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RESUMO 

A presente tese trata das reações de sulfenilação de uma série de j3- ceto sulfóxidos, em 
" 

continuidade aos estudos preliminares realizados anteriormente no nosso laboratório pelo grupo de 

B. Wladislaw. 

A apresentação e discussão dos resultados das reações de sulfenilação dos j3-ceto sulfóxidos é 

precedida por uma revisão bibliográfica versando sobre j3-ceto sulfóxidos e a-sulfinil ésteres, sua 

obtenção e reatividade. 

As investigações das reações de sulfenilação dos j3-ceto sulfóxidos foram realizadas utilizando-se 

o método de Fase Homogênea e de Catálise de Transferência de Fase, empregando inicialmente o 

catalisador não-quirálico (TEBAC) e, posteriormente, o catalisador qUirálico cloreto de benzilquinínio 

(QUIBEC). Todos os três métodos levaram à formação dos compostos monossulfenilados. 

o Esquema abaixo indica as reações em Fase Homogênea e em Catálise de Transferência de Fase 

empregando TEBAC. 

o O 

... ~M'R 
y)l) 

--

FASE HOMOGÊNEA 

NaH / DMSO 

CATÁLlSE DE 
TRANSFERÊNCIA DE FASE 

K2C0 3• catalisado r 

C6H6/CH 2CI2 (1:1) 

MeS0 2SMe dt
o ~ 

I ~ S ..... R 

Y # s ..... CH
3 

catalisador: TEBAC (cloreto.de trietilbenzilam ônio) 
o) 

Y = H, CH3, OCH3, CN; R = CH24Hs, C2Hs, i-C3H7, t-C4H9,C6Hs, p-OCHr C6H4 

É digno de nota que no caso do j3-ceto sulfóxido terc-butílico (Y=H, R=t-C4H9), o composto 

sulfenilado correspondente mostrou um alto excesso diastereomérico tanto pelo emprego do método de 

Fase Homogênea como de Catálise de Transferência de Fase com catalisador não-quirálico (TEBAC). 

Foi possível compreender esta estereosseletividade através da determinação da configuração do 

enolato intermediário. 

Foi considerado como modelo do enolato o enol éter i-propílico (I) correspondente ao j3-ceto 

sulfóxido t-butílico por nós sintetizado, e cuja configuração se mostrou Latravés da análise de RMN1H, 

NOE e Análise de Raio-X (I). 

_ ..... _-_._-----------



RESUMO 

~
i-pro ~ 

I ~ ~ S ........... t_Bu 

~ (I)Z 

Devido ao fato do enolato e o enol-éter assumirem a mesma configuração durante o estado de 

transição, concluiu-se que a configuração do enolato intermediário seria também Z. ° modelo espacial 

relacionado a este tipo de configuração, mostrou · que o grupo t-butila ligado à sulfinila assumiria uma 

conformação tal que impedisse totalmen,!e a aproximação do eletrófilo à uma das faces do enolato 

intermediário. Concluiu-se portanto que a&stereosseletividade encontrada nas reações de sulfenilação do 

~-ceto sulfóxido terc-butílico era resultante da seletividade diastereofacial provocada pelo impedimento 

estérico do grupo t-butila no ataque do enolato intermediário ao eletrófilo de enxofre. É apresentado um 

modelo tridimensional do enolato que permite visualizar tal efeito. 

No caso de reações de sulfenilação em C.T.F. empregando catalisador qUirálico (QUIBEC), 

verificou-se que tanto o rendimento (55%) como o excesso diastereomérico (4: 1), obtidos nos estudos 

preliminares não se mostraram reprodutíveis. 

~
o ~ 

I ~ S'R 

Y # 

Y = H, CH a 
R = CHa 

K2COa• QUIBEC 

• 
C6HsfCH 2CI2 (1:1) 

MeS0 2SMe 

QUIBEC = cloreto de benzilquinínio 

dt
o ~ 

I ~ S'R 

Y # S'CH
3 

e.d.4:1 

Foi desenvolvida uma intensa experimentação com a finalidade de estabelecer as condições 

experimentais tanto para otimização dos rendimentos como para a ocorrência do excesso 

diastereomérico. 

Foi verificado que os rendimentos de produtos sulfenilados dependem do tipo de carbonato de 

potássio empregado como base, tempo da reação, tipo de agitação e porcentagem de água presente na 

mistura reacional. 

Entretanto o excesso diastereomérico não depende destes fatores. 

Foram sugerFdas duas possíveis causas da ausência do excesso diastereomérico. 

1) Epimerização do produto monossulfenilado contendo um excesso diastereomérico. 

2) Ausência de uma interação mais efetiva do tipo "par-íntimo" entre o enolato do j3-ceto 

sulfóxido e o catalisador quirálico. 

A possibilidade de epimerização do produto sulfenilado devido ao aumento de acidez no próton 

metínico, seja pela base ou pela ação do catalisador, foi eliminada através de experiências de alquilação 

e testes com emprego do catalisador. 

------_ .. _-------_._-...... . 
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RESUMO 

Foi considerada como condição essencial para ocorrência do eXcesso diastereomérico a formação 

do "par-íntimo" entre o enolato do f3 -t eto 5ulfóxido e. o catalisador quirálico, sugerindo a sua formação 

através de ponte de hidrogênio da qual participam OH do catalisador, oxigênio enólico e oxigênio 

sulfinílico. 

Uma evidência para esta estrutura vem do fato que a condição essencial para a 

estereosseletívidade mostrou ser a ausência completa de água no meio rE!aciQnal. 

Portanto, dois processos paraLelos, mas antagônicos, causados pelo catalisador quirálico, são 

evidenciados, um em qUe ele age corno transportador do enolato da interface para a fase orgânica 

através da atração eletrostática entre as cargas contrárias, outro através da formação do "par-íntimo". 

Presumiu-se que a falta de diastereosseletividade no caso destes compostos seria provocada pelo 

impedimento estérico dos grupos ligados à sulfinila, os quais dificultariam o contato com o catalisado r e 

consequE!ntemente a seletividade da reação. 

finalmente são apresentados os resultados do estudo paralelo d.e B.Wladislaw E! col. com I}-ceto 

sulfóxido opticamente ativo, os quais p.ermitiram elucidar a causa do eXCE!SSO diastereomérico. 

.-.. ~.-.. - - ---- - .. - ---.---- --- iii ----_ ... _ ... _ .. _-_. ---- . -------- . . _---_ ... _--- - - - ._~-~--



ABSTRACT 

ABSTRACT 

This thesis presents the sulfenylation reactions of a serie of ~-keto sulfoxides in continuation to 

the preliminary studies of B. W/adislaw and aI. 

The presentation and discussion of the resu/ts is preceded by a literature revision of the oxo

sulfoxides, such as ~-keto sulfoxides and a-sulfinyl esters, mainly the preparation methods and the most 

important reactivities. 

The sulfeny/ation reactions of ~-keto sulfoxides were performed by two procedures : the 

homogeneous one and by e.T.F. In the second case initially the non quiralic catalyst (TEBAC) and later, 

the chiralic one (QUIBEC) were employed. 

Scheme below indicates the reactions in the homogeneous phase and by P.T.e. procedure using 

TEBAe. 

~
o ~ 

I ~ S'R __ 

Y #' 

HOMOGENEOUS PHASE 

PHASE TRANSFER 
CATALYSIS 

K2C03, catalyst 

C"H,,/CH?C/? (1: 1 ) 

MeS0 2SMe 

Catalyst : TEBAC (triethylbenzylamonnium chloride) 

dt
o ~ 

I ~ S'R 

Y #' S'CH
3 

Y = H, CH3 , OCH3 , CN; R = CH2C6Hs, C2Hs, i-C3H7I t-C4 Hg,C6 Hs, p-OCHr C6H4 

It is noteworthy that in the case of the t-butylsulfinyl derivative (Y=H, R=t-CtHg ) the 

corresponding su/feny/ated derivative showed a /arge diastereomeric excess in the homogeneous phase 

as well as by P.T.e. in the presence of TEBAe. 

It was possible to understand the reason of this stereoselectivity by determination of the 

configuration of the intermediate enolate in the sulfenylation of the ~-keto t-butyl sulfoxide. It was 

considered as a model of the enolate the corresponding i-propyl enol ether (I), which showed to be of l. 

configuration by lHNMR, NOE and X-Ray analysis. 

~ ~ S ........ t_Bu ~
i-pro ~ 

I # (I) ~ configu,ation 
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The spacial mOdel related to theZ configuratio:n of the enolãtelndjçated tl1at t h.e t -butyl group 

inhibits the approximation pf the sulfenyJatiOg agent to one of the ract! of nolate. Therefore, it Wq$ 

c:onc:ludéd thãt the stereosel.ectivityin the sulfenylatioil reaction of the r:H~:etO t-butyl ·S'ulfoxide is caused 

by diaster:e:ofacialselectiv1ty due to steric h i ndrance of .lhe t~butyl grQup: to the attack of the intermeq'iate 

enolate toward sulfur electrophile. 

In thecase of the lõulfenylation reactions by P.T.C. procedure, employing chiral catalYlõt 

(QUIBEC), neither yields (55%) or diastereomeric e)(cess (4:1), obtained ih preJiminaJY studies could be 

reproduced. 

~
o ~-

f~'.· ·.' . . ... S'R 

Y' .... # 

Y -- H, CH 3 

R;:: CH.3 

K2CO.3• QUIBEC ... 
CClHCl/CHzCIj! (1:1) 

MeS0 2SMe 

OUlBEC = 'N-benzylqJJininium clllóride 

$ -dt
o ~ 

.
. [ .. ~.' : ; 'H 

y # S;""'CH
3 

An intensive experimentation wa.s . .developed in Qrder to establish theexperime.ntal conditioO$ for 

occurrence of diastereomeric:excess. 

It was verifieQ that the yields 'of the sulfenylated products depend on ttre type of poíassium 

çarbónate which was employed as base; reaction time, solvent, type of stirring and p~rceot of water io 

the reactiQn mixtures, 

HÓWever, the diastereomeric excess s.hówed to 'not be depend onthese 'factors. 

TWo possible reasons for the abse.nce of the diastereomeric excess w.ere sug.gested : 

1) epimerization of thé sUlfehylated product. 

2) Ab$ence Qf a more effective interactioo of the type "tight:, ion pair" between enolate and chiral 

catalyst. 

The possibility 01oc;currenCe. óf epimerization in the sulfenylate.d próduct by a<:tion of base, dl1.é to 
increase àdditv of the methynic proton or t,y actionQf Catalyst was elíminated by alkylation experiments 

and several tests. employingchiral catalySt. 

lt was. considered essencial for occurrence of diastereomeric ex.céss the fonnati<:m of a "tight 100 

pair" between the enolateand chiral cat'alyst. It Was suggested that its formation o:ccurs through a 

hydrogen bonding envoivihgOHof c;:atalyst, ~nolic oxygen and sulfinyl oxygen. 

A 5trong indicatian 'or sueh bonding is the fad t:.hat fér the oceurreriee of stereoselectivity strictly 

anhydrous condition found to be necessary. 

It seems reasonable to sU.ggest that tWQ parallel processes, ind.!.!ceo by a Chi.ral cata Lyst, may 

occur : one in which it acts as transportation of the enolate fram the interface to the organic phase 

v 
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troughan ereC1:rostati~llttN)lÇt)Oh betweeli twa. contracy chargês,another thróUgh (Qrtf1at[Oh of a \jttght 

iúrl paitu• Whlle fhe first process Mas ali irtfhJêriCe ()rt tfnl! iSulfeny1atlon rt.iiteand" therefQre, g'n the yiélCl :0.[ 

the sulfertylElte!3 prÔdUlft'í tt'fé :other is re:srronsfb le for t\1ey giastereomeric exçess. 

Ho'Wev.er, when the. expêrirnentª ' çóriditionsestablishéd for the diastereQ,seleetivity iO th--e 
methylsl,llfirty( acetophéftOne was .app1yed to a. largé serie Df keto: sUIJQxides' ct)nfpfí1ing: alkyf and aryl 
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atíri'buteê'J tQ thé lack of ã'Ssod.ation wnith thechitaJ catÇi'lyst t1ue tO' steric hiFídrance, 

-----~> -~,..!""·~·;~, .. ·~;;;.;. ~A~~··~ __ · -,.-, _., -' -" -';--" -' -' "_ " .... _ ........ 

Vi 



CAPÍTULO 1.1- f}-CETO SULFÓXIDOS 

INTRODUÇÃO 

1 CAPÍTULO 1 

1" 1 &CIElJO SUlfÓ):{XIDOS 

1.1.1 OBTENÇÃO DE B-CETO SULFÓXIDOS 

Os ~-ceto sulfóxidos têm uma larga aplicação em síntese orgânica, especialmente quando 

opticamente ativose, sendo empregados como auxiliares quirálicos, e por isso, um grande número de 

exemplos de sua preparação consta na literatura química. 

