido

Interação σPd2+

     Intermediário 5
 em sua forma neutra

Cl

Cl..............

Ph

Pd2+

Cl..............

Ph Te
Bu... .

Ph

Pd2+....Te
Bu

Ph Te
Bu....

 

Figura 18: Intermediários de paládio (II) 4 e 5 em suas formas neutras e interação entre o paládio (II) 

e o carbânion estirila (PhCH=CH-). 

Nas espécies 4 e 5 apresentadas na Figura 18, suas estabilidades podem estar sendo 

moduladas, através das coordenações entre o Pd2+ e as espécies orgânicas de telúrio, bem como, entre 

o Pd2+ e o íon cloreto. Adicionalmente, como já apresentado na Figura 17, o carbânion estirila estaria 

coordenado ao Pd2+, tanto em 4 quanto em 5, através de uma interação σ entre o seu orbital sp2 

preenchido e o orbital dx2-y2 vazio do metal, conduzindo a um aumento na densidade eletrônica sobre 

o cátion.1-4,14
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Novamente com relação aos experimentos de espectrometria de massas, intermediários 

organocobre foram também identificados por ESI-MS (Figura 19) e caracterizados pelo padrão 

isotópico do Cu e por ESI-MS/MS. Assim, suas prováveis constituições são mostradas no espectro da 

Figura 19. 

 

 

925

580

542

444

233
309

347
323

[Cu(C7H11)4 + H]+

[Cu2(C7H11)4Cl + H]+

[Cu(C7H11)4Cl + H + Et3N]+

[Cu2(C7H11)8Cl + 2H]+

Figura 19: Espectro de ESI(+)-MS adquirido após 18 horas de reação entre 1b e 2a usando as 

condições de acoplamento dos Experimentos 5-8 (Tabela 11). 

Com base nos experimentos de ESI(+)-MS e ESI(+)-MS/MS realizados envolvendo a reação de 

alquinilação de teluretos desenvolvida (Experimento 2, Tabela 11), um mecanismo expandido, em 

relação ao mecanismo apresentado no Esquema 30, foi proposto sendo apresentado no Esquema 31. 
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Esquema 31 

2 Teo

 
2 HCl

     5

+
Pd

Ph

TePh
Bu

     4

TePh
Bu

Pd

Ph

Te
Bu

Cl

+

(C)

R PdCl

R1 CuCl
BuTeCl
   
O2

1/2 O2 + 2 HCl

R Pd

R1

(D)

7
R1 Cu

2

      
   2 [Et3NH]Cl

2 Et3N

2 R1 H + CuCl2
BuTeBu 
 

BuTe(O)Cl

BuTeTeBu + BuTeCl3
PdCl2
CuCl2

H2O

+ +

H2O

2 CuCl

2 CuCl2

R

R1

3

Pdo

PdCl2 

2

R TeBu
1

(A)PdCl2 R TeBu

 

 De acordo com o ciclo apresentado no Esquema 31, consideramos inicialmente a formação do 

complexo A com base na literatura.57-59,66,67 Após a formação de tal complexo, por reação de 

transmetalação Te-Pd,57-59 ocorreria à formação do complexo intermediário 4. Este, por dissociação do 

ligante BuTeCl, que explica a formação de espécies orgânicas de telúrio e telúrio elementar, conduziria 

à formação do complexo intermediário 5. Tal complexo intermediário, por dissociação de um telureto 

neutro 1 e coordenção com um íon Cl-, geraria o intermediário C. Este, por reação com espécies de 

alquinil cobre, detectadas por experimentos de espectrometria de massas (Figura 19), representadas 

por 7, formaria o complexo intermediário D. Tal complexo, por reação de eliminação redutiva, 

produziria o enino de interesse 3 e paládio elementar.61 O paládio (0) formado seria reoxidado a 

paládio (II) por CuCl2 de acordo com a reação de Waker.61
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2.2. Teluretos em reações de formação de ligação carbono-carbono catalisadas por complexos de níquel 

 Tendo em vista o alto custo dos reagentes de paládio, decidimos implementar metodologias que 

fazem uso de teluretos vinílicos na construção de sistemas insaturados, empregando complexos de 

níquel como catalisadores. 

Inicialmente, inspirados por trabalho recentemente publicado por Silveira e colaboradores 

(Item 1.3),47 o qual reporta a reação de acoplamento entre teluretos bis-vinílicos e alcinos terminais 

realizada na presença de quantidades catalíticas de Ni(dppe)Cl2 e de CuI, decidimos submeter teluretos 

butil Z-vinílicos a tal reação de acoplamento. 

A utilização de teluretos butil Z-vinílicos, cuja preparação é geral, principalmente quando 

visamos o emprego de teluretos butil Z-enínicos, os quais por reação de acoplamento com alcinos 

levam a formação de sistemas Z-enediínicos, presentes em várias substâncias com atividade 

biológica,72 consistiria em um avanço para a metodologia já implementada que é restrita a síntese de 

sistemas enínicos.47

 Contudo, quando submetemos o telureto butil Z-enínico 1b ao acoplamento com o alcino 

terminal 2a, utilizando as condições de acoplamento detalhadas por Silveira e colaboradores,47 

delineadas no Esquema 32, não observamos a formação do enino de interesse (3c). 

Esquema 32 

(2 mmol)

TeBu

2) H n-C5H11

1) Ni(dppe)Cl2 (5 mol%)

dppe = Ph2PCH2CH2PPh2

CuI (5 mol%), Pirrolidina (1,5 mL)

N2, t.a., 24 horas

n-C5H11

Traços

3c
2a1b

N2, t.a., 15 min
(1 mmol)

 

 Desta maneira, demos início a um estudo exploratório visado empregar a reação de Uemura e 

colaboradores (Item 1.3),45,46 desenvolvida inicialmente para acoplamentos entre teluretos aril Z-

vinílicos e regentes de fenil e butil Grignard na presença de catalisadores de níquel (II), na construção 

de sistemas enínicos e enediínicos de configuração Z, utilizando teluretos butil Z-vinílicos ou teluretos 

butil Z-enínicos e acetiletos metálicos de acordo com o esquema reacional incluso na Tabela 12. 
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Tabela 12: Estudo exploratório para implementação da reação de acoplamento entre o telureto Z-

vinílico (1b) e acetiletos metálicos usando complexos de níquel como catalisadores.a 

1b THF (10 mL), N2, Refluxo
3c(1 mmol)

TeBu
Catalisador de Níquel

n-C5H11M
n-C5H11

 

Experimento M (metal) 

(mmol) 

Catalisador de 

Níquel (mol%) 
Temperatura Tempo 

(h) 

Rendimento 

(%)b

1 MgBr (2,5) Ni(PPh3)2Cl2 (5) Refluxo 4 70 

2 Li (2,5) Ni(PPh3)2Cl2 (5) Refluxo 3 90 

3 Li (2,5) Ni(dppe)Cl2 (5) Refluxo 3 100 

4 Li (1,5) Ni(dppe)Cl2 (5) Refluxo 3 87 

5 Li (1,5) Ni(dppe)Cl2 (1) Refluxo 24 Traços 

6 Li (2,5) Ni(dppe)Cl2 (5) Ambiente 72 Traços 
a As estruturas propostas estão de acordo com os dados analíticos. b Rendimento isolado. 

 Inicialmente, como pode ser visto na Tabela 12, usando as melhores condições reacionais 

descritas por Uemura e colaboradores,45,46 ou seja, submetendo o telureto 1b (1 mmol) a reação de 

acoplamento com o brometo de 1-heptinil magnésio (2,5 mmol),73 na presença de Ni(PPh3)2Cl2 (5 

mol%) em THF (10 mL), sob atmosfera inerte e refluxo, o enino 3c foi obtido em rendimento isolado de 

70% em 4 horas de reação (Experimento 1). Visando aumentar o rendimento obtido, a reação foi 

repetida usando um reagente organometálico mais reativo, ou seja, usando 1-heptinil lítio (2,5 mmol),73 

sendo o enino 3c obtido em rendimento isolado de 90% em 3 horas de reação (Experimento 2). 

Adicionalmente, a reação de acoplamento entre o telureto 1b (1 mmol) e 1-heptinil lítio (2,5 mmol) foi 

realizada na presença de um catalisador com fosfina bidentada, ou seja, Ni(dppe)Cl2 (5 mol%), usando 

THF (10 mL) como solvente, sob atmosfera inerte e refluxo, sendo o enino 3c obtido em rendimento 

quantitativo (100%) em 3 horas de reação (Experimento 3). Na tentativa de reduzir a quantidade do 

reagente organometálico, a reação apresentada no Experimento 3 foi repetida na presença de apenas 1,5 

mmol de 1-heptinil lítio (Experimento 4), sendo o enino 3c obtido com um rendimento considerável de 

87% em 3 horas. Porém, quando reduzimos simultaneamente as quantidades de 1-heptinil lítio para 1,5 

mmol e de Ni(dppe)Cl2 para 1 mol%, somente traços do enino 3c foram obtidos em 24 horas de refluxo 

(Experimento 5). Adicionalmente, com intuito de averiguar a influência da temperatura sobre a reação 
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de acoplamento do Experimento 3, realizamos tal reação a temperatura ambiente, sendo obtidos apenas 

traços do enino 3c mesmo em 72 horas de reação (Experimento 6). 

 Na tentativa de avaliar as possíveis aplicações, bem como, limitações da reação de acoplamento 

do Experimento 3 (Tabela 12) vários sistemas enínicos e enediinos de configuração Z foram 

sintetizados (Tabela 13).74

Tabela 13: Reação de acoplamento entre teluretos Z-vinílicos 1 e acetiletos de lítio usando 

Ni(dppe)Cl2 em quantidades catalíticas.a 

1
THF (10 mL), N2, Refluxo 3

Ni(dppe)Cl2 (5 mol%)

R1(2,5 mmol)Li

R TeBu R

R1

(1 mmol)

 

Experimento R R1 Produto Tempo de 

reação (h) 

Rendimento 

(%)b

1  

1a 
n-C5H11

 

3a 
12 Traços 

2  

1a 
Ph 

 

3b 
12 Traços 

3 Ph 

1b 
n-C5H11

 

3c 
3 100 

4 Ph 

1b 
Ph 

 

3d 
12 93 

5  

1c 
n-C5H11

 

3e 
7 100 

6  

1c 
Me3Si 

 

3f 
4 64 

7  

1d 
n-C5H11

 

3g 
5 97 

8  

1d 
 

 

3h 
5 75 

9  

1e 
n-C5H11

 

3i 
12 100 

OSi OSi

OSi OSi

NONO

NO NO

Si

n-H9C4

n-H9C4

O
Si

HO

a As estruturas propostas estão de acordo com os dados analíticos. b Rendimento isolado. 
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 Como pode ser visto na Tabela 13, os teluretos butil Z-vinílicos 1b,c e o telureto butil Z-

enínico 1d foram submetidos à reação de acoplamento com acetiletos de lítio, resultando em eninos e 

enediinos com configuração Z, em rendimentos consideráveis que variaram de 64 a 100% em tempos 

de reação de 3 a 12 horas. O rendimento modesto de 64% obtido na preparação do enino 3f pode estar 

relacionado com a labilidade do grupo protetor (TMS) presente em tal molécula. Adicionalmente, o 

telureto diênico protegido 1e, quando submetido ao acoplamento com o 1-heptinil lítio, perdeu o grupo 

protetor TMS, resultando no álcool poliinsaturado 3i em rendimento quantitativo em 12 horas de 

reação. Por outro lado, quando utilizamos o telureto butil Z-vinílico 1a, que apresenta certo grau de 

impedimento estérico no carbono adjacente à ligação dupla, somente traços dos produtos de 

acoplamento 3a e 3b foram obtidos em 12 horas de refluxo. 

 Adicionalmente, vale destacar que a configuração do composto 3g apresentado na Tabela 13, 

não pode ser determinada através de simples análise do seu espectro de RMN de 1H, uma vez que tal 

composto apresenta hidrogênios vinílicos magneticamente equivalentes, os quais entram em 

ressonância como um singleto em 5,65 ppm. Desta maneira, a configuração de 3g foi inferida por 

análise do seu espectro de IV, o qual não apresenta banda de deformação C-H fora do plano entre 980 

e 960 cm-1, com intensidade entre média e forte, característica para olefinas trans (Figura 20). Porém, 

apresenta uma banda de absorção de intensidade média em 745 cm-1, que pode ser resultante de 

deformação C-H fora do plano observada para olefinas cis (Figura 20).65,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Espectro na região do infravermelho obtido para o composto 3g (Tabela 13). 
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 Vale mencionar que o fato de termos empregado teluretos butil Z-vinílicos nas reações 

apresentadas na Tabela 13, ao invés de teluretos aril Z-vinílicos usados por Uemura e 

colaboradores,45,46 inviabilizou a formação de subprodutos oriundos de acoplamentos entre grupo aril e 

acetiletos metálicos. No entanto, não foi possível evitar a formação de subprodutos tais como diínos, 

provenientes de reação de homoacoplamento acetileto-acetileto, bem como dibutil ditelureto 

(BuTeTeBu). 

 Uma análise em termos mecanísticos da reação de acoplamento entre teluretos butil Z-vinílicos 

e acetiletos metálicos na presença de Ni(dppe)Cl2, torna-se fundamental para esclarecer o papel do 

complexo de níquel usado em quantidade catalítica, bem como para esclarecer a formação de diínos e 

de BuTeTeBu, como subprodutos. Desta maneira, em analogia com mecanismo delineado na 

literatura,45,46 foi proposto um ciclo catalítico para a reação apresentada na Tabela 13, como pode ser 

visto no Esquema 33. 

Esquema 33 

R1R1

2 MCl2 M R1

P

P

PhPh

Ph Ph

Ni
Cl

Cl

P

P

PhPh

Ph Ph

Ni

R1

R1

3

R TeBu

BuTeM

Ni R

R1

1

R

R1

M R1

P

P

PhPh

Ph Ph

Ni0

P

P

PhPh

Ph Ph

Ni

TeBu

R

P

P

PhPh

Ph Ph

 

 De acordo com o ciclo catalítico45,46 apresentado no Esquema 33, a formação do complexo de 

níquel (II) (PPh2CH2CH2PPh2)Ni(II)(C≡CR1)2 deve ocorrer através da dissociação dos cloretos do 
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complexo de níquel (II), (PPh2CH2CH2PPh2)Ni(II)Cl2, que então coordenaria com acetiletos presentes 

no meio reacional (LiC≡CR1). Em seguida, por reação de eliminação redutiva, o complexo 

(PPh2CH2CH2PPh2)Ni(C≡CR1)2 formaria o diíno R1C≡CC≡CR1, como subproduto da reação, 

liberando a espécie de níquel (0) (PPh2CH2CH2PPh2)Ni(0), responsável pela catálise. Esta espécie 

sofreria uma adição oxidativa na presença do telureto butil Z-vinílico 1 (RCH=CHTeBu), resultando 

no complexo intermediário de níquel (II), (PPh2CH2CH2PPh2)(RCH=CH)Ni(II)TeBu. Este ao perder 

um ânion butiltelurolato (BuTe-) por dissociação e após possível coordenação com um íon acetileto do 

meio, formaria um novo intermediário de níquel (II) (PPh2CH2CH2PPh2)(RCH=CH)Ni(II)C≡CR1. Tal 

complexo intermediário por reação de eliminação redutiva formaria o enino de interesse 3 

(RCH=CHC≡CR1), regenerando o complexo de níquel (0) que reiniciaria um novo ciclo. O ânion 

butiltelurolato (BuTe-), que de acordo com o Esquema 33 é liberado no meio de reação, pode ser 

responsável pela formação de BuTeTeBu durante a finalização da reação.45,46

 Vale ressaltar que a reação de acoplamento entre teluretos vinílicos e acetiletos metálicos na 

presença de complexo de Ni(II) (Tabela 13), mostrou-se extremamente sensível a umidade e oxigênio 

presentes no ar, inviabilizando a aplicação de técnicas de espectrometria de massas, na tentativa de 

validar por evidências experimentais o ciclo catalítico proposto para o processo (Esquema 33). 

Visando a síntese de sistemas enínicos funcionalizados, submetemos o telureto Z-vinílico 1f a 

reação de acoplamento empregando o 1-heptinil lítio na presença de Ni(dppe)Cl2. Contudo, foram 

observadas tanto a reação de acoplamento, quanto à reação secundária de adição do acetileto ao grupo 

éster, sendo produzido o álcool terciário 8 (Esquema 34). Para evitar tal reação secundária indesejada, 

um acetileto de zinco mais seletivo foi preparado por uma reação de transmetalação entre o acetileto de 

lítio e ZnCl2.76 A reação do reagente de zinco com 1f sob as condições de acoplamento resultou no enino 

funcionalizado 3j em 78% de rendimento. No entanto, sob as condições de acoplamento empregadas, a 

configuração do telureto vinílico Z de partida não foi mantida e 3j foi obtido como uma mistura 

diastereoisomérica das olefinas E e Z em uma razão de 95 para 5, respectivamente (Esquema 34). 
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Esquema 34 

n-C5H11Li

n-C5H11ClZn

ZnCl2 (2,5 mmol)

THF (10 mL), N2, Refluxo 3h

1f

TeBu
O

O (1 mmol)

Ni(dppe)Cl2 (5 mol%)

Ni(dppe)Cl2 (5 mol%)

THF (10 mL), N2, Refluxo 3h

(2,5 mmol)

(2,5 mmol)

8

O

O

n-C5H113j     
(E:Z / 95:5)

78%

OH
n-H11C5 2

)

n-C5H11

 

A razão de 95 para 5 entre os isômeros E e Z que constituem 3j foi determinada por análise do 

espectro de RMN de H1 obtido após a purificação do material (Figura 21). Tal razão entre isômeros 

foi ainda confirmada por análises de cromatografia gasosa (C.G.) tanto antes quanto depois da 

purificação da mistura diastereoisomérica formada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Espectro de RMN de H1 obtido para 3j (Esquema 34). 
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De acordo com a Figura 21, os hidrogênios vinílicos E entram em ressonância como um duplo 

tripleto em 6,75 ppm e como um dubleto em 6,13 ppm com constantes de acoplamento de 15,8 Hz, 

valores típicos para olefinas trans.65,75 Um dubleto de baixa intensidade em 6,01 ppm com constante de 

acoplamento de 11,4 Hz indica a presença do estereoisômero Z.65,75 

Em analogia com reações de adição 1,4 de compostos organometálicos contendo alumínio77 ou 

zircônio78 a cetonas α,β-insaturadas, catalisadas por sal de Ni(II), podemos racionalizar a isomerização 

observada para 3j (Esquema 34), considerando que o complexo de níquel (II) empregado possa estar 

catalisando uma reação de adição 1,4 do reagente de zinco ao éster α,β-insaturado 1f, seguida por 

eliminação do íon butiltelurolato (BuTe-),46 responsável pela formação de BuTeTeBu como 

subproduto. Na reação de formação de 3j também observamos a formação do subproduto de reação de 

homoacoplamento acetileto-acetileto. 

 Na tentativa de empregar a metodologia delineada no Esquema 34 na síntese de cetonas 

enínicas, o telureto funcionalizado 1g foi submetido à reação de acoplamento com acetiletos de zinco 

na presença de quantidade catalítica de Ni(dppe)Cl2, resultando nos compostos 3k e 3l, de acordo com 

o Esquema 35. 

Esquema 35 

3l: R1 = Ph; 90%. 

3k: R1 = n-C5H11; 91%; 

O

R1THF (10 mL), N2, Refluxo 18 h

ZnCl (2,5 mmol)R1

Ni(dppe)Cl2 (5 mol%)

O

TeBu

1g
(1 mmol)

 

 Como pode ser visto no Esquema 35, as cetonas enínicas 3k e 3l, foram obtidas em 

rendimentos em torno de 90% em 18 horas de reação. Estes resultados não evidenciam diferenças 

significativas com relação à reatividade dos acetiletos de zinco empregados. 

 Adicionalmente, com intuito de explorar a reatividade de teluretos aromáticos frente à reação 

de acoplamento com acetiletos metálicos na presença de complexo de níquel (II), o telureto 979 foi 

submetido à reação de acoplamento com 1-heptinil lítio na presença de Ni(dppe)Cl2 em quantidade 

catalítica, de acordo com o Esquema 36. 
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Esquema 36 

+
H11C5 C5H11

O material de partida 9
      foi recuperado.THF (10 mL), N2, Refluxo 24h

Ni(dppe)Cl2 (5mol%)
Li n-C5H11

9

O TeBu

(1 mmol)

+

(2,5 mmol)

 

 Como apresentado no Esquema 36, o telureto aromático 9 não reagiu com o 1-heptinil lítio nas 

condições de acoplamento empregadas sendo recuperado após 24 horas de refluxo. No entanto, 

observamos a formação do diíno H11C5C≡CC≡CC5H11, que sugere a formação da espécie de níquel (0) 

(PPh2CH2CH2PPh2)Ni(0), possivelmente através da formação do complexo de níquel (II) 

(PPh2CH2CH2PPh2)Ni(II)(C≡CR1)2, de acordo com a proposta mecanística delineada no Esquema 33. 

