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RESUMO 

Durante o último século, diversas transformações envolvendo diazocompostos 

foram descobertas. Diazocompostos em presença de um átomo metálico como Rh, 

Cu, Au, entre outros, dão origem a um carbenóide o qual pode ser utilizado em 

diversos tipos de transformações. Dentre estas, podem ser destacadas as reações de 

ciclopropanação, rearranjos de Wolff, formação de ilídeos, reações de inserção C-H e 

reações de inserção X-H (sendo X= N, O, S, Se, halogênios, etc). As reações de 

inserção X-H, em especial as inserções de nitrogênio e oxigênio, tem sido muito 

estudadas nos últimos anos. Para se ter ideia do tamanho da importância dessas 

reações, as inserções N-H são atualmente usadas como etapa chave do processo da 

síntese do antibiótico Tienamicina, desenvolvido pela Merck. Recentemente, a 

primeira síntese total do Maecristal V, um produto natural muito promissor no combate 

ao câncer, evolveu em uma das etapas chave a reação de inserção O-H. Entretanto, 

a maior parte das metodologias para reações de inserção são descritas com a 

utilização de catálise metálica ou por reações fotoquímicas. A organocatálise tem se 

destacado nos últimos anos, o que pode ser notado pelo crescente número de 

publicações na área. Além das vantagem como, por exemplo, o menor custo, menor 

geração de resíduos, menor toxicidade, maior tolerância ao ar e umidade, entre 

outras. O presente trabalho demonstra uma nova metodologia para reações de 

inserção O-H, utilizando-se ácidos de Brønsted como organocatalisadores, 

especificamente um ácido fosfórico. Foram desenvolvidas duas metodologias, uma 

sem solvente com excesso de um álcool e outra utilizando solvente na presença de 

uma menor quantidade de álcool, fornecendo rendimentos entre 19-91%. Essas 

metodologias foram avalliadas em outras substâncias hidroxiladas, tais como, água, 

fenóis e silanóis, porém sem sucesso nesses casos. Por último, foram realizadas 

reações de inserção de metanol em alguns exemplos de um exemplo de α-aril-

diazoéteres e em α-diazocetona, com rendimentos entre 50-96%, sendo possível 

mostrar a aplicabilidade do método. Por fim, foi estudada a inserção de metanol em 

β-ceto-α-diazoésteres, mas não houve sucesso nessa reação. 

 

 



 
  

ABSTRACT 

Over the last century, several transformations involving diazocompounds were 

discovered. Diazocompounds in the presence of metallic atoms such as Rh, Cu, Au, 

among others, lead to a carbenoid, which may be used in many kinds of 

transformations. Among them, we may hightlight cyclopropanation reactions, the Wolff 

rearrangement, formation of ylides, C-H and X-H insertion reactions (being X= N, O, 

S, Se, halogen, etc). The X-H insertion reactions, in special insertions of nitrogen and 

oxygen, have been extensively studied in the last years. To mention the importance of 

these reactions, a N-H insertion was used as the key step for the preparation of the 

antibiotic Tienamicene, developed by Merck. Recently, the first total synthesis of 

Maecristal V, a very promising natural product for cancer treatment, involved an O-H 

insertion reaction. Despite of that, most methodologies for insertion reactions are still 

described by metal catalysis or photochemistry reactions. Organocatalisys has been 

very popular in recent years, as may be seen by the growing number of publications in 

the area. Beyond this advantage, lower cost, less waste, less toxicity, increased 

tolerance to air and moisture are also encountered in organocatalysis. The present 

work demonstrates a new methodology for O-H insertion reaction, using Brønsted 

acids as the catalyst, specifically a phosphoric acid. Two methodologies were 

developed, one without solvent and with an excess of alcohol and other using solvent 

in presence of small amount of alcohol. Insertion reactions were performed in different 

alcohols, furnishing yields between 19-91%. These methodologies were evaluated with 

other hydroxylated substances, such as, water, phenols and silanols, but without 

success. Insertion reactions in the presence of methanol were carried out for some 

examples of α-aril-diazoesthers and with one example of a α-diazoketone (yields 

between 50-96%), showing the applicability of this method. Finally, the insertion of 

methanol in a β-keto-α-diazoesther was studied, but without success in this reaction. 
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1 Introdução 

1.1 A importância de ligações C-heteroátomo em moléculas orgânicas 

O esqueleto de muitas moléculas orgânicas é constituído de ligações C-C. 

Entretanto, as propriedades químicas de muitas dessas moléculas são 

frequentemente atribuídas devido a presença de heteroátomos em seus grupos 

funcionais, tais como, nitrogênio, oxigênio e enxofre. As quais são mantidas nessas 

moléculas por ligações C-heteroátomo. Como exemplo, fármacos e polímeros 

condutores  frequentemente contém ligações C-N; e quase todos os produtos naturais 

contém funções éter, cetona e éster – ligações C-O. Compostos heterocíclicos com 

as ligações C-N, C-O, C-S estão presentes em estruturas de vários tipos de anéis e 

encontradas em todas as aplicações da química1.   

Aminas, alcóxidos, tiolatos e reagentes relacionados são nucleófilos comuns 

em reações que ocorrem sem um catalisador. Entretanto, esses reagentes dificilmente 

reagem com eletrófilos fracos que são úteis em síntese orgânica, como haletos 

aromáticos simples. Esses não reagem com reagentes ricos em elétrons comuns, 

como alcenos sem outros grupos funcionais vizinhos. Deste modo, a habilidade de 

conduzir reações catalisadas que formam essas ligações C-heteroátomo afeta 

substancialmente a síntese de moléculas com importantes funções1. 

Diante desse contexto, grandes avanços a cada dia tem sido descobertos em 

diversas áreas da química: síntese orgânica, catálise, química de materiais e afins. 

Sendo hoje diversos os métodos de formação de ligações C-heteroátomo encontrados 

na literatura, principalmente utilizando catalisadores metálicos2. 

1.2 Diazocompostos 

Diazocompostos são notáveis blocos de construção em síntese orgânica. 

Térmica ou fotoquimicamente induzem a extrusão do nitrogênio, fornecendo acesso a 

química de carbenos. É possível destacar algumas reações características 

envolvendo a química de cabernos, como por exemplo, as ciclopropanações, 

epoxidações, rearranjos de Wolff, inserções C-H e X-H, entre outras3. Nesse texto, 

será dado um maior enfoque nas reações de inserção X-H, por estar relacionada com 

o tema desse trabalho. 
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A primeira síntese de um compostos α-diazocarbonílico foi descrita por Curtius 

em 1883, através da diazotização do éster etilíco da glicina4. Até hoje esse é um 

método muito útil e barato para obtenção de diazocompostos derivados de 

aminoácidos ou aminas. 

Outro método muito importante na construção de diazocomposto é a acilação 

de diazoalcanos, também conhecido como síntese de diazocetonas de Arndt-Eistert. 

Nessa reação um cloreto de acila é tratado com uma solução etérea de diazoalcano 

para obtenção de uma diazocetona. 

Por último, mas não menos importante, são os métodos que consistem em 

obter um diazocomposto através de uma reação onde o grupo diazo é “transferido” de 

um reagente, em geral azidas, para o substrato.  

No esquema 1, destacam-se três principais métodos de preparação de 

diazocompostos: 1) diazotização, 2) acilação de diazoalcanos e 3) transferência de 

diazo. 

 

Esquema 1. Métodos clássicos para preparação de diazocompostos. 1) Diazotização, 2) acilação de 
diazoalcano e 3) tranferência de diazo 
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A estabilidade térmica e a labilidade de certos diazoderivados podem ser vistos 

como características intrínsecas desse tipo de compostos. Diazocompostos são 

geralmente vistos como potencialmente explosivos, por serem sensíveis a choques 

mecânicos3. O diazometano e o diazoacetato de etila são sem dúvidas os 

diazocompostos com maior utilidade sintética; estudos de suas propriedades 

detonantes e estabilidade térmica têm sido publicados5.  

O diazoaceto de etila é disponível comercialmente e o diazometano tem sido, 

por gerações de químicos sintéticos, um dos reagentes mais usados para metilação.  

Hoje existem processos seguros para se produzir o diazometano em escala industrial6. 

A seguir, é mostrado a produção de um importante intermediário usado na síntese 

do Nelfinavir, fármaco usado no tratamento do HIV -  esquema 2.  

 

Esquema 2. Processo de produção de um intermediário chave na síntese de Nelfinavir. 

 

Nesse processo, anualmente são consumidos em torno de 80 toneladas de 

diazometano. Sendo 80g a quantidade máxima de diazometano presente a qualquer 

momento do processo. Isso torna o processo muito seguro, já que uma pequena 

quantidade de diazometano é produzida e imediatamente consumida. O projeto do 

reator pode ser visto no esquema 3. Na conclusão do artigo, o autor ressalta que essa 
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planta estava operando há 2 anos (2000-2002) sem nenhum acidente, sendo esse 

intermediário produzido na escala de tonelada.6 

 

Esquema 3. Reator piloto de diazometano. (i) “Headspace” de diluição do nitrogênio; (ii) Entrada de 
adição de Diazald; (iii) Entrada de adição de hidróxido de potássio; (iv) distribuição de nitrogênio abaixo 
da superfície; (v) monitoramento diazometano (fotoacústica FT-IR); (vi) coluna envolvida com 
reciclagem líquido.; 

Muitos outros métodos tem sido desenvolvidos nos últimos anos7, tornando 

cada vez mais seguro e viável a utilização desses compostos.  
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1.3 Reações de inserção X-H com compostos diazocarbonílicos (X=N, O, Se, P, 

halogênio) 

Os diazocompostos são uma classe de compostos orgânicos que apresentam 

grande utilidade na construção de ligações C-heteroátomo. A seguir, é mostrado um 

esquema geral para reações de inserção X-H em compostos diazocarbonílicos 

(Esquema 4). 

 

Esquema 4. Reação de inserção X-H em um composto diazocarbonílico. 

 

No esquema 5, pode-se ver a ampla variedade de reagentes para inserções X-

H. Compostos diazocarbonílicos podem reagir com: H2O, álcoois, ácidos tosílicos, 

ácidos carboxílicos, ácidos fosfóricos, tióis, ácidos tio-carboxílicos, selenóis, peróxido 

de hidrogênio, aminas, ácidos fosforosos, boranas, hidretos de halogênio3. 

 

Esquema 5. Diferentes reagentes usados em reações com compostos diazocarbonílivos. i. H2O; ii. 
R2OH; iii. TsOH; iv. R2CO2H; v. (R2O)2P(O)OH; vi. R2SH; vii. R2COSH; viii. R2SeH; ix. H2O2; x. 

R2R3NH; xi. (R2O)2P(O)H; xii. (R2)3B; xiii. HX (X=halogênio).   
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Para se ter uma ideia da importância dessas reações, no esquema 6 mostra-

se a rota sintética estereocontrolada desenvolvida pela Merck para a produção da (+)-

Tienamicina, um potente antibiótico de origem natural. Onde a reação de inserção N-

C é empregada através da formação de um carbeno via catálise com Rh8,9. 

 

 

Esquema 6. Síntese do antibiótico (+)-Tienamicina (Merck) feita através de uma reação de inserção 

N-H catalisada por Rh. 

Dessa maneira, na literatura são discutidas algumas propostas mecanísticas 

para as reações de inserção X-H, como pode ser visualizado no esquema 7. Existem 

três principais caminhos mecanísticos: A) via formação fotoquímica do carbeno; B) 

formação de um carbeno metálico; C) substituição nucleofílica usando um ácido de 

Lewis3.  

Tendo em vista tamanha a importância, conforme destacado acima, cabe citar 

os importantes trabalhos de revisão que tem sido publicados recentemente que 

destacam as reações de inserção X-H. 

Gillingham e Fei10 em seu trabalho de revisão de 2013 apontam os diversos 

tipos e aplicações de reações de inserção X-H: da síntese orgânica até a química 

biológica – onde enzimas têm sido inseridas em diazocetonas para auxiliar nos 

estudos estruturais e mecanísticos dessas biomoléculas. Os autores destacam os 
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metais que ultimamente tem sido investigados para essas reações: Rh, Cu, Ru, Fe, 

Au, Ag, Co, Ni, Pd, Os, Ir, Pt. Dentre esses, os mais utilizados são os quatro primeiros. 

 

Esquema 7. Propostas mecanísticas para reações de inserção X-H. A) fotoquímica; B) Caberno 
metálico; C) Substituição catalisada por ácido de Lewis. 

 

Zhao et al.11 publicaram em 2012 um trabalho de revisão apontando as 

recentes descobertas utilizando a catálise de cobre em reações com diazocompostos. 

No que diz respeito as reações de inserção X-H, o artigo aborda os principais avanços 

nas metodologias com um ênfase em inserções assimétricas.  