Os primeiros relatos sobre a obtenção de ~-ceto sulfóxidos datam de 1963-1964 e são de autoria 

de Russel e col. 1 e Corey e col.2
, os quais efetuaram a reação do carbânion dimsila (2), derivado da 

reação de DMSO com hidreto de sódio com vários ésteres alifáticos e aromáticos (1). Os rendimentos de 

~-ceto sulfóxidos (3) assim obtidos foram superiores a 70%.(Esquema 1) 

ESQUEMA 1 

o 
)l+ 

R OR1 

?, DMSO 
S -N + Jr 

H3C'" "'CH2 a 70-85% 

o 
O " }_l-CH3 

R 

.! z -ª 
R = \fi, Et, anisil, a..naftil, a..furil, ciclohexil, n-pentil, n-heptadecil 

Russel e col. 3 relataram em 1969 a reação entre o carbânion dimsila (2) e o ftalato de etila (4) 

na obtenção do ~-ceto sulfóxido (5) (Esquema 2), empregado pêlos mesmos autores na síntese do 

hidrato de ninhidrina (58). 

(YC02Et 

~ + 
C02Et 

.4 

ESQUEMA 2 

o 
\\ -
S-CH2 I 

H3C 

~ 

DMSO 
;. 

CH3 I 

~i:~O 
lXC~2El 
~ 

Posteriormente, ésteres foram substituídos por outros acilantes, tais como aldeídos alifáticos ou 

acetato de lítio. Assim, Kuwajima e Fukuda 4 em 1973 descreveram as reações entre o carbânion de 

a-cloro sulfóxido (6) com vários aldeídos alifáticos em presença de metillítio (MeU). Os sais de lítio (7) 
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CAPÍTULO 1.1- fI-CETO SUlFÓXIDOS 

inicialmente formados em presença de quantidade adicional de MeU conduziram aos derivados di-litiados 

(8), os quais por decomposição forneceram [3-ceto sulfóxidos correspondentes (9).(Esquema 3) 

ESQUEMA 3 

O 
11 

(YSi 
V CI 

1) MeLiITHF 

2) RCHO 
75% 

~ 
(Ytf~' 
V CI 

MeLi 
~ 

o O L'+ 11 - I 

V~ S, ,( 
?-Li + R 

#' CI 

§. Z ª 
~ 

~ O 

v sJR 
2. 

R = C5H11' C7H15 • C9H19 

Posteriormente, Bravo e col. 5 descreveram a síntese de alguns l3-ceto sulfóxidos fluorados 

(11) pela reação dos sulfóxidos metalados (10) tanto com acetatos de lítio fluorados (Método A) 

como ésteres acéticos fluorados (Método B).(Esquema 4) 

R2 
I 

RI CH2 
'S~ 

O~ .... 

LiN(C3H7-i)2/ THF 
_75 0 C 

I _ 
RI CH ~ 

R2 

10 

Método A: 

Método B : 

o 
}-OLi 
R3 

• 'S~ 
~ .... 

O •• 

, THF. _75 0 C 

o 
}-OR4 • THF. -75 0 C 
Rs 

ESQUEMA 4 

J 
Método A 

Li + _I 72-91% ~ 

Método B 
72-82% 

R1 = p-lol, Me 

R2 =H,Me 

R2 

RI I O 's ..... CHy 
O:::::: <. I 

R3 

11 

R3 = CH 2F, CHF 2, CF 2ê1, CF3, CF 2Cl 

R4 = Me, Et, Ph 

É digno de nota que em ambos os casos os l3-ceto sulfóxidos foram obtidos em bons 

rendimentos. 

Em 1974, Ogura e col. 6 descreveram a síntese de [3-ceto sulfóxidos a-sulfenilados (14) através da 

reação de condensação entre ésteres (12) e o derivado monossulfenilado do dimetil sulfóxido 

(13).(Esquema 5) 

........... _ ... __ .. __ ._-_. __ ._ .. _._--_. 
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RCOOEt + 

12 
13 

........ -----_ ....... __ ..... _ .. _._----

ESQUEMA 5 

(SCH3 1) 2 NaH, TH: 

SOCH3 2) AcO H 

50-83% 

SCH3 

RCO-< 
SOCH3 

14 

R- ~ oÇl CI~ (1 
-~'~'~'~ 

Os (l-ceto sulfóxidos opticamente ativos também tinham sido obtidos por este método pela 

primeira vez por Kunieda e col. 7, e posteriormente Annunziata e col.s, os quais prepararam a (R)-a-(p

tolilsulfinil)acetofenona (17) partindo do benzoato de etila e o carbânion do (R)-metil p-tolilsulfóxido 

(16), sendo este sintetizado pelo método de Andersen 9, isto é, partindo de p-tolilsulfinato de mentila 

(15) opticamente ativo e haleto de metilmagnésio.(Esquema 6) 

o 
\\ 

ESQUEMA 6 

$-O-Mentila + CH 3MgX 

P-Tol""" \ 

------------~.~ q, ",S-CH3 

p-To(' \ .. 
(-)-(5) 15 

o 
\\ 
"S-CH 

p-To( \ 3 .. 
(+)-(R) 16 

1) LiNEt 2 

• 
2) PhC0 2Et 

~ O 

P-TOI"'r~Ph 

(+)-(R) 17 

.. 
(+)-(R) 16 

Cabe salientar que este método tem sido usado por muitos anos na obtenção de (l-ceto sulfóxidos 

acíclicos enantiomericamente puros. 

Entretanto, as sulfinil ciclohexanonas enantiomericamente puras foram sintetizadas diretamente 

pela síntese de Andersen9
, partindo de enolatos das ciclohexanonas como nucleófilo e fazendo reagir com 

(S)-p-tolilsulfinato de mentila (15). São os trabalhos de Ruano e Carreno 10 iniciados em 1987, que 

relataram a síntese da a-sulfinil-ciclohexanona quiral (19) através da reação entre a ciclohexanona (18) 

com (S)-p-tolilsulfinato de mentila (15), sendo obtida em cerca de 70% de uma mistura de 

diastereoisômeros (19 a,b). (Esquema 7) 
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ESQUEMA 7 

o 

" O + 

o 
+- Pr2

1NMgBr 
(S)- (-)-p-tolil-S-O-ment ila ,.. 

benzeno a' ~ S'"---.. \ .. 
Ar 

70% 

18 15 
19a,b (Ar = p-Tol) 

Entretanto, em 1987, Ruano e CarrefíolO verificaram que neste processo ocorre uma 

epimerização no enxofre conduzindo a uma mistura de diastereoisômeros (75:25). Os autores concluiram 

que o caráter nucleofílico ambidente do enolato era responsável por esta racemização parcial e sugeriram 

que enquanto a sulfinilação direta do enolato no carbono daria o (S)-j3-ceto sulfóxido (19a), a sulfinilação 

no OXigênio seguida por sulfinilação no carbono do resultante sulfinato vinílico daria o enantiômero (R) 

(19b). A determinação da configuração no carbono qUirálico formado dos j3-ceto sulfóxidos (19) obtidos 

foi estabelecida a partir da estereoquímica dos hidróxi-sulfóxidos (135 a,b) obtidos em suas reduções, as 

quais também foram investigadas pêlOS autoreslO
• A estereoquímica destes hidróxi-sulfóxidos (135 a,b) 

foi obtida através da análise de RMN1H dos mesmos. 

O estereisômero obtido em maior proporção (S)-(19a) podia ser purificado através de 

cristalização obtendo-se uma pureza óptica maior que 95%, sendo que o outro estereoisômero(R)- (19b) 

não podia ser cristalizado. 

Dois anos depois, em 198911
, Carrefío e Garcia Ruano sugeriram que o uso de bases que se 

derivam de metais capazes de fornecer mais forte associação do oxigênio enólico evita a sulfinilação no 

oxigênio. Este efeito pôde ser verificado na reação entre o enolato de magnésio da ciclohexanona (18) e 

(S)-p-tolilsulfinato de mentila (15) conduzindo ao epímero enantiomericamente puro (19) (CS,SR) 

(e.e.>97%). Este método estende-se a anéis de 5 e 7 membros11
• Entretanto para minimizar a auto

condensação, produto principal obtido com a ciclopentanona, os autores efetuaram a sulfinilação com o 

derivado N-fenil-imina (20) sendo os j3- iminosulfóxidos (21) obtidos após o tratamento da mistura 

reacional, e hidrolisados aos ceto-sulfóxidos correspondentes sem afetar a sua pureza óptica. (Esquema 

8) 

---_ ..... __ ._- ........ __ ._-_ .. _ ............. _ ..... _ -_ .... _--_ .... _ .... _._------ - -
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CAPÍTULO 1.1- B-CETO SULFÓXIDOS 

ESQUEMA 8 

o 

Ó 
1) i-Pr2NMgBr 
2) Tol-S02-Ment 15 -

o o 

11 l.. __ .. 70/' ) 
/-.-r 'TO I 19(e.e.>9 o ' -.J -
()n (C

S
,5

R
) 

i 72% n = 1 73% 
H+ n= 2 % 

n= 3 83 1 

n = 1 <24% 
n = 2 70% 
n = 3 68% 

18 

N/Ph 

6 15 
~ 

/Ph 
N O 

Cri ......... . 
'To I 

l)n 21 

1) LDA 
2) Tol-S0 2-M ent 

20 

Convém ressaltar que tanto o método de condensação do carbânion sulfinílico com ésteres1•2 

como o método de Andersen9 limitam a síntese de ceto sulfóxidos aos derivados arilsulfinílicos. 

Entretanto, recentemente Fernández e col. 12 relataram a síntese de ~-ceto sulfóxidos opticamente ativos 

por uma nova metodologia que também possibilita a obtenção de derivados arilsulfinílicos, denominada 

metodologia DAG (diacetone D-glucose) (22).13 Este importante método possibilita a síntese de ambos 

isômeros (24) ~ e R em sua forma opticamente pura, através da síntese do intermediário alcano- ou 

areno-:~ulfinato opticamente puro. A configuração do intermediário de sulfinato envolvido está ligado ao 

tipo de base emprégado na reação, no qual a piridina conduz ao isômero (R) do sulfinato (23), e a 

diisopropil-etil-amina (iPr2NEt) ao (5) sulfinato (23).(Esquema 9) 

---............ _ ............ _-- -_ ...................... _---- ........... _ .... _ .. _-_._._ ...... _-_ ... _. 
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----_ .. _-_ .. __ .. __ ._-----_ ... __ ._ .. _-----_. ----- -

H3~>(~0 
H3

C
" O O R80CI 

HO O 

0yCH3 

22 CH3 

{(;
f '!<t 

~-tv~<)' 

ESOUEMA 9 

H3C~~0 
C~·~ R'MgX H3 O O 

O 
R, S- O 

I '--" 0 .\ -CH 3 
. O T 
. 0i

3 

(S) R=Me 23 

H3CV~0 
/\ R'MgX H3C - O O 

O 
R ... 8 , O 

0/ \: 0yCH3 

CH3 

23 (8) R=Me 

""" 
R' R "'-/ 

8 
/ '---. O 

2400 

R' __ ,,/R 
;8 

O 

24!Rl 

R = alquil, aril 
R' = alquil, aril 

Fernández e col. 12 ao empregarem a metodologia DAG na condensação entre o intermediário 

sulfinato opticamente puro (23) e o correspondente enolato da cetona (25), verificaram epimerização do 

enxofre sulfinílico (26).(Esquema 10) 

ESOUEMA 10 

UÁy 1) KHMDS I THF I -78
0 

C 
N~ CH3 ~ 

O 2) sultinato (8) 23 

25 70% 
33% e.e. 

o ~ S»<' N"""Y"t 
O O 

26 

Este problema pôde ser contornado com o uso de a-lítio-N,N-dimetilhidrazona na condensação 

com o intermediário sulfinato quirálico (23). A reação ocorre com completa inversão no enxofre 

sulfinílico, sendo que, após hidrólise da hidrazona (28) , o B- ceto sulfóxido resultante (26) é obtido sem 

perda de pureza óptica.(Esquema 11) 

---- - ._-----------_._._- ----
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o. 0i3 BuU ( X'"'Y 
N 'N~ 

I 
27 

X=N 
X= CH 

oP. 
:v~ 

?~/. 
() 

23 ~-b 

ESQUEMA 11 

Ç~\Qi3 
~N ·0 'N .. 

I 

28 (S), X= N 
- (S), X= CH 

o. .~ S .... 0i3 N'"'Y/\ 
'N .... N O " .. 

I 

28 (R) 

CUC1i. çy,s(CH 3 

O "o 

CuCI2 
~ 

26 (S), X= N 
- (S),X=CH 

ç~/SO:CH3 
O . 