Desta maneira, a reação de adição oxidativa entre o telureto aromático 9 e a espécie de níquel (0) 

formada no meio, deve ser o fator determinante para o fracasso da reação de acoplamento apresentada 

(Esquema 36). Este resultado sugere uma menor labilidade da ligação entre o telúrio e o grupo 4-

metóxifenila, em relação à ligação Te-olefina presente nos teluretos vinílicos já apresentados. 

 Visando aumentar a labilidade da ligação Te-Ar, decidimos submeter o tricloreto de telúrio 

(IV) aromático 1080 à reação de acoplamento com 1-heptinil lítio na presença de Ni(dppe)Cl2 em 

quantidade catalítica. No entanto, observamos a formação de uma mistura complexa de substâncias 

não caracterizadas (Esquema 37). 

Esquema 37 

Mistura complexa.

THF (10 mL), N2, Refluxo, 24h

Ni(dppe)Cl2 (5mol%)
O TeCl3

10

Li n-C5H11    

  ClZn n-C5H11

11 30%

O Te n-C5H11

(1 mmol)

(2,5 mmol)

(2,5 mmol)
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 Por outro lado, diminuindo a reatividade do reagente organometálico através do emprego de um 

acetileto de zinco, foi observada a formação de um reagente de telúrio (II) 11, possivelmente através 

de reação redox46,81 delineada no Esquema 38. 

Esquema 38 

TeO Cl
Cl

C5H11

2 ClZn n-C5H11

TeO

C5H11

n-C5H11

C5H11

Reação de 
    eliminação 
             redutiva

n-

n-

n-

n-C5H11
ZnCl

TeO
Cl

Cl
Cl

..

Te n-C5H11O

11  30%

+

H11C5 C5H11

10

 

 Como pode ser visto no Esquema 38, inicialmente observamos reações de substituição dos 

ânions cloreto por acetiletos, resultando no reagente de telúrio (IV) orgânico, que por reação de 

eliminação redutiva46,81 resultaria na formação do composto de telúrio (II) 11 em 30% de rendimento, 

bem como, na formação do díino H11C5C≡CC≡CC5H11. Adicionalmente, aumentando a quantidade do 

acetileto de zinco para no mínimo 3 mmol, quando usamos 1 mmol do tricloreto de telúrio (IV) 

aromático 10, o rendimento de formação do telureto 11 poderia aumentar. 

 Na tentativa de estender a metodologia de acoplamento entre teluretos butil Z-vinílicos e 

acetiletos metálicos na presença de Ni(dppe)Cl2 em quantidade catalítica (Esquemas 34 e 35), para a 

formação de ligação entre carbonos com hibridização sp2, os teluretos Z-vinílicos 1b e 1c foram 

submetidos ao acoplamento com os cloretos de 2-furfurilzinco e 2-tienilzinco,82 respectivamente, de 

acordo com Esquema 39. 
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Esquema 39 

12b

THF (10 mL), N2,, Refluxo 48 h

Ni(dppe)Cl2 (5 mol%)

1c

1b

TeBu

N TeBuO

81%

NO

S

12a

(Z:E = 95:5)

82%

O

X = O ou S

X X Li
n-BuLi, THF, N2, -70ºC

-35ºC, 30 min-70ºC

ZnCl2, N2, -35ºC
-35ºC t.a., 15 min

X ZnCl

(2,5 mmol)   
     

(1 mmol)

(1 mmol)

 

 A reação de acoplamento entre o telureto Z-vinílico 1b e o cloreto de 2-furfurilzinco na 

presença de Ni(dppe)Cl2 (Esquema 39), resultou em 12a em um rendimento de 82% em 48 horas de 

reação, como uma mistura diastereoisomérica constituída pelos isômeros Z e E em uma proporção de 

95 para 5, respectivamente. Na tentativa de racionalizar a ocorrência de isomerização, consideramos 

como fatores determinantes o longo tempo de refluxo (48 horas) e a presença de conjugação no 

material de partida 1b. Tais fatores podem sugerir a ocorrência de dois mecanismos paralelos para a 

transformação em questão, ou seja, tal reação deve ter ocorrido por um mecanismo semelhante ao 

apresentado no Esquema 33, explicando a formação do isômero majoritário Z, ao passo que a 

formação do isômero minoritário E deve ter ocorrido por um mecanismo que envolve uma reação de 

adição do reagente de zinco a olefina conjugada do telureto 1b, catalisada por complexo de níquel (II), 

seguida por eliminação do íon butiltelurolato (BuTe-).46,77,78 Tal mecanismo foi considerado 

anteriormente na formação do enino funcionalizado 3j (Esquema 34). Ambos os mecanismos 

explicam a formação de BuTeTeBu como subproduto. 

 Adicionalmente, a reação de acoplamento entre o telureto Z-vinílico 1c e o cloreto de 2-

tienilzinco na presença de Ni(dppe)Cl2 (Esquema 39), resultou no composto 12b em um rendimento 

de 81% novamente após 48 horas de refluxo, no entanto, com total retenção da configuração Z 

facilmente determinda por RMN de H1 (Esquema 39). Tal retenção de configuração pode ser 

explicada pela inexistência de insaturações conjugadas no material de partida 1c. Ainda, nesta reação 

também observamos a formação de BuTeTeBu como subproduto. 
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 Vale frisar que os cloretos de 2-furfurilzinco e 2-tienilzinco82 foram usados tendo em vista a 

possível aplicação destes reagentes em reações de acoplamento usando teluretos que contenham em 

suas estruturas grupos carbonila. 

 Ainda com intuito de estabelecer a formação de ligação entre carbonos com hibridização sp2, 

decidimos submeter o telureto 1b ao acoplamento com o regente de zinco gerado a partir de outro telureto 

aromático 9,79 empregando Ni(dppe)Cl2 em quandidade catalítica, de acordo com o Esquema 40. 

Esquema 40 

(Determinada por C.G.)

12c O

Conversão 1b em 12c: 35%

THF (10 mL), N2, Refluxo 24 h

Ni(dppe)Cl2 (5 mol%)

1b

TeBu

(2,5 mmol)
O ZnCl

O Li

9

O TeBu

 -70ºC  t.a., 15 min
    ZnCl2, N2, -70ºC

15 min

      
n-BuLi, THF, N2, -70ºC

(1 mmol)

 

 Como pode ser visto no Esquema 40, a reação de acoplamento entre o telureto 1b e o cloreto 

de (4-metóxifenil) zinco76 na presença de Ni(dppe)Cl2 em quantidade de 5 mol%, resultou em uma 

conversão de 1b em 12c de apenas 35% após 24 horas de reação. 

Em busca de uma conversão total do material de partida no produto de acoplamento, decidimos 

empregar o zincato de 4-metoxifenildietil lítio,83 altamente reativo, na reação de acoplamento com o 

telureto 1b, desta vez, na presença de 10 mol% de Ni(dppe)Cl2 (Esquem 41). 
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Esquema 41 

    ZnEt2, N2, -70ºC

Ocorreu a formação de 
 uma mixtura complexa.

(2,5 mmol)

O Zn Li1b

TeBu

 -70ºC  t.a., 30 min

O Li

9

O TeBu
15 min

      
n-BuLi, THF, N2, -70ºC

(1 mmol)
THF (10 mL), N2, Refluxo 24 h

Ni(dppe)Cl2 (10 mol%)

 

 Nas condições reacionais apresentadas no Esquema 41, embora o telureto 1b tenha sido 

totalmente consumido, não observamos a formação do produto de acoplamento 12c em meio a uma 

mistura complexa de substâncias não caracterizadas. Estas observações experimentais, evidenciam a 

necessidade de modulação da reatividade do reagente organozinco a ser empregado na reação de 

acoplamento que visa à formação da olefina 12c. 

 Na procura por um reagente de zinco adequado, decidimos realizar o acoplamento de 1b com o 

4-metoxifenil-n-butil zinco,84 novamente na presença de 10 mol% de Ni(dppe)Cl2, como pode ser 

visto no Esquema 42. 

Esquema 42 

Ocorreu a formação de 
 uma mixtura complexa.

(2,5 mmol)
O Zn

THF (10 mL), N2, Refluxo 24 h

Ni(dppe)Cl2 (10 mol%)

1b

TeBu
12c O

13a

9

 t.a., 30 min    ZnCl2, N2, -70ºC

O LiO TeBu

    n-BuLi, N2, -70ºC  t.a., 30 min

15 min

      
n-BuLi, THF, N2, -70ºC

(1 mmol)
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 De acordo com o Esquema 42, observamos o consumo do telureto de partida 1b e a formação 

de uma mistura complexa de substâncias, dentre as quais, observamos a formação da olefina de 

interesse 12c, bem como, a formação da olefina 13a (PhCH=CH(n-C4H9)) através de análise por 

C.G./E.M. Tais resultados mostraram que ambos os grupos orgânicos ligados ao zinco foram usados 

em reações de acoplamento com telureto 1b. 

 Influenciados pelos resultados apresentados no Esquema 42, submetemos o telureto Z-vinílico 

1b ao acoplamento com o bis(4-metóxifenil) zinco83 usando quantidade catalítica de 10 mol% de 

Ni(dppe)Cl2, como ilustrado no Esquema 43. 

Esquema 43 

92%12d

O Li
15 min

      
n-BuLi, THF, N2, -70ºC

9

O TeBu

 1/2 ZnCl2, N2, -70ºC

81% O
1b

1g

TeBu

O

TeBu

O

O

12c

THF (5 mL), N2, Refluxo 24 h

Ni(dppe)Cl2 (10 mol%)

 -70ºC  t.a., 30 min

2
O Zn

(0,5 mmol)

(0,5 mmol)

(1,25 mmol)

 

 A reação de acoplamento do telureto Z-vinílico 1b com o bis(4-metóxifenil) zinco (Esquema 

43), resultou na olefina 12c em rendimento de 81% em 24 horas de reação, com total retenção da 

configuração Z. Adicionalmente, vale destacar que a configuração do composto 12c foi determinada 

por análise comparativa do seu espectro de RMN de H1 com os espectros de RMN de H1 do cis- e do 

trans-estilbeno, retirados da literatura85 (Figura 22). 
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Figura 22: Espectros de RMN de H1 referentes ao composto 12c e aos cis- e trans-estilbeno, 

registrados em espectrômetros de 200 e 300 MHz, obtidos em CDCl3 usando TMS (tetrametilsilano) 

como padrão interno, sendo os deslocamentos químicos (δ) expressos ppm. 

Como pode ser visto na Figura 22, os hidrogênios vinílicos presentes na estrutura do composto 

12c, entraram em ressonância originando um singleto em 6,50 ppm, devido ao fato do efeito eletrônico 

transmitido pelo grupo substituinte 4-metóxi (4-OCH3) não ter sido capaz de torna-los magneticamente 

ditintos. Desta maneira, por comparação com o valor de deslocamento químico observado para os 

hidrogênios olefínicos magneticamente equivalentes do cis-estilbeno, que entram em ressonância 

gerando um singleto em aproximadamente 6,60 ppm, foi possível inferir a configuração Z (ou cis) para o 

composto 12c. Adicionalmente, podemos confirmar a nossa suposição observando que os hidrogênios 

olefinicos também magneticamente equivalentes presentes no trans-estilbeno, entram em ressonância 

originando um singleto em campo mais baixo, ou seja, acima de 7,00 ppm. 

Retornando ao Esquema 43, o telureto 1g foi submetido ao acoplamento com o bis(4-

metóxifenil) zinco na presença de 10 mol% de Ni(dppe)Cl2, resultando na enona 12d em um 

rendimento considerável de 92% em 24 horas de reação. A preparação do composto 12d confirmou a 

pontencialidade da reação com relação à síntese de substratos funcionalizados. 

 Em virtude dos resultados significativos obtidos na formação de ligação entre carbonos com 

hibridização sp2 e tendo observado a formação de 13a (PhCH=CH(n-C4H9)) quando usamos 4-

metoxifenil-n-butil zinco em reação de acoplamento com o telureto 1b na presença de Ni(dppe)Cl2 (10 

mol%), como apresentado no Esquema 42, nossa medologia para acoplamento de teluretos vinílicos 

com reagentes organometálicos usando complexo de níquel (II), foi ampliada para o acoplamento entre 

carbonos com hibridizações sp2 e sp3, ou seja, teluretos vinílicos foram submetidos ao acoplamento 

com reagentes bis(n-alquilicos) de zinco na presença de 10 mol% de Ni(dppe)Cl2, como mostra o 

Esquema 44. 
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Esquema 44 

51%

60%

NO

13b

13c

O

1g

1c

1b

TeBuNO

TeBu

O

TeBu

(2,5-7,5 mmol)
(n-alquil)2Zn

Ni(dppe)Cl2 (10 mol%)
THF (10-30 mL), N2, Refluxo 3 h

60%
(Z:E = 9:1)

13a
(1 mmol)

(1 mmol)

(3 mmol)

 

 O telureto Z-vinílico 1b quando submetido ao acoplamento com o bis(n-butil) zinco83 na 

presença de complexo de Ni(II) (10 mol%), resultou na formação da olefina 13a em um rendimento 

modesto de 60% em 3 horas de reação, como uma mistura diastereoisomérica constituída pelos 

isômeros Z e E na proporção de 9 para 1, respectivamente (Esquema 44). 

Vale mencionar que a mistura diastereoisomérica 13a foi refluxada em THF por 24 horas e a 

razão entre os isômeros não foi alterada, sugerindo que o composto 13a não isomerizou por simples 

aquecimento em THF. 

Desta maneira, na tentativa de racionalizar a isomerização observada para a olefina 13a, 

consideramos como fatores determinantes a alta reatividade do reagente bis(n-alquílico) de zinco e 

novamente a presença de conjugação no material de partida 1b (ver Esquema 39). Tais fatores 

possibilitam especulações em termos da ocorrência de mecanismos paralelos, ou seja, tal reação deve 

ter ocorrido por um mecanismo semelhante ao apresentado no Esquema 33, explicando a formação do 

isômero majoritário Z, ao passo que a formação do isômero minoritário E deve ter ocorrido por um 

mecanismo que envolve uma reação de adição do reagente de zinco a olefina conjugada do telureto 1b, 

catalisada por complexo de níquel (II), seguida por eliminação do íon butiltelurolato (BuTe-).46,77,78 Tal 

mecanismo foi considerado anteriormente na formação dos compostos 3j (Esquema 34) e 12a 

(Esquema 39). Adicionalmente, ambos os mecanismos explicam a formação de BuTeTeBu como 

subproduto da reação. 

 Na tentativa de averiguar a influência da conjugação presente no telureto 1b sobre a 

isomerização da olefina 13a, submetemos o telureto 1c que possui insaturação isolada, ao acoplamento 

com o bis(n-butil) zinco empregando condições reacionais idênticas àquelas usadas na síntese de 13a. 
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Desta maneira, a olefina 13b resultante da reação de acoplamento realizada, foi obtida em um 

rendimento de 60% em 3 horas de reação, apresentando retenção total da configuração Z. Através deste 

experimento, podemos sugerir que a conjugação presente em 1b é o fator responsável pela 

isomerização da olefina 13a (Esquema 44). 

 A utilização do telureto funcionalizado 1g em reação de acoplamento com dietil zinco 

comercial na presença de 10 mol% de Ni(dppe)Cl2 (Esquema 44), resultou na cetona α,β-insaturada 

bastante volátil 13c, em rendimento de 51% em 3 horas de reação, estendendo o alcance da reação para 

a síntese de compostos funcionalizados. 

De forma geral, os baixos rendimentos, que variam de 51 a 60%, obtidos na síntese dos 

compostos 13a-c (Esquema 44), podem ser justificados por reação secundária de transmetalação dos 

teluretos 1b, 1c e 1g com os reagentes bis(n-alquílicos) de zinco empregados, formando compostos 

olefínicos detelurados (por hidrólise no final da reação) que foram detectados e caracterizados por 

análise em cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de massas, com exceção do PhCH=CH2 

(estireno) formado a partir de 1b, que foi identificado e caracterizado por cromatografia gasosa, 

usando estireno comercial como padrão. 

 Na tentativa de suprimir tal reação secundária de transmetalação entre os teluretos e os 

reagentes bis(n-alquílicos) de zinco, empregamos o telureto 1b em reações de acoplamento com o 

cloreto de n-butil zinco (BuZnCl) menos reativo, na presença de 5 e em seguida de 10 mol% de 

Ni(dppe)Cl2, sendo obtidas misturas diastereoisoméricas de 13a constituídas pelos isômeros Z e E na 

proporção de 9 para 1, respectivamente, porém, em conversões cromatográficas de 1b em 13a que não 

foram superiores a 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Síntese de teluretos Z-vinílicos quirais usando biocatálise como ferramenta 

 Recentemente, estudo visando a hidroteluração regiosseletiva de álcoois propargílicos 

secundários, demonstrou que a hidroteluração do 3-butin-2-ol (CH3CHOHC≡CH) protegido com 

grupo volumoso de silício (TBDMS), resultou na formação exclusiva do telureto vinílico com 

configuração Z, não sendo observada a formação do seu isômero com olefina terminal (Item 1.4, 

Esquema 25).54

Tendo em vista tal descoberta, demos início à síntese de teluretos Z-vinílicos quirais, através da 

reação de hidroteluração de éteres de silício derivados de álcoois propargílicos enantiomericamente 

enriquecidos, os quais foram preparados por reação de resolução cinética enzimática usando uma 

lipase imobilizada (Novozyme 435), de acordo com metodologia recentemente desenvolvida em nosso 

grupo de pesquisas.86 Posteriormente, os teluretos preparados foram transformados nos 

correspondentes álcoois enínicos de configuração Z quirais, presentes nas estruturas de diversos 

produtos naturais55 ou intermediários sintéticos.56 

Embora a síntese de substâncias quirais tenha sido o cerne desta parte do nosso trabalho,87 

inicialmente executamos a síntese do telureto Z-vinílico 16 em sua versão racêmica (Esquema 45). 

Esquema 45 

[BuTeH]Ph
OH

H

Ph
O

H

Si
Ph

O

H
TBDMSCl

90% 14 83% 15

TeBuPh
O

Si

60% 16

LiC CH

 

 Detalhando a seqüência reacional do Esquema 45, por borbulhamento de gás acetileno 

(HC≡CH) em THF a 0ºC e subseqüente adição de n-BuLi gota-a-gota, foi gerado o acetileto de lítio 

(LiC≡CH) que adiciona ao benzaldeido a temperatura ambiente, resultando no álcool propargílico 14 

em um rendimento de 90%, comparável ao rendimento descrito na literatura considerando a mesma 

transformação.88 Em seguida, empregando procedimento previamente descrito,89 o álcool propargílico 

14 foi submetido à reação com o cloreto de terc-butildimetilsilano (TBDMSCl), na presença de 

imidazol em CHCl3 anidro, a temperatura ambiente e sob atmosfera de nitrogênio, resultando no éter 

de silício 15 em rendimento de 83% em 12 horas de reação. Posteriormente, o éter de silício 15 foi 

adicionado a uma mistura resultante da redução de dibutil ditelureto (BuTeTeBu) por borohidreto de 
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61, 409. 
88 Mortier, J.; Vaultier, M.; Carreaux, F.; Douin, J.-M. J Org. Chem. 1998, 63, 3515. 

 70
89 Corey, E. J.; Venkateswarlu, A. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 6190. 



sódio em etanol à atmosfera inerte, produzindo o telureto Z-vinílico 16 após 5 horas de refluxo em um 

rendimento de 60%, não sendo observada a formação do seu isômero com olefina terminal.48,53

Após a realização da síntese regio- e estereoseletiva do telureto vinílico 16, empregamos o 

mesmo na síntese do álcool Z-enínico 18, de acordo com o Esquema 46. 

Esquema 46 

71%

Ph
O

Si n-C5H11

17

PdCl2, CuI

Et3N, MeOH

85%

Ph
OH

n-C5H11

18

 TBAF
2 H n-C5H11

TeBuPh
O

Si

16

2a

 

 O telureto 16 foi submetido à reação de alquinilação empregando quantidades estequiométricas 

de PdCl2 e de CuI, na presença de trietilamina, usando metanol como solvente, sob atmosfera inerte e a 

temperatura ambiente,33 resultando no éter de silício 17 em 71% de rendimento em 24 horas de reação 

(Esquema 46). Em seguida, o éter de silício 17, foi desprotegido na presença de excesso de fluoreto de 

tetrabutilamônio em THF, sob atmosfera inerte e a temperatura ambiente,90 resultando no álcool Z-

enínico de interesse 18 em um rendimento de 85% em 1 hora de reação (Esquema 46). 