Moody12 em sua breve revisão destaca algumas importantes contribuições nas 

inserções assimétricas de aminas para formação de ligação N-C, apontando alguns 

rumos necessários para o aperfeiçoamento dessa química. 

1.4 Reações de inserção O-H 

Como o foco desse trabalho são as reações de inserção O-H em compostos 

diazocarbonílicos, será dado maior ênfase nesse tipo de reações. 

 A decomposição de diazocompostos na presença de substâncias hidroxílicas 

(água, álcoois, fenóis e ácidos carboxílicos) resulta na formação de uma nova ligação 

C-O por uma inserção formal de um carbeno (ou carbenóide) em uma ligação O-H. 
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Sendo a esterificação de ácidos carboxílicos usando diazometano, um dos exemplos 

mais conhecidos13. 

Em alguns casos, é evidente que existem reações que competem com as 

reações de inserção – seja em condições térmicas, fotoquímicas ou com catalisadores 

metálicos3. O esquema 8, ilustra a mistura complexa de produtos obtidos de uma 

reação fotoquímica – onde é observado o produto de inserção O-H (A), inserção O-H 

e troca do éster (B), inserção C-H (C), rearranjo de Wolff (D) e abstração de H (E)14. 

 

 

Esquema 8. Produtos de inserção de isopropanol em diazoacetato de etila via fotoquímica. 

O interesse pelo desenvolvimento de metodologias eficazes para a inserção de 

álcoois é muito grande, especialmente no que diz respeito a inserções assimétricas 

para formação de α-alcoxicetonas e ésteres. Embora seja de 1995, o artigo de revisão 

escrito por Moody e Miller13, continua sendo uma das poucas revisões especificas 

desse tema. 

Os estudos mostrados anteriormente apontam que nas inserções O-H os 

melhores resultados têm sido mostrados quando são utilizados como catalisadores 

ácidos de Lewis/Brønsted ou metais de transição3. 

No esquema 9, destaca-se a primeira inserção O-H reportada por Casanova e 

Reichstein utilizando catálise metálica. O óxido de cobre é empregado na inserção de 

metanol para a transformação da cadeia lateral de um esteroide15.   
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Esquema 9. Primeira reação de inserção O-H utilizando um catalisador metálico, descrita na 
literatura. 

 

Como apresentado no esquema 10, Yates16 descreveu o primeiro estudo 

sistemático utilizando catalisador de cobre em diazocetonas para a inserção de 

álcoois e fenóis. 

 

Esquema 10. Primeiro estudo sistemático usando Cu em reações de inserção de alccois e fenóis em 
diazocetonas. 

 

Em pouco tempo, a catálise utilizando sais e ligas de cobre foi substituída visto 

o melhor desempenho do Ródio em catalisar tais inserções. Em trabalho pioneiro, 

Teyssié et al.17 mostraram como acetato de ródio pode ser aplicado na inserção de 

água e álcoois de maneira mais eficiente, esquema 11. Sendo as descobertas do 

estudos de Teyssié et al.  que posteriormente contribuiu com o desenvolvimento do 

processo Merck da síntese da Tienamicina8,9 – anteriormente mostrado no esquema 

6.  
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Esquema 11. Inserção de água e álcoois em diazoacetato de etila, catalisado por acetato de ródio. 

A partir desses marcos citados anteriormente, as pesquisas na área de catálise 

com carbenos metálicos teve vários avanços nos últimos 30 anos. Principalmente nas 

áreas envolvendo as ciclopropanações e inserções C-H10. Onde nesse cenário as 

inserções X-H ocupam ainda um papel de menor destaque. 

Recentemente, Yang et al.18 publicaram a primeira síntese total do produto 

natural Maoecrystal V – o qual apresentou potente ação inibitória de crescimento de 

células da linhagem HeLa, sendo essa, a mais antiga e resistente célula tumoral 

utilizada em estudos. Nesse artigo, a inserção OH foi aplicada de maneira simples e 

elegante, em uma das etapas-chave dessa rota sintética, como pode ser visto no 

esquema 12. 

Nos últimos anos, alguns grupos retomaram a pesquisa com metais que haviam 

sido deixados de lado, como por exemplo o cobre. Fu e Maier19 mostram em seu 

trabalho como a catálise utilizando cobre, em associação com um ligante quiral de 

ferro, pode ser eficiente na inserção de álcoois com excessos enantioméricos 

superiores a 98% (esquema 13). 
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Esquema 12. Primeira síntese total do Maoecrystal V, utilizando como estapa chave 

uma inserção OH catalisada por Rh 

  

 

Esquema 13. Inserção assimétrica de álcoois em aril-diazocompostos. 

 

Entretanto, pode-se apontar nesses últimos exemplos importantes e relevantes 

aplicações das inserções OH em síntese. A maior parte das descobertas em catálise 

tem sido feitas, principalmente, em reações de inserção C-H ou de ciclopropanações10 

– sendo essas duas áreas as que tem o maior número de publicações nos últimos 20 

anos.  

1.5 Organocatálise 

Como mostrado nas sessões anteriores, é indiscutível a importância e 

relevância da catálise metálica em síntese orgânica. Metais utilizados como ácidos de 

Lewis, são ferramentas muito eficientes na ativação de diversos tipos de eletrófilos. E 

quando os metais são combinados com ligantes quirais, sendo esses sais ultimamente 

muito utilizados no campo da catálise assimétricas. Em contrapartida, catalisadores 

baseados em metais tendem a ser mais caros, tóxicos e/ou sensíveis ao ar e umidade; 

já que, em geral, são utilizados metais pesados ou nobres. 
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Diante desse contexto, são necessárias pesquisas em outras áreas da catálise, 

tais como a catálise enzimática/biocatálise e a organocatálise. Assim, é possível 

ampliar a gama de aplicações, reduzir custos, gerar menos resíduos e etc. 

Contribuindo, a cada dia, que a síntese orgânica e suas mais variadas aplicações 

possam usufruir de metodologias mais eficientes e sustentáveis. A organocatálise 

consiste em acelerar reações químicas com uma quantidade estequiométrica muito 

baixa de um composto orgânico, em geral de pequeno peso molecular, o qual não 

contenha um átomo metálico20. 

Até meados dos anos 90, haviam apenas alguns artigos publicados sobre 

transformações químicas usando organocatalisadores. Entretanto, a partir de 1998 

houve uma “explosão” na área, onde em 10 anos as publicações dessa área atingiram 

em torno de 1500 artigos21.  

Diante de todo os avanços que a área de organocatálise tem mostrado, 

algumas vantagens, em relação a outros tipos de catálise, podem ser ressaltadas. 

Como por exemplo: o fácil acesso – visto que alguns desse catalisadores são 

comerciais, como a prolina; o baixo custo, condições experimentais mais simples, 

diminuição de resíduos, maior tolerância a ar e umidade,  maior variedade de 

reagentes – amino ácidos, carboidratos e hidroxi-ácidos21 .  

O exemplo mais conhecido de organocatálise é a reação de Hajos-Parrisch22 – 

esquema 14. Nessa reação aldólica a prolina é utilizada como catalisador, ocorrendo 

o fechamento do anel de maneira intramolecular. O tipo de esqueleto construído nessa 

reação é muito comum em produtos naturais. 

 

Esquema 14. Reação de Hajos-Parrish. Fechamento do anel para construção de sistema biciclo via 
uma reação aldólica catalisada por prolina. 
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A organocatálise possui dois métodos gerais de ativação, podendo ser 

classificada em covalente e não-covalente23. No primeiro caso, o intermediário reativo 

forma-se através de uma ligação covalente entre o substrato e o organocatalisador – 

como por exemplo, a catálise utilizando prolina mostrada no esquema 14. De modo 

contrário, o método de ativação não-covalente ocorre por meio de ligações de 

hidrogênio ou pela formação de pares iônicos.  

Podemos subdividir os organocatalisadores não-covalentes em três outras 

formas fundamentais de ativação, comumente encontrados em organocatálise: 1) 

ligação de hidrogênio dupla, 2) ligação de hidrogênio simples e 3) ácidos de Brønsted 

– esquema 15. Cabe deixar claro, que ainda em muitos casos não é clara a divisão 

entre catálise por ligação de hidrogênio e catálise por ácidos de Brønsted24. 

 

Esquema 15. Métodos de ativação comumente encontrados em organocatálise. 

No esquema 16, mostra-se alguns organocatalisadores que tem sido muito 

utilizados em catálise assimétrica: tiouréia, TAADOL e ácidos fosfóricos. Desses, os 

dois primeiros são utilizados como ativadores via ligação de hidrogênio e o último é 

um ácido de Brønsted24.  
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Esquema 16. Organocatalisadores comumente utilizados em reações assimétricas: tiouréia, TAADOL, 
ácidos fósforicos. 

 

Os ácidos de Brønsted que tem sido mais estudados são, em geral, bem fracos. 

Entretanto, ultimamente ácidos de Brønsted bem fortes tem sido desenvolvidos24 – 

como pode ser visto no esquema 16. 

 

Esquema 17. Exemplos de ácidos fosfóricos mais fortes. 

No esquema 17, o primeiro ácido mostrado (esquerda) foi sintetizado por 

Akiyama et al.25; este é um ácido fosfórico cíclico e quiral. Sua síntese foi preparada 

a partir do (R)-BINOL e demostrou sua atividade catalítica em reações do tipo Mannich 

de ceteno silil acetais com aldiminas derivadas da 2-hidroxilamina – esquema 18, 

onde observa-se altos valores de excesso enantioméricos na construção de β-amino 

ésteres com preferência para a formação do produto syn. 
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Esquema 18. Ácido fosfórico derivado de (R)-BINOL aplicado em reações do tipo Mannich. 

 

List et al.26 reportou uma aplicação desses catalisadores em reações de Pictet-

Spengler – esquema 19. O tratamento de um aldeído e uma amina presente em um 

indol com 20 mol% do organocatalisador, gera in situ uma aldimina e a subsequente 

adição enantioseletiva produzindo o produto ciclizado em 62-96% de excesso 

enantiomérico. 

 

Esquema 19. Ácido fosfórico derivado de (R)-BINOL aplicado em uma reação de Pictet-Spengler. 

 

Ácidos fosfóricos quirais não são limitados a derivados de BINOL. Akyiama et. 

al27 desenvolveu um ácido fosfórico baseado na estrutura do TADDOL, onde esse 

organocalisador demostrou excelente desempenho em reações do tipo Mannich – 

Esquema 20. Comparando-se esse exemplo com o análogo mostrado no esquema 

17, o ácido derivado de TADDOL pode ser usado em menores quantidades catalíticas 

sem diminuição significativa do excesso enantiomérico 85-92%. 
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Esquema 20. Ácido fosfórico derivado do TADDOL aplicado a reação do tipo Mannich. 

Pode-se ver no esquema 21 um exemplo onde Hu et al.28 ilustra como ácidos 

fosfóricos quirais baseados em estrutura de “SPINOL”, podem ser aplicados para 

produção de derivados de indol. Nesse trabalho, são mostrados exemplos onde indóis 

reagem na presença de aldiminas ou β,insaturado--cetoésteres. Sendo nesse 

trabalho apontados uma série de catalisadores baseados em SPINOL/ácido fosfórico, 

os quais são muito eficientes na indução de centros quirais com excessos 

enantioméricos entre 91-99%28. 

 

Esquema 21. Organocatálise de ácido fosfórico aplicada na produção de derivados de indol. Reação 
- -cetoésteres (abaixo). 

 

Como vem sendo apontado pela literatura, os ácidos de Brønsted aplicados a 

organocatálise tem se mostrado cada vez mais úteis20,24,29. Entretanto, no que diz 

respeito a aplicações relacionadas a química de diazocomposto muito pouco se tem 

feito.  
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Sendo assim, esse trabalho pretende demostrar como ácidos de Brønsted 

podem fornecer um sistema catalítico eficiente para a inserção de álcoois em 

compostos diazocarbonílicos. Até então na literatura, apenas são encontrados 

exemplos de reações de inserção em diazocomposto, onde ácidos sulfônicos e 

fosfóricos são utilizados em quantidades estequiométricas3, mas ainda não há 

precedentes do uso desses ácidos em quantidade subestequiométricas, onde eles 

possam atuar como organocatalisadores. 

O desenvolvimento de uma metodologia de inserção de álcoois, mesmo sendo 

racêmica, abre o precedente para futuras pesquisas nessa área, podendo assim, ser 

possível aplicar sistemas de organocatálise assimétrica em composto 

diazocarbonílicos. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo central desse trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia de 

inserção de álcoois em diazocompostos, utilizando um ácido de Brønsted, 

comercialmente disponível como organocatalisador. 

2.2 Objetivos específicos 

 Desenvolvimento de metodologia sem solvente (método A), utilizando o próprio 

álcool em excesso.  

 Desenvolvimento de metodologia com solvente (método B). 