O 

26 (R) 

Em 1983, Ogura e col. 14 descreveram a preparação do f}-ceto sulfóxido (30) através da reação de 

condensação entre o (S)-formaldeído ditioacetal S-oxido (29) e um éster, benzoato de etila ou acetato de 

etila, empregando hidreto de sódio como base (2 equiv.),· seguido por acidificação com ácido acético, 

levando à formação do produto a-ceto sulfóxido a'-sulfenilado (30) como uma mistura diastereomérica 

em uma razão termodinamicamente controlada de 65:35 ou 53:47 respectivamente.(Esquema 12) 

ESQUEMA 12 

O +. 
\/ 

S----./S-TOI NaH 

I 
H3C 

29 

R= Tol, Me 

1) RCO~Et 

2)AcOH 

jo,. 

O •• 
O ,/ 

H S
-

TO' 

R S 
I 

H3C 

30 

Em 1984, Tanikaga e col. 15 descreveram a síntese de f}-ceto sulfóxidos ~f}-insaturados (33) 

através da reação de Knoevenagel, a qual envolve a reação entre f}-ceto sulfóxido (9), aldeído (31) e 

piperidina (32). Os produtos de condensação são obtidos estereosseletivamente, sendo que, a 

estereoquímica da reação é controlada por fatores estéricos dos dois grupos ligados à carbonila e à 

sulfinila.(Esquema 13) 
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--------- ....... _-----_ .. _._---------- ...... __ ........... _---_ .. __ .. _ .... . 

ESQUEMA 1 3 
32 

~ 
R1CHO + R2COCH 2SOAr 

piperidina 

HCI 

31 ~ 67-90% 

R, = n-Bu , i-Pr, Ph 

R2 = Ph, Me 

Ar = p-CI-C6H4, Ph 

COR2 R , '-----"'" 

~SOAr H 

33 

Em 1985, Hulce e Posner 16 descreveram a preparação da ciclopentenona p-tolil sulfóxido (36) 

através da dibromação da correspondente cicloalcenona , dehidrobromação que conduziria a a-bromo 

cicloalcenona (34), cetalização, litiação, e por último a reação com o (S)-mentil-p-toluenosulfinato (15), 

com completa inversão no enxofre e uma pureza enantiomérica de mais de 98%9,IM8.(Esquema 14) 

o Br-o ;;.. 

34 

ESQUEMA 14 

01\0 u:O ;;. 

o 
\\ 
S .. • .. ·Tol 

35 (-)-Ment-6 " 

15 

o O 

T~./~--o 
36 

(S)-(+ ) 

Em 1986, Schneider e col.19 reportaram a obtenção de [3-ceto sulfóxidos quirais (39) a partir da 

reação entre sulfinil ésteres opticamente ativos (15) com o diânion do acetoacetato de metila 

(37).(Esquema 15) 
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-----_ • ••••••••••• _____ •• H •• __ ._ •• H •••• 

O..-(-)-mentila 

H3C-o~ ""~=O 
- I 

15 

ESQUEMA 1 5 

o 
H

3
CYyc OOMe R 37 O O 11 

NaH ! THF ! éter • D~ ,," r~COOMe 
n-C H L' /. I 4 9 I, -400 C H3C //" R 

R = H, Et 

1) KOH ! CH 30H 

2) HCI ! CH 2CI2 , Ô 

51-54 ~" (total) 
e.e. >95% 

crr O 

38 

0""f~ 
H3C~" R 39 

Em 1991, Trost e col. 20 relataram a síntese de ~-ceto sulfóxidos quirais (42) através da 

sulfoxidação assimétrica de ~-ceto sulfetos(40), promovida pela oxidação de dioxirana do tipo (41) 

gerada em situ com peroxomonossulfato de potássio, na presença de quantidades catalíticas de "bovine 

serum albumine" .(Esquema 16) 

ESQUEMA 16 

?! KHS05 
~ __ S, .. 

RI (CH2)n R 8SA 

~H2)n-S-R O ~ 
O~ CH3 ,..)l __ s-; 

'o RI (CH2)n 

40 41 42 

R R1 n tempo Rendimento e.e.% config.Absoluta 
sulfóxido su Ifo na 

Ph Me 1 40 100 6 S 
p-Tol Me 1 30 100 72 S 
Ph i-Pr 1 10 84 35 S 
p-Tol i-Pr 1 10 94 82 S 
p-Tol t-8u 1 30 83 79 S 
p-Tol Ph 1 20 59 10 9 S 
p-Tol Me 3 140 63 84 S 

Os resultados coletados acima demonstram que a reação tem a mesma enantiosseletividade, 

sendo que todos os ~-ceto sulfóxidos formados (42) têm a mesma configuração (5) no sulfóxido, ou seja, 

que o curso estereoquímico da reação é o mesmo para todos estes compostos. Outra observação 

-_.---._ ... _----
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importante feita pêlos autores é que a enantiosseletividade da reação era maior em todos os casos em 

que o grupo metila encontrava-se na posição para- do anel fenílico dos f3-ceto sulfetos( 40). 

Em 1995, Blase e Le21 descreveram a síntese de (3-ceto-õ-dioxolano-sulfóxidos (44) 

enantiomericamente puro através da reação do carbânion de lítio do (R)-( + )-metil-p-tolil-sulfóxido (16a) 

com o imidazol (43) preparado "in situ" pela reação entre 1,3-dioxolano-2-metil-2-ácido acético com 

derivados 1,1'-carbonil-diimidazol 22.(Esquema 17) 

o 

.. II 
T 

.",,8---.. 
p- 01 ""/ CH3 

LDA ITHF 

-780 C 

16 

(R) 99% e.e. 

ESQUEMA 17 

[P-TO""..}----' .1 
•• li 

16a 

o o~43 
R~O 

CH3 .. 
THF , _780 C to r.t. 

o O O~ 
P-TOI ..... II~ .... S ~ .. O 

.. CH3 

44 

R (%): OMe (58), OEt (51), CI (42), F (49). Im (89) 

o (3-ceto-õ-dioxolone-sulfóxido (44) foi posteriormente utilizado pelos autores na síntese de 

adutos aldol a-não-substituídos (148a,b), · com altos excessos enantioméricos, através da redução 

estereosseletiva com DIBAL e DIBAl/ZnCIz (vide Esquema 62,pág.42). 

No ano de 2000, Kiyosei e col.23 relataram a síntese de a-sulfinil enona, ou seja, do (3-ceto 

sulfóxido (49), o qual seria utilizado na síntese do intermediário principal (111) do antibiótico 

fredericaminica A (45) usado como anti-tumoral (Figura 1). 

OH 

O 

HN 

H3C ..... ~~ 

fredericam icina A 45 

FIGURA 1 

Kiyosei e co I. 23 sintetizaram o (3-ceto sulfóxido (49) através das seguintes etapas reacionais 

alquilação da ciclohexanona (18) em presença de LHMDS, dissulfenilação (47) , seguido de oxidação com 

m-CPBA que levaria à obtenção do feniltiociclohexenona (48), a qual, após a adição de mais um 

equivalente de m-CPBA conduziria à formação do (3-ceto sulfóxido esperado (49).(Esquema 18} 
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o 

Ó 
18 

o, 
I~/)n 

O 

• 
LHMDS, DMF 

ESQUEMA 18 

~
o O))n 

O .. 

46 base 

PhSS0 2Ph 

n = 2, 59% 
n = 1,63% 

° ° 0\ 
,J~o,()n m-CPBA 

Ph I ... 
49 

n = 2, 97"10 
n = 1, 86"10 

m-CPBA : ácido meta-cloroperbenzóico 

.............. __ .. _ .... __ ._-_ .... 

Ph~O 0\ 
PhS O,()n 

47 

1 m-CPBA 

° 0\ 
Phs~,()n 

I ° 
48 

n = 2, 62"10 (2 passos) 
n = 1, 69"10 (2 passos) 

...... _--_._ .. - .................. _ .... - .. _._--_. __ ._------
- 11 -



CAPÍTULO 1.1- fj-CETO SULFÓXIDOS 

1.1.2 REAÇÕES DE B--CETO SULFÓXIDOS 

1.1.2.1 Reações de carbânions com eletrófilos 

o grupo sulfinila tem recebido uma atenção na sintese organica em virtude de sua habilidade 

para estabilizar carbânions 24-26 e como precursor de alcenos 27-31 

o primeiro relato que se encontra na literatura sobre as alquilações de p-ceto sulfóxidos é o de 

Gassman e Richmond 26 de 1966. Os autores efetuaram a mono- (51) e di-alquilação (52) de j3-ceto 

sulfóxidos tendo desenvolvido assim uma eficiente rota sintética para a obtenção de uma variedade de 

cetonas (53,54). Nesta reação foi empregado como base o hidreto de sódio em dímetil sulfóxido, que se 

mostrou suficientemente forte para abstrair o próton do grupo metilênico do p-ceto sulfóxido 

(50).(Esquema 19) 

~ O 'cH3 

50 

O 

1) NaH/ DMSO .. 
2) CH3I 

70% 

~H3 ... AI(Hg) 

CH 2 
53 

.," 

ESQUEMA 19 

O O 
Jl ~ 

O~í "I '
CH3 

P CH3 

AI(Hg) 

96% 

51 

52 

1
1) NaH/ DMSO 

2~2C~/r 

~ 

O .. ryV~ 
54 

Russel e coL 3 relataram também, em 1969, a síntese do hidrato de ninhidrina (58) a partir do 

[3-ceto sulfóxido (5), o qual, na presença de base, sofre ciclização intramolecular levando à formação do 

derivado (55), o qual, submetido à reação de Pummerer, forneceu o intermediário (56). Este produto, 

após duas etapas consecutivas permitiu a obtenção do hidrato de ninhidrina (58).(Esquema 20) 

...... _ ..... _. __ ._ .. __ ... _.- ...... _ .. __ ._-_ ... __ ..... _. ----
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ESQUEMA 20 

CH3 
I 

OC:~O O O 

~C»oH I 
o}, 11 

RO'Na+ I ~ S ...... CH3 I ~ S..-CH3 

31 
>-

~ C02Et 
~ H 

/I 
O O O 

:2 55 56 

-I ot~~CH,j 
O 

HCI H20 ~OH ,.. 
I # OH H20 1000 C 

O 90% L 57 99% 58 

Em 1969, Russel e Ochrymowicz32 obsérvaram que os carbânions de B-ceto sulfóxidos (50), 

formados pelo emprego de hidreto de sódio em tetrahidrofurano, reagem facilmente com aceptores de 

Michael, tais como ésteres, cetonas e nitrilas a,fHnsaturadas, dando exclusivamente os produtos de 

adição 1,4 (59). Estes autores relataram a conversão de um dos produtos desta adição em ô-ceto ésteres 

saturados (60) e insaturados (61).(Esquema 21) 

<.) ti 
50 

\ 
CH3 

ESQUEMA 21 

1) NaH 
~ 

2) H2C=CH-C0 2Et 

rH° 
~C-S~C02Et 

\\ 

O 59 

Zn/AcOH IEtOl \~ 
<. ) ~: L

C02Et 

<.) ( L 
61 C02Et 

Em 1974, Ogura e col. 6 descreveram a transformação de B-ceto sulfóxidos a-sulfenilados (14) em 

a-hidróxialdeídos (62)33 e derivados de éster (65).34 O a-hidróxialdeído (63) podia ser obtido através da 

redução do correspondente f3-ceto sulfóxido a-sulfenilado (62) com NaBH4 em MeOH.33 O derivado de 

éster (65) foi obtido através da reação de eliminação do B-hidróxissulfóxido intermediário (62), seguido 

da hidrólise com Hei em EtOH 34.(Esquema 22) 

-_.-..... _ .... _._-_._-------- ......... _--------_. __ ... _ .... _ ....•...... _._--_. . ..... _-----_. __ .... __ ...... _ .. __ . __ .-._ ......... _ ---_.. ----.-..... __ .. 
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--_ ... _---,- ............... -.... _ ... _-_ ...... _--_... . ..... _-- _._-_ .. _--..... . 

• 
H, CSXSOCH, 

O CH3 

NaBH 4 

MeOH 

14 77-99% 

ESQUEMA 22 

H3CS

X
SOCH3 1) Ac

2
0, py • 

HO R 2) Et3N ou AcO K 

62 61-80% 

1 N.BH,. MeOH 

o H 

HOXR 63 

,O 
R= 0 o~ c'0 (J 
~ , IlA,~ , ~ 

H3 CS 

tSOCH3 

R 

64 

IH: EtOH 
78-92% 

o 
~OEt 

<R 65 

Em 1974, Kunieda e col. 35 ao reagirem o ~-ceto sulfóxido opticamente ativo (17) com um 

reagente de Grignard obtiveram o intermediário conhecido como o "novo reagente de Grignard (17a)", o 

qual após duas etapas sucessivas permitiu a obtenção de ~-hidróxi sulfóxidos (66) contendo o carbono ~ 

quiral, resultante da indução assimétrica do grupo sulfinila.(Esquema 23) 

~ O 

P-TOI/S~ 
17 

ESQUEMA 23 

~roO RMgX I Et20 ........ S ~ 
~ p-Tol I 

MgX # 
17a 

1)RMgX 
;;. 