 Devido ao rendimento modesto de 71% em 24 horas de reação, obtido na etapa de preparação 

do éter de silício 17 (Esquema 46), levando em conta o emprego de quantidades estequiométricas de 

PdCl2 e de CuI, coerentemente decidimos não empregar a reação de alquiniliação de teluretos que faz 

uso de PdCl2 em quantidade catalítica e excesso de CuCl2 na presença de ar (Experimento 2, Tabela 

11) na síntese do composto 17 (Esquema 46). 

 Tendo em mãos uma rota sintética que pode ser generalizada para a síntese de álcoois enínicos 

de configuração Z (Esquemas 45 e 46), decidimos dar início à síntese de álcoois enínicos de 

configuração Z quirais. Para ente fim, foram preparados os álcoois propargílicos enantiomericamente 

enriquecidos 14a e 14b, como pode ser visto no Esquema 47. 
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Esquema 47 

Novozyme 
     435

Ph
OH

H14

 

 (S)-(+)-14a

Ph
OH

H
45%, 99% ee

 (R)-(+)-19

Ph
OCOCH3

H37%, 96% ee 

K2CO3

Hexano

MeOH / H2O

95%

 (R)-(-)-14b

Ph
OH

H

AcO

 

 A resolução cinética enzimática do álcool propargílico 14 (Esquema 47), foi realizada de 

acordo com a literatura86 em hexano seco, usando acetato de vinila como doador de grupo acetato e a 

lipase de Candida antartida imobilizada (Novozyme 435) em agitador rotativo (shaker) a 175 rpm e a 

32ºC em tempo de reação de 20 minutos, determinado por cromatografia gasosa equipada com coluna 

quiral. Nestas condições e tempo de reação descritos, o álcool propargílico (S)-(+)-14a foi obtido em 

45% de rendimento isolado com excesso enantiomérico (ee) >99%, sendo o éster (R)-(+)-19 obtido em 

37% de rendimento isolado com excesso enantiomérico (ee) de 96%. Vale mencionar também, que a 

reação apresentou uma conversão (c) igual a 51% e uma razão enantiomérica (E) >200.91 

Adicionalmente, devemos mencionar que o álcool propargílico (R)-(-)-14b foi obtido por hidrólise 

básica (K2CO3/MeOH/H2O) do éster (R)-(+)-19. 

 Tendo em mãos os álcooís propargílicos enantiomericamente enriquecidos, (S)-(+)-14a e (R)-(-

)-14b, demos início à síntese dos álcoois enínicos de configuração Z quirais, (S)-(+)-19a e (R)-(-)-19b, 

de acordo com o Esquema 48. 
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Esquema 48 
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 Como pode ser visto no Esquema 48, as reações delineadas nos Esquemas 45 e 46 foram 

aplicadas com êxito nas sínteses dos álcoois enínicos de configuração Z quirais, (S)-(+)-18a e (R)-(-)-

18b. 
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 Contudo, na tentativa de utilizar uma quantidade subestequiométrica de paládio na síntese do 

éter de silício 17 (Esquema 46), empregamos a metodologia desenvolvida por Dabdoub e 

colaboradores83 (Esquema 49). 

Esquema 49 

Pd(PPh3)4 (10mol%) 
CuI (10mol%)

TeBuPh
O

Si

16 THF/DMF, t.a., 2 h

n-C5H112 LiZn(Et)2

75%

Ph
O

Si n-C5H11

17

 

 De acordo com o Esquema 49, o telureto 16 reagiu com o zincato de 1-heptinildietil lítio na 

presença de Pd(PPh3)4 e de CuI ambos em quantidades catalíticas (10 mol%), usando THF/DMF como 

mistura solvente, sob atmosfera inerte e a temperatura ambiente em 2 horas, resultando no éter de 

silício 17 em 75% de rendimento isolado. 

Embora a reação mostrada no Esquema 49, apresente o incoveniente de utilizar uma espécie 

hipervalente de zinco, sensível, por exemplo, a grupos hidroxila, quantidade catalítica do complexo de 

paládio foi empregada, resultando no composto de interesse 17 em rendimento equivalente ao obtido 

na reação de acoplamento apresentada do Esquema 46, em um tempo de reação aproximadamente dez 

vezes menor. 

Para demonstrar que o excesso enatiomérico dos materiais de partida (S)-(+)-14a e (R)-(+)-19 

são mantidos durante a seqüência de reações apresentada no Esquema 48, porém desta vez usando as 

condições de acoplamento do Esquema 49, o composto (R)-(-)-18b foi sintetizado com excesso 

enantiomérico similar ao do éster de partida (R)-(+)-19 (Figura 23). 

S
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R     S

R

R     S

R

R
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R

R

 

Ph
OH
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(R)-(-)-18b
99% ee
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H
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 (R)-(+)-19

Ph
OCOCH3

H

Figura 23: Cromatografia quiral de (+/-)-19, (+/-)-18, (R)-(+)-19 e (R)-(-)-18b. 

 Adicionalmente, foi observada retenção total da configuração Z presente nos teluretos 16, 

quando os mesmos foram transformados nos éteres de silício 17 e subseqüentemente nos álcoois Z-

enínicos 18 (Esquemas 46 e 48), de acordo com os dados analíticos obtidos para os compostos. 
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3. Conclusões 

3.1. Reação de alquinilação de teluretos empregando cloreto de paládio 

 Um estudo sistemático da reação de alquinilação de teluretos Z-vinílicos promovida por PdCl2 

e CuI, mostrou que o sucesso da reação foi dependente da quantidade de PdCl2 empregado, tanto na 

presença quanto na ausência de CuI, sendo constatada uma influência não significativa do sal de cobre 

(I) sobre o curso da reação. 

 A reação de alquinilação de teluretos Z-vinílicos foi realizada com sucesso na presença de 

quantidade catalítica de PdCl2 (10 mol%), somente quando CuCl2 foi empregado como um agente 

oxidante, resultando em sistemas enínicos com total retenção da configuração Z, em rendimentos 

consideráveis e em tempos de reação relativamente longos (≥ 36 horas). 

 Um ciclo catalítico foi proposto para a nova reação desenvolvida, sendo suportado por 

evidências experimentais, provenientes de estudo realizado através de espectrometria de massas, 

empregando técnica de ionização à pressão atmosférica (API) conhecida por ionização por 

eletroespray (ESI). 

 Na tentativa de diminuir os longos tempos apresentados pela reação de alquinilação de teluretos 

realizada na presença de quantidade catalítica de PdCl2 e excesso de CuCl2, demos início ao 

desenvolvimento de uma reação alternativa para a síntese de eninos e também enediinos a partir de 

teluretos, desta vez empregando acetiletos metálicos na presença de complexos de níquel em 

quantidades catalíticas. 
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3.2. Teluretos em reações de formação de ligação carbono-carbono catalisadas por complexos de níquel 

A reação de acoplamento entre teluretos Z-vinílicos ou Z-enínicos e acetiletos de lítio na 

presença de quantidade catalítica de Ni(dppe)Cl2 (5 mol%), mesmo tendo falhado na síntese dos 

eninos 3a e 3b, previamente preparados em rendimentos modestos de 68 e 40%, respectivamente, 

através da nossa metodologia que faz uso de PdCl2 em quantidade de 10 mol% e CuCl2 em excesso, 

mostrou-se eficiente na síntese de sete sistemas enínicos ou enediínicos com total retenção da 

configuração Z, em rendimentos consideráveis entre 64 e 100% e em tempos de reação relativamente 

curtos (≤ 12 horas). Através dos resultados obtidos, podemos inferir que as metodologias 

desenvolvidas, as quais fazem uso de PdCl2 ou de Ni(dppe)Cl2 como catalisadores, são 

complementares e apresentam relevância sintética comparáveis. 

Adicionalmente, a reação de acoplamento realizada na presença de Ni(dppe)Cl2 (5 mol%) 

empregando teluretos vinílicos contendo grupo carbonila, teve sucesso quando utilizamos acetiletos de 

zinco, obtidos por simples reação de transmetalação entre acetiletos de lítio e ZnCl2, resultando em 

sistemas enínicos funcionalizados em rendimentos consideráveis. 

Compostos de telúrio (II) ou de telúrio (IV) aromáticos não reagiram eficientemente com 

acetiletos metálicos nas condições de acoplamento desenvolvidas. 

A reação de acoplamento foi aplicada ainda com sucesso na formação de ligação entre 

carbonos com hibridizações sp2, quando teluretos vinílicos (sp2) foram submetidos à reação de 

acoplamento com cloretos de 2-furfurilzinco ou 2-tienilzinco (sp2), na presença de Ni(dppe)Cl2 (5 

mol%), resultando na formação estereoseletiva de olefinas em rendimentos por volta de 80% após 48 

horas de reação. 

Teluretos Z-vinílicos acoplaram eficientemente na presença de 10 mol% de Ni(dppe)Cl2, com 

espécie bis(arílica) de zinco, gerada a partir de composto de telúrio (II) aromático, formando olefina 

com retenção total da configuração Z, ou ainda, olefina contendo grupo carbonila, em rendimentos 

maiores que 80% em 24 horas de reação. 

 A formação de ligação entre carbonos com hibridizações sp2 e sp3 foi possível, quando 

teluretos vinílicos (sp2) foram submetidos à reação de acoplamento com reagentes bis(n-alquílicos) de 

zinco (sp3), na presença de Ni(dppe)Cl2 (10 mol%), resultando na formação estereoseletiva de olefinas, 

ou ainda, olefina contendo grupo carbonila, em rendimentos modestos, no entanto, em apenas 3 horas 

de reação. Vale ressaltar ainda que para a reação de acoplamento desenvolvida, o processo de β-

eliminação de hidreto não foi um fator limitante. 
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3.3. Síntese de teluretos Z-vinílicos quirais usando biocatálise como ferramenta 

A reação de hidroteluração regio- e estereoseletiva de éteres de silício enantiomericamente 

enriquecidos, derivados de álcoois propargílicos obtidos por resolução cinética enzimática usando a 

lipase imobilizada (Novozyme 435), foi realizada com sucesso. 

Os teluretos Z-vinílicos enantiomericamente enriquecidos resultantes de tais reações foram 

transformados em seus correspondentes álcoois enínicos com configuração Z quirais, em rendimentos 

consideráveis, através de reação de acoplamento usando sistema PdCl2/CuI, seguida por reação de 

desproteção empregando fluoreto de tetrabutilamônio (TBAF). 

 Teluretos Z-vinílicos provenientes de reação de hidroteluração de éteres de silício, foram 

adicionalmente submetidos ao acoplamento com zincato de 1-alquinildietil lítio na presença de 

Pd(PPh3)4 e de CuI, ambos empregados em quantidades catalíticas de 10 mol%, resultando em eninos 

com configuração Z protegidos em rendimentos consideráveis. 

 Os excessos enantioméricos dos álcoois propargílicos obtidos por resolução cinética enzimática 

usando a lipase imobilizada (Novozyme 435), foram mantidos ao longo da seqüência de reações que 

transforma os mesmos em seus correspondentes álcoois enínicos com configuração Z quirais. 
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4. Parte experimental 

4.1. Métodos e instrumentação 

Os solventes e reagentes comerciais foram purificados quando necessário de acordo com a 

literatura.92

O gás N2 usado nas reações foi desoxigenado através de borbulhamento em solução de VCl3 (pH = 1) 

contendo amálgama de Zn/Hg, sendo seco por meio de borbulhamento em H2SO4 concentrado, seguido de 

passagens através de pastilhas de KOH e então através de Drierite.92

O THF destilado lentamente de pastilhas de KOH e em seguida de raspas de sódio, usando um 

Vigreux longo, foi mantido em um sistema contendo fios de sódio e benzofenona, sob atmosfera de gás N2, 

sendo destilado imediatamente antes de ser usado.92 Uma observação importante é o fato da benzofenona, 

usada como um indicador, tornar o meio azulado quando na ausência de umidade. 

Todos os reagentes organo lítio comerciais, bem como os reagentes de Grignard preparados, foram 

titulados usando 1,10-fenantrolina como indicador antes do uso.93

Todas as operações foram realizadas em vidrarias previamente secas através de aquecimento 

por pistola de secagem. 

O telúrio metálico (-200 mesh) foi comprado da Aldrich Chemical Co., sendo seco em uma estufa a 

100oC por um período de aproximadamente 12 horas. 

O cloreto de paládio (PdCl2) e o iodeto de cobre (I) (CuI) também foram comprados da Aldrich 

Chemical Co., sendo secos em um dissecador contendo CaCl2 e P2O5 sob vácuo. 

Purificações por cromatografia em coluna foram realizadas utilizando sílica gel 60 Vetec 

(0,063-0,200 mm, 70-230 mesh) ou sílica gel Acros Organics (0,035-0,075 mm, diâmetro do poro ca 6 

nm) para coluna “flash”. 

As pesagens foram realizadas em uma balança analítica marca Mattler Toledo, modelo AG204. 

As soluções orgânicas foram evaporadas em um rotaevaporador marca Büchi, modelo R-205, 

com banho para aquecimento marca Büchi, modelo B-490, operando a pressão reduzida. 

As análises por cromatografia gasosa foram obtidas por injeção em um cromatógrafo a gás 

marca Hewlett-Packard, modelo HP-5890 serie II, equipado com coluna capilar marca J & W 

Scientific, modelo DB-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm), provido de detector de ionização de chama e de 

integrador, utilizando N2 como gás de arraste. 

 
 

92 Armarego, W. L. F.; Perrin, D. D. Em Purification of Laboratiry Chemicals; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1996, 4a 
Ed., p 1-529. 
93 Watson, S. C.; Eastham, J. F. J. Organomet. Chem. 1967, 9, 165. 
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As análises por cromatografia gasosa com fase estacionária quiral foram obtidas por injeção em 

um cromatógrafo a gás marca Shimadzu, modelo CG-17A, equipado com coluna capilar quiral marca 

Varian, modelo Chiral-Dex CB β-ciclodextrina (25 m x 0,25 mm) ou com coluna capilar quiral marca 

Supelco, modelo Gamma Dex 120 Supelco (30 m x 0,25 mm x 0,25 μ (espessura do filme)), munido 

de detector de ionização de chama e acoplado a um microcomputador, utilizando H2 como gás de 

arraste. 

 Os espectros de RMN de 1H e de RMN de 13C foram registrados em espectrômetros marca Bruker, 

modelo AC-200 (1H, 200 MHz; 13C, 50 MHz) ou marca Varian, modelo INOVA 300 (1H, 300 MHz; 13C, 

75 MHz) ou marca Bruker, modelo DRX-500 (1H, 500 MHz; 13C, 125 MHz), todos operando em 

transformada de Fourier, pertencentes ao laboratório de Ressonância Magnética Nuclear da Central 

Analítica do Instituto de Química da USP, São Paulo. Os espectros de RMN de 1H foram obtidos em 

CDCl3, utilizando tetrametilsilano (TMS) como padrão interno. Os espectros de RMN de 13C também 

foram obtidos em CDCl3 e o tetrametilsilano (TMS) foi usado como padrão interno ou o pico central do 

tripleto do CDCl3 foi ajustado para 77,0 ppm. Os deslocamentos químicos (δ) são expressos em partes por 

milhão (ppm) e as constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). 

Os espectros de RMN de 125Te foram registrados em espectrômetro marca Bruker, modelo DRX-

500 (125Te, 157 MHz), operando em transformada de Fourier, pertencente ao laboratório de Ressonância 

Magnética Nuclear da Central Analítica do Instituto de Química da USP, São Paulo. Os espectros de RMN 

de 125Te foram obtidos em CDCl3, utilizando como padrão externo difenil ditelureto (PhTe)2 em solução de 

CDCl3 na concentração de 1 mol.L-1 (δ  =  420 ppm a 25ºC). 

Os espectros obtidos na região do infravermelho próximo (IV) na forma de filme líquido, utilizando 

pastilhas de KBr ou NaCl, foram realizados em um espectrômetro marca Bomem, modelo MB-100, 

operando em transformada de Fourier, com resolução de 4 cm-1, no laboratório de Infravermelho da Central 

Analítica do Instituto de Química da USP, São Paulo ou em um espectrômetro marca Bomem, modelo 

MB-Series, operando em transformada de Fourier, com resolução de 4 cm-1, no laboratório do Grupo de 

Análise Conformacional do Prof. Dr. Paulo Roberto Olivato no Instituto de Química da USP, São Paulo. 

Os espectros obtidos na região do infravermelho próximo (IV) na forma de pastilha de KBr, foram 

realizados em um espectrômetro marca Bomem, modelo MB-100, operando em transformada de Fourier, 

com resolução de 4 cm-1, no laboratório de Infravermelho da Central Analítica do Instituto de Química da 

USP, São Paulo. 

Os espectros de massas foram obtidos por injeção em um cromatógrafo a gás acoplado a um 

espectrômetro de massas (C.G./M.S.) marca Shimadzu, modelo CG-17A/QP5050A, ambos acoplados 

a um microcomputador. 
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Os espectros de massas de alta resolução foram obtidos por injeção direta em um espectrômetro 

de massas de alta resolução VG Autospec, impacto de elétrons de 70 eV, na Central Analítica do 

Instituto de Química da UNICAMP, Campinas, São Paulo. 

As análises de ESI-MSn foram executadas em um espectrômetro de massas Q-Trap, marca Applied 

Biosystem, modelo MDS, usando o modo positivo para detecção de íons (cátions) no laboratório do Grupo 

de Espectrometria de Massas do Prof. Dr. Marcos Nogueira Eberlin no Instituto de Química da 

UNICAMP, Campinas, São Paulo. Os experimentos de espectrometria de massas “tandem” (MS/MS) 

foram realizados usando ionização por eletroespray (ESI) e seleção da massa do íon produzido em Q1, 

seguida por dissociação por colisão induzida (CID) usando N2 em q2 e análise das massas dos fragmentos 

iônicos produzidos por CID através de íon-trap linear. A energia de colisão variou de 5 até 15 eV, 

dependendo da capacidade de dissociação do precursor iônico. 

As análises elementares (CHN) foram determinadas em um analisador elementar marca Perkin-

Elmer, modelo 2400 CHN automatizado, sendo realizadas no laboratório de Microanálise da Central 

Analítica do Instituto de Química da USP, São Paulo. 

As análises elementares de telúrio, paládio e cobre, foram realizadas em espectrômetro de 

chama marca Spectro no laboratório de Microanálise da Central Analítica do Instituto de Química da 

USP, São Paulo. 

Os valores de ponto de fusão não corrigidos foram determinados em um aparelho marca Büchi, 

modelo B-545. 

As reações biocatalisadas foram realizadas em uma incubadora com agitação (shaker) marca 

Tecnal, modelo Te-421. 

Os valores de rotação ótica foram medidos em um polarímetro marca Jasco, modelo DIP-378, 

usando lâmpada que emite na linha do sódio (Na) e cubeta de 0,1 dm. 

Os nomes dos compostos foram obtidos usando o software ChemDraw Ultra, versão 8.0. 
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4.2. Procedimentos experimentais 

4.2.1. Síntese de catalisadores 

4.2.1.1. Dicloro bis(trifenilfosfina) níquel (II), Ni(PPh3)2Cl2
94 

 Em um erlenmeyer de 200 mL equipado com agitação magnética, foram adicionados 

NiCl2.6H2O (2,38g; 0,01 mol), água destilada (2 mL) e ácido acético glacial (50 mL). Em seguida, a 

agitação foi iniciada e uma solução de trifenilfosfina (5,25g; 0,02 mol) em ácido acético glacial (25 

mL) foi adicionada. Uma agitação não vigorosa foi mantida por 24 horas a temperatura ambiente. O 

material obtido foi filtrado a vácuo e seco em dissecador contendo ácido sulfúrico concentrado e 

hidróxido de potássio em pastilhas, resultando em um sólido microcristalino verde oliva em 

rendimento de 5,64g (86%). Análise elementar para C36H30Cl2NiP2. Valores calculados: C, 66,10%; H, 

4,62%. Valores experimentais: C, 64,47%; H, 4,55%. 