 Aplicação do método em diferentes substâncias hidroxiladas 

 Aplicação do melhor álcoois em α-arial-diazoésters, diazocetonas e β-ceto-α-

dizoésteres. 
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3 Resultados e discussão 

Em testes preliminares, feitos pelo aluno Guilherme de Paula30, o ácido difenil-

fosfórico mostrou-se ser um catalisador muito promissor para reações de inserção de 

alguns álcoois em diazoacetato de etila. Dessa maneira, uma investigação mais 

detalhada das condições reacionais envolvendo essas reações de inserção era 

necessária, visando otimizar e, posteriormente, aplicar a metodologia desenvolvida 

em mais exemplos de diazocompostos. 

Iniciou-se os estudos tentando reproduzir os resultados prévios, citados acima. 

Para o desenvolvimento da metodologia escolheu-se como modelo reacional, a 

inserção de álcool benzílico em diazoacetato de etila – esquema 21.  

A escolha do álcool benzílico para essa primeira etapa do estudo levou em 

deveu-se ao fato desse álcool ser barato e permitir que o produto formado dessa 

inserção tenha um grupo cromóforo, facilitando a visualização do produto formado na 

cromatografia de camada delgada (já que esse produto pode ser revelado em 

lâmpada de UV).  Outro fator considerado é que esse é um álcool de maior massa 

molecular, o que resulta em um produto menos volátil que os obtidos por álcoois 

menores. 

O diazoacetato de etila foi escolhido para essa primeira etapa devido a sua fácil 

preparação (também disponível comercialmente em solução de diclorometano). Outro 

fator são alguns estudos já feitos com esse diazocomposto em inserções de álcoois, 

utilizando acetato de ródio, o que permite um comparação com os resultados da 

literatura17. 

 

 

Esquema 22. Modelo reacional utilizado no estudo: inserção de álcool benzílico em diazoacetato de 
etila. 
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3.1 Primeiras tentativas 

O primeiro objetivo do projeto foi a escolha do melhor catalisador para essa 

reação modelo. Para tal foram testados quatro ácidos de Brønsted disponíveis 

comercialmente: ácido difenilfosfórico, ácido canforsulfônico, ácido metanosulfônico e 

ácido p-toluenosulfônico.  

No esquema 22, estão listados os primeiros rendimentos obtidos para os testes 

com esses catalisadores, em reações de inserção de álcool benzílico em diazoacetato 

de etila. 

 

Esquema 23. Rendimentos obtidos na variação de diferentes catalisadores (ácidos de Brønsted) na 
inserção de álcool benzílico em diazoacetato de etila. Rendimentos obtidos após purificação do 

produto por coluna flash. 

 

Esses rendimentos foram obtidos purificando-se o produto por coluna flash. Foi 

observado o melhor rendimento (73%) foi obtido quando utilizou-se o ácido difenil-

fosfórico como catalisador. Na figura 1, é apresentado o RMN-1H do produto (1) após 

purificação. 

Na figura 1, os sinais entre 7,37-7,36 ppm [1] são atribuídos aos 5 hidrogênios 

do anel aromático. O sinal em 4,64 ppm [7] é do CH2 vizinho ao anel aromático. O 

quarteto entre 4,26-4,20 ppm [14] é referente ao CH2 da etoxila grupo éster e 

apresenta constante de acoplamento J=7,1 Hz. O singleto em 4,09 ppm [9] é referente 

ao CH2 na posição α ao grupo carboxíla do éster e o tripleto observado entre 1,31-
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1,27 ppm é atribuído ao CH3 do grupo éster, apresentando sua constante de 

acoplamento igual J=7,1 Hz. 

Com essa primeira série de experimentos puderam ser notadas algumas 

dificuldades ao se trabalhar com esse produto:  

 A volatilidade do produto – esse não podia ser evaporado em pressões 

muito reduzidas e nem colocado em sistema de alto-vácuo, pois o 

material era perdido. 

 Foi necessário evaporar a quantidade final de solvente, em torno de 

aproximadamente 5% do volume inicial, com auxílio de ar comprimido. 

Dessa maneira, a evaporação era mais lenta e corria-se menos o risco 

de perda do produto. 

 Por causa desse procedimento de evaporação, foi difícil notar se ainda 

havia solvente no balão, tornando difícil a pesagem do produto “puro”. 

 A dificuldade na separação devido ao excesso do álcool e seu fator de 

retenção próximo a do produto, sendo a diferença de Rf entre eles menor 

que 0,1.  

Figura 1. RMN-1H do produto 1. 
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Notou-se nos espectros obtidos de algumas das reações a presença de um 

pouco de álcool benzílico, mesmo esse não sendo visto em placa de CCD. A 

separação do produto e do álcool em excesso mostrou-se difícil e a fração coletada 

apresentou apenas uma mancha em placa. Isso acarretou em uma maior massa o 

que influenciou em rendimentos mais elevados para as reações utilizando ácido 

metanosulfônico e p-toluenoseulfônico. 

Entretanto, tentou-se reproduzir essas reações em triplicata a fim se tentar 

superar essas dificuldades iniciais observadas. Porém, observou-se entre uma reação 

e outra uma alta variação do rendimento para uma mesma reação. Por exemplo, os 

rendimentos utilizando-se ácido difenil-fosfórico variaram entre 40-73%. 

Diante dessas dificuldades, optou-se por tentar o auxílio de técnicas 

instrumentais de análise para uma determinação mais precisa dos rendimentos 

reacionais dessas inserções.  

Tentou-se inicialmente a elaboração de um método de análise utilizando a 

cromatografia gasosa e líquida. Entretanto, as análises mostraram a presença de 

algumas impurezas, observadas com intensidade considerável nos cromatogramas. 

O que impossibilitou a construção de uma curva analítica com precisão satisfatória. 

A solução encontrada foi a utilização da técnica de quantificação por 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMNq), utilizando como padrão interno 

o 1,2,4,5-tetrametilbenzeno. A seguir, será discutido um pouco dessa técnica. 

 

3.2 RMN-1H quantitativo utilizando padrão interno 

A qualidade de dados analíticos garantida pelas técnicas mais comumente 

usados, como cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e cromatografia gasosa 

(CG), são mais frequentemente dependentes das propriedades físicas de uma 

substância pura do que da sua complexidade estrutural, podendo ocorrer 

inconvenientes decorrentes da dificuldade com o preparo da amostra e da adequação 

e padronização do detector. Sem acesso à um padrão de toda impureza detectada, é 

virtualmente impossível quantificar acuradamente um constituinte minoritário, dessa 

maneira, uma incerteza associada com o resultado pode ser muito grande.31 
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O potencial oferecido pela quantificação por RMN (RMNq) é uma alternativa 

viável aos métodos cromatográficos para análise de mais componentes, entretanto, é 

considerada, mas surpreendentemente subutilizada. RMNq é particularmente 

adequado para a determinação simultânea de uma porcentagem de constituintes 

ativos e impurezas em substâncias orgânicas, tais como, produtos farmacêuticos, 

agroquímicos e produtos naturais, além de óleos vegetais, combustíveis, solventes, 

entre outras aplicações.31 

O método é específico para uma substância dado que cada substância tenha 

um espectro de RMN prontamente atribuído à uma estrutura, com seus 

deslocamentos químicos bem estabelecidos e abundantes, bem como, os dados dos 

acoplamento spin-spin e métodos de correlação disponíveis para a maioria dos 

núcleos, junto com o fato de que a área medida do pico são proporcionais ao número 

de núcleos sendo medidos. Dessa maneira, a razão entre as áreas dos picos do 

analito e do material de referência é utilizado para quantificar diretamente a 

quantidade de analito presente na amostra.31 

A vantagem imediata do RMNq é o fácil preparo da amostra. Um material de 

referência, não relacionado com o analito, é cuidadosamente selecionado tal que os 

picos do espectro de RMN não se sobreponham ou encubra os sinais do analito e, 

dessa forma, simplifique a integração. O material de referência pode ser misturado 

com o analito e medido simultaneamente, nesse caso é então chamado de padrão 

interno. 

A escolha do padrão é crucial para o desenvolvimento de um método com 

ampla aplicabilidade e precisão. Essa escolha deve levar alguns fatores em 

consideração, tais como: pureza, solubilidade no solvente escolhido, estabilidade por 

um grande tempo nas condições de análise, não reagir com nenhum componente da 

amostra; e o mais importante, deve apresentar um sinal intenso em uma região livre 

do espectro 32. 
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3.3 Desenvolvimento da metodologia  

3.3.1 Variação dos catalisadores 

Com o auxílio da técnica de RMNq, as reações de inserção de álcool benzílico 

em diazoacetato de eltila foram repedidas. Foi utilizado como catalisadores os quatro 

ácidos de Brønsted propostos, conforme pode ser observado na figura a seguir. Os 

resultados obtidos são apresentados no Esquema 22.  

 

Esquema 24. Rendimentos obtidos na variação de diferentes catalisadores (ácidos de Brønsted) na 
inserção de álcool benzílico em diazoacetato de etila. Rendimentos calculados por RMNq. 

 

Como pode ser visto no esquema acima, o melhor catalisador encontrado foi o 

ácido difenil-fosfórico, o qual apresentou 77% de rendimento (RMNq) nessa reação 

de inserção.  

Na figura 2, está mostrado o espectro de RMNq para a reação utilizando como 

catalisador o ácido difenil-fosfórico. O rendimento foi determinado comparando-se a 

relação das integrais das metilas do padrão interno 1,2,4,5-tetrametilbenzeno (2,18 

ppm) com os dois hidrogênios do produto (1) (numerados no espectro com [1] – 4,04 

ppm). Nessa reação, foram adicionados 50 mol% do padrão interno, ou seja, uma 

quantidade em mols equivalente a 6 hidrogênios de padrão interno. Se houvesse um 

rendimento de 100% nessa reação, com essa quantidade de padrão interno, seria 

possível ver uma razão de 6:2 (hidrogênios do padrão : hidrogênios do produto (1)), 

ou simplificando matematicamente, 3:1. Assim, o rendimento pode ser calculado 

usando essa técnica de ressonância, com muita facilidade. 
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Figura 2. Espectro de RMNq para a inserção usando ácido difenil-fosfórico como catalisador e 
1,2,4,5-tetrametilbenzeno. Rendimento: 77%. 

 

Figura 3. Espectro de Infra-vermelho do Diazoacetato de Etila (acima) comparado com o produto de 
inserção do álcool benzílico 1 (abaixo).  



Ives A. Leonarczyk Resultados e discussão  Dissertação de Mestrado 

40 
 

Na figura 3, pode ser observado o espectro de infra-vermelho do material de 

partida, o diazoacetato de etila (Figura 3- Acima) comparado com o espectro do 

produto de inserção 1. No primeiro espectro são caracterizadas duas principais 

bandas: 2112 cm-1
 atribuída ao estiramento C=N+=N-

 e em 1697 ao estiramento do 

C=O do grupo éster. Observa-se no espectro do produto 1 (Figura 3 - Abaixo) que 

houve o desaparecimento da banda do grupo diazo do material de partida. Observa-

se nesse espectro em 1755 cm-1 o estiramento C=O do éster (verde). A inserção do 

álcool no diazoacetato de etila pode ser comprovado pelo aparecimento da banda de 

1275 cm-
1
 referente ao estiramento C-O-C do grupo éter (Alaranjado). E na região 

próxima de 3000 cm-1
 podem ser observadas bandas de estiramento C-H aromático 

(rosa). Por último, observa-se um padrão de combinações entre as frequências 

vibracionais CH e C-C, esse padrão está próximo ao observado em anéis 

monosubstituídos (amarelo pontilhado). 

3.3.2 Desenvolvimento do Método A: reação sem solvente 

Essa metodologia consistiu em realizar a reação de inserção utilizando excesso 

do álcool (líquido) em presença do diazocomposto e organocatalisador. 

Utilizando o melhor catalisador (ácido difenil-fosfórico), foram variados alguns 

parâmetros da reação afim de se encontrar as melhores condições possíveis para a 

obtenção do produto (1). Na tabela 1, podem ser vistos os resultados para a variação: 

quantidade de catalisador e do número de equivalentes do álcool benzílico. 

Nas entradas de 1 a 3 da tabela 1, podem ser vistos os resultados da tentativa 

de redução da quantidade de catalisador utilizado na formação do produto 1. Pode-se 

ver que o rendimento diminuiu proporcionalmente, à medida que a quantidade de 

catalisador foi diminuída. Sendo 30 mol% a quantidade de catalisador que apresentou 

o melhor rendimento.  

Como os rendimentos utilizando 30 mol% de catalisador foram bons, 

considerou-se não ser vantajoso testar quantidades maiores de catalisador. Embora 

a tendência seja o aumento de rendimento, a utilização de uma maior quantidade de 

catalisador é, de modo geral, uma desvantagem.  
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Tabela 1. Variação da quantidade de catalisador e número de equivalente de álcool benzílico. 