~'1ú0H ........ S 
p-Tol R I ::: 

2) W 
66 

Grieco e Pogonowski 29,36 relataram em 1974, a alquilação específica no carbono y do diânion do 

~-ceto sulfóxido (67) sendo obtido o ~-ceto sulfóxido alquilado (68).(Esquema 24) 

._-_ .............. - ........ ......... _---... - ................. _-_ ..... __ .. _.................. ... .. . ............. _--_._ ... _ .... _ .... _ . . .... _ .. _ ... _ .... _ ...... _-_ ...... _-.. _ - ___ o 
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ESQUEMA 24 

~ O 

a~ S0 CH3 

~ 

NaH 
~ O 

(YS0CH3 Buli LV ~ 
.. 

THF 

67 

R-X (%) : n-Pr-I (78), s-Bu-I (73), BnCI (63), CH 2=CHCH 2-Br (65), 
brom eto de geranila (61), brom eto de m -m etoxi-benzila (80) 

~ O a S0CH
; 

67a 

l
i) R-X 
2)W 

~ O 

(YS~R 
~ 68 

Novamente em 1974, Grieco e col. 29 efetuaram a alquilação do diânion (69a) derivado do (3-ceto 

sulfóxido (69), gerado após adição sucessiva de hidreto de sódio e n-butil lítio em tetrahidrofurano. A 

alquilação ocorreu exclusivamente no carbono-y. Os autores empregaram esta reação ao desenvolverem 

um novo procedimento geral para a síntese de vinil cetonas (71) através da eliminação do ácido 

fenilsulfênico do composto monoalquilado (70).(Esquema 25) 

ESOUEMA 25 

O O O O O O M0 NaH "0 n-BuLi "0 a CH3
-

as -CH, - as -CH; 
~ CH

3 
THF THF 

~ CH3 ~ CH3 

69 

1R:

9

• 
65-84% 

O O O 

li "YI R = Me, n-Bu, Bz, geranil Ó. as X = CI, Br, I E 

~ I CH3 R CH2 R 70-75° C 
-PhSOH 

71 80-98% 70 

Em 1974, I,Kuwajima e CO!.37 novamente relataram reações envolvendo o diânion da fenilsulfinil 

acetona (67) com vários eletrófilos, as quais conduziram aos hidróxi- (72) e alquil-ceto sulfóxido (68) 

(Esquema 26 e Esquema 27). 

ESQUEMA 26 

O O r o o 1 1) RCOR' o o 
"~ 

1) NaH 11 

"~ 0 /8 
CH3 . - U'CH\oH, u· N,' ~ 0/8 

~I 2) c ~H9li ~ I -- 2) H20 I # R R' 

67 67a 72 OH 

---------------_ .... -
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ESQUEMA 27 

[OJ,JLc,",,- U+ Na+] + R-Hal 

67a 

.. ~ O 

O/S~R 
68 

72 RCO R' : (PhhCO, n-CsH I1 CHO, PhCH2CH2 CHO, CH:r=CHCOCHJ, CHJCH=CHC02CHJ , 66-91 % 

68 R-Hal : n-C6H1JBr, PhCH2Br, CH:r=CHCH2Br, 64-79% 

A intrQdução regioespecífica de grupos alquílicos no átomo vizinho à carbonila, e a facilidade em 

remover o grupo sulfinila dos a-ceto sulfóxidos tornam o método interessante para a síntese de 

compostos carbonílicos.(via eliminação do ácido sulfênico - Esquema 25, via dessulfurização com 

amálgama - Esquema 52, pág.35) 

Kuwajima e col. 37 observaram que as reações entre o diânion (67a) e ésteres a,[Hnsaturados 

(73) tinham orientação dirigida para adição 1,4 conduzindo ao produto (74), enquanto que as reações 

com cetonas a,a-insaturadas (75) para a adição .Ll. com a formação do produto (76).(Esquema 28) 

[

Cf? O 
ç?' s, Jl. a CH_ CH~ Li+ 

67a 

Na] 

ESQUEMA 28 

CH 3-CH=CH-C0 2CH 3 

73 

R-CH=CH-CO-R' 