4.2.1.2. Dicloro [1,2-bis(difenilfosfina)etano] níquel (II), Ni(PPh2CH2CH2PPh2)Cl2 ou Ni(dppe)Cl2
95

 Em um balão de duas bocas de 500 mL, isento de umidade, equipado com banho de óleo de 

silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética, condensador para 

refluxo e septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados etanol (200 mL) 

e 1,2-bis(difenilfosfina)etano (2,00g; 5 mmol). Em seguida, a agitação foi iniciada sendo a mistura 

aquecida a 70oC (temperatura do banho de óleo) até total solubilização do sólido. Após adição de uma 

solução de NiCl2.6H2O (1,20g; 5 mmol) em etanol (10 mL), o meio reacional foi resfriado a 

temperatura ambiente. O material sólido obtido foi filtrado a vácuo e seco em dissecador contendo 

cloreto de cálcio sob vácuo, resultando em um sólido laminado laranja em rendimento de 1,58g (60%). 

Análise elementar para C26H24Cl2NiP2. Valores calculados: C, 59,14%; H, 4,58%. Valores 

experimentais: C, 59,46%; H, 4,54%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Venanzi, L. M. J. Chem. Soc. 1958, 719. 
95 Booth, G.; Chatt, J. J. Chem. Soc. 1965, 3238. 



4.2.1.3. Tetrakis(trifenilfosfina) paládio(0), Pd(PPh3)4
96

 Em um tubo de Schlenk de 200 mL, isento de umidade, equipado com banho de óleo de 

silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética e septo de borracha, 

mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados PdCl2 (0,89g; 5 mmol), trifenilfosfina (6,56g; 

25 mmol) e DMSO anidro (degaseificado por borbulhamento de gás nitrogênio por 30 minutos) (60 

mL). Em seguida, a agitação foi iniciada sendo a mistura aquecida a 140oC (temperatura do banho de 

óleo) até total solubilização dos sólidos. Na ausência da fonte de aquecimento, hidrazina 

monohidratada (1g; 20 mmol) foi adicionada lentamente através de uma pipeta ao meio reacional sob 

agitação vigorosa. Após o resfriamento da mistura de reação a temperatura ambiente, o material obtido 

foi filtrado a vácuo, lavado com etanol e então com éter etílico, sendo seco em dissecador sob vácuo, 

resultando em um sólido microcristalino amarelo em rendimento de 5,20g (90%). Tendo em vista que 

o tetrakis(trifenilfosfina) paládio(0), Pd(PPh3)4, decompõe lentamente na presença de ar, o mesmo foi 

estocado em frasco âmbar, sob atmosfera inerte em refrigerador. 

4.2.2. Síntese dos teluretos empregados como materiais de partida nas reações de acoplamento 

4.2.2.1. Preparação do dibutil ditelureto48 

 Em um balão de duas bocas de 1000 mL, isento de umidade, equipado com banho de gelo e 

água, agitação magnética e septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados 

telúrio elementar (25,52g; 0,2 mol) e THF (250 mL). Em seguida, a agitação foi iniciada e a 

temperatura entre 0-5oC foi adicionado n-BuLi (0,22 mol, 110 mL de uma solução 2,0 mol.L-1 em 

hexano) lentamente. A mistura homogênea formada foi mantida sob agitação por 45 minutos entre 0-

5oC e então por 15 minutos a temperatura ambiente. Ao transferirmos o meio reacional homogêneo, 

para um erlenmeyer 3 L contendo água (500 mL), foi obtida uma mistura heterogênea sendo mantida 

sob agitação na presença de oxigênio do ar por 15 minutos. A fase orgânica foi então separada e 

diluída com acetato de etila (500 mL), sendo lavada com solução saturada de NH4Cl (500 mL) e então 

com solução saturada de NaCl (500 mL). Após a secagem da fração orgância resultante, na presença 

de MgSO4, foi executada uma filtração simples, sendo o solvente rotaevaporado a pressão reduzida, 

resultando em um líquido de coloração vermelha com odor característico. 

Te
Te

C8H18Te2
369,43

Dibutil ditelureto
 

Rendimento: 67,98 (92%). 
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96 Ozawa, F. Em Synthesis of Organometallic Compounds - A Practical Guide; Komiya, S. Ed.; John Wiley & Sons: 
Chichester, 1997, p 249-303. 



4.2.2.2. Preparação de alcinos terminais 

4.2.2.2.1. terc-Butil-dimetil-(1-metil-prop-2-inilóxi)-silano89 

Em um balão de 2 bocas de 250mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética, 

septo de borracha e mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados but-3-in-2-ol destilado 

(4,20g; 4,70mL; 60 mmol), DMF anidro (75 mL), cloreto de terc-butildimetilsilano (9,95g; 66 mmol) 

e imidazol (8,99g; 132 mmol). A mistura foi mantida sob agitação a tempertura ambiente por 16 horas. 

Em seguida, o meio reacional foi diluído com 100 mL de diclorometano, sendo lavado com água 

destilada (4 x 200 mL). Após a secagem da fração orgância resultante, na presença de MgSO4, foi 

executada uma filtração simples, sendo o solvente rotaevaporado a pressão reduzida, resultando em um 

líquido de coloração amarelada. 

terc-butil-dimetil-(1-metil-prop-2-iniloxi)-silano

O Si

C10H20OSi
184,35

 

Rendimento: 10,51g (95%). RMN 1H 300MHz (CDCl3) (ppm) 4,41 (dq, J = 6,6Hz, 2,1Hz, 1H), 2,27 

(d, J = 2,1Hz, 1H), 1,32 (d, J = 6,3Hz, 3H), 0,80 (s, 9H), 0,03 (s, 3H), 0,02 (s, 3H); EMBR m/z 

(intensidade relativa) 184 (M+, 0,5%), 127 (76,8%), 101 (20,3%), 83 (100,0%), 75 (30,4%). 

4.2.2.2.2. Preparação do 4-prop-2-inil-morfolino73 

 Em um balão de três bocas de 500 mL, isento de umidade, equipado com banho de óleo de 

silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética, condensador para 

refluxo, funil de adição com equalizador de pressão e septo de borracha, munido de tubo de cloreto 

cálcio, foram adicionados morfolina (38,33g; 0,44 mol) e éter etílico anidro (200 mL). Em seguida, foi 

iniciada a agitação e a adição lenta de brometo de propargila (23,79g; 0,2 mol) dissolvido em éter 

etílico anidro (50 mL), através do funil de adição com equalizador de pressão. Ao final da adição o 

meio reacional foi aquecido ao refluxo por 1 hora, sendo em seguida resfriado a 0oC. Um material 

sólido foi filtrado em funil com placa de vidro sinterizado, sendo lavado com éter etílio anidro (100 

mL). O solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida e o resíduo foi purificado por destilação 

fracionada a pressão reduzida, resultando em um líquido de coloração amarelada. 

4-prop-2-inil-morfolino

O N

C7H11NO
125,17

 

Rendimento: 21,53g (86%). Ponto de ebulição: 75oC/10mmHg. 
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4.2.2.2.3. Preparação do 2-metildeca-3,5-diin-2-ol73 

Em um balão de duas bocas de 250 mL, isento de umidade, equipado com banho de gelo seco e 

etanol contendo termômetro, agitação magnética e septo de borracha, mantido sob atmosfera de 

nitrogênio, foram adicionados 1-heptino (4,81g; 50 mmol) e THF (75 mL). Em seguida, a agitação foi 

iniciada e a -70oC foi adicionado n-BuLi (55 mmol, 27,5 mL de uma solução 2,0 mol.L-1 em hexano) 

lentamente. Após aquecimento da mistura de reação para -20ºC, foi adicionado I2 em pó (15,23g; 60 

mmol) de uma vez. O meio reacional foi mantido sob agitação por 1 hora, sendo a reação finalizada 

pela adição de solução saturada de K2S2O3 (75 mL), seguida por extrações com acetato de etila (3 x 75 

mL). As fases orgânicas reunidas, foram lavadas com solução saturada de NaCl (75 mL) e secas na 

presença de MgSO4. Após filtração simples, o solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida, 

resultando em um líquido de coloração vermelha. 

1-iodohex-1-ino

I

C6H9I
208,04

 

Rendimento: 8,01g (77%). EMBR m/z (intensidade relativa) 208 (M+, 61,8%), 166 (14,5%), 127 

(8,5%), 79 (52,2%), 66 (20,2%), 53 (79,6%), 41 (100,0%). 

Em um balão de duas bocas de 250 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética e 

septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados 1-iodohex-1-ino (8,06g; 36 

mmol), pirrolidina (80 mL) e 2-metilbut-3-in-2-ol (4,54g; 54 mmol). Em seguida, a agitação foi 

iniciada a temperatura ambiente, sendo adicionado CuI em pequenas porções (0,76g; 4,0 mmol). A 

mistura permaneceu sob agitação por 2 horas. Em seguida, a reação foi finalizada por diluição com 

éter etílico (150 mL), seguida de lavagens com solução saturada de NH4Cl/NH4OH (4/1) (3 x 150 mL) 

e então com solução saturada de NaCl (150 mL). Após a secagem da fração orgância resultante, na 

presença de MgSO4, foi executada uma filtração simples, sendo o solvente rotaevaporado a pressão 

reduzida, resultando em um líquido de coloração amarelada. 

2-metildeca-3,5-diin-2-ol

HO

C11H16O
164,25

 

Rendimento: 5,02g (85%). EMBR m/z (intensidade relativa) 164 (M+, 3,7%), 149 (38,2%), 135 

(6,6%), 121 (7,8%), 107 (7,4%), 91 (16,0%), 77 (16,8%), 63 (8,4%), 43 (100,0%). 
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4.2.2.3. Síntese dos teluretos 1a, 1b e 1c48 

 Em um balão de duas bocas de 500 mL, isento de umidade, equipado com banho de óleo de 

silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética, condensador para 

refluxo e tampa de vidro esmerilhado, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados etanol 

(250 mL), dibutil ditelureto (9,23g; 25 mmol) e NaBH4 (3,78g, 100 mmol) em pequenas porções, 

tornando a solução inicialmente com coloração avermelhada em uma solução praticamente incolor. Em 

seguida, foi adicionado o alcino apropriado (50 mmol), sendo a mistura aquecida ao refluxo por tempo 

de 4 horas sob atmosfera de nitrogênio. O solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida. Ao resíduo 

adicionou-se solução saturada de NaCl (100 ml) e o material orgânico foi extraído com acetato de etila 

(3 x 100 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas usando MgSO4. Após filtração simples, o 

solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida. O material obtido foi purificado por cromatografia em 

coluna usando sílica gel eluída com eluente apropriado. 

Te

OSi

C14H30OSiTe
370,08

terc-Butil-(3-butiltelanil-1-metil-(Z)-aliloxi)-dimetil-silano 

1a

 

Rendimento: 9,25g (50%) (eluente: hexano). RMN 1H 500 MHz (CDCl3) (ppm) 6,55 (d, J = 9,7Hz, 

1H), 6,23 (dd, J = 9,7Hz, 7,1Hz, 1H), 4,30 (quintap, J = 6,3Hz, 1H), 2,69-2,59 (m, 2H), 1,76 (quint, J = 

7,5Hz, 2H), 1,39 (sext, J = 7,4Hz, 2H), 1,18 (d, J = 6,3Hz, 3H), 0,92 (t, J = 7,4Hz, 3H), 0,89 (s, 9H), 

0,08 (s, 3H), 0,07 (s, 3H); RMN 13C 125 MHz (CDCl3) (ppm) 143,70, 100,30, 71,97, 34,11, 25,98, 

24,93, 23,42, 18,23, 13,40, 6,98, -4,34, -4,67; RMN 125Te 157 MHz (CDCl3) (ppm) 264,89; EMBR m/z 

(intensidade relativa) 372 (M+, 6,7%), 370 (M+-2, 6,2%), 368 (M+-4, 3,8%), 315 (12,0%), 313 

(11,3%), 311 (6,9%), 241 (8,1%), 239 (6,0%), 237 (4,4%), 185 (17,6%), 127 (100,0%), 73 (78,3%); IV 

próximo (filme) (cm-1) 2958 (F), 2929 (F), 2857 (F), 1598 (f), 1466 (m), 1366 (m), 1253 (F), 1092 (F), 

834 (F); Analise elementar para C14H30OSiTe. Valores calculados: C, 45,44%; H, 8,17%. Valores 

experimentais: C, 45,38%; H, 8,05%. 
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Te

C12H16Te
287,86

(2-Butiltelanil-(Z)-vinil)-benzeno  

1b

 

Rendimento: 11,66g (81%) (eluente: hexano). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 7,39-7,16 (m, 6H), 

6,97 (d, J = 10,4Hz, 1H), 2,70 (t, J = 7,7Hz, 2H), 1,80 (quint, J = 7,5Hz, 2H), 1,39 (sext, J = 7,4Hz, 

2H), 0,91 (t, J = 7,3Hz, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 138,94, 136,72, 128,20, 127,48, 

127,12, 105,20, 33,84, 24,81, 13,30, 8,82; IV próximo (filme) (cm-1) 3057 (f), 3021 (f), 2958 (F), 2925 

(F), 2866 (m), 1595 (m), 1491 (m), 1444 (m), 1333 (m), 770 (F), 697 (F); EMBR m/z (intensidade 

relativa) 290 (M+, 15,4%), 288 (M+-2, 14,4%), 286 (M+-4, 9,0%), 104 (100,0%), 77 (29,7%).48 

 

1cTeNO

C11H21NOTe
310,89

4-(3-butiltelanil-(Z)-alil)-morfolino 
 

Rendimento: 11,66g (75%) (eluente: acetato de etila/hexano (9/1)). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 

6,90 (d, J = 9,60Hz, 1H), 6,35 (dt, J = 6,9Hz, 4,8Hz, 1H), 3,73 (t, J = 4,4Hz, 4H), 2,91 (d, J = 4,8Hz, 2H), 

2,48 (t, J = 7,4Hz, 2H), 2,44 (t, J = 4,5Hz, 4H), 1,76 (quint, J = 7,4Hz, 2H), 1,38 (sext, J = 7,4Hz, 2H), 

0,91 (t, J = 7,4Hz, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 132,21, 108,40, 66,76, 60,58, 53,09, 33,91, 

24,91, 13,25, 7,42; IV próximo (filme) (cm-1) 2957 (F), 2925 (F), 2855 (F), 2809 (F), 2759 (m), 2689 (f), 

1452 (F), 1348 (m), 1299 (F), 1118 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 313 (M+, 6,5%), 311 (M+-2, 

6,0%), 309 (M+-4, 3,8%), 256 (15,9%), 254 (15,4%), 252 (9,4%), 198 (0,6%), 183 (0,4%), 167 (2,5%), 

143 (0,2%), 126 (100,0%), 100 (18,6%), 86 (23,6%), 80 (5,3%), 68 (8,2%), 56 (23,4%).48 
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4.2.2.4. Síntese do telureto 1d97 

 Em um balão de duas bocas de 250 mL, isento de umidade, equipado com banho de óleo de 

silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética, condensador para refluxo 

e septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados 2-metil-3,5-decadiíno-2-ol 

(3,56g; 20 mmol), tolueno (25mL) e NaOH (0,8g). A mistura foi refluxada por 30 minutos. Em seguida, foi 

adicionado etanol lentamente (80 mL), dibutil ditelureto (3,69g; 10 mmol) e NaBH4 (1,51g; 40 mmol) em 

pequenas porções, tornando a solução inicialmente com coloração avermelhada em uma solução 

praticamente incolor. A mistura foi refluxada por 1 hora sob atmosfera de nitrogênio. O solvente foi 

rotaevaporado a pressão reduzida. Ao resíduo adicionou-se solução saturada de NaCl (100 ml) e o material 

orgânico foi extraído com acetato de etila (3 x 100 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas usando 

MgSO4. Após filtração simples, o solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida. O material obtido foi 

purificado por cromatografia em coluna usando sílica gel eluída com hexano. 

1d

butil((Z)-oct-1-en-3-inil)telano 

Te

C12H20Te
291,89

 

Rendimento 4,85g (83%). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 7,14 (d, J = 10,0Hz, 1H), 6,32 (dt, J = 

10,0Hz, 2,2Hz, 1H), 2,72 (t, J = 7,5Hz, 2H), 2,33 (td, J = 6,8Hz, 2,2Hz, 2H), 1,78 (quint, J = 7,3Hz, 2H), 

1,56-1,29 (m, 6H), 0,90 (t, J = 7,2Hz, 6H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 117,77, 117,50, 97,29, 

80,56, 34,07, 30,47, 24,60, 21,60, 18,96, 13,22, 13,03, 5,32; IV próximo (filme) (cm-1) 2957 (F), 2929 (F), 

2871 (m), 2215 (f), 1463 (m), 1378 (f), 694 (m); EMBR m/z (intensidade relativa) 294 (M+, 14,1%), 292 

(M+-2, 13,4%), 290 (M+-4, 7,9%), 250 (1,1%), 237 (3,4%), 235 (3,2%), 233 (2,1%), 195 (28,6%), 193 

(27,1%), 191 (16,7%), 166 (1,0%), 143 (0,9%), 130 (1,6%), 121 (2,4%), 107 (46,6%), 91, (32,3%), 79 

(74,1%), 65 (67,5%), 55 (31,8%), 41 (100,0%).97 

 

4.2.2.5. Síntese do telureto 1e 

((2E,4Z)-5-(butiltelanil)penta-2,4-dienilóxi)trimetilsilano

1gTe
O

Si

C12H24OSiTe
340,01

 

 O ((2E,4Z)-5-(butiltalanil)penta-2,4-dienilóxi)trimetilsilano foi gentimente cedido pelo aluno 

de Doutorado Dennis G. Diego, membro do nosso grupo de pesquisas. Tal composto foi preparado de 

acordo com métodos descritos na literatura.52,90,64

                                            

 89
97 Moraes, D. N.; Astigarraga-Barrientos, R. E.; Castelani, P.; Comasseto, J. V. Tetrahedron 2000, 56, 3327. 



4.2.2.6. Síntese do telureto 1f98 

 Em um balão de duas bocas de 500 mL, isento de umidade, equipado com banho de óleo de 

silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética, condensador para 

refluxo e septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados telúrio elementar 

(50 mmol; 6,38g), THF (250mL) e n-BuLi (50 mmol; 38,2 mL de solução em hexano a 1,31 mol.L-1) gota-

a-gota. Em seguida, uma solução de propiolato de etila (50 mmol; 4,90g) em etanol (180mmol; 8,29g, 10,5 

mL) isenta de oxigênio foi adicionada. A mistura foi refluxada por 3 horas sob atmosfera de nitrogênio. 

A reação foi finalizada pela adição de solução de NaCl saturada (100 ml), sendo o material orgânico 

extraído com acetato de etila (3 x 100 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas usando MgSO4. 

Após filtração simples, o solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida. O material obtido foi 

purificado por cromatografia em coluna usando sílica gel eluída com hexano e acetato de etila (8/2). 

1f

(Z)-3-butiltelanil-acrilato de etila 

Te

O

O

C9H16O2Te
283,82

 

Rendimento 11,35g (80%). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 8,43 (d, J = 9,6Hz, 1H), 6,90 (d, J = 

9,6Hz, 1H), 4,23 (q, J = 7,0Hz, 2H), 2,58 (t, J = 7,7Hz, 2H), 1,81 (quint, J = 7,4Hz, 2H), 1,40 (sext, J = 

7,4Hz, 2H), 1,29 (t, J = 7,0Hz, 3H), 0,92 (t, J = 7,2Hz, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 168,21, 

136,01, 122,90, 60,26, 33,75, 24,71, 14,05, 13,15, 8,97; IV próximo (filme) (cm-1) 2958 (F), 2926 (F), 

2871 (m), 1682 (F), 1463 (m), 1369 (F), 1203 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 286 (M+, 35,5%), 

284 (M+-2, 33,4%), 282 (M+-4, 20,9%), 241 (4,2%), 239 (3,3%), 237 (2,5%), 229 (98,9%), 227 (92,4%), 

225 (55,5%), 201 (81,7%), 199 (80,0%), 197 (47,8%), 184 (28,2%), 182 (27,0%), 180 (16,2%), 156, 

(5,9%), 145 (7,3%), 126 (6,4%), 71 (41,2%), 55 (85,6%), 41 (100,0%).98 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 90
98 Rahmeier, L H. S.; Comasseto, J. V. Organometallics 1997, 16, 651. 