Entrada 
Equivalentes de Álcool 

Benzílico 

Quantidade de 

catalisador (mol%) 
Rendimento 

1 10 30% 77% 

2 10 20% 67% 

3 10 10% 56% 

4 1 30% 39% 

5 2 30% 41% 

6 3 30% 54% 

7 5 30% 60% 

 

Nas entradas de 4-7 da tabela 1, são comparados os valores para a redução 

do número de equivalentes de álcool benzílico (1 à 5 equivalentes). Podemos observar 

que a medida que o número de equivalentes foi aumentado, o rendimento também foi 

maior. Sendo então que a quantidade de 10 equivalentes não pode ser superada, 

assim essa quantidade de álcool foi na qual se obteve o melhor rendimento. 

 

3.3.3 Desenvolvimento do Método B: reação com solvente 

Esse método consistiu em realizar a inserção de um álcool, em menores 

quantidades, à um diazocomposto, na presença de um organocatalisador e diluído em 

um solvente.  

Duas situações foram imaginadas pensando-se na importância de se testar 

essas inserções utilizando-se solventes: I) a possibilidade de aplicar o método em 

inserções com álcoois sólidos e II) reações de inserção em álcoois complexos - 

líquidos ou sólidos, já que esses podem ser intermediários comuns em rotas sintéticas 

e o uso de muitos equivalentes não é algo vantajoso nesse caso.  

Assim, inicialmente foram testados alguns solventes para ver em qual desses 

a reação de inserção para formação do produto 1 se comportava melhor. Depois foram 

variados alguns parâmetros, afim de se tentar melhorar o método, tabela 2. 
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Tabela 2. Variação de solventes, equivalentes de alcool , quantidade de catalisador e volume de 
solvente. Rendimentos determinados por RMNq. 

Entrada Solvente 
Equivalentes 

de Álcool 
Benzílico 

Quantidade 
de 

catalisador 

Volume de 
solvente (µL) 

Rendimento 

1 Acetonitrila 2 30% 500 24% 

2 Nitrometano 2 30% 500 45% 

3 Diclorometano 2 30% 500 32% 

4 Acetona 2 30% 500 31% 

5 Benzeno 2 30% 500 36% 

6 THF 2 30% 500 14% 

7 Nitrometano 3 30% 500 51% 

8 Nitrometano 5 30% 500 58% 

9 Nitrometano 3 10% 500 19% 

10 Nitrometano 3 20% 500 37% 

11 Nitrometano 3 30% 150 60% 

12 Nitrometano 3 30% 1000 28% 

  

Na tabela 2, as entradas 1-6 são referentes aos diferentes solventes testados 

para a reação de inserção para formação do produto 1, usando inicialmente 2 

equivalentes de álcool benzílico e 30 mol% do catalisador. O solvente que apresentou 

melhor rendimento para essa reação foi o nitrometano (entrada 2). Foram ainda 

testados outros solventes: DMSO, DMF e HMPA. Porém, para esses três solventes 

não foi visualizado na CCD a formação do produto e nem o consumo do diazoacetato 

de etila. Observou-se também que não houve evolução de gás nitrogênio no início das 

reações com esses solventes. 

Tendo achado o melhor solvente, foram variados outros parâmetros afim de se 

melhorar o método. Nas entradas 7 e 8 da tabela 2, foram aumentados o número de 

equivalentes do álcool benzílico para 3 e 5 equivalentes, respectivamente. Como a 
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diferença entre 3 e 5 equivalentes não foi tão alta, optou-se por utilizar a menor 

quantidade. 

A seguir, foi testada a possibilidade de se diminuir a quantidade de catalisador 

(entradas 9 e 10). Mas, da mesma maneira que ocorreu no método A, à medida que 

se diminui a quantidade de catalisador o rendimento também abaixa. Dessa maneira, 

30 mol% de catalisador foi a melhor escolha observada. 

Por último, mudou-se a quantidade de solvente para avaliar qual é o efeito da 

concentração da reação: mais concentrado (entrada 11) e mais diluído (entrada 12). 

Foi observado que o melhor rendimento ocorre quando nessa reação é utilizada a 

menor quantidade de solvente – razão do volume de álcool : solvente igual a 1:1. 

Assim, utilizando 30 mol% de catalisador, 3 equivalente de álcool benzílico e 150 µL 

de nitrometano foi possível obter 60% de rendimento para a formação do produto 1. 

Sendo essa condição a melhor para a reação, frente as outras testadas. 

3.4 Inserção de outros álcoois em diazoacetato de etila 

Comparando-se os dois métodos apresentados acima (A e B), o método A – 

sem solvente, foi o que apresentou o melhor rendimento. Assim, foram testadas as 

inserções de outros álcoois nessas mesmas condições, como pode ser visto no 

Esquema 23. 

No esquema 23, é mostrada a inserção de alguns álcoois em diazoacetato de 

etila utilizando-se o ácido difenil-fosfórico como catalisador e as condições 

estabelecidas no método A. Os álcoois testados foram: metanol, etanol, isopropanol 

e tert-butanol. Sendo os rendimentos observados por RMNq foram, respectivamente, 

de 91%, 72%, 51 e 19%.  

Observa-se que a medida que o tamanho do álcool aumenta, sua inserção em 

diazoacetato de etila é prejudicada. Isso pode ser atribuído aos fatores estéricos, bem 

como na redução da nucleofilicidade a medida que o tamanho do álcool é aumentado.  

Os estudos feitos por Paulissen et al.17, em reações de inserção com alguns 

desses mesmos álcoois, mostram que o acetato de ródio ainda é um catalisador mais 

vantajoso, sendo o menor rendimento obtido nesse estudo de 82% para o tert-butanol. 

Entretanto, os rendimentos obtidos para os produtos de álcoois menos impedidos 
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metanol (91%), etanol (72%) e álcool benzílico (77%) – estão próximos da mesma 

faixa de rendimentos obtidos com acetato de ródio. 

 

Esquema 25. Reações de inserção utilizando diferentes álcoois: Metanol (2), etanol (3), isopropanol 
(4) e tert-butanol (5). Utilizando as melhores condições encontradas para o método geral A.  

 

As tentativas de isolar o produto 2 não foram bem sucedidas. Esse possui uma 

característica muito volátil, o que dificultou a evaporação do solvente após sua 

purificação. Ou o produto era perdido ao se tentar evaporar, ou a amostra eviada para 

análise de RMN apresentava muitas impurezas devido ao excesso de solvente e a 

dificuldade de separação pelo excesso de álcool usado na reação. Dessa maneira, 

não foi possível obter um espectro de RMN-1H de maneira satisfatória. O sinal utilizado 

para o cálculo de rendimento por RMNq foi comparado com o descrito na literatura 33 

e o espectro impuro obtido do composto.  

Na figura 4, é apresentado o RMN-1H do produto 3 após purificação por coluna 

flash.  

O produto 3 pode ser caracterizado atribuindo-se o quarteto observado entre 

4,25-4,20 ppm [9] ao CH2 do grupo éster, com uma constante de acoplamento de 7,1 

Hz. O singleto em 4,07 ppm [2] é atribuído ao CH2 vizinho as funções éter e éster. O 

quarteto entre 3,63-3,58 ppm [5] refere-se ao CH2 vizinho a função éter, com 

constante de acoplamento igual a 7,0 Hz, originado do etanol. Entre 1,31-1,28 ppm 

[8] observa-se um dos tripletos referente ao CH3 do grupo éster com constante de 

acoplamento J =6,7 Hz; que é mais desblindado que o outro tripleto entre 1,27-1,24 

ppm [6], apresentando uma constante de acoplamento J=6,5 Hz. 
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Figura 4. RMN-1H do produto 3. 

 

Na figura 5, pode ser observado o RMN-1H do produto 4 isolado por coluna 

flash. O quarteto entre 4,24-4,19 ppm [10], com constante de acoplamento de 7,1 Hz; 

pode ser atribuído ao CH2 do grupo éster. O singleto em 4,07 ppm [3] é atribuído ao 

CH2 vizinho ao grupo éter e ao grupo éster. Em seguida, é observado um hepteto 

entre 3,72-3,64 ppm [1], com constante de acoplamento de 6,1 Hz; atribuído ao 

hidrogênio do grupo isopropil vizinho a função éter. Entre 1,30-1,27 ppm [9], observa-

se o tripleto referente ao grupo éster, com constante de acoplamento de 7,1 Hz. O 

dubleto entre 1,21-1,20 [6-7], é atribuído as metilas do grupo isopropil, com constante 

de acoplamento de 6,1 Hz. Algumas impurezas podem ser observadas no espectro, 

pelos mesmos motivos observados no produto 2. 
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Figura 5.  RMN-1H do produto 4. 

 

Na figura 6, é mostrado o RMN-1H do produto 5, após purificação por coluna 

flash. O quarteto observado entre 4,24-4,18 ppm pode ser atribuído ao CH2 do grupo 

éster, com constante de acoplamento igual a 7,1 Hz. O Singleto em 4,02 ppm refere-

se ao CH2 vizinho as funções éter e éster. O tripleto entre 1,30-1,26 ppm possui uma 

constante de acoplamento de 7,1 Hz e pode ser atribuído ao CH3 do grupo éster. Por 

último, o singleto em 1,24 ppm [6,7 e 8] é atribuído aos nove hidrogênios das metilas 

do grupo tert-butil. 

Ao final de quase todas as reações de inserção destes álcoois, exceto álcool 

benzílico e metanol, observou-se na placa de CCD a formação de um subproduto com 

Rf de 0,1. Esse subproduto foi isolado em um uma das reações e mandado para 

análise por RMN-1H – figura 6. 
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Figura 6. RMN-1H do produto 5. 

 

 Esse subproduto isolado foi formado da reação de inserção do ácido difenil-

fosfórico ao diazoacetato de etila. Os multipletos observados entre 7,37-7,20 ppm [8,9 

e 19] foram atribuídos aos dez hidrogênios aromáticos. O duplo-dubleto observado 

entre 4,74-4,71 ppm [18] foram atribuídos aos hidrogênios do CH2 da posição α à 

carboxila do éster, a constante de acoplamento observada foi de J= 11 Hz, valor 

característico do acoplamento de hidrogênio com átomo de fósforo. O quarteto 

observado entre 4,29-4,71 ppm [23] foi atribuído ao CH2 da etoxila do grupo éster, 

constrante de acoplamento J=7,1 Hz. E o tripleto entre 1,26-1,24 ppm [22] foi atribuído 

ao CH3 do grupo éster, com constante de acoplamento J=7,1 Hz. 
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Figura 7. Subproduto obtido da inserção do ácido difenil-fosfórico em diazoacetato de etila. 

 

3.5 Inserções de fenóis em diazoacetato de etila 

Fenóis são uma classe de compostos orgânicos muito úteis em síntese 

orgânica. Sendo essa classe de composto um importante e barato bloco de 

construção sintética, contendo um basicamente um anél aromático e o grupo hidroxila. 

Até o momento, existem apenas alguns exemplos presentes na literatura34–36 

onde fenóis são utilizados em reações de inserção em diazoacetato de etila. Em todos 

esses exemplos, essas inserções são feitas em presença de catalisadores metálicos, 

tais como: Re, Pt e Au. 

No esquema 24, são mostrados os resultados da tentativa de inserção do fenol 

(produto 6) e do p-metoxifenol em diazoacetato de etila, usando nitrometano como 

solvente e as melhores condições encontradas para o método B. 
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Esquema 26. Reações de inserção com fenol e p-metóxif-fenol em diazoacetato de etila. 

 

Entretanto, a análise por RMNq desses produtos mostrou que ambas as 

reações forneceram rendimentos muito baixos para os produtos 6 (7%) e produto 8 

(8%). 

O baixo rendimento não permitiu que os produtos dessas reações pudessem 

ser isolados e obtidos em uma quantidade suficiente para as análises de caraterização 

por RMN-1H. Sendo assim, os sinais presentes no RMNq foram comparados com os 

dados da literatura33 para o cálculo de rendimento. 

 

3.6 Inserções em outros diazocompostos usando metanol 

Como a inserção utilizando metanol em diazoacetato de etila foi a que 

apresentou o melhor rendimento (91%), foram utilizados outros diferentes tipos de 

diazocompostos afim de se investigar um pouco mais a aplicabilidade dessa 

metodologia. 

 

3.7 Inserções usando diferentes α-aril-diazocompostos 

No esquema 25, podemos observar os diferentes rendimentos obtidos para as 

reações de inserção de metanol em diferentes α-aril-diazocompostos. 
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O produto 8 foi obtido através da reação de inserção do metanol em α-diazo-

fenilacetato de metila, sendo o rendimento de 65% determinado por RMNq. 