75 

Cf?~ aSl! oAo 

O O R OH 

~~~I 
~ ~R' 

76 

I 
CH3 

Bravo e col. s descrevem algumas reações envolvendo o a-ceto sulfóxido fluorado (11), tais como 

C-metilação (77), S-deoxigenação (78) e redução da carbonila (79) (Esquema 29) . 

..................... _ ......... __ .......... _............. .._ --.. - .................. _ .. _ ....... _--- ............. _ .. _._._ ... __ .... _ - -
- 16 -



CAPÍTULO 1.1-j3-CETO SULFÓXIDOS 

~(J.l 
HcN 'v' '1 

3 11 F 

(A) 

---............. _ ... _ ...... _._--_._ ..... __ ................... _---_._ ....... _ ......... _---... _._. __ ...... _._-

ESQUEMA 29 

1) 2 LiN(C3H;- O2 I THF, - 55" C 

2) Me-I, -55" C 

78% 

Nall (FJccOhO I 
acetona, - 41f C 

88% 

(~C4Hg)2 AIH I hexano J THF, 
-71f C 

85% 

~ O 

Ú
/s. Jl C , If '-./ 1/ H3 

H
3
C V 77 _F 

~s~ 
H3CN 78 F 

~(~. iH 
~cN ;; 1 

Barlett 38, em 1976, relatou a reação de alquilação de vários a-sulfinil carbânions derivados de 

~-ceto sulfóxidos (50). Os produtos mono-alquilados obtidos (80), após eliminação do ácido metil 

sulfênico, forneceram ésteres y-ceto a,~-insaturados (81), e após redução com borohidreto de sódio 

através do intermediário (80), ésteres y-hidróxi a,~-insaturados (83) e butenolídeos (85).(Esquema 30) 

ESQUEMA 30 

o O O 
O " )~S-CH3 1) NaH ou KH .. 

2) BrCH2C02Me 

11 11 A O 
R/y' \ pr-COOMe 

Oi 3 )lo ;C-!/ 
- MeSOH R R 

84 

50 
80 COOMe 85-96% 

81 

! NaBH4 

O .. - MeSOH HO P
~ _ MeOH OH 

RycooMe ~ \~COOMe 
R (~--CH3 O:::S... RI O Q.t3 83 

I 37-94% t -MeSOH 

I~ 0;J 

82 

R= O ' Q , Q' 10-aceto<idecíla, 

R OMe Br 

85 3~-acetoxiandrost-5-en-17~-ila 

._--------- -_ ... --....... _----.. _--_._-_ .. _------
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Em 1979, Tamura e col. 39 descreveram algumas reações de alquilação com vários eletrófilos 

envolvendo o diânion dos f3-ceto sulfóxidos (SOa) gerado após tratamento de j3-ceto sulfóxidos (50) com 

hidreto de sódio, e n-butil lítio em tetrahidrofurano a -780 C. Os autores observaram que a reação 

ocorreu exclusivamente no carbânion metílico do j3-ceto sulfóxido (50) fornecendo os correspondentes 

derivados após reação com haletos de alquila, compostos carbonílicos, base de Schiff, éster, e compostos 

carbonílicos a,(3-insaturados (86). (Esquema 31) 

ESQUEMA 31 

NaH, n-BuLi - Eletrófilo 
RCOCH2SOCH3 .... 

THF, -780 C 
RCOCHSOCH2 2 Li + .... RCOCH2SOCH2R1 

50 SOa 

.8. = CHJ , Ph; Eletrófilo = CsI-IsC~Br (R = CHJ (43%); Ph (95%» 

(CSI-Is)2CO (95%) 

Csl-IsCHO (71 %) 

CsI-IsCH=NCsI-Is (75%) 

Csl-IsCOO ~I-Is (52%) 

CsI-IsCOCH= CHCsI-Is (75%) 

86 

Em 1980, Clement 40 descreveu a reação de alquilação do l3-ceto sulfóxido (50) pelo emprego de 

método de transferência de fase. O autor após tratar a metilsulfinil acetofenona (50) com vários haletos 

de alquila, em diclorometano, solução aquosa de hidróxido de sódio e quantidades equimolares de 

tetrabutilamônio hidrogenossulfato (BU4NHS04), obteve na maioria dos casos, produtos mono-alquilados 

correspondentes (51a,b).(Esquema 32) 

ESQUEMA 32 

~ ~
o ~ 

I ~ S'CH3 

# R + 

R 

~
,o ~ 

~ ~ S'CH I 3 
# ~

o ~ 
s, I:: CH3 

Bu4N+HS0 4- I CH 2CI2 

NaOH (aq.) I R-I 

so 
R-I (R = Me, Et, Bz, i-Pr) 

51a 51b 

o emprego de tais agentes alquilantes como iodeto de metila, etila e benzila conduziu à formação 

dos produtos monoalquilados no carbono (51a), enquanto que o emprego do iodeto de i-propila conduziu 

exclusivamente ao produto monoalquilado no oxigênio levando à formação do correspondente enol-éter 

(51b).(Tabela 1) 

------ _ .. _ ..... _._--------_._ ..... _. .._------- - - ----------_." .. 
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TABELA 1 - REAÇÃO DE ALQUILAÇÃO DO B- CETO SULFÓXIDO (50) PELO MÉTODO DE C ATÁLISE DE TRAN SFERÊNCIA DE FASE 

COM DIVERSOS AGENTES ALQUILANTES 

R 

Me 

Et 

Bz 

i-Pr 

Alquilação no C 

(51a) 

72 

70 

76 

O 

Alquilação no O 

(51b) 

O 

20 

O 

75 

A vantagem deste método de alquilação em fase heterogênea sobre a mesma reação em Fase 

Homogênea efetuada anteriormente por Gassman e Richmond26 (pág.12), consiste na sua maior 

simplicidade e condições reacionais mais brandas. 

Em 1980, Boger e Mullican41 relataram a anelação regiosseletiva de fenóis anelados formados 

através da reação de adição do carbânion do Il-ceto sulfóxido (19) ao receptor de Michael (87). O 

produto obtido (88) pela adição 1,4, foi submetido a uma condensação aldólica intramolecular, 

conduzindo ao derivado bicíclico (89), o qual foi convertido ao fenol (90) por eliminação do ácido fenil 

sulfênico.(Esquema 33) 

C(~ 
19 

11 
O 

R1 = R2 = CH 3 

1) LDA ITHF .,.. 
2)~Q 

cf LR1 

87 

ESQUEMA 33 

1(0 ~2 
~R1 
~S~O O 

V 88 

MeO" Na+ .,.. cit:, 
~S~O 

V 89 

1-Ph~OH 

90 CÓC
R1 

OH 

. ~ I 
R2 

Em 1981, Posner e colo 42 descreveram algumas reações de adição de iodeto de metilmagnésio ao 

Il-ceto sulfóxido insaturado quirálico (91), com indução assimétrica proveniente do grupo sulfinila. A 

reação com amálgama de alumínio elimina o grupo sulfinila do produtos obtido da reação com o 

organometálico levando à formação da p- alquil-ciclopentanona (92) em 79% de rendimento, a >98% de 

pureza óptica.(Esquema 34) 

.................. _ ............... __ ......... _..... . .................... _ ... _._ .... __ ................................ _-_ .. _ .... __ ............................. _ .... _-...... _---
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Tol 
\ 

:3==: 
91 

(5) 

1)MeMgl 
THF , -78 0 C 

~ 

2) H30+ 

ESQUEMA 34 

SOTol 

H
3
CL).=O AI-Hg 

THF / Et20 

25 0 C 

• 
H

3
CL)=O 

92 
(R) 

Em 1985, Messinger e Kunnick43 reportaram a reação de ~-ceto sulfóxidos (93) com isocianato de 

fenila em presença de hidreto de sódio em tetrahidrofurano, levando à formação dos derivados amídicos 

(94).(Esquema 35) 

a 
o \\ R 
,s~2 

R1 

93 

RI = Me,(jI 

ESOUEMA 35 

1) NaH J THF 

2) (jINCa 
30-78% 

• 
o 

O:S-tNHPh 

R1 IJ R2 
a 

94 

R2 = (jI, p-CH;I)-CsH" p-CI-CsH" 2-furif, n-CgHIg 

Schneider e col.19 relataram em 1986 a reação de condensação aldólica entre o ~-ceto sulfóxido 

(39) e aldeído (31), a qual conduziu à formação do a-hidróxi ceto sulfóxido (95) com boa seletividade 

(Esquema 36). Este a-hidróXi ceto sulfóxido (95) seria empregado pêlOS mesmos autores na obtenção de 

j3-hidróxi-cetonas quirais em boa seletividade através da redução com amálgama de alumínio (vide 

Esquema 52,pág.35). 

O 11 O 

~'r\~Rl 
H3C~ .• 39 

Rl =H,Et 

R2 = Et, Ph, Bn, ciclohexil 

+ R2 CHO 

31 

ESQUEMA 36 

;. 

o 11 O 

.fIt"·:frR1 

H3C~ HO R 2 

t-C 4HgMgBr I THF I éter 

-780 C 

95 

Em 1992, Ruano e col. 44 relataram a reação de hidrocianação de alguns ~-ceto sulfóxidos quirais 

(SR) (96) empregando Et2AICN como agente de hidrocianação, conduzindo aos correspondentes a-sulfinil 

cianohidrinas (97 a,b) em altos rendimentos (85-96%) e excesso diastereomérico >95%.(Esqu"ema 37) 
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° ° fyll 
RI 8\ ....... . . 

p-Tol 
R2 

96 

B~CN 

R1 = Me, n-Pr, i-Pr, t-Bu, Ph 

R2 = H, Me 

rendimento : 85-96% 

d.e. : >96% 

ESOUEMA 37 

• 
HO :CN ~ + 

R;>Y"\::~~; 
R;2 

97a 

° NC .. O H II 

R7y\;:~~; 
R2 

97b 

Os produtos resultÇlntes da reação de hidrocianação dos j3-ceto sulfóxidos quirais (97a), após 

sofrerem hidrólise controlada com solução etérea saturada com Hei (g) e dessulfurização com Niquel

Raney, conduziram à formação de carboxamidas a-alquil, a'-hidróxi opticamente puras (99a).(Esquema 

38) 

° HO 9N 11 R:y \;;0 I 
R2 

97a 

1) HCI (g) I Et20, 

0-4°C, 1 h 

".. 

2) H20, 0-4 °C,1 h 

42-96% 

R1 = Me, n-Pr, i-Pr, t-Bu, Ph 

R2 =H, Me 

ESOUEMA 38 

fiI" 

HO CONH2 

X 
R1 I 

R2 

H0,xy .. CONH2 
. 8-p-Tol 

RI 

R2 

Ra-Ni I EtOH 

r.t., 2 h 

98a 61-81% 99a 

-_ .. _-----_. __ ._------_ ... _.- _ ..... _-_._._._-----_._--_ .. _ .... _ ....... _._._-- --_._--_ .. ---_ .. _------_._._-------
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1.1.2.2 Reações envolvendo ciclo-adição (Diels-Alder) 

Em 1996, M.Carmen Carreno e col. 45 relataram a influência do grupo sulfinila na 

estereosseletividade das reações de Diels-Alder da (S)-2-(p-tolilsulfinil)-l,4-benzoquinona (100). 

(Esquema 39) 

o •• 

Y 
' .... TO! O" 

: I I "('O CH,>: 
n = 1 2 

O ' 

100 

ESOUEMA 39 

~
(c~)n H 

. H 
O; . . SOTo! 

O"'" h 

101!! 

102!! 

~
O . SOTol 

f H 
O . 

r 

103 

. ~ #-(CH
2
)n SOTo! 

n= 1 

n = 2 

H O 
H 

1011l 

1021l 

104 

A reação térmica de Diels-Alder entre o ciclopentadieno e a sulfinilbenzoquinona (100) 

opticamente ativa pode conduzir teoricamente à formação de oito diastereoisômeros. Entretanto, 

somente os adutos resultantes da aproximação do tipo endo à ligação CS·C6 se formaram (101 a) e (101 

b) (Figura 2), provenientes do ataque do ciclopentadieno às duas faces diastereotópicas do sulfóxido 

quiral (100) . 
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(ÇH:;)n 

I 
q" 

HQ 
H I qCH3 

~;/J~O 

CH3 

101ª 101.12. 

FIGURA 2 

A configuração dos produtos formados (lOla) e (lOlb) pôde ser comprovada tanto pela análise 

de RMN1H dos diastereoisômeros puros (isolados após coluna cromatográfica flash), pela análise de Raio

X do composto (lOlb) sólido, como também através da reação de Diels-Alder entre o ciclopentadieno 

com um análogo, o 2- (p-toliltio)-l,4-benzoquinona (105), o qual foi posteriormente oxidado com m

CPBA, levando à formação dos correspondentes sulfóxidos racêmicos (lOla)-(±) e (lOlb)-(±) (Esquema 

40). A análise dos espectros de RMN1H dos adutos obtidos mostraram-se idênticos aos obtidos pelo 

sulfóxido enantiomericamente puro (lOla) e (10lb). Além disso, a configuração endo destes compostos 

pode ser estabelecida através da irradiação do aduto (lOlb), o qual conduziu à formação do composto 

(107)~ Este tipo de reação de ciclização só é possível para os adutos endo.(Esquema 40) 

ESQUEMA 40 

o Ar" O }CHV" 
~ ~ 

o 2 h, 90% 

~STOI 
~ 

o 

105 106 

~
(CH2)n H 

H 

V ~O 
--E-t-:-A-C-, r-..t-. --;,....... h~ 

24h,65% ~O 
TolOS TolOS 

101b 107 

m-CPBA 
CH2CI2 , r.t. 
1h,95% 

• (±l 101a + (±l 101b 

M.Carmen Carrefío e col.45 observaram que, tanto a reatividade quanto a seletividade da reação 

de Diels-Alder para o sulfóxido quiral (100) dependem de vários fatores tais como, temperatura da 
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reação, polaridade do solvente, tempo de reação, tipo de dienófilo, e tipo de ácido de Lewis caso esteja 

presente na reação. Os vários testes indicaram que a estereosseletividade aumenta (em favor ao aduto 

(101a» e a reatividade diminui (para tempo de reação maiores) quando a temperatura da reação é 

diminuída . A polaridade dos solventes também tem um efeito significante tanto na reatividade quanto na 

diastereosseletividade da reação, visto que, observou-se um aumento no tempo reacional em função do 

aumento de polaridade do solvente. 

Em resumo, as reações térmicas de Diels-Alder da sulfinilbenzoquinona (100) com 

ciclopentadieno conduziram aos adutos (101a:101b) em cerca de 76-95% de rendimento, sendo que o 

excesso diastereomérico variava de 0-72%. Já as reações com ciclohexadieno conduziram aos adutos 

(102a : 102b) (vide pág.22, Esquema 39)em cerca de 91-96% de rendimento, sendo que o excesso 

diastereomérico variava de 56-78%. 

Recentemente, Kiyosei e col.23 empregaram o f3-ceto sulfóxido (49) na síntese do intermediário 

principal (111) do antibiótico fredecarimicina A (45) usado como anti-tumoral. O f3-ceto sulfóxido (49) 

era submetido a uma eficiente reação de cicloadição [4+2] com um anidrido homoftálico, onde além do 

grupo sulfinila promover a reação de cicloadição, promoveria também a eliminação in situ devido às 

condições básicas da reação que permitem formar compostos peri-hidróxi aromáticos (109) em um único 

passo. 

Após a reação de cicloadição [4+2] deste anidrido homoftálico (108) com o f3-ceto sulfóxido (49) 

em presença de Na H, os autores obtiveram os produtos peri-hidróxi aromáticos (109) em 58% e 40% 

(n=2 e 1 respectivamente). A metilação e a hidrólise destes peri-hidróxi aromáticos (109) conduziriam ao 

intermediário chave (111) na síntese assimétrica total da fredericamicina A (45).(Esquema 41) 

ESOUEMA41 