4.2.2.7. Síntese do telureto 1g 

O

Te

C12H20OTe
307,89

1g

3-(butiltelanil)-5,5-dimetilciclohex-2-enona
 

 O 3-(butiltelanil)-5,5-dimetilciclohex-2-enona foi gentimente cedido pela aluna de Doutorado 

Priscila C. Romeiro, integrante do nosso grupo pesquisas. Tal composto foi preparado de acordo com 

método descrito na literatura.99

 

4.2.2.8. Síntese do telureto 9 

9TeO

C11H16OTe
291,85

butil(4-metoxifenil)telano
 

 O butil(4-metoxifenil)telano foi gentimente cedido pelo aluno de Doutorado Álvaro T. Omori, 

membro do nosso grupo de pesquisas. Tal composto foi preparado de acordo com método descrito na 

literatura.79

 

4.2.2.9. Síntese do telureto 10 

tricloreto de 4-metóxifenil telúrio 

10
TeCl3O

C7H7Cl3OTe
341,09

 

 O tricloreto de 4-metoxifenil telúrio foi gentimente cedido pelo aluno de Doutorado Álvaro T. 

Omori, membro do nosso grupo de pesquisas. Tal composto foi preparado de acordo com método 

descrito na literatura.80
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99 Castelani, P.; Comasseto, J. V. Tetrahedron 2005, 61, 2319. 
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4.2.3. Reação de alquinilação de teluretos empregando cloreto de paládio 

4.2.3.1. Preparação dos compostos 3a-d usando PdCl2 e CuI de acordo com as Tabelas 02-05 

 Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética e 

septo de borracha, foi adicionado PdCl2 (20-100 mol%) que foi gentilmente aquecido sob fluxo de gás 

nitrogênio. Então, CuI (20-100 mol%) foi adicionado ao sitema, sendo submetido ao mesmo processo 

de secagem. Posteriormente, sob atmosfera inerte, foram adicionados metanol seco (5 mL) e então o 

telureto Z-vinílico apropriado 1a,b (0,5 mmol), resultando em uma mistura de coloração laranja que 

foi mantida sob agitação por 15 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foram adicionados o 

alcino terminal apropriado 2a,b recém destilado (1 mmol) e trietilamina isenta de umidade (2 mmol), 

que fez a mistura de coloração laranja assumir uma coloração preta. A mistura de reação foi agitada 

sob atmosfera inerte a temperatura ambiente por tempos de 6-12 horas. Então os sólidos foram 

filtrados em celite e lavados várias vezes com metanol. O solvente foi evaporado a pressão reduzida. 

Ao resíduo foi adicionada solução saturada de NaCl (50 mL), sendo a mistura extraída com acetato de 

etila (3 x 50 mL). As fases orgânicas combinadas foram secas na presença de MgSO4 e após filtração 

simples, submetidas à análise por cromatografia gasosa. Para os Experimentos 5 (Tabelas 02-05), 

realizados dobrando a escala de reação apresentada, o solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida e 

o residuo foi purificado por cromatografia em coluna usando sílica gel e pentano ou hexano como 

eluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3a

(Z)-terc-Butil-dimetil-(1-metil-dec-2-en-4-inilóxi)-silano

OSi

C17H32OSi
280,53

 

Rendimento: 0,249g (89%); eluente: hexano (12 horas). RMN 1H 500 MHz (CDCl3) (ppm) 5,79 (dd, J 

= 10,8Hz, 8,3Hz, 1H), 5,36 (dtd, J = 10,8Hz, 2,2Hz, 1,0Hz, 1H), 4,81 (dqd, J = 8,3Hz, 6,3Hz, 1,0Hz, 

1H), 2,33 (td, J = 7,0Hz, 2,2Hz, 2H), 1,54 (quint, J = 7,1Hz, 2H), 1,43-1,30 (m, 4H), 1,22 (d, J = 

6,3Hz, 3H), 0,91 (t, J = 7,2Hz, 3H), 0,89 (s, 9H), 0,08 (s, 3H), 0,06 (s, 3H); RMN 13C 125 MHz 

(CDCl3) (ppm) 146,36, 107,74, 95,58, 76,65, 67,18, 31,08, 28,49, 25,92, 23,85, 22,23, 19,46, 18,22, 

13,99, -4,54, -4,85; IV próximo (filme) (cm-1) 3025 (f), 2958 (F), 2932 (F), 2898 (m), 2861 (F), 2216 

(f), 1616 (f), 1465 (m), 1366 (f), 1253 (m), 1071 (F), 996 (m), 837 (F); EMBR m/z (intensidade 

relativa) 265 (0,6%), 223 (5,2%), 147 (19,0%), 75 (100,0%); Analise elementar para C17H32OSi. 

Valores calculados: C, 72,79%; H, 11,50%. Valores experimentais: C, 73,09%; H, 11,42%. 

 

(Z)-terc-Butil-dimetil-(1-metil-5-fenil-pent-2-en-4-inilóxi)-silano

3b
OSi

C18H26OSi
286,49

 

Rendimento: 0,263g (92%); eluente: hexano (12 horas). NMR 1H 500 MHz (CDCl3) (ppm) 7,43-7,41 

(m, 2H), 7,33-7,31 (m, 3H), 5,94 (dd, J = 10,8Hz, 8,4Hz, 1H), 5,61 (dd, J = 10,8Hz, 0,7Hz, 1H), 4,91 

(quintap d, J = 7,3Hz, 0,7Hz, 1H), 1,28 (d, J = 6,3Hz, 3H), 0,90 (s, 9H), 0,11 (s, 3H), 0,08 (s, 3H); RMN 
13C 125 MHz (CDCl3) (ppm) 147,71, 131,35, 128,34, 128,21, 123,38, 107,26, 94,27, 85,49, 67,25, 25,90, 

23,87, 18,21, -4,49, -4,80; IV próximo (filme) (cm-1) 3060 (f), 3027 (f), 2956 (m), 2931 (m), 2890 (f), 

2857 (m), 2199 (f), 1597 (f), 1490 (f), 1467 (f), 1443 (f), 1397 (f), 1365 (f), 1254 (m), 1080 (F), 836 (F), 

777 (F), 754 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 286 (M+, 0,1%), 229 (54,4%), 155 (29,8%), 75 

(100,0%); Analise elementar para C18H26OSi. Valores calculados: C, 75,46%; H, 9,15%. Valores 

experimentais: C, 75,58%; H, 9,10%. 
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(Z)-Non-1-en-3-inil-benzeno

3c
C15H18
198,31

 

Rendimento: 0,184g (93%); eluente: pentano (6 horas). RMN 1H 300 MHz (CDCl3) (ppm) 7,88-7,85 

(m, 2H), 7,37-7,24 (m, 3H), 6,55 (d, J = 12,0Hz, 1H), 5,70 (dt, J = 12,0Hz, 2,4Hz, 1H), 2,43 (td, J = 

7,0Hz, 2,4Hz, 2H), 1,61 (quint, J = 7,0Hz, 2H), 1,49-1,29 (m, 4H), 0,92 (t, J = 7,0Hz, 3H); RMN 13C 

75 MHz (CDCl3) (ppm) 137,21, 136,69, 128,43, 128,12, 128,09, 108,20, 97,88, 79,16, 31,16, 28,28, 

22,25, 19,87, 13,99; IV próximo (filme) (cm-1) 3058 (f), 3021 (f), 2990 (F), 2863 (m), 2200 (f), 1602 

(f), 1494 (f), 1455 (m), 783 (F), 692 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 198 (M+, 36,8%), 183 

(5,2%), 169 (10,4%), 155 (23,3%), 141 (100,0%), 128 (42,9%), 115 (66,3%), 102 (4,8%), 91 (33,6%), 

79 (14,5%), 63 (12,3%), 55 (11,0%).33 

 

(Z)-1,4-Difenil-but-1-en-3-ino

3d

C16H12
204,27

 

Rendimento: 0,190g (93%); eluente: hexano (6 horas). RMN 1H 300 MHz (CDCl3) (ppm) 7,94-7,92 

(m, 2H), 7,51-7,46 (m, 2H), 7,42-7,28 (m, 6H), 6,70 (d, J = 11,7Hz, 1H), 5,92 (d, J = 12,0Hz, 1H); 

RMN 13C 75 MHz (CDCl3) (ppm) 138,66, 136,55, 131,45, 128,76, 128,50, 128,41, 128,36, 128,29, 

123,46, 107,39, 95,84, 88,23; IV próximo (filme) (cm-1) 3057 (F), 3027 (F), 2958 (m), 2927 (m), 2867 

(f), 2190 (f), 1597 (F), 1490 (F), 1445 (F), 757 (F), 694 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 204 (M+, 

100,0%), 189 (4,5%), 176 (6,2%), 163 (3,2%), 150 (4,4%), 139 (2,3%), 126 (7,5%), 101 (23,4%), 89 

(11,4%), 76 (16,8%), 63 (11,6%), 51 (12,8%).100
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4.2.3.2. Preparação dos compostos 3a-d usando PdCl2 na ausência de CuI de acordo com as Tabelas 

06-09 

 Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética e 

septo de borracha, foi adicionado PdCl2 (20-100 mol%) que foi gentilmente aquecido sob fluxo de gás 

nitrogênio. Posteriormente, sob atmosfera inerte, foram adicionados metanol seco (5 mL) e então o 

telureto Z-vinílico apropriado 1a,b (0,5 mmol), resultando em uma mistura de coloração laranja que 

foi mantida sob agitação por 15 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foram adicionados o 

alcino terminal apropriado 2a,b recém destilado (1 mmol) e trietilamina isenta de umidade (2 mmol), 

que fez a mistura de coloração laranja assumir uma coloração preta. A mistura de reação foi agitada 

sob atmosfera inerte a temperatura ambiente por tempos de 6-12 horas. Então os sólidos foram 

filtrados em celite e lavados várias vezes com metanol. O solvente foi evaporado a pressão reduzida. 

Ao resíduo foi adicionada solução saturada de NaCl (50 mL), sendo a mistura extraída com acetato de 

etila (3 x 50 mL). As fases orgânicas combinadas foram secas na presença de MgSO4 e após filtração 

simples, submetidas à análise por cromatografia gasosa. Para o Experimentos 3 (Tabela 08), 

realizado dobrando a escala de reação apresentada, o solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida e o 

residuo foi purificado por cromatografia em coluna usando sílica gel e pentano como eluente. 

(Z)-Non-1-en-3-inil-benzeno

3c
C15H18
198,31

 

Rendimento: 0,149g (75%) (6 horas). Dados espectrais: item 4.2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 95



4.2.3.3. Preparação do composto 3c usando quantidades catalíticas de PdCl2 e vários agentes 

oxidantes ou aditivos de acordo com a Tabela 10. 

 Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética e 

septo de borracha, foi adicionado determinado agente oxidante ou aditivo (2 mmol) que foi 

gentilmente aquecido sob fluxo de gás nitrogênio. Então, foi adicionado PdCl2 (10-20 mol%) ao 

sitema, sendo submetido ao mesmo processo de secagem. Posteriormente, sob atmosfera inerte, foram 

adicionados metanol seco (10 mL) e então o telureto Z-vinílico 1b (0,288g; 1 mmol), resultando em 

uma mistura que foi mantida sob agitação por 15 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foram 

adicionados o alcino terminal 2a recém destilado (0,192g, 0,26 mL; 2 mmol) e trietilamina isenta de 

umidade (405g; 0,6 mL; 4 mmol), que fez a mistura assumir uma coloração preta. O meio reacional foi 

agitado sob atmosfera inerte a temperatura ambiente por tempos que variaram de 1-24 horas. Então os 

sólidos foram filtrados em celite e lavados várias vezes com metanol. O solvente foi evaporado a 

pressão reduzida. Ao resíduo foi adicionada solução saturada de NaCl (50 mL), sendo a mistura 

extraída com acetato de etila (3 x 50 mL). As fases orgânicas combinadas foram secas na presença de 

MgSO4 e após filtração simples, submetidas à análise por cromatografia gasosa. Para o Experimento 

10 (Tabela 10), realizado sob condições anidras na ausência de atmosfera inerte, sem agitação por 15 

minutos entre a adição dos reagentes e usando 1,1 mmol do alcino 2a (ver item 4.2.3.4), o solvente foi 

rotaevaporado a pressão reduzida e o residuo foi purificado por cromatografia em coluna usando sílica 

gel e pentano como eluente. 

(Z)-Non-1-en-3-inil-benzeno

3c
C15H18
198,31

 

Rendimento: 0,125g (63%) (24 horas). Dados espectrais: item 4.2.3.1. 
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4.2.3.4. Preparação dos compostos 3a-d usando PdCl2 em quantidade catalítica e CuCl2 em excesso 

sob condições anidras na presença de ar (Experimentos 1-4; Tabela 11) 

Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética, 

tubo curvo de cloreto de cálcio e septo de borracha, foi adicionado CuCl2 (0,269g; 2 mmol) que foi 

gentilmente aquecido sob fluxo de gás nitrogênio até assumir uma coloração marrom. Então, foi 

adicionado PdCl2 (0,018g; 0,1 mmol) ao sistema, sendo submetido ao mesmo processo de secagem. 

Posteriormente, na ausência de atmosfera inerte, metanol seco (10 mL) foi adicionado dando origem a 

uma mistura de coloração verde. A adição do telureto Z-vinílico apropriado 1a,b (1 mmol), deu origem 

a uma nova mistura com coloração marrom. Em seguida, foram adicionados o alcino terminal 

apropriado 2a,b recém destilado (1,1 mmol) e trietilamina isenta de umidade (0,405g, 0,6 mL; 4 

mmol), que fez a mistura assumir uma coloração preta. A mistura de reação foi agitada sob condições 

anidras, na presença de ar e a temperatura ambiente por 24 horas. Então os sólidos foram filtrados em 

celite e lavados várias vezes com metanol. O solvente foi evaporado a pressão reduzida. Ao resíduo foi 

adicionado solução saturada de NaCl (50 mL), sendo a mistura extraída com acetato de etila (3 x 50 

mL). As fases orgânicas combinadas foram secas na presença de MgSO4 e após filtração simples, o 

solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida e o residuo foi purificado por cromatografia em coluna 

usando sílica gel e eluente apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3a

(Z)-terc-Butil-dimetil-(1-metil-dec-2-en-4-inilóxi)-silano

OSi

C17H32OSi
280,53

 

Rendimento: 0,132g (47%); eluente: hexano. Dados espectrais: item 4.2.3.1. 

 

(Z)-terc-Butil-dimetil-(1-metil-5-fenil-pent-2-en-4-inilóxi)-silano

3b
OSi

C18H26OSi
286,49

 

Rendimento: 0,086g (30%); eluente: hexano. Dados espectrais: item 4.2.3.1. 

 

(Z)-Non-1-en-3-inil-benzeno

3c
C15H18
198,31

 

Rendimento: 0,125g (63%); eluente: pentano. Dados espectrais: item 4.2.3.1. 

 

(Z)-1,4-Difenil-but-1-en-3-ino

3d

C16H12
204,27

 

Rendimento: 0,118g (58%); eluente: hexano. Dados espectrais: item 4.2.3.1. 
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4.2.3.5. Preparação dos compostos 3a-d usando PdCl2 em quantidade catalítica e CuCl2 em excesso 

sob condições anidras na presença de ar (Experimentos 5-8; Tabela 11) 

Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética, 

tubo curvo de cloreto de cálcio e septo de borracha, foi adicionado CuCl2 (0,269g; 2 mmol) que foi 

gentilmente aquecido sob fluxo de gás nitrogênio até assumir uma coloração marrom. Então, foi 

adicionado PdCl2 (0,018g; 0,1 mmol) ao sistema, sendo submetido ao mesmo processo de secagem. 

Posteriormente, na ausência de atmosfera inerte, metanol seco (10 mL) foi adicionado dando origem a 

uma mistura de coloração verde. A adição do telureto Z-vinílico apropriado 1a,b (1 mmol), deu origem 

a uma nova mistura com coloração marrom. Em seguida, foram adicionados o alcino terminal 

apropriado 2a,b recém destilado (2 mmol) e trietilamina isenta de umidade (0,405g, 0,6 mL; 4 mmol), 

que fez a mistura assumir uma coloração preta. A mistura de reação foi agitada sob condições anidras, 

na presença de ar e a temperatura ambiente por tempos que variaram de 36-48 horas. Então os sólidos 

foram filtrados em celite e lavados várias vezes com metanol. O solvente foi evaporado a pressão 

reduzida. Ao resíduo foi adicionado solução saturada de NaCl (50 mL), sendo a mistura extraída com 

acetato de etila (3 x 50 mL). As fases orgânicas combinadas foram secas na presença de MgSO4 e após 

filtração simples, o solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida e o residuo foi purificado por 

cromatografia em coluna usando sílica gel e o eluente apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3a

(Z)-terc-Butil-dimetil-(1-metil-dec-2-en-4-inilóxi)-silano

OSi

C17H32OSi
280,53

 

Rendimento: 0,190g (68%); eluente: hexano (48 horas). Dados espectrais: item 4.2.3.1. 

 

(Z)-terc-Butil-dimetil-(1-metil-5-fenil-pent-2-en-4-inilóxi)-silano

3b
OSi

C18H26OSi
286,49

 

Rendimento: 0,114g (40%); eluente: hexano (48 horas). Dados espectrais: item 4.2.3.1. 

 

(Z)-Non-1-en-3-inil-benzeno

3c
C15H18
198,31

 

Rendimento: 0,163g (82%); eluente: pentano (36 horas). Dados espectrais: item 4.2.3.1. 

 

(Z)-1,4-Difenil-but-1-en-3-ino

3d

C16H12
204,27

 

Rendimento: 0,161g (79%); eluente: hexano (40 horas). Dados espectrais: item 4.2.3.1. 
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4.2.4. Teluretos em reações de formação de ligação carbono-carbono catalisadas por complexos de níquel 

4.2.4.1. Reação de acoplamento entre teluretos Z-vinílicos e acetiletos de lítio usando Ni(dppe)Cl2 em 

quantidade catalítica (Tabela 13 e Esquema 34) 

Preparação dos acetiletos de lítio.73 Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de 

umidade, equipado com banho de gelo seco e etanol contendo termômetro, agitação magnética e septo 

de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados THF (5 mL) e o alcino terminal 

apropriado (5,5 mmol). Em seguida, a -70oC foi adicionado n-BuLi (5 mmol; 3,85 mL de solução 1.3 

mol. L-1 em hexano) gota-a-gota através de seringa com agulha. A mistura permaneceu sob agitação 

por 10 minutos. Após este tempo o reagente de lítio tornou-se pronto para o uso. 

Reação de acoplamento. Em um balão de duas bocas de 50 mL, isento de umidade, equipado 

com banho de óleo de silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética, 

condensador para refluxo e septo de borracha (que foi rapidamente trocado por tampa de vidro 

esmerilhado antes do início do refluxo), mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados 

Ni(dppe)Cl2 (0,026g; 0,05 mmol), THF (10mL), o telureto Z-vinílico 1a-e (1mmol) e a solução do 

acetileto de lítio (2,5 mmol) (preparada como descrito no parágrafo anterior) usando uma seringa com 

agulha. A reação foi refluxada por tempos apresentados na Tabela 13 e no Esquema 34 (3-12 horas). 

Em seguida, foi finalizada pela adição de solução saturada de NaCl (50 mL), sendo o material orgânico 

extraído com acetato de etila (3 x 50 mL). As frações orgânicas reunidas foram secas na presença de 

MgSO4. Após filtração simples, o solvente orgânico foi rotaevaporado a pressão reduzida e o resíduo 

foi purificado por cromatografia em coluna usando sílica gel como fase estacionária e um eluente 

apropriado. 

C15H18
198,31

(Z)-Non-1-en-3-inil-benzeno

3c

 

Rendimento: 0,198g (Quantitativo); eluente: hexano (3 horas). Dados espectrais: item 4.2.3.1. 

 

(Z)-1,4-Difenil-but-1-en-3-ino

3d

C16H12
204,27

 

Rendimento: 0,190g (93%); eluente: hexano (12 horas). Dados espectrais: item 4.2.3.1. 
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3eNO

C14H23NO
221,34

4-((Z)-dec-2-en-4-inil)morfolino
 

Rendimento: 0,221g (Quantitativo); eluente: acetato de etila (7 horas). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) 

(ppm) 5,89 (dt, J = 11,0Hz, 7,0Hz, 1H), 5,53 (d, J = 11,0Hz, 1H), 3,72 (t, J = 4,8Hz, 4H), 3,25 (dd, J = 

6,8Hz, 1,1Hz, 2H), 2,49 (t, J = 4,8Hz, 4H), 2,34 (td, J = 6,8Hz, 1,9Hz, 2H), 1,55 (quint, J = 7,0Hz, 2H), 

1,44-1,25 (m, 4H), 0,91 (t, J = 7,0Hz, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 136,89, 112,89, 96,11, 

76,64, 66,79, 57,48, 53,45, 30,93, 28,29, 22,01, 19,31, 13,83; IV próximo (filme) (cm-1) 3027 (f), 2958 

(F), 2932 (F), 2857 (F), 2800 (m), 2215 (f), 1619 (f), 1454 (m), 1326 (m), 1291 (m), 1119 (F); EMBR 

m/z (intensidade relativa) 221 (M+, 1,7%), 220 (3,5%), 206 (3,8%), 192 (12,6%), 178 (18,3%), 164 

(100,0%), 150 (27,4%), 134 (25,4%), 120 (82,5%), 106 (35,6%), 91 (49,2%), 77 (73,9%), 56 (63,3%). 