O produto 9 foi obtido através da reação de inserção do metanol em α-diazo- 

o-nitro-fenilacetato de metila, sendo o rendimento de 64% determinado por RMNq. Em 

comparação com o resultado anterior, o grupo nitro não mostrou praticamente 

nenhuma influência sob a reatividade do substrato na reação. 

 

Esquema 27. Reações de inserção de metanol em diferentes α-aril-diazocompostos 

 

O produto 10 foi obtido através da reação de inserção do metanol em α-diazo- 

p-metóxi-fenilacetato de metila, sendo o rendimento de 96% determinado por RMNq. 

Observa-se, nesse caso, que quando temos um grupo doador de elétrons na posição 

para do anel aromático, esse contribui de maneira muito significante para o aumento 

do rendimento dessa inserção (produto 10). Esse fato pode indicar que o efeito doador 

de elétrons favorece a protonação do substrato pelo catalisador, na primeira etapa do 

mecanismo, que pode ser apontado como etapa lenta do possível mecanismo, como 

será discutido mais à frente. 
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O produto 11 foi obtido através da reação de inserção do metanol em α-diazo- 

fenilacetato de isopropila, sendo o rendimento de 59% determinado por RMNq. Os 

exemplos mostrados para os produtos 11 e 12 possuem grupos mais volumosos na 

função éster. Esses exemplos quando comparados com um éster menos volumoso, 

produto 8, demonstram como grupos mais volumosos influenciam de maneira 

negativa a reatividade do substrato nessas inserções.  

Na figura 8, é apresentado o RMN-1H para o produto 8 após purificação por 

coluna flash. 

 

.  

Figura 8. RMN-1H do produto 8. 

 

Os multipletos observados entre 7,45-7,34 ppm [4,3,2] são atribuídos aos 5 

hirdrogênios do anel aromático do produto. O singleto em 4,78 ppm [7] é atribuído ao 

hidrogênio carbinólico e benzílico. O singleto em 3,72 ppm [13] é atribuído ao grupo 

metoxil, proveniente do metanol, vizinho ao grupo éter. O último singleto em 3,41 ppm 

[12] é atribuído ao CH3 do grupo éster, sendo esse mais blindado por sofrer influência 

apenas do grupo éster. Ao passo que o CH3 do éter, em 3,72 ppm, torna-se mais 
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desblindado por sofrer influência da proximidade do anel, do oxigênio do éter e do 

grupo éster.  

A seguir, na figura 9 está apresentado o espectro de RMN-13C para o produto 

8. 

.  

Figura 9. RMN-13C para o produto 8. 

 

Podemos observar de acordo com a numeração da estrutura na figura 8, a 

quais carbonos são atribuídos cada sinal. Do mais desblindado para o mais blindado: 

171,1 ppm [8] – carbono carboxílico, em 136,1 ppm [5] – carbono na posição ipso, em 

128,8 ppm [4 e 6] – carbonos nas posições orto, em 128,7 ppm [3]-[1] – carbonos na 

posição meta, em 127,2 ppm [2] – carbono na posição para, em 82,6 ppm [7] – CH 

carbinólico e benzílico; 57,4 ppm [13] – CH3 do grupo metoxil e em 52,3 ppm [12] – 

CH3 do grupo éster. 

Na figura 10, podemos observar os sinais no espectro de RMN-1H para o 

produto 9, após purificação por coluna flash. 
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Os multipletos observados entre 8,04-7,52 ppm [1,4,2 e 3] são atribuídos aos 4 

hirdrogênios do anel aromático do produto. O singleto em 5,56 ppm [7] é atribuído ao 

carbinólico e benzílico. O singleto em 3,74 ppm [13] é atribuído ao grupo metoxil, 

proveniente do metanol, vizinho ao grupo éter. O último singleto em 3,41 ppm [12] é 

atribuído ao CH3 do grupo éster. 

 

Figura 10. RMN-1H do produto 9. 

 

A seguir, na figura 11, é apresentado o espectro de RMN-13C para o produto 9. 

Podemos observar de acordo com a numeração da estrutura na figura 8, a 

quais carbonos são atribuídos cada sinal. Do mais desblindado para o mais blindado: 

169,7 ppm [8] – carbono carboxílico, em 148,4 ppm [5] – carbono na posição ipso, em 

133,7 ppm [6] – carbono ligado ao grupo nitro em orto, em 132,0 ppm [1] – um dos 

carbonos meta, em 129,4 ppm [4] – o outro carbono na posição orto, em 128,8 ppm 

[2] – o outro carbono na posição meta, em 124,9 ppm [2] – carbono na posição para, 

em 78,3 ppm [7] – CH carbinólico e benzílico; em 59,0 ppm [13] – CH3 do grupo metoxil 

e em 52,7 ppm [12] – CH3 do grupo éster. 
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Figura 11. RMN-13C do produto 9. 

 

A seguir é mostrado na figura 12 o espectro de RMN-1H para o produto 10, 

após purificação por coluna flash. 

Observando a figura 12, podemos caracterizar o produto 10 de acordo com os 

sinais presentes no espectro. O multipleto entre 7,37-7,27 ppm [4] – são dos 

hidrogênios ligados aos carbonos [4] e [6] do anel aromático. O multipleto entre 6,91-

6,88 ppm [1] – é atribuído aos hidrogênios ligados aos carbonos [1] e [6] do anel. O 

singleto em 4,72 ppm [7] – é atribuído ao CH carbinólico e benzílico. O singleto em 

3,80 ppm [15] – é atribuído ao CH3 do grupo metoxil do anel. O singleto em 3,72 ppm 

[13] – refere-se ao CH3 do grupo éter (proveniente do metanol). E o último singleto em 

3,38 ppm [12] é do CH3 do grupo éster. 

Em seguida, na figura 12 é mostrado o RMN-13C para o produto 10. 
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Figura 12. RMN-1H do produto 10. 

 

Figura 13. RMN-13C do produto 10. 
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Seguindo a numeração da estrutura na figura 13. Os sinais podem ser 

atribuídos da seguinte forma para o produto 10: 171,3 ppm [8] – carbono carboxílico, 

em 160,0 ppm [2] – carbono ligado ao grupo metoxil do anel, 128,6 ppm [1 e 3] - 

carbono na posição orto em relação ao metóxi, em 128,2 ppm [5] – carbono na posição 

para em relação ao grupo metoxil, em 114,0 ppm [4 e 6] – os carbonos meta em 

relação ao grupo metoxil, em 82,1 ppm [7] – CH carbinólico e benzílico; em 57,1 ppm 

[13] – CH3 do grupo metoxil, em 55,2 ppm [15] – CH3 do grupo metoxil do anel e em 

52,2 ppm [12] – CH3 do grupo éster. 

Na figura 14, podemos observar o RMN-1H do produto 11 após feita a 

purificação por coluna flash. 

 

 

Figura 14. RMN-1H do produto 11. 

 

Os multipletos observados entre 7,45-7,32 ppm [1,2 e 6] - são atribuídos aos 

hidrogênios do anelo aromático. O hepteto observado entre 5,09-5,02 ppm [1] é 

atribuído ao CH do grupo isopropil, com constante de acoplamento igual a 6,3 Hz. O 
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singleto em 4,72 ppm [7] pode ser atribuído ao CH vizinho carbinólico e benzílico. O 

singleto em 3,41 ppm [13] pode ser atribuído ao CH3 do grupo metoxil da função éter. 

Os dubletos em 1,26-1,24 ppm [14] e 1,13-1,12 ppm [15] podem ser atribuídos os CH3 

do grupo isopropil, a presença do centro quiral no produto faz com que esses CH3 

sejam diasterotópicos.  

A seguir, na figura 15, é apresentado o espectro de RMN-13C para o produto 

11. 

 

 

Figura 15. RMN-13C do produto 11. 

 

Observar-se de acordo com a numeração da estrutura na figura 14, a quais 

carbonos são atribuídos cada sinal. Do mais desblindado para o mais blindado: 170,4 

ppm [8] – carbono carboxílico, em 136,5 ppm [5] – carbono na posição ipso, em 128,7 

ppm [4 e 6] – carbonos nas posições orto, em 128,7 ppm [3] – carbonos na posição 

meta, em 127,3 ppm [2] – carbono na posição para, em 82,9 ppm [7] – CH carbinólico 

e benzílico; 68,9 ppm [12] – CH do isopropil do éster, em 57,4 ppm [13] – CH3 do 
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grupo metoxil vizinho a função éter, em 21,9 e 21,6 ppm [14 e 15] – CH3 do grupo 

isopropil do éster. 

A seguir, na figura 16, é mostrado o RMN-1H do produto 12 após purificação 

por coluna flash.  

Os multipletos observados entre 7,45-7,21 ppm [1-6 e 14-19] são atribuídos aos 

10 hidrogênios dos dois anéis aromáticos presentes na estrutura. O duplo dubleto 

observado entre 5,21-5,09 ppm [12] é atribuído ao CH2 do grupo benzil, com constante 

de acoplamento igual a 33,9 e 12,4 Hz. O singleto em 4,81 ppm [7] é atribuído ao CH 

carbinólico e benzílico. O último singleto observado, em 3,41 ppm [13], é atribuído ao 

CH3 do grupo vizinho a função éter. 

 

Figura 16. RMN-1H do produto 12. 

 

Podemos observar de acordo com a numeração da estrutura na figura 17, a 

quais carbonos são atribuídos cada sinal. Do mais desblindado para o mais blindado: 

170,6 ppm [8] – carbono ligado a dupla do éster, em 136,2 ppm [14] – carbono na 

posição ipso do grupo benzil, em 135,6 ppm [5] - carbono na posição ipso do grupo 
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aril, em 128,9 ppm [4 e 6] – carbonos nas posições orto do grupo aril, em 128,8 [15] - 

– carbonos nas posições orto do grupo benzil, em 128,6 ppm [1 e 3] – carbonos na 

posição meta, em 128,4 ppm [16 e 19] - carbonos na posição meta do grupo benzil, 

em 128,1 ppm [2] – carbono na posição para do grupo aril, em 127,4 ppm [17] - 

carbono na posição para do grupo aril, em 82,7 ppm [7] – CH carbinólico e benzílico; 

em 66,9 ppm [12] – CH2 do grupo benzil e em 57,5 ppm [13] – CH3 do grupo metoxil 

vizinho a função éter. 

 

Figura 17. RMN-13C do produto 13. 

 

Cabe ressaltar que o desdobramento do sinal entre 5,21-5,09 ppm [12] – figura 

12- ocorre devido a formação do centro quiral no produto 12. Tornando assim os 

hidrogênios desse CH2, nessa posição, diasterotópicos. 

3.8 Inserções em diazocetonas  

Nessa etapa do estudo, foi aplicado o método A para realizar inserção de 

metanol em α-diazoacetofenona, utilizando-se o ácido difenil-fosfórico como 

catalisador – Esquema 26. Sendo o rendimento determinado por RMNq igual a 56% 
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Esquema 28. Inserção de metanol em diazocetonas 

 

Embora não tenha sido observado um rendimento alto para essa reação, esse 

resultado é equivalente ao obtido pelos primeiros estudos feitos por Yates 16. Nesse 

artigo de 1952, utilizando como catalisador a liga de cobre bronze, o produto 14 foi 

obtido com 55% de rendimento. 

Na figura 18, é mostrado o RMN-1H para o produto 14. Os multipletos 

observados entre 7,94-7,46 ppm podem ser atribuídos aos hidrogênios aromáticos [2-

4]. O singleto em 4,71 ppm pode ser atribuído ao CH2 da posição α à carboníla. Por 

último o singleto em em 3,51 ppm pode ser atribuído ao CH3 do grupo metoxil. 

 

Figura 18. Espectro de RMN-1H do produto 14. 
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3.9 Inserção em α-diazo-β-cetoéster 

No esquema 27, está mostrada a tentativa de inserir metanol em um α-diazo-

β-cetoéster. Entretanto, observou-se, que não houve após a adição do catalisador, a 

evolução de nitrogênio e a CCD mostrou, ao longo do período de 24 h, que não houve 

qualquer consumo do material de partida.  

 

Esquema 29. Reação de inserção de metanol em α-diazo-β-cetoéster. 

 

Como o grupo diazo desse material de partidade está localizado na posição α 

a dois grupos retiradores de elétrons, carboníla e éster, a pobreza de elétrons no 

carbono da função diazo dificulta a protonação pelo catalisador, não iniciando a 

reação de inserção, de acordo com a proposta mecanística que será discutida mais 

adiante. 

 

3.10 Inserção de silanóis 

No esquema 28, são mostradas as duas tentativas de inserção de silanóis em 

diazoacetato de etila, uma usando trimetilsilanol e outra com triisopropilsilanol. Para 

obtenção do interessante produto constituído de um álcool protegido por grupo silil. 

Foram testadas para a primeira reação as condições tanto do método geral A, quanto 

do B. Para a segunda reação só testou-se as condições do método geral B, pois esse 

usa menos equivalentes do silanol, o qual possui um preço elevado. 