OMe O o O 
I II 11 I 0,\ 

N~~O PhS~l J)n 
'il ~I 'í + I o 
H3C~ 

NaH 

• 
1 ,4-dioxano 
re1luxo 
15min. 

H3C 

anidrido 
homoftálico 

108 49 

-
111 

n=258% 
n=1'4O% . 

85% TFA 

n = 2.51% 
n= 1.76% 

H3C 

H3C 

~ 

Mel. K:..C03 

n= 2.47% 
n=1.86% 

Q)n 

109 

0\ 
I On 

° 
110 

O mecanismo de cicloadição [4+2] na reação entre o anidrido homoftálico e o l3-ceto sulfóxido 

(49) (tipo Diels-Alder) envolve eliminação-syn seguidos de descarboxilaçã046 ou vice-versa para conduzir 
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ao produto final. Foi observado que a reação era açelerada em presença de uma base, reação 

característica na literatura como sendo do tipo pericíclica oxi-ânion acelerada47
-46 .(Esquema 42) 
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1.1.2.3 Reduções de B-ceto sulfóxidos 

Annunziata e col. s relataram em 1979, indução assimétrica nas reações de redução de l3-ceto 

sulfóxidos opticamente ativos (39) com hidretos metálicos, sendo que, a eficiência da indução assimétrica 

da reação de redução podia ser estabelecida após a oxidação dos l3-hidróxissulfóxidos quirálicos (112) 

obtidos, conduzindo à formação das correspondentes l3-hidróxissulfonas quirálicas (113) (Esquema 43). 

ESOUEMA 43 
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75-90% e.e 20-68% 

Cabe ressaltar que os valores de pureza enantiomérica dos produtos resultantes (113) expressam 

a eficiência da indução assimétrica da reação. 

Em 1982, 50lladié e col.49 ao investigarem a reação de redução do l3-ceto sulfóxido (39) 

observaram um aumento do excesso diastereomérico de 80/20 para >95/5 entre os diastereoisômeros 

(112a: 112b) RS/RR quando o agente redutor era adicionado ao l3-ceto sulfóxido ao invés da adição 

inversa. Verificaram também que a adição de 1 equivalente de cloreto de zinco ao l3-ceto sulfóxido (39), 

além de inverter a estereoquímica do produto «5/95), mostrava um excesso diastereomérico muito 

maior do que nas reações com LiAIH4 como base (20/80).(Esquema 44) 
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A natureza da estereoquímica das reações de redução podia ser compreendida em termos das 

diferentes conformações do l3~ceto sulfóxidos4 9 • Na conformação esperada (A), os oxigênios da carbonila 

e do sulf6xido encontram-se em direções opostas devido às interações dipolares, fazendo com que o 

ataque do hidreto ocorra preferencialmente a uma das faces da carbonila no qual o par de elétrons do 

sulfóxido está localizado. Este tipo de conformação durante o ataque do hidreto ao l3~eto sulfóxido 

conduz à formação do diastereoisômero RS (112a). Na presença de Li+ ou Zn2+, o l3-ceto sulfóxido 

assume a conformação de quelação (8), e portanto, o ataque do hidreto à face da carbonila onde o par 

de elétrons do sulfóxido está localizado leva à formação do diastereoisômero RR (112b).(Figura 3) 
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Uma das aplicações deste método consiste na preparação de epóxidosopticamente ativos (114), 

importantes "síntons" quirais. O l3-hidróxi sulfóxido obtido (112) é reduzido ao correspondente l3-hidróxi 

sulfeto com 1 equivalente de LiAIH4 à temperatura ambiente. (rendimento de 80%). O produto bruto é 

tratado com 1 equivalente defluorborato de trimetiloXônio e com uma solução de carbonato de sódio, 

formando ocorrespondente epóxido (114) em 80% de rendimento.49 (Esquema 45) 
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Em 1985, Solladié e .co I. 50 complementaram o estudo iniciadQ em 1982. (vide E$QL!ema 44) 

ampliando a série de fi-ceto $\.llfÓxidos (39), no qual verificaram a forma'ção de j3-hidróxi sulfóxidos (112) 

com exceSso diastereomérico após redução destes ~-'Ceto sulf6xidos (39) com LiAIH4 e DIBAL.(Esquerna 

46) 
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Outro estudo importante desenvolvido também em 1985 pelo grup:o de Solladié referia-se ao 

produto (118) gerado da cis-hidróxilacâo da dupla ligação de f3-hldr6xt sulfóxidos alílicos (117), os quais 

eram .facilmente obtidos a partir da reação entre ésterés atílicos (1l5) e metil p-tolilsulfoxidQS (16), e 
posterior redução com m8AL ou DIBAl/ZnCI2S1 (Esquema 47). 
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ESQUEMA 47 
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o método de hidróxilação do f3-hidróxi sulfóxido alílicO (117) empregava quantidades catalíticas 

de tetróxido de ósmio (0504) na presenç;a de 2 equivalentes de N-óxldo de trietilamina. A reação era 

quantitativa, sendo que, em todos os casos, o diastereoisômero predominante (118) apresent;ava 

configuração eritro-tre051 • (Figura 4) 
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p- TOISOh~~R 
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eritro 118 treo erítro 118 treo 

FlGURA4 

Solladié e col. 51 verificaram que a presença de grupos substituintes de cadeia longa, como por 

exemplo Q n-pentila, aumenta significativamente o excesso diastereoméricQ. Este efeito é mais 

pronunciado no caso dos l3-hidróxi sulfóxidos (117) (R,R), indicando que as configurações do sulfóxidoe 

do centro hidroxílico influenciavam no controle da indução assimétrica. 
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Solladié51 relatava também qu.e a formação d.o produto eritro (118) como pro.duto principa l 

estaria de acordo com os result~dosencontrados na literatura, e as int erpretações relativas à 

configuração 90 produto formado e à diastereosseletividade da reação seriam obtidas com base nas 

ligações dos álcoois alílic05 conforme modelo de Kishi. 52.,53 (Esquema 48) . De acordo com o modelo de 

Kishi, a dupla ligação estaria eclipsada ao hidrogênio do centro quiral, ou seja, que ambos hidrogênios da 

dupla ligação e do centro. quiral hidroxíliCo estariam no mesmo plano, e portanto, ° ataque do tetróxido 

de ósmio ocorreria pelo lado oposto ao grupo hidroxílico dQ /3-hidróxi sulfóxido (117) 52.,53 .(Esquema 48) 
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Entretanto, a orientação axial do grupo alila da estrutura cíclica do intermediário toma maior q 

proximidade da dupla ligação com o par de elétrons do sulfóxido , que por sua vez, aumenta a interação 

com o agente oxidante que se aproxima, e consequentemente, diminui a esteréosseletividade para0 

/3-hidróxi sulfóxido alílíco (117a)(R,S).(Esquema 48) 

Est a metodologia pôde auxiliar os autores na síntese assimétrica' do açúcar não-natural L-Lyxitol 

(129)54. A çhave de toda a síntese estaria na formação de três centros assimétricos de configurações 

absolutas bem definidas. O primeiro çentro quiral pôde ser obtido com o emprego do método de redução 

assimétri.ca do /3-ceto sulfóxidb alílíco (125) via DIBAL e cloreto de zinco49,51, permitindo obter o produto 

(126) em um rendimento de 92% e uma seletividade de 90% de excesso diastereomérico. Os outros dois 

centros qu itais foram gerados através da hidróxilação da dupla ligação do /3-hidróxi sulfóxido alílíco (126) 
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obtido anteriormente, no qUal o emprego de i equivalente de trietilamirta N-óxido e quantidade catalftica 

de 0504 , levou à formação de um dia-stereoisômero do sulfóxido triol (127) em 70% -de rendimento 

química, e uma seletividade de mais de 90% de excesso diastereomérico54
, O sulfoxidb triol (127),após 

tratamento com anidrido acético sob refluxo, sofreu um rearranjo de Pummerer com um excelente 

rendimento químico. Q produto (128) foi finalmente reduzido com DIBAL formando o L-Lyxitôl 

(129)54.(Esquema 49) 
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Em 1983, Ogur<l e col.14 ao investigarem a redução com borphidreto de sódio de uma mistura 

diastereoisomér'ica do ~-ceto sulfóxido <x'~sulfenilado (30), observaram uma alta estereosseletividade na 
formação dos produtos resultantes da redução (130 a,b). (Esquema 50) 
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ESQUEMA 50 
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Para o f3-ceto sulfóxido a'-sulfenílado (30) que apresentava uma razão diastereomérica de 65:35, 

dos quatro possíveis estereoisômeros a serem formados na reação de redução com borohidreto de sódio 

(Figura 5) e metanol-diclorometano (5:2) como solvente, apenas dois estereoisômeros foram formados 

em uma razão diastereomérica de 68:32 (130a: 130b). Entretanto, quando os autores empregaram uma 

mistura de metanol-amônia concentrada aquosa (9:1 v/v) na reação de redução do mesmo composto 

(30), o estereoisômero (130a) foi obtido com uma alta estereosseletividade de 98%. 
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FIGURA 5 

A alta estereosseletividade na formação do produto (130a) pOde ser explicada em termos do 

equilíbrio existente entre os dois diastereoisômeros existentes na mistura diastereoisomérica incial, ou 

seja, epimerização na posição 2 do l3-ceto sulfóxido a'- sulfenilado (30),(Figura 6) 

---_._ .. _ ... -
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Em vista destes resultados, Ogura e col. 14 investigaram a generalidade deste tipo de indução 

assimétrica 1,3, efetuando a redução com borohidreto de sódio (1 equiv.) de vários l3-ceto sulfóxidos 

(132 A,B) com diversos tamanhos dos grupos a-substituintes (Y = Me, Et, i-Pr, Ph) (Esquema 51). 
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A oxidação com MCPBA dos correspondentes sulfetos (131) conduziu à formação de uma mistura 

diastereoisomérica do produto resultante (132) em 35:65 quando Y=Me, rv1: 1 para Y=Et, rv3:2 para Y=i

Pr e 7:3 para Y=Ph. O rendimento da redução com borohidreto de sódio para estes S-ceto sulfóxidos 

obtidos (132) (A e B) variava de 72-100%, e a seletividade aumentava em função do tipo de solvente 

utilizado (maior seletividade para solvente mais básicos como MeOH-CH2Clr Et3N), e em função do 

tamanho do grupo substituinte Y na molécula, onde a maior seletividade foi encontrada no caso do B-ceto 

sulfóxido (Y=Ph) com 82:18 :0:0 (a:b:c:d) quando o solvente empregado foi uma mistura de MeOH

CH2Clr Et3N (1:1:1). 

Em 1986, Schneider e col. 19 descreveram a reação de dessulfurização do l3-ceto sulfóxido 

hidróxilado quirálico (95) na obtenção de l3-hidróxi-cetonas quirais (134). (Esquema 52) 
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A dessulfurização do B-ceto sulfóxido (95) realizada pelos autores19 ocorreu com o emprego de 

amálgama de alumínio e o produto resultante apresentava boa seletividade. O rendimento apresentado 

de 40-67% corresponde ao rendimento total obtido desde a síntese do a-hidróxi ceto sulfóxido (95) a 

partir do B-ceto sulfóxido (39) (vide Esquema 36, pág.20) obtida pelos mesmos autores. 

Ruano e Carreno 10 relataram em 1987, a redução de a-sulfinil-ciclohexanona quiral (19 a,b) 

através do emprego de DIBAL e DIBAL/ZnCI2 conduzindo ao hidróxi-sulfóxido quiral (135 a,b).(Esquema 

53) 
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o ceto sulfóxido cíclico quinal (19) foi obtido pêlos autores como uma mistura de doJs 

diastereoisômeros em uma razão de 75:25 (19a: 19b}lP. A redução do composto puro (19a) pelo emprego 

de DIBAL conduziria ao isômero trans do (135a) hidroxi-sUlfóxido enantioli1ericamente pUro em 86% de 

rendimento._ Entretanto, com O emprego d.e DIBAl/ZnClz conduziu a uma mistura de trpns-(135a) e clS

(135a) (10:90) em 990/0 de rendimento. A redução do composto (i9b) pelo emprego de DIBAL 

conduziria ao isômero cis-{135b) em 99% de rendimento, e pelo emprego de DIBAl/ZnCL2 uma rnistUra 

trans-(135b) e Cis-(135b} (8.6: 14) em 97% de rendimento. (Esquema 54) 
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Em 1Si90, Ruano e Carreno 55 .. relataram que o controle estereosseletivo da reação de redução 

(Esquema 54) está mais relacionado com a configuração do enxofre (indução 1-3), da que com o centro 

quiral do carbono em a (indução 1-2). Este fato demonstrou que as interações eletrônicas poderiarnser 

mais importantes do qUe as de efeito éstérico, sugeridos por 50lladié Si (Figura 3, pág. 27) para justificar 

aestereoquírnica dos ~~hidróxissulfóXidos. obtidos (112 atb) (vide Esquema 44 e Esque,ma 45, págs .. 26e 

27 respectivamente) 