Análise elementar para C14H23NO. Valores calculados: C, 75,97%; H, 10,47; N, 6,33%. Valores 

experimentais: C, 75,62%; H, 10,48; N, 6,10%. 

 

3fNO

Si

4-((Z)-5-(trimetilsilil)pent-2-en-4-inil)morfolino

C12H21NOSi
223,39

 

Rendimento: 0,142g (64%); eluente: acetato de etila/hexano (8/2) (4 horas). RMN 1H 200 MHz 

(CDCl3) (ppm) 6,04 (dt, J = 11,0Hz, 7,0Hz, 1H), 5,68 (dt, J = 11,0Hz, 1,3Hz, 1H), 3,73 (t, J = 4,8Hz, 4H), 

3,29 (dd, J = 7,0Hz, 1,3Hz, 2H), 2,52 (t, J = 4,6Hz, 4H), 0,20 (s, 9H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 

139,69, 112,76, 101,09, 100,57, 66,84, 57,63, 53,53, -0,11; IV próximo (filme) (cm-1) 3028 (f), 2960 

(F), 2897 (m), 2855 (m), 2810 (m), 2148 (m), 1453 (m), 1326 (m), 1251 (F), 1119 (F), 846 (F); EMBR 

m/z (intensidade relativa) 223 (M+, 0,4%), 222 (1,4%), 208 (2,8%), 194 (8,3%), 180 (5,9%), 167 

(19,8%), 150 (24,1%), 135 (4,2%), 123 (15,7%), 109 (9,3%), 86 (12,8%), 73 (100,0%), 59 (38,7%). 

Análise elementar para C12H21NOSi. Valores calculados: C, 64,52%; H, 9,48; N, 6,27%. Valores 

experimentais: C, 64,47%; H, 9,42; N, 6,53%. 
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3g

(Z)-pentadeca-7-en-5,9-diíno

C15H22
202,34

 

Rendimento: 0,196g (97%); eluente: hexano (5 horas). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 5,65 (s, 2H), 

2,32 (t, J = 6,4Hz, 4H), 1,50-1,18 (m, 10H), 0,89-0,80 (m, 6H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 

118,84, 97,75, 97,65, 78,31, 78,28, 30,96, 30,70, 28,34, 22,16, 21,81, 19,67, 19,37, 13,85, 13,50; IV 

próximo (filme) (cm-1) 3026 (f), 2958 (F), 2932 (F), 2861 (m), 2216 (f), 1677 (f), 1577 (f), 1463 (f), 

1326 (f), 745 (m); EMBR m/z (intensidade relativa) 202 (M+, 42,4%), 187 (2,2%), 173 (3,5%), 159 

(6,5%), 145 (26,8%), 131 (64,8%), 117 (77,5%), 105 (44,1%), 91 (100,0%), 77 (44,0%), 63 (22,5%), 51 

(25,8%). Massa exata calculada para C15H22: 202,1692. Massa detectada: 202,1721. Erro da análise ± 

0,005. 

 

3h

(Z)-2-metildodeca-1,5-dien-3,7-diíno

C13H16
172,27

 

Rendimento: 0,129g (75%); eluente: hexano (5 horas). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 5,86 (d, J = 

10,5Hz, 1H), 5,79 (dt, J = 10,5Hz, 1,7Hz, 1H), 5,35 (d, J = 0,9Hz, 1H), 5,28 (quintap, J = 1,7Hz, 1H), 2,42 

(td, J = 7,0Hz, 1,7Hz, 2H), 1,95 (d, J = 1,3Hz, 3H), 1,63-1,38 (m, 4H), 0,92 (t, J = 7,0Hz, 3H); RMN 13C 

50 MHz (CDCl3) (ppm) 126,88, 122,26, 120,13, 118,11, 99,20, 97,32, 86,19, 78,33, 30,71, 23,27, 21,87, 

19,46, 13,55; IV próximo (filme) (cm-1) 3097 (f), 3025 (f), 2959 (F), 2931 (F), 2868 (m), 2219 (f), 2191 

(f), 1679 (f), 1610 (f), 1458 (m), 1399 (f), 897 (F), 745 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 172 (M+, 

81,3%), 157 (4,6%), 142 (31,1%), 128 (100,0%), 115 (74,9%), 102 (8,2%), 91 (28,4%), 77 (32,4%), 63 

(24,0%), 51 (29,4%). Massa exata calculada para C13H16: 172,1252. Massa detectada: 172,1232. Erro 

da análise ± 0,005. 
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3iHO

(2E,4Z)-dodeca-2,4-dien-6-in-1-ol

C12H18O
178,27

 

Rendimento: 0,178g (Quantitativo); eluente: hexano/acetato de etila (8/2) (12 horas). RMN 1H 200 

MHz (CDCl3) (ppm) 6,77 (ddt, J = 15,4Hz, 10,8Hz, 0,9Hz, 1H), 6,32 (t, J = 10,8Hz, 1H), 5,96 (dt, J = 

14,9Hz, 5,9Hz, 1H), 5,45 (d, J = 10,5Hz, 1H), 4,24 (d, J = 5,7Hz, 2H), 2,37 (dt, J = 6,8Hz, 2,2Hz, 2H), 

1,89 (slargo, 1H), 1,57 (quint, J = 6,7Hz, 2H), 1,47-1,25 (m, 4H), 0,91 (t, J = 6,8Hz, 3H); RMN 13C 50 MHz 

(CDCl3) (ppm) 137,65, 134,42, 128,37, 110,44, 97,34, 77,41, 63,25, 31,07, 28,43, 22,13, 19,61, 13,89; IV 

próximo (filme) (cm-1) 3339 (F), 3025 (f), 2957 (F), 2931 (F), 2863 (F), 2205 (f), 1680 (f), 1644 (f), 1579 

(f), 1460 (m), 984 (F), 750 (m); EMBR m/z (intensidade relativa) 178 (23,7%), 161 (0,4%), 149 (1,7%), 

135 (5,1%), 117 (25,2%), 107 (63,9%), 91 (100,0%), 79 (98,2%), 65 (32,1%), 55 (43,6%).101

 

8

8-(hept-1-inil)heptadeca-9-en-6,11-diin-8-ol

C24H36O
340,55

n-
OHH11C5

H11C5

C5H11
n-

n-

 

Rendimento cromatográfico: 73% (3 horas). Análises do material bruto: RMN 1H 200 MHz (CDCl3) 

(ppm) 6,81 (d, J = 10,1Hz, 1H), 6,53 (d, J = 10,5Hz, 1H), hidrogênios de olefina de configuração Z; IV 

próximo (filme) (cm-1) 3399 (νO-H com ligações de hidrogênio), 3056 (νC-H de alceno cis ou trans), 2957, 

2930, 2859 (νC-H de alcano), 2228 (ν-C≡C- de alcino), 1462 (δC-H de alcano), 1378 (δC-H de alcano), 1180 

(νC-O ou δO-H acoplado, região de álcool terciário), 728 (δC-H de alcano); EMBR m/z (intensidade relativa) 

340 (M+, 0,5%), 244 (27,3%), 229 (2,6%), 215 (7,5%), 201 (100,0%), 188 (5,9%), 173 (22,3%), 159 

(15,1%), 145 (47,6%), 131 (96,6%), 115 (42,9%), 105 (21,1%), 91 (40,3%), 77 (36,2%), 55 (49,5%). 
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4.2.4.2. Reação de acoplamento entre teluretos e acetiletos de zinco usando Ni(dppe)Cl2 em 

quantidade catalítica (Esquemas 34, 35 e 37) 

Preparação dos acetiletos de zinco.76 Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de 

umidade, equipado com banho de gelo seco e etanol contendo termômetro, agitação magnética e septo 

de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados THF (5 mL) e o alcino terminal 

apropriado (5,5 mmol). Em seguida, a -70oC foi adicionado n-BuLi (5 mmol; 3,85 mL de solução 1,3 

mol. L-1 em hexano) gota-a-gota através de seringa com agulha. A mistura permaneceu sob agitação 

por 10 minutos. Então, ZnCl2 (5 mmol; 5 mL de uma solução a 1 mol. L-1 em THF) foi adicionado 

todo de uma vez novamente fazendo uso de seringa com agulha. Após 20 minutos de agitação sob 

atmosfera de nitrogênio a temperatura ambiente o regente de zinco tornou-se pronto para o uso. 

Reação de acoplamento: Em um balão de duas bocas de 50 mL, isento de umidade, equipado 

com banho de óleo de silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética, 

condensador para refluxo e septo de borracha (que foi rapidamente trocado por tampa de vidro 

esmerilhado antes do início do refluxo), mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados 

Ni(dppe)Cl2 (0,026g; 0,05 mmol), THF (10mL), o telureto 1f-g, 10 (1mmol) e a solução do acetileto 

de zinco (2,5 mmol) (preparada como descrito no parágrafo anterior) usando seringa e agulha. A 

reação foi refluxada por tempos apresentados nos Esquemas 34, 35 e 37 (3-24 horas). Em seguida, foi 

finalizada pela adição de solução saturada de NaCl (50 mL), sendo o material orgânico extraído com 

acetato de etila (3 x 50 mL). As frações orgânicas reunidas foram secas na presença de MgSO4. Após 

filtração simples, o solvente orgânico foi rotaevaporado a pressão reduzida e o resíduo foi purificado 

por cromatografia em coluna usando sílica gel como fase estacionária e um eluente apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O

O

C12H18O2
194,27

3j

dec-2-en-4-inoato de etila
 

A preparação de 3j foi realizada em uma escala três vezes maior do que a descrita no parágrafo 

anterior. Eluentes: hexano e então acetato de etila. Rendimento (após destilação horizontal a pressão 

reduzida): 0,455g (78%) (3 horas). (E)-dec-2-en-4-inoato de etila: RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 

6,75 (dt, J = 15,8Hz, 2,2Hz, 1H), 6,13 (d, J = 15,8Hz, 1H), 4,20 (q, J = 7,0Hz, 2H), 2,37 (td, J = 7,0Hz, 

2,2Hz, 2H), 1,56 (quint, J = 7,0Hz, 2H), 1,44-1,30 (m, 4H), 1,28 (t, J = 7,0Hz, 3H), 0,91 (t, J = 7,0Hz, 3H); 

RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 165,90, 129,14, 125,92, 100,54, 77,84, 60,33, 30,90, 27,90, 22,00, 

19,54, 14,02, 13,71; IV próximo (filme) (cm-1) 3069 (f), 2959 (F), 2934 (F), 2866 (m), 2215 (m), 1719 

(F), 1619 (F), 1463 (m), 1368 (m), 1302 (F), 1157 (F), 963 (m); EMBR m/z (intesidade relativa) 194 (M+, 

3,6%), 179 (16,3%), 165 (40,9%), 149 (42,3%), 133 (20,0%), 119 (52,0%), 109 (44,9%), 93 (62,2%), 79 

(100,0%), 65 (47,5%), 55 (76,5%). (Z)- dec-2-en-4-inoato de etila: este isômero foi identificado na 

mistura por seu EMBR m/z (intensidade relativa) 194 (M+, 1,9%), 179 (0,7%), 166 (35,9%), 149 

(22,2%), 137 (13,3%), 123 (47,0%), 109 (100,0%), 91 (20,6%), 81 (69,6%), 65 (28,8%), 55 (48,9%) e 

por um dubleto de baixa intensidade em 6,01 ppm com constante de acoplamento de 11,4 Hz 

proveniente do espectro de RMN 1H. Uma análise por CG de 3j após a sua purificação mostrou que o 

mesmo era constituido por uma mistura na proporção de 95/5 dos isômeros E e Z, respectivamente.102

 

3k

3-(hept-1-inil)-5,5-dimetilciclohex-2-enona

O

C5H11C15H22O
218,34

n-

 

Rendimento: 0,198g (91%); eluente: hexano/acetato de etila (9/1) (18 horas). RMN 1H 200 MHz 

(CDCl3) (ppm) 6,14 (s, 1H), 2,39 (t, J = 6,8Hz, 2H), 2,30 (d, J = 1,8Hz, 2H), 2,24 (s, 2H), 1,57 (quint, J = 

6,9Hz, 2H), 1,45-1,25 (m, 4H), 1,05 (s, 6H), 0,91 (t, J = 7,0Hz, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 

198,77, 142,08, 130,51, 101,72, 80,44, 50,77, 44,51, 33,34, 30,80, 27,85, 27,77, 21,89, 19,51, 13,67; IV 

próximo (filme) (cm-1) 3048 (f), 2958 (F), 2934 (F), 2869 (F), 2218 (F), 1667 (F), 1596 (F), 1465 (m), 

1355 (F), 1277 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 218 (M+, 21,5%), 203 (14,5%), 189 (5,8%), 175 

(18,2%), 162 (34,2%), 147 (34,1%), 134 (37,0%), 119 (100,0%), 106 (47,2%), 91 (68,8%), 77 (44,0%), 65 

(21,2%), 55 (37,3%); Análise elementar para C15H22O. Valores calculados: C, 82,52%; H, 10,16%. 

Valores experimentais: C, 82,29%; H, 10,15%. 
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102 Ishibashi, H.; Mino, M.; Sakata, M.; Inada, A.; Ikeda, M. Chem. Pharm. Bull. 1991, 39, 1148. 



3l

5,5-dimetil-3-(2-feniletinil)ciclohex-2-enona

O

PhC16H16O
224,30

 

Rendimento: 0,201g (90%); eluente: hexano/acetato de etila (9/1) (18 horas). RMN 1H 200 MHz 

(CDCl3) (ppm) 7,51-7,45 (m, 2H), 7,40-7,32 (m, 3H), 6,30 (t, J = 1,7Hz, 1H), 2,43 (d, J = 1,3Hz, 2H), 

2,29 (s, 2H), 1,09 (s, 6H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 198,89, 141,16, 131,96, 131,39, 129,47, 

128,54, 122,06, 99,37, 88,75, 51,10, 44,36, 33,77, 28,15; IV próximo (filme) (cm-1) 3058 (f), 2958 (F), 

2872 (m), 2823 (f), 2199 (m), 1665 (F), 1593 (F), 1359 (F), 1277 (F), 759 (F), 691 (F); EMBR m/z 

(intensidade relativa) 224 (M+, 63,1%), 209 (15,8%), 181 (19,0%), 168 (100,0%), 139 (62,6%), 126 

(9,5%), 114 (8,3%), 98 (2,5%), 89 (9,6%), 77 (9,2%), 63 (9,9%), 55 (9,2%); Análise elementar para 

C16H16O. Valores calculados: C, 85,68%; H, 7,19%. Valores experimentais: C, 85,39%; H, 7,40%. 

 

11

(hept-1-inil)(4-metoxifenil)telano

O Te

C15H20Te
327,92

 

Rendimento: 0,100g (30%); eluente: hexano/acetato de etila (95/5) (24 horas). RMN 1H 200 MHz 

(CDCl3) (ppm) 7,68-7,61 (m, 2H), 6,85-6,78 (m, 2H), 3,79 (s, 3H), 2,52 (t, J = 7,0Hz, 2H), 1,54 (quint, J 

= 6,8Hz, 2H), 1,44-1,22 (m, 4H), 0,89 (t, J = 7,0Hz, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 159,99, 

137,83, 115,63, 114,98, 101,44, 55,24, 35,00, 31,05, 28,67, 22,18, 21,06, 13,95; IV próximo (filme) (cm-

1) 3060 (f), 3000 (f), 2955 (F), 2931 (F), 2858 (m), 2158 (f), 1586 (F), 1489 (F), 1459 (m), 1245 (F), 1177 

(F), 820 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 332 (M+, 29,6%), 330 (M+-2, 27,5%), 328 (M+-4, 17,6%), 

237 (7,4%), 235 (6,9%), 233 (4,4%), 222 (3,9%), 220 (4,3%), 218 (2,8%), 201 (4,0%), 187 (15,7%), 173 

(85,5%), 159 (40,5%), 145 (100,0%), 130 (17,2%), 121 (20,0%), 115 (20,2%), 108 (21,4%), 102 (25,5%), 

91 (31,3%), 77 (30,0%), 63 (31,7%), 55 (23,8%); Análise elementar para C14H18OTe. Valores calculados 

C, 50,97%; H, 5,50%. Valores encontrados: C, 51,28%; H, 5,56%. 
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4.2.4.3. Reação de acoplamento entre teluretos Z-vinílicos e cloretos de 2-furanil ou 2-tienil zinco 

catalisada por Ni(dppe)Cl2 (Esquema 39) 

Preparação dos cloretos de 2-furanil ou 2-tienil zinco.82 Em um balão de duas bocas de 25 

mL, isento de umidade, equipado com banho de gelo seco e etanol contendo termômetro, agitação 

magnética e septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados furano ou 

tiofeno (2,5 mmol) e THF (7,5 mL). Em seguida, a -70ºC foi adicionado n-BuLi (1,92 mL, 2,5 mmol 

de uma solução a 1,3 mol.L-1 em hexano) gota-a-gota através de seringa com agulha. A mistura de 

reação foi aquecida de -70ºC para -35±5ºC, permanecendo sob agitação por 30 minutos. Após adição 

de ZnCl2 (2,5 mL, 2,5 mmol de uma solução 1,0 mol.L-1 em THF) todo de uma vez novamente 

fazendo uso de seringa com agulha, o meio reacional foi aquecido de -35±5ºC para a temperatura 

ambiente, sendo mantido sob agitação por 15 minutos. Após este tempo o reagente de zinco tornou-se 

pronto para o uso. 

Reação de acoplamento. Em um balão de duas bocas de 50 mL, isento de umidade, equipado 

com banho de óleo de silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética, 

condensador para refluxo e septo de borracha (que foi rapidamente trocado por tampa de vidro 

esmerilhado antes do início do refluxo), mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados 

Ni(dppe)Cl2 (0,026g; 0,05 mmol), o telureto Z-vinílico 1b,c (1mmol), THF (10 mL) e o reagente de 

zinco (2,5 mmol, preparado como descrito no parágrafo anterior) usando seringa com agulha. A reação 

foi mantida sob agitação e refluxo em atmosfera inerte por 48 horas. Em seguida, foi finalizada por 

adição de solução saturada de NaCl (50 mL), seguida por extração com acetato de etila (3 x 50 mL). 