Porém, observou-se que logo na adição do catalisador não houve evolução de 

nitrogênio e as placas de CCD, ao longo do tempo, não mostraram qualquer consumo 

do material de partida.  
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Esquema 30. Reações de inserção de silanóis 

 

3.11 Inserção de água em diazoacetato de etila 

No esquema 29, é mostrada a reação de inserção de água em diazoacetato de 

etila, utilizando como catalisador o ácido difenil-fosfórico. Entretanto, não foi possível 

observar a formação desse produto ao longo da reação. A placa de CCD mostrou 

pouco consumo do diazoacetato de etila. Outro problema observado que pode ter 

influenciado na reação foi a insolubilidade do ácido difenil-fosfórico em água, o que 

pode ter dificuldado a transferência do próton para o diazocomposto. 

 

Esquema 31. Reação de inserção de água em diazoacetato de etila. 

 

3.12 Proposta de mecanismo para reações de inserção de álcoois catalisadas 

por ácidos de Brønsted 

Para um melhor entendimento dessas reações, é possível propor alguns 

possível mecanismos para as reações de inserção de álcoois catalisadas por um ácido 

de Brønsted, como o ácido difenil-fosfórico, mostrado anteriormente. 

Acredita-se que essa reação deva passar por um mecanismo de substituição 

nucleofílica, sendo a primeira etapa a propotonação do diazocomposto seguido do 

ataque pelo álcool. Pode ser assim, proposto dois tipos de substituição diferentes, por 

SN1 ou SN2 – como mostrado no esquema 30. 
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Acredita-se que em compostos diazocarbonílicos, como por exemplo o 

diazoacetato de etila, a reação de inserção OH ocorra por um mecanismos do tipo 

SN2, uma vez que o carbono da posição α-carboxíla do éster é primário, sendo muito 

instável a formação de um carbocátion. Entretanto, quando temos um substituinte no 

carbono α-carboxíla, como por exemplo um grupo aril, torna-se bem plausível que a 

reação possa passar por um mecanismo do tipo SN1, com a formação de um 

carbocátion que pode ser estabilizado pelo grupo aril. 

 

Esquema 32. Propostas de mecanismos por SN1 e SN2 para reações de inserção catalisadas por 
ácidos de Brønsted. 

 

Entretanto, são necessários estudos mais detalhados para comprovação dos 

caminhos reacionais, dessa maneira sendo possível a elucidação do mecanismo que 

envolve essa reações de inserção catalisadas por ácido difenil-fosfórico.
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4 Conclusão 

Foi possível desenvolver uma metodologia eficiente para inserções de alguns 

álcoois em diazocompostos na presença de um ácido de Brønsted como 

organocatalisador. 

Demostrou-se que, de todos os ácidos testados, o ácido difenil-fosfórico foi o 

que apresentou maiores rendimentos em testes com o modelo reacional – inserção 

de álcool benzílico em diazoacetato de etila. 

Foi possível desenvolver duas metodologias distintas para as inserções de 

alcoois: Método A – reação com excesso de álcool sem o uso de qualquer solvente e 

Método B – reação com apenas 3 equivalentes do álcool utilizando uma pequena 

quantidade de nitrometano como solvente. Em ambos os métodos, a quantidade de 

30 mol% do organocatalisador foi a que se observou melhor desempenho. 

O método A foi aplicado com sucesso para a inserção de diferentes alcoois em 

diazoacetato de etila. Sendo o melhor rendimento observado para a inserção com 

metanol. Foi observado que o rendimento diminui conforme aumentamos o tamanho 

do álcool na inserção. Entretanto, exceto para as inserções usando o álcool benzílico 

e o metanol, foi observado a formação do subproduto de inserção do ácido difenil-

fosfórico em diazoacetato de etila. 

O métedo A foi aplicado em reações de inserção de metanol em diferentes α-

diazo-aril-ésteres, o que mostrou uma metodologia eficiente para a criação de uma 

função éter (O-C) na posição α à carboxíla do éster.  

O método A foi aplicado com sucesso em reações de inserção usando metanol 

em α-diazo-acetofenona, sendo observado que essa metodologia pode ser eficaz na 

inserção de álcoois em diazocetonas. 

As tentativas de inserção utilizando água, silanóis e fenóis em diazoacetato de 

etila não foram bem sucedidas.  

A tentativa de inserção de metanol em um β-ceto-α-diazo-ésteres foi mal 

sucedida. 
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5 Perspectivas 

Diante de alguns resultados positivos e promissores apresentados nesse 

trabalho algumas perspectivas podem ser tratadas afim de se explorar um pouco mais 

a aplicabilidade e a compreensão dessas reações: 

I) Estudos mecanísticos são necessários para se tentar elucidar os 

possíveis caminhos reacionais, envolvendo essas reações de inserção 

na presença de ácidos de Brønsted como organocatalisadores. 

 

II) Tentar variar outras condições, bem como testar outros catalisadores, 

nas inserções com água, fenóis, silanóis e β-ceto-α-diazo-ésteres. 

Podendo-se ampliar as aplicações, bem como descobrir novos 

catalisadores para essas transformações. 

 

III) Para algumas reações de inserção de álcoois, utilizando diazoacetato 

de etila, observou-se a formação do subproduto de acoplamento do 

ácido difenil-fosfórico no diazoacetato de etila. Sendo assim, torna-se 

interessante testar catalisadores com estruturas mais impedidas, o que 

poderia evitar a formação desse subproduto. 

 

IV) Como a quantidade de organocatalisador utilizada nessas metodologias 

desenvolvidas é relativamente alta (30 mol%), se comparada com a 

catálise metálica, torna-se de suma importância para melhoria do das 

condições reacionais realizar testes de recuperação do catalisador. 

Outra alternativa para a redução do catalizador seria testar um sistema 

com o ácido difenil-fosfórico imobilizado em resinas, tornando assim um 

catalisador heterogêneo que pode ser mais facilmente recuperado. A 

recuperação do catalisador, pode diminuir os custos do método, 

agregando uma grande vantagem em sua utilização.  

 

V) Testar as reações de inserções assimétricas, utilizando-se ácidos 

fosfóricos quirais como organocatalisadores. Tais ácidos são disponíveis 
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comercialmente, como por exemplos os derivados de BINOL, SPINOL, 

VAPOL e etc.
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6 Parte experimental 

Todos os álcoois utilizados em reações de inserção foram destilados e secos 

previamente. Quando houve a necessidade do uso de solvente seco, em reações 

anidras, esses foram destilados ou tratados de acordo com os métodos adequados 

para cada caso.  

As reações foram monitoradas por Cromatografia de Camada Delgada (CCD, 

Fluka, matriz de sílica gel, suporte de alumínio, com indicador fluorescente na região 

de 254 nm e espessura de 200 µm). As placas foram preparadas com 5 cm de 

comprimento, sendo 4 cm a distante total de eluição do solvente. Foram utilizados 

como reveladores para as placas de CCD a solução de ácido fosfomolíbdico e vanilina. 

Para as purificações em por cromatografia de coluna flash utilizou-se sílica gel 60 Å.  

As análises de caracterização dos produtos obtidos utilizaram técnicas de 

Ressonância Magnética Nuclear de 1H (RMN-1H) e 13C (RMN-13), utilizando 

equipamento de 400 ou 500 MHz para H1 e 126 MHz para 13C. As amostras de RMN 

foram preparadas usando CDCl3 como solvente. As análises de espectrometria de 

massas de alta resolução (EMAR) foram realizadas utilizando como fonte de ionização 

electrospray no modo positivo  (ESI) em um espectrômetro com as seguinte 

configuração: ion trap linear híbrido – Orbitrap FT-EM e QqTOF/EM – Microtof – 

modelo QII. 

6.1 Preparo dos materiais de partida 

6.1.1 Preparação de Diazoacetato de Etila37 

Pesou-se o cloridrato do éster etílico da glicina (1,00 g, 7,1 mmol) em um balão 

de fundo redondo. Adicionou-se sob agitação 2 mL de H2O e 4 mL de CH2Cl2, fechou-

se o sistema com um septo e trocou-se a atmosfera com um balão de argônio. A 

solução incolor foi resfriada até -5 °C (banho de gelo e sal) e então adicionou-se uma 

solução resfriada de NaNO2 (0,59 g, 8.5 mmol) em 2 mL de H2O. A seguir, a 

temperatura do banho foi diminuída até -10 ºC para a adição lenta de 680 µL de uma 

solução aquosa 5% de H2SO4. A reação permaneceu por mais 20 min sob agitação e 

cuidando-se para que o banho de gelo permanecesse abaixo de 1 ºC. Após esse 

período, o produto foi extraído utilizando-se CH2Cl2 (2 x 3 mL). A fase orgânica foi 
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lavada com uma solução aquosa gelada 5% de NaHCO3 (6 mL), a fase orgânica foi 

separada e a fase aquosa é extraída com mais CH2Cl2 (2 x 3 mL). A fase orgânica 

coletada e foi seca com Na2SO4, filtrada, e o solvente foi removido sob pressão 

reduzida. Rf = 0,5 em 7:3 (hexano: éter). Rendimento: 73%. RMN-H: (400 MHz, CDCl3) 

δ 4.73 (s, 1H), 4.22 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H). Os sinais obtidos no 

espectro de RMN-1H conferem com os valores encontrados na literatura37. 

IV(cm-1): 3123, 2985, 2112, 1751, 1697, 1477, 1466, 1400, 1379, 1350, 1339, 

1300, 1246, 1196, 1096, 1047, 1030, 743, 517. 

6.1.2 Procedimento geral de preparação de α-aril-diazoésteres38 

 

 

Em um balão de fundo redondo, foi preparada uma solução contendo 

230 µL do reagente fenilacetato de metila (0,250 g; 1,66 mmol; 1 eq), 

5 mL de acetonitrila seca e 0,485 g de p-ABSA (2,34 mmol; 1,4 eq). 

A solução foi agitada até a solubilização da azida e então o sistema foi resfriado até 

0°C para a adição lenta de DBU (350 µL; 2,34 mmol; 1,4 eq). O sistema foi agitado 

por aproximadamente 14 h a temperatura ambiente (t.a.). Após o tempo da reação, 

essa foi diluída com a adição de 2 mL de H2O e extraída com dietil éter (3 x 1 mL). A 

fase orgânica foi separada e lavada com solução 10% de NH4Cl (3 x 1 mL) e 

posteriormente com solução saturada de NaCl (3 x 1 mL). A fase orgânica foi coletada 

em um erlenmeyer e seco com MgSO4, filtrado e concentrado sob pressão reduzida. 

O produto foi purificado por cromatografia flash usando como eluente a solução de 

hexano e acetato de etila (9:1). Rf = 0,47. Líquido vermelho. Rendimento: 98%. RMN-

1H: (500 MHz, CDCl3) δ 7.47-718 ppm (m, 5H), 3.86 (s, 3H). Os sinais obtidos no 

espectro de RMN-1H conferem com os valores encontrados na literatura38. 

IV(cm-1): 3061, 3026, 2953, 2099, 2079, 1711, 1697, 1599, 1576, 1499, 1435, 1354, 

1333, 1287, 1250, 1194, 1155, 1053, 1026, 910, 756, 692, 669, 500..  
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O procedimento descrito anteriormente foi utilizado na síntese de todos os demais α-

aril-diazoésteres. 

Foram utilizados 0,500 g do o-nitro-fenilacetato de metila (2,2 mmol; 

1 eq), 7 mL de acetonitrila e 470 µL de DBU (0,472 g; 3,1 mmol; 1,4 

eq). O produto foi purificado por cromatografia flash usando como 

eluente a solução de hexano e acetato de etila (8:2). Rf = 0,32. Sólido amarelo. Ponto 

de fusão = 78 °C. Rendimento: 85%. RMN-1H: (400 MHz, CDCl3) δ 8.07-8.04 (dd, J = 

8.2, 1.2 Hz, 1H), 7.67-7.63 (td, J = 7.7, 1.3 Hz, 1H), 7.56-7.54 (dd, J = 7.6, 1.2 Hz, 1H), 

7.50– 7.46 (m, 1H), 3.82 (s, 3H). Os sinais obtidos no espectro de RMN-1H conferem 

com os valores encontrados na literatura39. 

IV(cm-1): 2980, 2936, 2087, 1701, 1597, 1574, 1499, 1449, 1362, 1325, 1246, 1180, 

1163, 1107, 1026, 1009, 995, 939, 901, 831, 756, 689, 664, 490. 

 

 Foram utilizados 1,77 g do p-metoxi-fenilacetato de metila (9,8 

mmol; 1 eq), 35,4 mL de acetonitrila e 2,1 mL de DBU (2,089 g; 

13,72 mmol; 1,4 eq). Purificado por cromatografia flash usando 

como eluente a solução de hexano e acetato de etila (9:1). Rf = 0,32.  Sólido 

alaranjado. Ponto de fusão = 53 °C. Rendimento: 96%. RMN-1H: (400 MHz, CDCl3) δ 

7.40 – 7.35 (m, 2H), 6.96 – 6.91 (m, 2H), 3.84 (s, 3H), 3.80 (s, 3H). Espectro foi 

comparado com a literatura38. 