Os modelos de Solladié51 (Figura 3, pág. 27) sugeriam um controle estérico relacionado a 

aproximação do hidreto, sendo as conformações do substrato diferentes ao empregar tanto o DIBAL 

como DIBAl/ZnClz. Entretanto, o emp re,g o de outros agentes redutores de tamanhos similares, como 

NaBH4 e LiAIH4 , mostraram resultados diferentes e de estereoquímiça op.osta, questionando portanto, a 

validade dos modelos sugeridos por Solladié. 

Os estudos realizados pelo grupo de Ruano 10.,55 nas reaçôes de redução de ~-ceto sulfóxidos, 

cíclicos rígidos (19), levaram a suge,rir um modelo no qual o controle da estereoquímica estaria 

"'-... --------_. --~----------------
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relacionado principalmente às interações eletrônicas entre substrato e reagente, ou seja, às interações 

envolvidas nos estados de transição de energias relativas diferentes, causadas pelos diferentes modos de 

aproximações do hidreto.(Esquema 55) 

ESQUEMA 55 

R !J-~-B" li H~AI 
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39 ~ 
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Rl/r~~~OI 

!-8u ~ .. 
.. o 

R.,' R~S~TOI 
HO 'i-l \ 

112a 

o método de DIBAL/ZnCh sugere Um controle estereoquímico relacionado tanto a efeitós 

estéricos do estado de transição na forma "cadeira" do j3-ceto sulfóxido quelado (39-A,Esquema 56), 

quanto às interações eletrônicas existentes entre o par de elétrons do enxofre e ° hidreto, sendo que 

este efeito é tanto maior quanto maior a carga negativa do hidreto. Substratos com menor caráter de 

basicidade no oxigênio carbonílico exibem espécies queladas de menor estabilidade, e consequentemente 

de menorestereosseletividade .(Esquema 56) 
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ESQUEMA 56 
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Em 1995, Ruano e col. 56 efetuaram a síntese de vinil-sulfóxidos (138) através da eliminação em 

meio básico de alguns j3-hidróxi-r-y-dialcoxi sulfóxidos não substituídos e a-metilados (137), obtidos 

através da redução estereosseletiva com DIBAL e DIBAL/ZnCI2 dos correspondentes j3-ceto sulfóxidos. 

(136) (Esquema 57) 

° ° yY" ....... . 
OS'" 

HsC'" . ~ 'p-Tol 

... 0 R 
HsC 

~ 

Red. 

136 

Red. = DIBAL, DIBALlZnCI2 

fi = Me, H 
rendo = 85% (DIBAL) (A:B = 92:8) 

60% (DIBALlZnCI2) (A:B = 0:100) 

- - -_._._._ ... _._---- --_._-_ .. 

ESQUEMA 57 
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Ruano e col. S6 verificaram através das reações com os ~-ceto sulfóxidos a-metilados (137 a,b), 

que as reações de eliminaçã'o em meio básico eram diastereosseletivas. A aplicação da mesma estratégia 

nas reações de redução de l3-ceto sulfóxidos a- metilados (137 a,b), e separação em coluna 

cromatográfica do correspondente derivado O-sililado, seguido de dessilllação e mesllação o qual 

conduziu ao sulfóxido O-mesilado (139 a,b), permitiram aos autores verificar a diastereosseletividade da 

reação na formação dos isômeros enantiomericamente puros (E) ou (Z) correspondente aos vinil

sulfóxidos a-meti lados (138 a,b).(Esquema 58) 

ESOUEMA 58 
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H3C CH3 I I 
O O 

Xr~ ....... . 
S ··· 

H 'p-Tol 

CH3 

(Z) 91% 138b 

Bueno e col. S7
, em 1991, relataram a reação de metilação de alguns [3-ceto sulfóxidos rígidos 

(19) com o emprego de Me3AI e Me3AI/ZnCI2 levando à formação de metilcarbinóis terciários (140 a,b) 

com alta estereosseletividade. (Esquema 59) 

o O 

& " S .... ,,'" . 
(CH

2
)n TO~ 

19 

ESOUEMA 59 

;;.. 

HO

rr
' .;:-CH3 O 

(R) / II 
S·.~~) "",'I' . 

( H
2
)n To~ 

temp.amb. 

15 mino 

Redutor 140a 

Redutor = AIMe3• AIMeiZnCI2 

n = 1,2 
rend. = 88-98% 
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A adição de ZnCI2 na redução do ceto sulfóxido cíclico (19) realizada por Bueno e col. 57 (Esquema 

59) não resultou na inversão da seletividade como havia sido observado anteriormente por Solladié4 9 na 

redução do ceto sulfóxido (39) empregando DIBAL e DIBALjZnCI2 (Esquema 44, pág.26). Entretanto, a 

presença de Zn2+ aumentoú tanto a relação entre os dois diastereoisômeros (126 a,b) RR:SR obtidos da 

redução, quanto o excesso diastereomérico, visto que a razão aumentou de 80:20 para 100:0, e o 

excesso diastereomérico de 60% para >97% no caso do emprego do ceto sulfóxido (19) (n=2). 

o modelo que explicaria a estereosseletividade da reação segue aquele proposto por Carreno e 

col. 55 (Esquema 55 e Esquema 56, págs.36 e 37 respectivamente), sendo este uma extensão do modelo 

de Solladié 49-51 para as rea(,;ões de redução de (3-ceto sulfóxidos com o emprego de DIBAL e DIBAl/ZnCI2 

(Esquema 44 e Esquema 45, págs. 26 e 27). 

Em 1992, Carreno e col.58 relataram uma alta estereosseletividade para o álcool terciário (141a) 

opticamente ativo obtido pela metilação com AIMe3 sob condições da reação de Pummerer. Os autores 

puderam verificar uma seletividade menor nas reações de metilação para os (3-ceto sulfóxidos acíclicos 

(17 a-d) com o emprego de AIMe3 e ZnBr2' 

O .. O .' 11 . ~ 11 ",." 
~s~ 

R ~CH, 
17Ca-dl 

A = Ph, Et, i-pr, t-Bu 

rendo = 83-98% 
razão = 86:14 - 98:2 

ZnBr2 

• 
AIMes 

ESQUEMA 60 

ÇH3 ~ ••• , .... 

HO~~ + 
R ~CH3 

141a 

OH O :'-- 11 •••• 

H,c~~ 
~CH3 

141b 

Em 1994, Solladié e Almaro 59 descreveram a obtenção de syn e anti l,2-diols (145b,147a) 

funcionalizados opticamente puros através da redução estereosseletiva de (3-ceto-o-alcoxi-sulfóxidos 

(143 a,b) 51,60,61, obtidos a partir de a-hidróxiésteres quirais (142). 

A redução mostrou-se completamente estereo-controlada pelo grupo sulfóxido, e os produtos 

resultantes da reação, [S(R),2(S),3(S))-anti3 (144a) e [S(S),2(R),3(S)]-synS (144b), apresentaram 

rendimento entre 90-94% com excessos diastereoméricos acima de 9S%.(Esquema 61) 

---_._-_._------ --- -----_. __ ._-_ .. _-------
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ESQUEMA 61 
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Blase e Le21 descreveram em 1995, a síntese de adutos aldólicos a-não-substituídos (148 a,b) 

com altos excessos enantioméricos através do principal passo reacional, a redução estereosseletiva do 

l3-ceto-ô-dioxolano-sulfóxido enantiomericamente puro (44). 

A redução estereosseletiva do l3-ceto-ô-dioxolone-sulfóxido (44) foi realizada de acordo com o 

procedimento descrito por Solladié51, sendo que os produtos obtidos (148 a,b) na redução apresentavam 

excelente estereosseletividade (acima de 98%).(Esquema 62) 

----_.-.-._._----- ---_ .. _---- -_. 
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ESQUEMA 62 
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Posteriormente, os tl-hidróxi-õ,..,dfoxolano-sulfóxidos (148) foram submetidos à alquilação na 

posição alfa-, seguido pelo tratamento com níquel de Raney para remover o auxiliar quiral de enxofre. A 

desproteçãó do grupo cetal usando .PPTSem acetonajH20 conduziu ao aduto aldólico (151) em 

rendimentos quase quantitativos e com uma enantiosseletividade de >98% .(Esquema 63) 
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Em 1995, Solladié e Co I. 62: reportaram a síntese, total da (~)~C2E,4R,SS,11R)-dadospoJide A (lSl}, 

sendo <lue Os passos principais eram as reações de re(lu<;ã'o estereasseJetiya dó B-ceto s(jlfóxido (152') 

empre'gando DIBAljZnBr~ e da j3-ceta sulfoxido (159) com DlBAL, com ócdrrência da indução assimétri'c:a 

através do grppo sulfóxiQb qUiral.(Esquema 64) 
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Cabe. ressaltarqJJé o intermediário (A) (157) 63 utilizado no acoplamento como sal de fosfôniQ 

(154) também foi obtida através da re.dução éstereÔ$Séletiva do j3-'Céto sulfóxido (155), segUido por 

al.guns passos n~aclonais . 

No mesmo ano, Salladié e col.64 sintetizaram um fragmento laqÔnico (1$9) análogo à (+)

compactinél e (+)-mevijiOlina (170), àl11bas com impu,rtante atividade biológica como ini,bidares da 

-~~_._-",~--,~~-" -'-'-' - ' ,-"",-" .. ~~--~, 
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coenzima A 3-hidróxi-3-metilglutaryl-reductase (HMGR), sendo esta uma das mais importantes enzimas 

envolvidas na biossíntese do colesterol nas células, A regulação desta enzima é fundamental no controle 

do nível de colesterol no sangue,65 (Esquema 65) 

ESOUEMA 65 

° HOÚ 

~~ l .êc5 R' 

170 

, R = H, (+) compactin 

, R = Me, (+) mevinolin 

HOyyO 
~/ó 
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Ph 
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Solladié 

[4(R),6(R)] 

Os passos pnnclpais . desta síntese eram as duas reduções estereosseletivas, do ~-ô-diceto 

sulfóxido (163), obtido pela reação do triânion do 3,5-dioxohexanoato de metila (162) com (-)-(S)-p

toluenossulfinato de mentila (15), e a redução do ~-S--diceto-hidróxi sulfóxido (164), onde o grupo 

quiráHco sulfinila promoveria indução assimétrica nestas reações de redução, os quais conduziria ao 

intermediário (166) utilizado na síntese do fragmento (169), análogo à (+ )-compactina e (+ )-mevinolina 

(170).(Esquema 66) 

" 
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. A acetonida (166) após alguns passos reacionais levaria à formação do fragmento lactônico (169) 

análogo optícamente puro (Esquema 67). 
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Ainda no mesmo ano, Solladié e cal. 66 relataram a síntese enantiosseletiva da (-)-(lR,3R,SS)

endo-l ,3-dimetil-2,9-dioxabiciclo- [3,3, l]-nonane (173) a partir da acetonida intermediária (167b) obti'da 

anteriormente pelo autor64
• (Esquema 68) 
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fÂ 
No ano seguinte, em 1996, Solladié e col.67 relataram a síntese enantiosseletiva da (-)-(SS,7R)

Tarchonanthuslactone (177) empregando a acetonida (167b) descrita anteriormente pelo autor na 

síntese do fragmento lactônico (16Q), análogo à (+)"'compactina e da (+ ) -mevinolina (170)64 (Esquema 

69). 

'''-'-.. _._-- --_ .. _ ....... _ ... _-_._----. --_._._----~---
- 45 -



CAPÍTULO 1.1- f}-CETO SULFÓXIDOS 

)(0 O Q _ 

H3C~0~/~..ACH3 
167b 

ESQUEMA 69 

1) DIBAL. hexano 
_780 C. 90% -2) (CFJC~OhP(0)C~C02Me 
KHMDS. 1 B-croVv11-6. THF 
-6!f C. 84% 

H°X)~W? ~ . O O 
I . I 4f 

0 176 

...... _~ ... _--...:;:..-_. __ .. _--_ .... 

0)(0 

L~CH3 
O OMe174 

1) 0,1 N HCI, MeOH 
86% 

2) Znc~, THF 
1.,82% 

Ó~ OH O _ 

I ~~CH3 
HO .& H3C . 

1) HO ~i.~~yOTBDMS 
177 ~OTBDMS 

DCC, DMAP, 83% 

2) TBAF, THF, 82% 
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1.2 a=SUlfli Nlil=éST[E~[ES 

1.2.1 OBTENÇÃO DE a-SULFINIL-ÉSTERES 

Os métodos mais empregados para a obtenção de a- sulfinil ésteres são às seguintes: 

1°) Descrito por Becker e col.í, em 1963, que consiste na reação do dimsil-lítio (2) em THF com o 

cloroformato de etila, ou carbonato de dietila sendo o a-sulfinil éster (178a) obtido em em 80% de 

rendimento.(Esquema 70) 

ESOUEMA 70 

R1 

O I 
~. /CH-I U+ 

+ 

o .0 
CI-CO~t ou 11 _ JL 
(EtO)2CO .. R,8, -OEt 

THF R
1 

R 

~ 178a 

R= Me; R1 = H(80%) 

Esta metodologia também foi utilizada em 1974 por Kunieda e COI.35 na obtenção do a-sulfinil

éster racêmico (178b) e opticamente ativo (179) através das reações entre o dimisiI-sódio do sulfóxido 

racêmico (16) com carbonato de dietila, e dimisil-lítio do a-sulfinil-éster opticamente ativo (16) com 

cloroformato de fenila respectivamente.(Esquema 71) 

O 
11 
S (Y 'CH;Na+ 

V 

o 
11 

!§. 

P-TOI/S'CH; Lt 

16 

+ 

ESOUEMA 71 

+ (EtO)2C=O 

O 

)-OPh 
CI 

;;o 

o 11 O 

O'~S~ OEt 

# 
178b 

73% 

;;o 
~ O ~ 

P_TO,/S~oN 
179 

2°) Envolve a oxidação do a- sulfenil éster (182) com peróxido de hidrogênio, conforme estudo relatado 

em 1962 por Leanard e Johnson 68, sendo que o a-sulfenil-éster (182) pôde ser obtido tanto pela 

sulfenilação do correspondente éster (181) com o. dissulfeto 69 como pelo ataque do merçapteto ao 

a-bromo-éster (180) 30 (Esquema 72) 
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RS Br ~ 
\-C02 Et 

ESQUEMA 72 

RS Et \-C02 / 

NaIO, ou ,.. 
o 

í/ 
R-S r C02Et 

R~ 180 / RI 182 H20 2 RI 178a 

HC-C02Et 
/ 

RI 181 

/RSSR 

R= Me; R1 = H (90%) 

3°) O terceiro método empregado pelo grupo de Solladié70
,71 é uma adaptação do método de Andersen e 