As fases orgânicas reunidas foram secas na presença de MgSO4. Após filtração simples, o solvente 

orgânico foi rotaevaporado a pressão reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna 

usando sílica gel e eluente apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12a

2-estirilfurano

O

C12H10O
170,21

 

Rendimento: 0,140g (82%); eluente: hexano. (Z)-2-estirenofurano: RMN 1H 200 MHz (CDCl3) 

(ppm) 7,47-7,22 (m, 6H), 6,48 (d, J = 12,3Hz, 1H), 6,41-6,23 (m, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 

152,13, 141,54, 137,41, 128,67, 128,11, 128,00, 127,33, 118,06, 111,18, 109,90; IV próximo (filme) (cm-

1) 3149 (f), 3118 (f), 3081 (f), 3058 (f), 3024 (m), 1600 (f), 1486 (m), 1445 (m), 1393 (f), 736 (F), 697 (F); 

EMBR m/z (intensidade relativa) 170 (M+, 76,9%), 155 (2,4%), 141 (100,0%), 115 (66,5%), 102 (6,0%), 

89 (12,8%), 77 (10,0%), 70 (17,8%), 63 (26,8%), 55 (33,2%), 52 (5,1%), 40 (26,0%). (E)-2-

estirenofurano: este isômero foi identificado na mistura por seu EMBR m/z (intensidade relativa) 170 

(M+, 100,0%), 155 (1,4%), 141 (94,3%), 115 (58,8%), 102 (4,7%), 89 (10,3%), 77 (9,2%), 70 (20,2%), 63 

(22,1%), 55 (33,7%), 51 (20,9%), 40 (95,7%) e por dois dubletos de baixa intensidade em 7,05 e 6,89 

ppm ambos com constantes de acoplamento de 16,2 Hz obervados no espectro de RMN 1H. Uma 

análise por CG de 12a após a sua purificação mostrou que o mesmo era constituido por uma mistura de 

95/5 dos isômeros Z e E, respectivamente.82 

 

12b

4-((Z)-3-tiofen-2-il)alil)morfolino

S

NO

C11H15NOS
209,31

 

Rendimento: 0,169g (81%); eluente: hexano/acetato de etila (7/3); P.F.: 39-41ºC. RMN 1H 200 MHz 

(CDCl3) (ppm) 7,29 (d, J = 4,4Hz, 1H), 7,04-7,00 (m, 2H), 6,67 (d, J = 11,9Hz, 1H), 5,67 (dt, J = 11,8Hz, 

6,1Hz, 1H), 3,74 (t, J = 4,6Hz, 4H), 3,37 (dd, J = 6,6Hz, 1,8Hz, 2H), 2,54 (t, J = 4,4Hz, 4H); RMN 13C 50 

MHz (CDCl3) (ppm) 139,87, 128,00, 126,85, 126,78, 125,77, 123,92, 66,92, 57,08, 53,69; IV próximo 

(KBr) (cm-1) 3100 (f), 2968 (f), 2936 (f), 2897 (f), 2855 (f), 2786 (f), 2686 (f), 2648 (f), 1629 (f), 1449 

(m), 1292 (F), 1112 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 209 (M+, 26,4%), 178 (1,3%), 164 (1,8%), 150 

(7,9%), 135 (4,8%), 123 (73,5%), 112 (100,0%), 100 (7,7%), 97 (12,6%), 86 (15,8%), 79 (22,5%), 77 

(14,1%), 56 (42,3%), 45 (47,7%); Análise elementar para C11H15NOS. Valores calculados: C, 63,12%; 

H, 7,22%; N, 6,69%. Valores experimentais: C, 63,23%; H, 7,02%; N, 6,44%. 
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4.2.4.4. Reação de acoplamento entre teluretos vinílicos e reagentes de zinco (ou zincatos) arílicos 

catalisadas por Ni(dppe)Cl2 (Esquemas 40 a 43) 

Preparação do 4-metoxifenil lítio a partir do butil(4-metoxifenil)telano (9).79 Em um balão 

de duas bocas de 25 mL, isento de umidade, equipado com banho de gelo seco e etanol contendo 

termômetro, agitação magnética e septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram 

adicionados butil(4-metoxifenil)telano 9 (0,730g; 2,5 mmol) e THF (5 mL). Em seguida, a -70ºC foi 

adicionado n-BuLi (1,92 mL, 2,5 mmol de uma solução a 1,3 mol.L-1 em hexano) todo de uma vez 

usando seringa com agulha. A mistura permaneceu sob agitação por 15 minutos. Após este tempo o 

reagente de lítio tornou-se pronto para o uso. 

Preparação do cloreto de (4-metoxifenil) zinco.76 Ao (4-metoxifenil) lítio (2,5 mmol, 

preparado como descrito no parágrafo anterior), foi adicionado ZnCl2 (2,5 mL, 2,5 mmol de uma 

solução a 1,0 mol.L-1 em THF) todo de uma vez. Em seguida, a mistura de reação foi aquecida de -

70oC para a temperatura ambiente, permanecendo sob agitação por 15 minutos. Após este tempo o 

reagente de zinco tornou-se pronto para o uso. 

Preparação do zincato de 4-metoxifenildietil lítio.83 Ao (4-metoxifenil) lítio (2,5 mmol, 

preparado como descrito acima), foi adicionado Et2Zn (2,5 mL, 2,5 mmol de uma solução a 1,0 mol.L-

1 em THF) todo de uma vez. Em seguida, a mistura de reação foi aquecida de -70oC para a temperatura 

ambiente, permanecendo sob agitação por 30 minutos. Após este tempo o zincato tornou-se pronto 

para o uso. 

Preparação do 4-metoxifenil-n-butil zinco.84 Ao (4-metoxifenil) lítio (2,5 mmol, preparado 

como descrito acima), foi adicionado ZnCl2 (2,5 mL, 2,5 mmol de uma solução a 1,0 mol.L-1 em THF) 

todo de uma vez. Em seguida, a mistura de reação foi aquecida de -70oC para a temperatura ambiente, 

permanecendo sob agitação por 30 minutos. Após este tempo, a reação foi resfriada novamente para -

70ºC e n-BuLi (1,92 mL, 2,5 mmol de uma solução a 1,3 mol.L-1 em hexano) foi adicionado. Então, o 

meio reacional foi aquecido de -70ºC para a temperature ambiente, permanecendo sob agitação por 

mais 30 minutos. Desta maneira, o reagente de zinco tornou-se pronto para o uso. 

Praparação do bis(4-metoxifenil) zinco.83 Ao (4-metoxifenil) lítio (2,5 mmol, preparado 

como descrito acima), foi adicionado ZnCl2 (1,25 mL, 1,25 mmol de uma solução a 1,0 mol.L-1 em 

THF). Em seguida, a mistura de reação foi aquecida de -70oC para a temperatura ambiente, 

permanecendo sob agitação por 30 minutos. Após este tempo o reagente de zinco tornou-se pronto 

para o uso. 
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Reação de acoplamento (Esquemas 40 a 42). Em um balão de duas bocas de 50 mL, isento de 

umidade, equipado com banho de óleo de silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com 

agitação magnética, condensador para refluxo e septo de borracha (que foi rapidamente trocado por 

tampa de vidro esmerilhado antes do início do refluxo), mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram 

adicionados Ni(dppe)Cl2 (5-10 mol%), o telureto vinílico 1b (0,288g; 1 mmol), THF (10 mL) e o 

reagente de zinco (ou zincato) apropriado (2,5 mmol, preparado como descrito acima) usando seringa 

com agulha. A reação foi mantida sob agitação e refluxo em atmosfera inerte por 24 horas, sendo 

finalizada por adição de solução saturada de NaCl (50 mL), seguida por extração com acetato de etila 

(3 x 50 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas na presença de MgSO4 e então foram filtradas. 

Análises por injeção em cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas foram realizadas. 

Reação de acoplamento (Esquema 43). Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de 

umidade, equipado com banho de óleo de silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com 

agitação magnética, condensador para refluxo e septo de borracha (que foi rapidamente trocado por 

tampa de vidro esmerilhado antes do início do refluxo), mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram 

adicionados Ni(dppe)Cl2 (0,026g; 0,05 mmol), o telureto vinílico 1b,g (0,5 mmol), THF (5 mL) e o 

bis(4-metoxifenil) zinco (1,25 mmol, preparado como descrito acima) usando seringa com agulha. A 

mistura de reação foi mantida sob agitação e refluxo em atmosfera inerte por 24 horas, sendo 

finalizada por adição de solução saturada de NaCl (50 mL), seguida por extração com acetato de etila 

(3 x 50 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas na presença de MgSO4 e então foram filtradas. O 

solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna 

usando sílica gel e eluente apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O
C15H14O
210,28

12c

(Z)-1-metoxi-4-estirilbenzeno
 

Rendimento: 0,085g (81%); eluente: hexane. RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 7,24-7,15 (m, 7H), 

6,75 (d, J = 8,8Hz, 2H), 6,50 (s, 2H), 3,75 (s, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 158,68, 137,62, 

130,13, 129,75, 129,65, 128,80, 128,75, 128,19, 126,87, 113,57, 55,11; IV próximo (filme) (cm-1) 3078 

(f), 3056 (f), 3007 (f), 2955 (f), 2933 (f), 2906 (f), 2835 (f), 1607 (F), 1511 (F), 1446 (m), 1253 (F), 1177 

(m), 832 (m), 773 (f), 697 (m); EMBR m/z (intensidade relativa) 210 (M+, 100,0%), 195 (20,4%), 179 

(16,0%), 165 (36,4%), 152 (25,3%), 139 (4,4%), 128 (3,1%), 115 (7,2%), 105 (5,2%), 89 (17,2%), 82 

(17,0%), 76 (9,9%), 63 (11,1%), 51 (8,1%).103

 

12d

3-(4-metoxifenil)-5,5-dimetilciclohex-2-enona

O

O
C15H18O2

230,31

 

Rendimento: 0,106g (92%); eluente: hexane; P.F.: 43-45ºC. RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 7,52 (d, 

J = 8,8Hz, 2H), 6,93 (d, J = 8,8Hz, 2H), 6,39 (s, 1H), 3,84 (s, 3H), 2,63 (s, 2H), 2,32 (s, 2H), 1,12 (s, 6H); 

RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 200,01, 161,18, 156,93, 130,98, 127,62, 122,54, 114,08, 55,29, 50,79, 

42,00, 33,54, 28,36; IV próximo (KBr) (cm-1) 3033 (f), 3052 (f), 3008 (f), 2956 (f), 2869 (f), 2836 (f), 

1656 (F), 1598 (F), 1513 (F), 1465 (F), 1424 (F), 1365 (F), 1264 (F), 1186 (F), 833 (F); EMBR m/z 

(intensidade relativa) 230 (M+, 65,8%), 215 (7,6%), 202 (12,7%), 187 (11,5%), 174 (100,0%), 160 

(7,1%), 146 (59,9%), 131 (27,1%), 115 (13,%), 103 (19,4%), 89 (8,6%), 77 (22,9%), 63 (8,8%), 55 

(14,9%).104

 

 

 

 

 

 

 
                                            
103 Kang, S.-K.; Hong, Y.-T.; Kim, D.-H.; Lee, S.-H. J. Chem. Res. 2001, 283. 
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4.2.4.5. Reação de acoplamento entre teluretos vinílicos e reagentes de bis(n-alquil) zinco catalisada 

por Ni(dppe)Cl2 (Esquema 44) 

 Preparação do bis(n-butil) zinco.83 Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de umidade, 

equipado com banho de gelo seco e etanol contendo termômetro, agitação magnética e septo de 

borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foi adicionado ZnCl2 (2,5 mL, 2,5 mmol de uma 

solução a 1,0 mol.L-1 em THF) usando seringa com agulha. Então, a -70ºC foi adicionado n-BuLi (3,85 

mL, 5 mmol de uma solução a 1,3 mol.L-1 em hexano) lentamente novamente fazendo uso de seringa 

com agulha. Em seguida, a mistura de reação foi aquecida de -70oC para a temperatura ambiente, 

permanecendo sob agitação por 15 minutos. Após este tempo o reagente de zinco tornou-se pronto 

para o uso. 

 Reação de acoplamento. Em um balão de duas bocas de 50 mL, isento de umidade, equipado 

com banho de óleo de silicone contendo termômetro, chapa para aquecimento com agitação magnética, 

condensador para refluxo e septo de borracha (que foi rapidamente trocado por tampa de vidro 

esmerilhado antes do início do refluxo), mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados 

Ni(dppe)Cl2 (0,053g; 0,10 mmol), o telureto vinílico 1b,c,g (1 mmol), THF (10 mL) e o reagente de 

zinco apropriado (2,5 mmol, preparado como descrito no parágrafo anterior ou comprado da Aldrich 

Chemical Co.) usando seringa com agulha. A reação foi mantida sob agitação e refluxo em atmosfera 

inerte por 3 horas, sendo finalizada por adição de solução saturada de NaCl (50 mL). Em seguida, os 

sólidos foram filtrados usando uma camada de celite e uma camada de sílica gel, sendo lavados várias 

vezes com acetato de etila. A fase aquosa foi extraída com acetato de etila (3 x 50 mL). Então, as fases 

orgânicas reunidas foram secas na presença de MgSO4, sendo posteriormente filtradas. O solvente foi 

rotaevaporado a pressão reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna usando sílica 

gel e eluente apropriado (ou por destilação horizontal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13a

1-(hex-1-enil)benzeno

C12H16
160,26

 

O resíduo obtido após cromatografia em coluna eluída com hexano foi diluído com acetato de etila (30 

mL), sendo lavado com solução de NaClO 1% (30 mL) e então com água destilada (2 x 50 mL); 

Rendimento: 0,096g (60%); RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 7,36-7,16 (m, 5,5H), 6,40 (d, J = 

11,4Hz, 1,1H), 6,21 (dt, J = 15,8Hz, 6,4Hz, 0,1H), 5,66 (dt, J =  11,6Hz, 7,2Hz, 1H), 2,33 (qd, J = 7,2Hz, 

1,3Hz, 2,2H), 1,51-1,26 (m, 4,4H), 0,89 (t, J = 6,8Hz, 3,3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 137,85, 

133,19, 131,16, 129,73, 128,73, 128,44, 128,08, 126,72, 126,39, 125,90, 32,71, 32,15, 31,53, 28,33, 22,39, 

22,25, 13,92; IV próximo (filme) (cm-1) 3082 (f), 3057 (f), 3025 (f), 3010 (f), 2958 (F), 2928 (F), 2871 

(m), 2859 (m), 1603 (f), 1496 (f), 1467 (f), 1448 (f), 1409 (f), 1379 (f), 770 (m), 698 (F); (Z)-1-(hex-1-

enyl)benzene: EMBR m/z (intensidade relativa) 160 (M+, 29,7%), 131 (5,3%), 117 (100,0%), 104 

(79,5%), 91 (36,1%), 77 (8,1%), 65 (9,1%), 51 (9,9%); (E)-1-(hex-1-enyl)benzene: EMBR m/z 

(intensidade relativa) 160 (M+, 26,6%), 131 (3,1%), 117 (100,0%), 104 (68,7%), 91 (31,8%), 77 (10,0%), 

65 (7,3%), 51 (10,2%). Uma análise por CG de 13a após a sua purificação mostrou que o mesmo era 

constituido por uma mistura de 9/1 dos isômeros Z e E, respectivamente.48,105
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13b

4-((Z)-hept-2-enil)morfolino

NO

C11H21NO
183,29

 

Rendimento: 0,110g (60%); eluentes: hexano e então acetato de etila. NMR 1H 200 MHz (CDCl3) 

(ppm) 5,58 (dtd, J = 11,0Hz, 7,0Hz, 1,3Hz, 1H), 5,44 (dtd, J = 11,Hz, 7,0Hz, 1,0Hz, 1H), 3,72 (t, J = 

4,8Hz, 4H), 3,01 (d, J = 6,6Hz, 2H), 2,46 (t, J = 4,4Hz, 4H), 2,07 (q, J = 6,6Hz, 2H), 1,37-1,30 (m, 4H), 

0,90 (t, J = 6,6Hz, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 133,65, 125,15, 66,82, 55,33, 53,48, 31,56, 

27,07, 22,15, 13,77; IV próximo (filme) (cm-1) 3015 (f), 2959 (m), 2929 (m), 2856 (m), 2802 (m), 1456 

(m), 1293 (m), 1119 (F); EMBR m/z (intensidade relativa) 183 (M+, 5,4%), 154 (0,4%), 140 (2,2%), 126 

(9,5%), 110 (11,0%), 100 (13,6%), 96 (8,3%), 87 (100,0%), 81 (10,2%), 67 (9,0%), 57 (44,5%), 55 

(39,1%).48 

 

13c

3-etil-5,5-dimetilciclohex-2-enona

O

C10H16O
152,24

 

A preparação de 13c foi realizada em uma escala três vezes maior do que a descrita. O Et2Zn utilizado 

foi comprado da Aldrich Chemical Co. Rendimento (após destilação horizontal): 0,234g (51%). RMN 
1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 5,88 (t, J = 1,3Hz, 1H), 2,27-219 (m, 6H), 1,10 (t, J = 7,2Hz, 3H), 1,04 (s, 

6H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 200,11, 165,39, 123,46, 51,02, 43,85, 33,46, 30,79, 28,16, 11,10; 

IV próximo (filme) (cm-1) 2961 (F), 2877 (m), 2821 (f), 1669 (F), 1629 (m), 1463 (m), 1369 (m); EMBR 

m/z (intensidade relativa) 152 (M+, 22,2%), 137 (1,0%), 109 (4,0%), 96 (100,0%), 81 (23,7%), 67 

(26,7%), 53 (16,6%).106
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4.2.5. Síntese de teluretos Z-vinílicos quirais usando biocatálise como ferramenta 

4.2.5.1. Preparação do 1-fenilprop-2-in-1-ol ((+/-)-14)88 

 Em balão de três bocas de 1000 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética, 

banho de gelo e água, septo de borracha, adaptador de vidro esmerilhado ligado a um “trap” contendo 

óleo de silicone e conectado a uma rolha de borracha transpassada por um tubo de vidro de 30cm, 

ligado seqüencialmente a um tubo de vidro contendo CaCl2 anidro, a um “trap” contendo ácido 

sulfúrico concentrado e a válvula de um cilindro de gás acetileno, foi adicionado THF (200 mL). Em 

seguida, sob agitação e a uma temperatura entre 0-5ºC, foi iniciado o borbulhamento de gás acetileno 

por 20 minutos (o tubo de vidro de 30cm deve ser mantido a uma distância de aproximadamente 1cm 

da mistura reacional). Então, foi adicionado n-Butil lítio (38,5 mL, 50 mmol de solução a 1,3 mol.L-1 

em hexano) gota-a-gota usando uma seringa com agulha, que deve ser submergida na mistura 

reacional. Após a adição gota-a-gota de benzaldeído (4,77g; 45mmol) em THF (50 mL), o meio 

reacional foi aquecido a temperatura ambiente, permanecendo sob agitação por 60 minutos. O sistema 

foi aberto e a reação foi finalizada pela adição de 100 mL de água destilada. Esta mistura foi saturada 

com bissulfito de sódio, sendo mantida sob agitação por mais 60 minutos. Após extração com acetato 

de etila (3 x 100 mL), as fases orgânicas reunidas foram secas na presença de MgSO4 e então filtradas. 

O solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida e o material obtido foi purificado por destilação 

horizontal a pressão reduzida resultando em um líquido de coloração amarelada. 

H

OH
(+/-)-14

1-fenilprop-2-in-1-ol

C9H8O
132,16

 

Rendimento: 5,35g (90%). RMN 1H 200MHz (CDCl3) (ppm) 7,56-7,51 (m, 2H), 7,50-7,28 (m, 3H), 

5,43 (d, J = 2,2Hz, 1H), 2,65 (d, J = 2,0Hz, 1H), 2,49 (slargo, 1H); RMN 13C 50MHz (CDCl3) (ppm) 

140,04, 128,60, 128,45, 126,55, 83,52, 74,72, 64,31; IV próximo (filme) (cm-1) 3371 (F), 3293 (F), 

3088 (m), 3065 (m), 3033 (m), 2880 (f), 2118 (f), 1454 (F), 1276 (m), 1022 (F), 739 (F), 699 (F), 

651(F); EMBR m/z (intensidade relativa) 132 (M+, 86,4%), 131 (100,0%), 115 (26,4%), 103 (42,4%), 

89 (12,5%), 77 (75,3%), 63 (20,0%), 53 (84,1%).88 

 

 

 

 

 

 116



4.2.5.2. Esterificação do 1-fenilprop-2-in-1-ol ((+/-)-14)107,108

 Em um balão de duas bocas de 100mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética, 

tubo curvo de CaCl2 e septo de borracha, foram adicionados o 1-fenilprop-2-in-1-ol ((+/-)-14) (2,64g; 

20 mmol), anidrido acético recém-destilado (5,7mL; 6,12g; 60 mmol) e piridina isenta de umidade 

(25mL). Em seguida, a agitação foi iniciada a temperatura ambiente, sendo mantida por 12 horas. 

Então, o meio reacional foi transferido para um béquer de 200mL, contendo 50g de gelo moído e 10 

mL de HCl concentrado. A mistura foi agitada e então extraída com acetato de etila (3 x 50 mL). As 

fases orgânicas reunidas foram lavadas com solução saturada de CuSO4 (4 x 50 mL) e em seguida com 

solução saturada de NaHCO3 (2 x 50 mL). A fase orgânica resultante foi seca na presença de MgSO4 e 

após filtração simples o solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida. O material obtido foi purificado 

por destilação horizontal a pressão reduzida resultando em um líquido incolor. 