IV(cm-1): 2961, 2089, 1701, 1688, 1653, 1607, 1516, 1466, 1447, 1431, 1356, 1296, 

1260, 1186, 1152, 1124, 1113, 1051, 1032, 1007, 831, 804, 739, 610, 509.  

 

Foram utilizados 0,500 g do fenilacetato de benzila (2,0 mmol; 1 

eq), 6 mL de acetonitrila seca e 420 µL de DBU (0,428 g; 2,8 

mmol; 1,4 eq). O produto foi purificado por cromatografia flash 

usando como eluente a solução de hexano e acetato de etila (9:1). Rf = 0,47. Sólido 

alaranjado. Ponto de fusão = 53 °C. Rendimento: 83%.  RMN-1H: (500 MHz, CDCl3) δ 

7.49-7.47 (m, 2H), 7.40 – 7.31 (m, 7H), 7.19-7.16 (m, J = 8.6, 7.8, 1.2 Hz, 1H), 5.35 (s, 

2H). Espectro foi comparado com a literatura 40. 
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IV(cm-1): 3069, 3057, 3032, 2968, 2951, 2089, 1962, 1946, 1701, 1597, 1574, 1499, 

1450, 1379, 1350, 1335, 1288, 1248, 1215, 1153, 1078, 1040, 1026, 1013, 997, 980, 

895, 756, 736, 689, 667, 598, 513, 488, 459. 

 

Foram utilizados 0,500 g do fenilacetato de isopropila (2,4 mmol; 

1 eq), 7,5 mL de acetonitrila seca e 500 µL de DBU ( 0,515 g; 3,4 

mmol; 1,4 eq). Purificado por cromatografia flash usando como 

eluente a solução de hexano e acetato de etila (9:1). Rf = 0,55. Sólido alaranjado. 

Ponto de fusão = 42 °C. Rendimento: 73%. RMN-1H: (400 MHz, CDCl3) δ 7.49-7.46 

(m, 2H), 7.39 – 7.34 (m, 2H), 7.18 – 7.14 (m, 1H), 5.25-5.15 (hept, J = 6.3 Hz, 1H), 

1.32-1.31 (d, J = 6.3 Hz, 6H). Espectro foi comparado com a literatura 40. 

IV(cm-1): 3414, 2980, 2936, 2087, 1701, 1597, 1574, 1449, 1362, 1325, 1287, 

1246, 1180, 1163, 1107, 1009, 995, 939, 901, 831, 756, 689, 664, 490. 

 

6.1.3 Procedimento de preparação de β-ceto diazoésteres41 

 

 

Foi preparada uma solução do acetoacetado de etila (140 µL, 1,1 mmol, 1 eq) em 6,6 

mL de acetonitrila seca e em seguida, foram adicionados 300 mg de a p-ABSA (1,25 

mmol; 1,25 eq). A solução foi agitada até a solubilização da azida e colocada em 

banho de gelo a 0 °C. A seguir, foram adicionados 450 µL de trietialmina (TEA; 3,3 

mmol; 3 eq) gota-a-gota. Após a adição da base, a solução foi agitada por 16 h à 

temperatura ambiente. Após esse período, a solução reacional foi concentrada em 

vácuo e o sólido branco obtido triturado com adição de éter de petróleo. Essa 

suspensão foi filtrada para remoção do cloridrato de trietilamina, e o filtrado foi 

concentrado em vácuo e purificado em coluna flash usando como eluente uma 

solução de hexano e acetato de etila (8:2). Rf = 0,60. O produto é um óleo amarelo. 

Rendedimento: 85%. RMN-1H: (400 MHz, CDCl3) δ 4.31 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 2.48 (s, 
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3H), 1.34 (t, J = 7.1 Hz, 3H). RMN-13C: (126 MHz, CDCl3) δ 190.2 (s), 161.5 (s), 61.5 

(s), 50.2 (s), 28.3 (s), 14.4 (s). Espectro foi comparado com a literatura41,42. 

 

6.1.4 Procedimento de preparação de diazoacetofenona43 

 

 

 

Foram adicionados 18 mL de uma solução etérea 0,4 M de diazometano (7,2 

mmol; 2 eq) em um balão de fundo redondo, sob banho de gelo e sal a -10 °C e 

atmosfera de argônio. Adicionou-se 0,50 mL de trietilamina seca (364 mg; 3,6 mmol; 

1 eqv). A seguir, em um outro frasco foi preparada uma solução contendo o cloreto de 

benzoíla (500 mg; 0,420 mL; 3,6 mmol) e 1 mL de éter dietílico. Essa solução recém 

preparada do cloreto de benzoíla foi então adicionada lentamente ao balão reacional. 

A reação foi agitada a -10 °C por 30 minutos. Após esse tempo, a reação foi colocada 

em banho a 0 °C, onde permaneceu mais 30 min sob agitação. Após esse período, a 

reação permaneceu resfriada entre 0 °C e 10 °C e sob agitação por mais 4 horas. 

Após esse tempo, a reação foi filtrada em vácuo para remoção do cloridrato de 

trietilamina e o precipitado foi lavado com éter dietílico. A solução coletada no kitassato 

foi concentrada sob pressão reduzida para obtenção de um sólido viscoso amarelo. 

Esse sólido amarelo foi colocado no sistema de alto-vácuo por 1 hora para a remoção 

de possíveis traços de TEA. Purificação por cristalização: Após essa etapa, ao sólido 

viscoso foi adicionado hexano morno (não mais que 35 °C) gota-a-gota até que não 

formasse mais um óleo vermelho (impureza). Deixou-se a solução descansar para 

que houvesse a decantação de um óleo vermelho. A solução sobrenadante amarela 

foi cuidadosamente coletada com uma pipeta de pasteur e colocada em um 

erlenmeyer pequeno, pré-aquecido (35 °C), para que houvesse a cristalização do 

produto. Inicialmente, deixou-se o sistema chegar lentamente a temperatura 

ambiente, depois esse foi colocado na geladeira (~8 °C) e depois deixou-se no freezer 
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(~ -15°C) durante a noite. Os cristais agulhados amarelos foram filtrados e submetidos 

ao processo de cristalização por mais duas vezes, para a remoção de impurezas. 

Rendimento: 66%. RMN -1H (400 MHz, CDCl3) δ 7.79 – 7.74 (m, 2H), 7.58 – 7.52 (m, 

1H), 7.49 – 7.42 (m, 2H), 5.90 (s, 1H). Ponto de fusão: 45-47 °C. Rf =0,26 em 8:2 

(hexano:acetato de etila).  Dados comparados com a literatura44. 

 

6.2 Procedimentos para inserção de álcoois em diazocompostos 

6.2.1 Procedimento geral A: utilizando álcoois líquidos 

 

Em um vial de 2 mL de capacidade, foram adicionados 46 µL de diazoacetato 

de etila (50 mg; 0,435 mmol; 1 eq), 10 equivalentes (quantidades indicadas abaixo) 

do respectivo álcool e a solução foi homogeneizada sob agitação. Em seguida, foram 

adicionados 33 mg de ácido difenil-fosfórico (0,1305 mmol; 30 mol%) e o vial foi 

fechado e furado com uma agulha para liberação do gás nitrogênio formado na reação. 

A reação permaneceu por 24 h sob agitação à temperatura ambiente. A reação foi 

purificada diretamente por coluna flash, conforme indicado abaixo para cada produto. 

Para essa reação foram utilizados 450 µL de álcool benzílico 

(4,35 mmol; 10 eq). Rendimento por RMNq: 77%. Esse produto 

também foi isolado por coluna flash utilizando-se uma solução de hexano e éter 

dietílico (9:1). Rf = 0,38. Produto é um óleo incolor, possui cheiro doce. Rendimento 

isolado: 73%. RMN-1H: (400 MHz, CDCl3) δ 7.36 (dd, J = 4.7, 1.6 Hz, 5H), 4.64 (s, 

2H), 4.23 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 4.09 (s, 2H), 1.29 (t, J = 7.1 Hz, 3H). Os sinais obtidos 

no espectro de RMN-1H conferem com os valores encontrados na literatura33. Nota: 

Cuidado ao evaporar o produto isolado devido a sua volatilidade. 

IV(cm-1): 3090, 3065, 3032, 2984, 2938, 2907, 1813, 1755, 1736, 1497, 1454, 1389, 

1352, 1371, 1275, 1206, 1132, 1028, 953, 908, 858, 741, 698, 677, 610, 579. 
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Para essa reação foram utilizados 180 µL de metanol (4,35 

mmol; 10 eq). Rendimento por RMNq: 91%. Esse produto 

também foi isolado por coluna flash utilizando-se uma solução de 

hexano e éter dietílico (7:3). Devido a volatilidade desse produto, não foi possível obter 

um espectro de RMN que fosse satisfatório. Dessa maneira, o sinal usado no cálculo 

do rendimento por RMNq foi comparado com os dados da literatura33. Nota: Cuidado 

ao evaporar o produto isolado devido a sua volatilidade. 

Para essa reação foram utilizados 260 µL de etanol (4,35 mmol; 

10 eq). Rendimento por RMNq: 74%. Esse produto também foi 

isolado por coluna flash utilizando-se uma solução de hexano e 

éter dietílico (7:3). Rf = 0,35. Produto é um óleo incolor. RMN-1H (400 MHz, CDCl3) δ 

4.23 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 3.60 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 1.29 (t, J = 6.7 Hz, 3H), 1.26 (t, J = 

6.5 Hz, 3H). Os sinais obtidos no espectro de RMN-1H conferem com os valores 

encontrados na literatura33. Nota: Cuidado ao evaporar o produto isolado devido a sua 

volatilidade.  

 

Para essa reação foram utilizados 330 µL de isopropanol (4,35 

mmol; 10 eq). Rendimento por RMNq: 54 %. Esse produto também 

foi isolado por coluna flash utilizando-se uma solução de hexano 

e éter dietílico (7:3). Rf = 0,38. Produto é um óleo incolor. RMN-1H:(400 MHz, CDCl3) 

δ 4.22 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 4.07 (s, 2H), 3.73 – 3.63 (hept, J= 6.1 Hz, 1H), 1.29 (t, J = 

7.1 Hz, 3H), 1.21 (d, J = 6.1 Hz, 6H). Os sinais obtidos no espectro de RMN-1H 

conferem com os valores encontrados na literatura33. Nota: Cuidado ao evaporar o 

produto isolado devido a sua volatilidade. 

 

Para essa reação foram utilizados 410 µL tert-butanol (4,35 mmol; 

10 eq). Rendimento por RMNq: 19%. Esse produto também foi 

isolado por coluna flash utilizando-se uma solução de hexano e 

éter dietílico (7:3). Rf = 0,40. Produto é um óleo incolor. RMN-1H: (400 MHz, CDCl3) δ 

4.21 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 4.02 (s, 2H), 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.24 (s, 9H). Os sinais 

obtidos no espectro de RMN-1H conferem com os valores encontrados na literatura 33. 

Nota: Cuidado ao evaporar o produto isolado devido a sua volatilidade. 
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Subproduto da inserção de ácido difenil-fosfórico em diazoacetato 

de etila. Isolado por coluna flash usando solução de hexano/éter 

(7:3). Rf = 0,1. RMN-1H (400 MHz, CDCl3) δ 7.40 – 7,11 (m, 10H), 

4.72 (d, J = 11.0 Hz, 1H), 4.23 (q, J = 7.1 Hz, 1H), 1.26 (t, J = 7.1 

Hz, 2H).       

Nessa reação foram utilizados 25 mg do diazocomposto (0,14 

mmol; 1 eq), 60 µL de metanol (1,4 mmol; 10 eq) e 10,6 mg de 

ácido difenil-fosfórico (0,042 mmol; 30 mol%). Rendimento por 

RMNq: 65%. Esse produto também foi isolado por coluna flash 

utilizando-se uma solução de hexano e acetato de etila (9:1). Rf = 0,31. Produto é um 

óleo incolor. RMN-1H: (500 MHz, CDCl3) δ 7.45-7.43 (m, 2H), 7.39– 7.34 (m, 3H), 4.78 

(s, 1H), 3.72 (s, 3H), 3.41 (s, 3H). RMN-13C: (126 MHz, CDCl3) δ 171.13 (s), 136.13 

(s), 128.72 (s), 127.21 (s), 82.56 (s), 57.35 (s), 52.31 (s). Os sinais obtidos no espectro 

de RMN-1H e 13C  conferem com os valores encontrados na literatura45. 