(+/-)-19

acetato de 1-fenilprop-2-inila

O

H

O

C11H10O2
174,20

 

Rendimento: 1,81g (52%). RMN 1H 200MHz (CDCl3) (ppm) 7,59-7,52 (m, 2H), 7,47-7,39 (m, 3H), 6,48 

(d, J = 2,2Hz, 1H), 2,68 (d, J = 2,0Hz, 1H), 2,13 (s, 3H); RMN 13C 50MHz (CDCl3) (ppm) 169,59, 136,46, 

129,00, 128,63, 127,61, 80,24, 75,30, 65,25, 20,90; IV próximo (filme) (cm-1): 3289 (F), 3066 (f), 3036 (f), 

2940 (f), 2126 (f), 1742 (F), 1456 (m), 1371 (F), 1228 (F), 760 (F), 698 (F), 653 (F); EMBR m/z 

(intensidade relativa) 174 (M+, 9,6%), 159 (1,2%), 146 (0,7%), 132 (37,2%), 114 (100,0%), 103 (8,0%), 89 

(11,8%), 77 (11,2%), 63 (13,5%), 43 (44,6%). 
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4.2.5.3. Resolução cinética do 1-fenilprop-2-in-1-ol ((+/-)-14) usando Novozyme 43586,87 

 Em um erlenmeyer de 150 mL foram adicionados o 1-fenilprop-2-in-1-ol ((+/-)-14) (0,560g; 

4,2 mmol), hexano seco (20 mL), a lipase de Candida antartida imobilizada (Novozyme 435) (0,300g) 

e acetato de vinila (1 mL). Em seguida, tal erlenmeyer foi tampado com rolha de borracha, sendo 

mantido sob agitação em incubadora com agitação (shaker) a 170 rpm na temperatura de 32ºC. A 

reação foi monitorada por cromatografia gasosa equipada com coluna quiral e teve a duração de 20 

minutos. Posteriormente, o meio reacional foi filtrado e o solvente rotaevaporado a pressão reduzida. 

O material obtido foi purificado por cromatografia em coluna com sílica gel eluida com hexano e 

acetato de etila (9/1). 

OH

HC9H8O
132,16

(S)-(+)-14a

(S)-(+)-1-fenilprop-2-in-1-ol
 

Rendimento: 0,218g (39%); excesso enantiomérico (ee) >99%; [α]D
25 + 16,3 (concentração: 4,34g/ 

100 mL em CHCl3). Valor da literatura (72% ee): [α]D
25 + 20,0 (concentração: 1,13g/ 100 mL em 

CHCl3).109 Os dados espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-14. 

 

(R)-(+)-19

(R)-(+)-acetato de 1-fenilprop-2-inila

O

H

O

C11H10O2
174,20

 

Rendimento: 0,339g (46%); excesso enantiomérico (ee) 96%; [α]D
25 + 4,39 (concentração: 4,33g/ 100 

mL em CHCl3). Valor da literatura (85% ee): [α]D
25 + 3,40 (concentração: 1,07g/ 100 mL em 

CHCl3).109 Os dados espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-19. 

 Os excessos enantioméricos foram calculados pela Equação 1 a partir dos cromatogramas 

obtidos por cromatografia gasosa equipada com coluna quiral. A reação teve uma conversão (c) igual a 

51% calculada usando os excessos enantioméricos e apresentou razão enantiomérica (E) >200, 

calculada usando a conversão e os excessos enantioméricos.91

ee (X) = [X (%) – Y(%) / X(%) + Y (%)] x 100                                Equação 1 
onde: 
ee (X) é o excesso enantiomérico do isômero genérico X em porcentagem (%); 
X (%) é a área em porcentagem obtida por CG quiral para o isômero genérico X; 
Y (%) é a área em porcentagem obtida por CG quiral para o isômero genérico Y. 
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4.2.5.4. Hidrólise do (R)-(+)-acetato de 1-fenilprop-2-inila ((R)-(+)-(19))110

 Em um balão de 15 mL equipado com agitação magnética foram adicionados o (R)-(+)-(19) 

(0,330g; 1,9 mmol), metanol (3 mL), água destilada (3 mL) e K2CO3 (0,262g; 1,9 mmol). A mistura 

foi agitada a temperatura ambiente por 12 horas. Em seguida, a reação foi finalizada pela adição de 

solução saturada com NaCl (15 mL) seguida por extração com acetato de etila (4 x 15 mL). As fases 

orgânicas reunidas foram secas na presença de MgSO4. Após filtração simples, o solvente foi 

rotaevaporado a pressão reduzida. 

OH

HC9H8O
132,16

(R)-(-)-14b

(R)-(-)-1-fenilprop-2-in-1-ol
 

Rendimento: 0,238g (95%); [α]D
25 - 24,7 (concentração: 2,20g/ 100 mL em CHCl3). Os dados 

espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-14. 

 

4.2.5.5. Preparação dos compostos (+/-)-15, (S)-(+)-15a e (R)-(-)-15b89 

 Em um balão de duas bocas de 15 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética e 

septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados o composto 14 (0,210g; 

1,6 mmol), clorofórmio anidro (2,5 mL), cloreto de terc-butildimetilsilano (0,271g; 1,8 mmol) e 

imidazol (0,238g; 3,5 mmol). A mistura foi mantida sob agitação a tempertura ambiente por 12 horas. 

Em seguida, o meio reacional foi diluído com 20 mL de diclorometano, sendo lavado com água 

destilada (4 x 75 mL). Após a secagem da fração orgância resultante na presença de MgSO4, foi 

realizada uma filtração simples, sendo o solvente rotaevaporado a pressão reduzida, resultando em um 

líquido de coloração amarelada. 

O

H

Si

C15H22OSi
246,42

(+/-)-15

(1-fenilprop-2-iniloxi)(terc-butil)dimetilsilano
 

Rendimento: 0,327g (83%). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 7,51-7,47 (m, 2H), 7,38-7,28 (m, 3H), 

5,48 (d, J = 2,2Hz, 1H), 2,53 (d, J = 2,2Hz, 1H), 0,94 (s, 9H), 0,18 (s, 3H), 0,14 (s, 3H); EMBR m/z 

(intensidade relativa) 231 (1,5%), 221 (0,5%), 207 (1,0%), 189 (100,0%), 179 (45,7%), 159 (1,5%), 145 

(1,7%), 135 (18,2%), 115 (78,0%), 105 (27,8%), 89 (9,0%), 83 (44,6%), 57 (8,1%), 45 (10,2%).111

                                            
110 Danda, H.; Nagatomi, T.; Maehara, A.; Umemura, T. Tetrahedron 1991, 47, 8701. 
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111 Horsham, M. A.; Class, T. J.; Johnston, J. J.; Casida, J. E. J. Agric. Food. Chem. 1989, 37, 777. 



O

H

Si

C15H22OSi
246,42

(S)-(+)-15a

(S)-(+)-(1-fenilprop-2-iniloxi)(terc-butil)dimetilsilano
 

Rendimento: 0,315g (80%); [α]D
25 + 9,35 (concentração: 2,00g/ 100 mL em CHCl3). Os dados 

espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-15. 

 

O

H

Si

C15H22OSi
246,42

(R)-(-)-15b

(R)-(-)-(1-fenilprop-2-iniloxi)(terc-butil)dimetilsilano
 

Rendimento: 0,331g (84%); [α]D
25 - 16,62 (concentração: 2,10g/ 100 mL em CHCl3). Os dados 

espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-15. 

 

4.2.5.6. Preparação dos compostos (+/-)-16, (S)-(+)-16a e (R)-(-)-16b48 

 Em um balão de duas bocas de 50 mL, equipado com chapa para aquecimento com agitação 

magnética, banho de óleo de silicone e condensador para refluxo, mantido sob atmosfera de nitrogênio, 

foram adicionados etanol (15 mL), dibutil ditelureto (0,6 mmol; 0,222g) e NaBH4 (2,4 mmol; 0,091g) 

em pequenas porções, tornando a solução inicialmente com coloração avermelhada em uma solução 

praticamente incolor. Em seguida, uma solução do composto 15 (1,2 mmol) em metanol (3 mL) foi 

adicionada. A mistura foi aquecida ao refluxo por 5 horas sob atmosfera de nitrogênio. Posteriormente, 

o solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida. Ao resíduo foram adicionados solução saturada de 

NaCl (20 ml) e o material orgânico foi extraído com acetato de etila (4 x 20 mL). As fases orgânicas 

reunidas foram secas usando MgSO4. Após filtração simples, o solvente foi rotaevaporado a pressão 

reduzida. O material obtido foi purificado por cromatografia em coluna usando sílica gel eluída com 

hexano. 
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Te
O

Si (+/-)-16

((Z)-3-(butiltelanil)-1-fenilaliloxi)(terc-butil)dimetilsilano

C19H32OSiTe
432,15

 

Rendimento: 0,311g (60%). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 7,40-7,18 (m, 5H), 6,68 (d, J = 9,6Hz, 

1H), 6,33 (dd, J = 9,6Hz, 7,5Hz, 1H), 5,21 (d, J = 7,5Hz, 1H), 2,68 (td, J = 7,6Hz, 2,9Hz, 2H), 1,79 

(quint, J = 7,5Hz, 2H), 1,40 (sext, J = 7,3Hz, 2H), 0,92 (t, J = 7,2Hz, 3H), 0,92 (s, 9H), 0,10 (s, 3H), 0,08 

(s, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 143,57, 142,55, 128,27, 127,11, 125,80, 102,18, 77,49, 34,11, 

26,00, 24,95, 18,29, 13,39, 7,33, -4,20, -4,62; IV próximo (filme) (cm-1) 3063 (f), 3026 (f), 2956 (F), 2929 

(F), 2857 (F), 1600 (f), 1492 (f), 1467 (m), 1360 (f), 1254 (F), 1089 (F), 1065 (F), 1008 (m), 870 (F), 837 

(F), 778 (F), 701 (F); RMN 125Te 157 MHz (CDCl3) (ppm) 278,25; EMBR m/z (intensidade relativa) 

434 (M+, 3,6%), 432 (M+-2, 3,3%), 430 (M+-4, 2,1%), 377 (7,1%), 375 (6,6%), 373 (4,2%), 303 

(2,9%), 301 (2,7%), 299 (1,7%), 271 (0,9%), 261 (2,2%), 259 (2,0%), 257 (1,3%), 247 (20,1%), 231 

(0,1%), 221 (1,3%), 189 (22,6%), 175 (1,4%), 163 (0,9%), 149 (1,0%), 133 (1,8%), 115 (100,0%), 105 

(1,8%), 89 (3,2%), 73 (82,1%), 57 (17,3%). Analise elementar para C19H32OSiTe. Valores calculados: 

C, 52,81%; H, 7,46%. Valores experimentais: C, 53,15%; H, 7,27%. 

Te
O

Si (S)-(+)-16a

((S,Z)-(+)-3-(butiltelanil)-1-fenilaliloxi)(terc-butil)dimetilsilano

C19H32OSiTe
432,15

 

Rendimento: 0,373g (72%); [α]D
25 + 137,39 (concentração: 2,30g/ 100 mL em CHCl3). Os dados 

espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-16. 

 

Te
O

Si (R)-(-)-16b

((R,Z)-(-)-3-(butiltelanil)-1-fenilaliloxi)(terc-butil)dimetilsilano

C19H32OSiTe
432,15

 

Rendimento: 0,373g (72%); [α]D
25 – 144,50 (concentração: 2,00g/ 100 mL em CHCl3). Os dados 

espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-16. 
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4.2.5.7. Preparação dos compostos (+/-)-17, (S)-(+)-17a e (R)-(-)-17b60 

 Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética e 

septo de borracha, foi adicionado PdCl2 (0,124g; 0,7 mmol) que foi gentilmente aquecido sob fluxo de 

gás nitrogênio. Então, CuI (0,133g; 0,7 mmol) foi adicionado ao sistema, sendo submetido ao mesmo 

processo de secagem. Posteriormente, sob atmosfera inerte, foram adicionados metanol seco (7 mL) e 

então o telureto Z-vinílico apropriado 16 (0,300g; 0,7 mmol), resultando em uma mistura de coloração 

laranja que foi mantida sob agitação por 15 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foram 

adicionados o alcino terminal 2a recém destilado (0,135g; 1,4 mmol) e trietilamina isenta de umidade 

(0,4 mL; 0,238g; 2,8 mmol), que fez a mistura de coloração laranja assumir uma coloração preta. A 

mistura de reação foi agitada sob atmosfera inerte a temperatura ambiente por 24 horas. Então, os 

sólidos foram filtrados em celite e lavados várias vezes com metanol. O solvente foi evaporado a 

pressão reduzida. Ao resíduo foi adicionada solução saturada de NaCl (30 mL), sendo a mistura 

extraída com acetato de etila (3 x 30 mL). As fases orgânicas combinadas foram secas na presença de 

MgSO4 e após filtração simples, o solvente foi rotaevaporado a pressão reduzida e o resíduo foi 

purificado por cromatografia em coluna usando sílica gel e hexano como eluente. As análises foram 

obtidas após purificação do material em placa preparativa de sílica gel eluída com hexano. 

O
Si (+/-)-17

((Z)-1-fenildec-2-en-4-iniloxi(terc-butil)dimetilsilano

C22H34OSi
342,60

 

Rendimento: 0,170g (71%). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 7,46-7,41 (m, 2H), 7,35-7,18 (m, 3H), 

5,84 (dd, J = 14,0Hz, 8,8Hz, 1H), 5,82 (s, 1H), 5,55-5,42 (m, 1H), 2,39 (td, J = 6,8Hz, 2,2Hz, 2H), 

1,59 (quint, J = 7,0Hz, 2H), 1,47-1,24 (m, 4H), 0,93 (s, 9H), 0,90 (t, J = 7,0Hz, 3H), 0,11 (s, 3H), 0,10 

(s, 3H); RMN 13C 50 MHz (CDCl3) (ppm) 144,60, 143,88, 128,17, 126,96, 125,44, 108,70, 95,59, 

77,14, 72,18, 31,16, 28,54, 25,93, 22,24, 19,54, 18,29, 13,97, -4,44, -4,92; IV próximo (filme) (cm-1) 

3063 (f), 3029 (f), 2956 (F), 2931 (F), 2859 (F), 2216 (f), 1603 (f), 1492 (f), 1464 (m), 1390 (f), 1254 

(m), 1091 (F), 1068 (F), 874 (F), 837 (F), 744 (F), 698 (m); EMBR m/z (intensidade relativa) 342 

(1,2%), 327 (1,6%), 285 (91,3%), 267 (1,0%), 229 (4,4%), 211 (25,6%), 203 (7,5%), 189 (7,7%), 169 

(4,3%), 153 (18,1%), 129 (9,5%), 115 (16,8%), 105 (5,5%), 91 (25,0%), 75 (100,0%), 55 (13,3%). 

Analise elementar para C22H34OSi. Valores calculados: C, 77,13%; H, 10,00%. Valores experimentais: 

C, 77,39%; H, 10,05%. 
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O
Si (S)-(+)-17a

((S,Z)-(+)-1-fenildec-2-en-4-iniloxi(terc-butil)dimetilsilano

C22H34OSi
342,60

 

Rendimento: 0,187g (78%); [α]D
25 + 192,50 (concentração: 2,30g/ 100 mL em CHCl3). Os dados 

espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-17. 

 

O
Si (R)-(-)-17b

((R,Z)-(-)-1-fenildec-2-en-4-iniloxi(terc-butil)dimetilsilano

C22H34OSi
342,60

 

Rendimento: 0,204g (85%); [α]D
25 - 254,35 (concentração: 2,30g/ 100 mL em CHCl3). Os dados 

espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-17. 

 

4.2.5.8. Preparação dos compostos (+/-)-18, (S)-(+)-18a e (R)-(-)-18b90 

 Em um balão de 5 mL, isento de umidade, equipado com agitação magnética e mantido sob 

atmosfera de nitrogênio, foram adicionados o composto 17 (0,4 mmol; 0,150g) e fluoreto de 

tetrabutilamônio (TBAF) (0,8 mL; 0,8 mmol de solução 1 mol.L-1em THF). A mistura foi mantida sob 

agitação a temperatura ambiente por 1 hora. Em seguida, ao meio reacional foi adicionada solução 

saturada de NaCl (15 mL) e o material orgânico foi extraído com acetato de etila (3 x 30 mL). As fases 

orgânicas combinadas foram secas na presença de MgSO4 e após filtração simples, o solvente foi 

rotaevaporado a pressão reduzida. O residuo foi purificado por cromatografia em coluna usando sílica 

gel e hexano/acetato de etila (9/1) como eluente. As análises foram obtidas após purificação do 

material em placa preparativa de sílica gel eluída com hexano/acetato de etila (9/1). 
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OH

(+/-)-18

(Z)-1-fenildec-2-en-4-in-1-ol

C16H20O
228,33

 

Rendimento: 0,077g (85%). RMN 1H 200 MHz (CDCl3) (ppm) 7,47-7,23 (m, 5H), 5,99 (dd, J = 10,5Hz, 

8,3Hz, 1H), 5,79 (d, J = 8,3Hz, 1H), 5,60 (dt, J = 10,5Hz, 2,0Hz, 1H), 2,37 (td, J = 7,0Hz, 2,2Hz, 2H), 2,22 

(slargo, 1H), 1,58 (quint, J = 6,9Hz, 2H), 1,48-1,25 (m, 4H), 0,91 (t, J = 6,8Hz, 3H); RMN 13C 50 MHz 

(CDCl3) (ppm) 142,81, 142,76, 128,54, 127,62, 125,83, 110,73, 96,82, 76,59, 72,00, 31,15, 28,41, 22,21, 

19,57, 13,97; IV próximo (filme) (cm-1) 3386 (m), 3085 (f), 3062 (f), 3029 (f), 2957 (F), 2931 (F), 2860 

(F), 2214 (f), 1602 (f), 1493 (f), 1453 (m), 1378 (f), 1046 (m), 746 (F), 699 (F); EMBR m/z (intensidade 

relativa) 228 (2,9%), 213 (0,5%), 199 (2,3%), 185 (5,8%), 171 (34,6%), 157 (43,8%), 143 (13,7%), 128 

(28,6%), 115 (19,7%), 105 (100,0%), 91 (35,9%), 77 (64,7%), 65 (16,1%), 55 (31,3%). Análise elementar 

para C16H20O. Valores calculados: C, 84,16%; H, 8,83%. Valores experimentais: C, 83,98%; H, 

8,66%. 

 

OH

(S)-(+)-18a

(S,Z)-(+)-1-fenildec-2-en-4-in-1-ol

C16H20O
228,33

 

Rendimento: 0,079g (87%); [α]D
25 + 350,50 (concentração: 2,00g/ 100 mL em CHCl3). Os dados 

espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-18. 

 

OH

(R)-(-)-18b

(R,Z)-(-)-1-fenildec-2-en-4-in-1-ol

C16H20O
228,33

 

Rendimento: 0,079g (87%); [α]D
25 - 308,33 (concentração: 1,20g/ 100 mL em CHCl3). Os dados 

espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-18. 
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4.2.5.9. Reação de acoplamento entre o telureto (+/-)-16 e o zincato de 1-heptinildietil lítio usando 

Pd(PPh3)4 e CuI em quantidades catalíticas83 

Preparação do zincato de 1-heptinildietil lítio. Em um balão de duas bocas de 15 mL, isento 

de umidade, equipado com banho de gelo seco e etanol contendo termômetro, agitação magnética e 

septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados 1-heptino 2a (0,096g; 1 

mmol) e THF (4 mL). Então, a -70ºC foi adicionado n-BuLi (0,77 mL, 1 mmol de uma solução a 1,3 

mol.L-1 em hexano) gota-a-gota usando seringa com agulha. A mistura permaneceu sob agitação por 

10 minutos. Em seguida, foi adicionado Et2Zn (1 mL, 1 mmol de uma solução a 1,0 mol.L-1 em THF) 

ao meio reacional que foi aquecido de -70oC para a temperatura ambiente. O zincato tornou-se pronto 

para o uso. 

Reação de acoplamento. Em um balão de duas bocas de 25 mL, isento de umidade, equipado 

com agitação magnética e septo de borracha, mantido sob atmosfera de nitrogênio, foram adicionados o 

telureto Z-vinílico (+/-)-16 (0,216g; 0,5 mmol), THF (4 mL), Pd(PPh3)4 (0,027g; 0,05 mmol), CuI 

(0,095g; 0,05 mmol), DMF (4 mL) e o zincato de 1-heptinildietil lítio (preparado como descrito no 

parágrafo anterior) usando seringa com agulha. A reação foi mantida sob agitação a temperatura 

ambiente por 2 horas. Em seguida, foi finalizada pela adição de solução saturada de NaCl (50 mL), 

sendo o material orgânico extraído com acetato de etila (3 x 50 mL). As frações orgânicas reunidas 

foram secas na presença de MgSO4. Após filtração simples, o solvente orgânico foi rotaevaporado a 

pressão reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna usando sílica gel como fase 

estacionária e hexano como eluente. As análises foram obtidas após purificação do material em placa 

preparativa de sílica gel eluída com hexano. 

O
Si (+/-)-17

((Z)-1-fenildec-2-en-4-iniloxi(terc-butil)dimetilsilano

C22H34OSi
342,60

 

Rendimento: 0,128g (75%). Os dados espectrais concordam com aqueles obtidos para o composto (+/-)-17. 
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