IV(cm-1): 3088, 3065, 3032, 2995, 2953, 2907, 2830, 1751, 1495, 1456, 1437, 1352, 

1261, 1213, 1198, 1175, 1109, 1026, 1013, 970, 959, 849, 785, 733, 698, 615, 606, 

600, 517. 

Nessa reação foram utilizados 50 mg do diazocomposto (0,22 

mmol; 1 eq), 91 µL de metanol (2,2 mmol; 10 eq) e 16,8 mg de 

ácido difenil-fosfórico (0,067 mmol; 30 mol%). Rendimento por 

RMNq: 64%. Esse produto também foi isolado por coluna flash 

utilizando-se uma solução de hexano e acetato de etila (9:1). Rf = 0,13. Produto é um 

óleo incolor. RMN-1H: (500 MHz, CDCl3) δ 8.03 (s, 1H), 7.79 (s, 1H), 7.68 (s, 1H), 7.52 

(s, 1H), 5.56 (s, 1H), 3.74 (s, 3H), 3.54 (s, 3H). RMN-13C: (126 MHz, CDCl3) δ 169.67 

(s), 148.39 (s), 133.75 (s), 132.01 (s), 129.38 (s), 128.79 (s), 124.95 (s), 78.29 (s), 

59.01 (s), 52.73 (s). m/z: 248,05294 (C10H11O5Na+). 

IV(cm-1): 2999, 2955, 2833, 1755, 1748, 1612, 1537, 1531, 1495, 1462, 1437, 1356, 

1308, 1271, 1209, 1175, 1105, 1076, 1011, 920, 858, 653, 787, 739, 712, 689, 631, 

613, 542, 528, 523, 513. 
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Nessa reação foram utilizados 25 mg do diazocomposto (0,12 

mmol; 1 eq), 50 µL de metanol (2,2 mmol; 10 eq) e 9,1 mg de 

ácido difenil-fosfórico (0,036 mmol; 30 mol%). Rendimento por 

RMNq: 96%. Esse produto também foi isolado por coluna flash utilizando-se uma 

solução de hexano e acetato de etila (9:1). Rf = 0,15. Produto é um óleo incolor. RMN-

1H: (400 MHz, CDCl3) δ 7.39 – 7.32 (m, 2H), 6.93 – 6.87 (m, 2H), 4.72 (s, 1H), 3.80 (s, 

3H), 3.72 (s, 3H), 3.38 (s, 3H). RMN-13C: (101 MHz, CDCl3) δ 171.31 (s), 159.96 (s), 

128.56 (s), 128.20 (s), 114.04 (s), 82.05 (s), 57.08 (s), 55.24 (s), 52.19 (s). m/z: 

233,07843 (C11H14O4Na+). Os sinais obtidos no espectro de RMN-1H conferem com 

os valores encontrados na literatura46,47. 

IV(cm-1): 3088, 3065, 3032, 2995, 2953, 2907, 2830, 1751, 1495, 1456, 1437, 

1352, 1261, 1213, 1198, 1175, 1109, 1026, 1013, 970, 970, 959, 849, 785, 733, 698, 

615, 606, 600, 517. 

Nessa reação foram utilizados 50 mg do diazocomposto (0,20 

mmol; 1 eq), 80 µL de metanol (2,0 mmol; 10 eq) e 14,9 mg de 

ácido difenil-fosfórico (0,059 mmol; 30 mol%). Rendimento por 

RMNq: 52%. Esse produto também foi isolado por coluna flash utilizando-se uma 

solução de hexano e acetato de etila (9:1). Rf = 0,35. Produto é um óleo incolor. RMN-

1H: (400 MHz, CDCl3) δ 7.45 – 7.42 (m, 2H), 7.37 – 7.33 (m, 3H), 7.30 – 7.28 (m, 3H), 

7.22 – 7.20 (m, 2H), 5.15 (d, J = 33.9; d, 12.4 Hz, 2H), 4.81 (s, 1H), 3.41 (s, 3H). RMN-

13C: (101 MHz, CDCl3) δ 170.65 (s), 136.23 (s), 135.58 (s), 128.88 (s), 128.75 (s), 

128.60 (s), 128.35 (s), 128.09 (s), 127.37 (s), 82.71 (s), 77.48 (s), 77.16 (s), 76.84 (s), 

66.88 (s), 57.49 (s). Os sinais obtidos no espectro de RMN-1H conferem com os 

valores encontrados na literatura48. 

IV(cm-1): 3090, 3065, 2992, 2938, 2891, 2828, 1755, 1748, 1497, 1454, 1377, 

1348, 1331, 1258, 1198, 1171, 1113, 1076, 1005, 922, 918, 735, 777, 735, 698, 608, 

498. 

Nessa reação foram utilizados 25 mg do diazocomposto (0,12 mmol; 

1 eq), 50 µL de metanol (1,2 mmol; 10 eq) e 9,1 mg de ácido difenil-

fosfórico (0,036 mmol; 30 mol%). Rendimento por RMNq: 52%. Esse 

produto também foi isolado por coluna flash utilizando-se uma solução 

de hexano e acetato de etila (9:1). Rf = 0,40. Produto é um óleo incolor. RMN-1H: (500 
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MHz, CDCl3) δ 7.45 – 7.43 (m, 2H), 7.38 – 7.31 (m, 3H), 5.06 (hept, J = 6.3 Hz, 1H), 

4.72 (s, 1H), 3.41 (s, 3H), 1.25 (d, J = 6.3 Hz, 3H), 1.13 (d, J = 6.3 Hz, 3H). RMN-13C: 

13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 170.4 (s), 136.5 (s), 128.70 (s), 128.7 (s) 127.28 (s), 

82.90 (s), 68.94 (s), 57.44 (s), 21.90 (s), 21.63 (s). Os sinais obtidos no espectro de 

RMN-1H conferem com os valores encontrados na literatura49. 

IV(cm-1): 3414, 2980, 2936, 2087, 1701, 1597, 1574, 1499, 1449, 1362, 1325, 1287, 

1180, 1163, 1107, 1026, 1009, 995, 939, 901, 831, 756, 689, 664, 490. 

Foram utilizadas 25 mg de diazoacetofenona (0,17 mmol; 1 eq), 70 

µL de metanol (1,7 mmol; 10 eq) e 12,8 mg de ácido difenil-fosfórico 

(0,051 mmol; 30 mol%). Isolado por coluna flash com eluente hexano 

: acetato de etila (8:2). Rf = 0,45. Rendimento por RMNq: 56%. RMN-1H: (500 MHz, 

CDCl3) δ 7.94 – 7.93 (m, 2H), 7.61-7.57 (m,1H), 7.49 – 7.46 (m, 2H), 4.71 (s, 2H), 3.51 

(s, 3H). Os sinais obtidos no espectro de RMN-1H conferem com os valores 

encontrados na base de dados online AIST50. 

 

A reação acima foi testada utilizando-se o método geral A. Foram adicionados 

50 mg do diazocomposto dicarbonílico (0,32 mmol; 1 eq), 130 µL de metanol (3,2 

mmol; 10 eq) e 24,0 mg de ácido difenil-fosfórico. A reação foi agitada por 24 h e 

acompanhada por cromatografia de camada delgada (CCD). Observações: Não 

houve evolução de gás nitrogênio no início da reação e a placa de CCD mostrou que 

não houve o consumo do material de partida. 

 

 

 

6.2.2 Procedimento geral B: inserção utilizando álcoois sólidos 
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Em um vial de 2mL, foram adicionados 3 equivalentes do respectivo álcool, 150 

µL de nitrometano e agitou-se até solubilização. A seguir, foram adicionados 46 µL de 

diazoacetato de etila (0,43 mmol; 1 eq) e 33 mg de ácido difenil-fosfórico (0,13 mmol; 

30 mol%).  

Para essa reação foram utilizados 123 mg de fenol (1,3 mmol; 3 

eq). Rendimento por RMNq: 6%. Nota: Devido ao baixo 

rendimento não foi possível obter o composto em uma quantidade 

satisfatória, não sendo possível sua caracterização. O rendimento foi calcula 

comparando-se com o espectro da literatura33. 

Para essa reação foram utilizados 123 mg de fenol (1,3 

mmol; 3 eq). Rendimento por RMNq: 4%. Nota Devido ao 

baixo rendimento não foi possível obter o composto em uma 

quantidade satisfatória, não sendo possível sua caracterização. O rendimento foi 

calcula comparando-se com o espectro da literatura33. 

 

6.3 Outras inserções testadas 

6.3.1 Inserções utilizando silanóis 

 

Usando o método geral A: Foram adicionados em um vial 46 µL de diazoacetato de 

etila (50 mg; 0,43 mmol; 1 eq). A seguir, adicionou-se a reação 480 µL de trimetilsilanol 

(4,35 mmol; 10 eq) e 33 mg de ácido difenil-fosfórico (0,13 mmol; 30 mol%). A reação 

foi acompanhada por cromatografia de camada delgada e mesmo depois de 48 h de 

reação, observou-se que o material de partida não havia sido consumido. 
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Usando o método geral B: Foram adicionados em um vial 46 µL de diazoacetato de 

etila (50 mg; 0,43 mmol; 1 eq). A seguir, adicionou-se a reação 160 µL de trimetilsilanol 

(1,3 mmol; 3 eq), 150 µL de nitrometano e 33 mg de ácido difenil-fosfórico (0,13 mmol; 

30 mol%). A reação foi acompanhada por cromatografia de camada delgada e mesmo 

depois de 48 h de reação, observou-se que o material de partida não havia sido 

consumido. 

 

Usando o método geral B: Foram adicionados em um vial 46 µL de diazoacetato de 

etila (50 mg; 0,43 mmol; 1 eq). A seguir, adicionou-se a reação 260 µL de 

trisopropilsilanol (1,3 mmol; 3 eq), 150 µL de nitrometano e 33 mg de ácido difenil-

fosfórico (0,13 mmol; 30 mol%). A reação foi acompanhada por cromatografia de 

camada delgada e mesmo depois de 48 h de reação, observou-se que o material de 

partida não havia sido consumido. 

6.3.2 Inserção utilizando água 

 

Para essa reação foi tentado o método geral A. Em um vial de 2 mL, foram 

adicionados 46 µL de diazoacetato de etila (0,50 mg; 0,43 mmol; 1 eq), 80 µL de água 

destilada (0,80 mg; 4,35 mmol; 10 eq) e 33 mg de ácido difenil-fosfórico (0,13 mmol; 

30 mol%). Não houve consumo de diazoacetato de etila e observou-se que o 

catalisador ficou insolúvel no meio reacional. 

6.4 Procedimento de preparação de amostras de RMNq 

Após o tempo da reação, foi adicionada a reação uma quantidade, previamente 

calculada, de 1,2,4,5-tetrametilbenzeno (padrão interno) e deixou-se a reação 

agitando até a solubilização do padrão. A seguir, foram transferidos 50 µL da solução 

reacional, contendo o padrão interno, para um tubo de amostra de ressonância. Após 

isso, foram adicionados mais 650 µL de CDCl3 ao tubo de amostra. A amostra foi 
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analisada tomando o cuidado de ser determinado o valor de pw e T1. O espectro de  

RMNq foi adquirido considerando-se três vezes o tempo de relaxação (T1) do núcleo 

mais demorado da amostra, assim fica garantido que os valores da integrais não 

sofreram nenhuma interferência nesse sentido.  

Tabela 3. Quantidade de padrão interno adicionado nas reações e sua razão molar para cada produto. 

Produto Massa de padrão interno (mg) Razão molar (mol%) 

 

9,9 16,7 

 
9,9 16,7 

 
9,9 16,7 

 

9,9 16,7 

 

9,9 16,7 

 

9,7 50 

 

16,7 50 

 

8,3 50 

 

8,42 50 

 

13,6  50 
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11,7 50 
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ANEXOS 

 

ESPECTROS DAS MOLÉCULAS PURAS 

Materiais de partida (Diazocompostos) 
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Espectros dos produtos puros obtidos das reações de inserção 

 

 



Ives A. Leonarczyk Anexos Dissertação de Mestrado 

95 
 

 

 

 



Ives A. Leonarczyk Anexos Dissertação de Mestrado 

96 
 

 

 

 



Ives A. Leonarczyk Anexos Dissertação de Mestrado 

97 
 

 

 



Ives A. Leonarczyk Anexos Dissertação de Mestrado 

98 
 

 

 



Ives A. Leonarczyk Anexos Dissertação de Mestrado 

99 
 

 

 

 

 

IV153(+) #1 RT: 0.01 AV: 1 NL: 3.72E7
T: FTMS + p ESI Full ms [100.00-500.00]
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IV157(+) #1 RT: 0.00 AV: 1 NL: 1.57E8
T: FTMS + p ESI Full ms [100.00-500.00]
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ESPECTRO DO SUBPRODUTO DE INSERÇÃO DO DIFENIL FOSFATO EM 

DIAZOACETATO DE ETILA 
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