consiste na reação entre o sulfinato éster (15) e um reagente de Grignard, método este 

originalmente proposto por Andersen e col. 9, metodologia esta que permite também obter ésteres 

sulfinílicos (183) opticamente ativos quando é empregado um sulfinato éster (16) resolvido 

(Esquema 73). 

O 
~ CH 

P_TO/ ..... /'., ••• s-O-(-)Ment 3

M

g

Br 

15 

(R) 

.. 
ESQUEMA 73 

O 
\\ RCH(Br)C0 2IBu 

......... jS-CH3 

p-Tol ... (iPr)2NM gBr 

16 

(5) 

o 
~ R 

. ....... '/s----< 
p-Tol C02tBu 

183 

(R) 

R = H, 90% 
R = Me, 90% 
R = EI, 45% 

4°) Os ésteres sulfinílicos podem ser obtidos através da carbonatação do carbânion do sulfóxido, 

conforme estudos realizados por Solladié e col. 72 os quais, em 1983, relataram a síntese de 

~-sulfinil-ésteres (185 a,b) diastereoméricos através da carbonatação do carbânion correspondente 

ao sulfóxido quiral (184), seguido da metalação com CH31 e HMPA.(Esquema 74) (table I) 

.. ° '._ I 
'8 

R,~ 'p-Tol 

184 

(R) 

1) MeU ITHF 
-6(fC 

~ 

2) CO2 

3) HMPA, Mel 
3 h, r.t. 

ESQUEMA 74 

•• O 
.~ , 
' 8 

R,t=:::::!)( 'p-Tol 

Me02C/ H 

185a 
(S,R) 

R = Me,CH20Me ; (SR/RR) = 25/75 - 80/20 
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Os rendimentos obtidos para os produtos resultantes da reação de carbonatação do a-sulfinil

éster opticamente ativo (185) variavam de 66-90%, sendo que o tempo reacional variava entre V2 - 15 

minutos de reação. Além disso, o produto resultante encontrava-se numa mistura diastereoisoméric.a 

(185a:185b) (SR/RR) que variava entre 25/75 a 80/20. 

SOlladiée col. 72 verificaram que a razão diastereomérica mudava completamente em função do 

tipo de processo da reação, ou seja, controle cinético ou termodinâmico. O excesso de HMPA na reação 

diminuia a seletividade dá reação em virtude da menor concentração de cátions de lítio livres na solução. 

Em 1976, Nishihata e Nishio 73 relataram a síntese do sulfinil-éster (187) através da carbonatação 

do carbânion do benzil-metilssulfóxido (16), seguido da metilação do correspondente sulfinil ácido (186) 

com diazometano. (Esquema 75) 

PhCH2SOMe 

16 

8uU, THF 
-70°C 

ESOUEMA 75 

... [Ph-r -SOMe] .. 
CO2 -

- 49 -

Ph-CH-SOMe 
I 
C02H 

186 
treo 

CI-l:zNz 
~ Ph-CH-SOMe 

I 
C02Me 

187 
treo 



CAPÍTULO 1.2 - a-SULFINIL ÉSTERES 
-----.-.--...... --.............. ______ ........ ___ .. __ ............ _M·_ .... _ .. ·_ ... _._·.·· ..... _. __ .... _ .... __ ........ __ ... _ .. __ .. _ ....... __ ... _ ................. ___ .... _ ........ _. __ ... __ --"" ... _ ...... _ .... __ . ___ .. _ ....... __ ... . 

" 

1.2.2 REAÇÕES DE a-SULFINIL ÉSTERES 

Os a-sulfinil ésteres quando submetidos a aquecimento conduzem à formação de ésteres 

insaturados. Este tipo de reação é por inúmeras vezes relatado em diversas reações dos a-sulfinil 

ésteres. Em 1969, Russel e col. 32
, descreveram a reação de obtenção de ésteres-a,tHnsaturados (trans) 

através do aquecimento de sulfinil-ésteres a-substituídos, no qual o ácido sulfênico correspondente 

(RSOH) é eliminado. Assim por exemplo, após aquecer a 1400 C por 1 hora o sulfinil éster (188) em 

solução de DMSO, o etil-éster do ácido 2-pentenóico (189) é formado em 80% de rendimento. (Esquema 

76) 

0\\ C02Et 
,s-( 

H3C n-8u 

188 

ESQUEMA 76 

DMSO 

14(f C 
1 h 

.. H3C~C02Et 
189 

Este método mostra que, usando o sulfinil-éster (178a) como "sínton", haletos de alquila 

(R1CH2X) podem ser convertidos em ésteres a,fHnsaturados (191). (Esquema 77) 

O 
// 

R-S 
base 

'-C02Et R1CH 2X 

178a 

ESQUEMA 77 

//0 
~ R-S 

R fC02Et 
1 

190 

DMSO 

~ 

.. R~C02Et 

191 

Em 1966, Gassman e Richmond 26 relataram a reação de alquilação dQ a-ou)"finil éster (178a) 

empregando hidreto de sódio em dimetilssulfóxido e alguns agentes alquilantes, sendo obtido derivados 

monoalquilados (192) na posição -alfa em rendimentos que variavam de 60-82%.(Esquema 78) 

o 
11 

R-S . 
'--C02Et 

178a 

R = Me 

.. 
NaHJ DMSO 

ESQUEMA 78 

IP 
R-S , 

CH-C0 2Et 

R1 = H, n-Pr, n-Bu, Bn, Et, CH 2C0 2Et 

rend_ = 60-82% 

o 
/1 

R-S 
R1-X }-C0

2 
Et ,.. 

RI 

192 

----_ ... _ .. __ .... _ .... __ .-._----_ .. __ .... _- ............. _---_._ .... __ ......•..... _ ... _._. __ ... _--.. - ............ __ ._ ... __ ._._ ... _ .. _ ... _ ... . 
" .... _-----_ .... _---_._ ..... _ ---
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Em 1974, Trost e Kunz 74 sintetizaram a 3-oxo-4-pentenoato (198) pela reação de alquilaçãodo 

diânion (194) do acetoacetato de meti la (193) com halometilfenilssulfeto (195) 75,76, seguido da oxidação 

com metaperiodato de sódio e eliminação do grupo sulfinila com aquecimento. O produto (198) foi obtido 

entre 60-76% de rendimento.(Esquema 79) 

o O 
~A NaH, n-BuLi 

H:P OCH3 )lho 
THF 

193 

ESOUEMA 79 

O O 

~c7lAoCH3 
194 

195 
o O 

PhSCH1"X ... PhS~~)lOCH3 
X= CI (40%) 
X = I (63-80%) 

CHCb 

1 

196 

NaIO .. 

MeOH, H20 

O O 00 

~C~..J(OCH3 
198 

.. Ph . " 11 
.... S~OC~ 

A 
12 h 

11 

O 197 

O acrylolylacetato de metila (198) é empregado como agente anelante na síntese de terpenos e 

alcalóides. O método original de preparação requer eliminação catalisada pOr ácido com um rendimento 

total de 7-12%74 . 

. Trost e col. 77 investigaram em 1975, reações de alquilação de alguns a-sulfinil éteres (199) 

seguidas de eliminação do grupo sulfinila através do ácido fenilsulfênico (PhSOH), conduzindo aos 

ésteres olefínicos (201 a,b). A seletividade da reação mostrou-se controlada por interações estéricas e 

principalmente por interações eletrônicas do tipo dipólo-dipólo.(Esquema 80) 

ESQUEMA '80 

H 

+x 

o 
11 C~ O 

O"'i-1-=-< "~H OMe 

9. O 

0
.....,8 .. ..Jl.. 

~ I '( 'OMe 
% 

NaH ou UNR2' 
to 

199 200 

H 

agente alquilante +x 
PhCH2Br. p-CN-C6H4CH2Br, brometo de geranil, iodeto de iso-propila 

(A) I (B): 0-100 a 100-0 ; rendimento : 40-84% 

li 
I-hC"--,, ~C\\ / 

,.... 0=(\ + O~\ 
OMe Ohle 

201a 201b 

No caso do a-sulfinil éster cíclico (202), a eliminação do grupo sulfinUa se dá preferencialmente 

com a formação da dupla ligação endocíclica, devido à tais fatores como, estabilidade da dupla ligação, 

efeitos de dipólo-dipólo, estérico e acidez do próton.(Esquema 81) 

_._ri. _______ ._·· .. · ......... _ .... ____ .. _._______ ... ____ ,_' __ _____ . __ . __ .. _____ .--,-_. ______ . ___ .. " 
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ESQUEMA 8 1 

ctr -O 

H CH3 
-8 

0- ' Ph 

.. H 

(t?=0 
CH:J 

202 203 

Em virtude do efeito atraente dos grupos sulfinila e carbonila dos a-sulfinil ésteres, que provocam 

uma grande acidez dos prótons metilênicos localizados na posição -alfa, a derivatização nesta posição 

geralmente é realizada através de reações com eletrófilos, sendo encontradas na literatura reações de 

alquilação, halogenação e de adição de sulfinil ésteres. 

A bromação dos sulfinil-ésteres (178a), relatada por Iriuchijima e col. 78 em 1970, foi efetuada 

através da adição de solução de bromo em CCI4 à solução de sulfinil-ésteres (178a) em THF, conduzindo 

aos a-bromo-sulfinil-ésteres (204). (Esquema 82) 

ESQUEMA 82 

O 
// 

R-8 
}-C02Et 

R1 

178a 

8r2 I CCI, .. 
THF 

R = Me; Rt = H (60%) 

1/0 

R-\--8 r 

R1 C02Et 

204 

Os correspondentes cloretos (205) podiam ser obtidos pela reação de sulfinil-ésteres (178a) com 

cloreto de sulfurila em CH2CI2, conforme descrito por Durst e Tin 79 em 1970. (Esquema 83) 

o 
/I 

R-8 
(-C02Et 

R1 

178a 

ESQUEMA 83 

80 2CI2 

CIl2C~ 

.. o 
11 CI 

/8-...J 
R 0C02Et 

R1 

205 

Outro tipo de derivatização na posição -alfa dos a-sulfinil ésteres foi investigada por Rynbrandt 80 

em 1971, assim como por Pummerer 81,82 em 1910, os quais observaram que os sulfinil-ésteres (178a) 

eram rapidamente convertidos aos correspondentes a-halo- a'-alquiltio-ésteres (206) com o emprego de 

HCI seco em CHCI3 à temperatura ambiente. A hidrólise destes haletos de ésteres (206) conduziu à 

formação de a-ceto-ésteres (207) (Esquema 84). Este tipo de reação também é conhecido como 

Rearranjo de Pummerer. 
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o 
// 

R-S 
"----C O2 E t 

178a 

base 

R1X 

R;:: Me; R1 ;:: H (80%) 

.. o 
/1 

R-S 
)-C02 Et 

R1 

192 

ESQUEMA 84 

HCI J CHCI3 
jIo 

R CI 

'S+C02Et 

RI 

206 

o .. R-{ H20 

C02 Et 

207 

Em 1975, Trost e col.83 descreveram a reação de alquilação dos a __ sulfinil carbânions de a-sulfinil 

ésteres (178a), os quais foram gerados pelo emprego de hidreto de sódio em dimetil sulfóxido, OU 

diisopropil amideto de lítio em tetrahidrofurano. Os produtos mono-alquilados obtidos (192) foram 

posteriormente transformados em ésteres a,13-insaturados (191), após eliminação dos respectivos ácidos 

alquil sulfênicos (RSOH).(Esquema 85) 

O O 
11 11 

R",S~OEt 

178a 

ESOUEMA 85 

1) NaH! DMSO .. 
ou LDA ITHF 

2) R1-X 

O O 
11~ Jl 

R""S'( -OEt 

RI 

192 

1"0 

- RSOH 

75-85° C 
30-80% 

... 

R= Et, 

R1 = 8z, 

X=8r, I 

CI-b CH3 0-../ . 
I - I - _}~ I I-\zc=.... I 

I-bC~CI-b I H3C CI-b (C H 2;)9 

R~C02Et 

191 

Me02 C-Ct;HlO 

Em 1978, Trost e CO I. 84 descreveram a alquilação alílica do a-sulfinil-éster (178b) através do 

ataque do respectivo enolato ao complexo de n-alil-paládio (208), sendo obtido somente o sulfinil éster 

insaturado (209a).(Esquema 86) 

Ó
1 PdCI2 I, 

-- + 

208 

ESOUEMA86 

o o 
11 /I 

-S~OMe Ph 

Na+ 

178b 

HMPT 
;o. 

209a 
100 

OMe 

SOPh + 
Jl "rOMe O 'SOPh 

209b 
O 

Produtos gerados pela alquilação alílica de ânions estabilizados de sulfóxidos (178b), após 

eliminação térmica do ácido sulfênico, conduzem à formação direta de dienos (213) em bons rendimentos 

85. Estas seqüências constituem uma nova rota de síntese de dienos a partir de olefinas (210).(Esquema 

87) 
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ESQUEMA 87 

O O 178b 
110 -___ 8 

Ph OMe 

~ 
H ~ 

PdCI2 

211 

+ 
Na 

~ 

R, P, DME ou DMSO, 25° 

210 

~ [ 

SOPh ] 

~C02Me 
212 1 

70-90° 

213 
~C02Me 

.As reações de adição dos a-sulfinil ésteres constituem uma das principais reações encontradas 

na literatura, sendo que, os produtos gerados de tais reações conduziriam à formação de ésteres 

insaturados, f3-hidróxi ácidos, e lactonas como descritos a seguir. 

Bergmann e COL 86 relataram em 1969, a reação de adição de Michael do sulfinil-éster (178a) com 

o acrilato de etila (191), que conduziu à formação do aduto (214). (Esquema 88) 

° // 
R-S 

>-C02Et .. 
R1 

178a 

R=Me; RI = H (80%) 

ESOUEMA 88 

° /1 
R-S 

C- -C02Et , 
R1 

• 
CH? CH-C02Et 

191 

J? 
R_SrC02E1 

R1 C02Et 

214 

Em 1974, Kunieda e COL 35 descreveram a reação entre o a-sulfinil -éster racêmico (178b) com um 

reagente de Grignard conduzindo ao composto (215) que foi denominado "novo" reagente de Grignard. 

Este reagiu com compostos carbonílicos (31), levando à formação dos intermediários (216), os quais, 

após dessulfurização com níquel de Raney forneceram os f3-hidróxi-ésteres (217).(Esquema 89) 
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ESQUEMA 89 

o 11 O 

V~sJ OEt EtMgX / Et20 

# 
178b 

OH 
R'-f---!C02Et 

R 
217 

;;. 

X= Sr, I 

Ni/Ra 
E 

O 

r'r)00Et 

V MgX 
215 

I 
O 

R,>"-R 

75-95% 

31 

O 11 OH 

(YS0RR' 

V C02Et 

216 

J.Nokami e col. 87 reportaram em 1975, a síntese de ésteres a,t3-insaturados (221) empregando 

a-sulfinil-ésteres (218), reagente de Grignard, e um composto carbonílico (31). A reação do produto de 

adição resultante (220) com cloreto de sulfurila levaria à formação do éster a,t3-insaturado (221) através 

da eliminação eis do grupo sUlfinila como ácido sulfênico (RSOH).88 (Esquema 90,Tabela 2) 

o 
H3C 11 H3C)(S~C02Et RMgX 

CH
3 

00 C ~ , Et20 

218 
x = 8r,I 
R= alquil 

ESQUEMA 90 

o 
H3C 11 

-\.,.-S~CO 2Et 
H3C./\ I . 

CH3 MgX 

219 
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TABELA 2 - PRODUTOS OBTIDOS NA SÍNTESE DE ÉSTERES (l,B-INSATURADOS (221) 

Aldeído!! g cetonas produto de produto 

31 condensação vinílico 
(% ) 220 (% ) 221 

H3C~CHO 84 
H3C~H 

82 
H C02Et 

CH3 

H3C H3C~H )-CHO 90 85 
H3C H C02Et 

HC~CHO 74 
H3C~H 

79 
3 H C02Et 

o-CHO 83 
~H 

90 
H C02Et 

0 0 89 
O=<:Et 

95 
2 

H3C 

H3C~ 82 
H3C

H
H H H 

H3C-.r<C02Et 
O 

H C02Et 

74 74 

Em 1977, Mioskowski e Solladié 89 descreveram a síntese assimétrica de f3-hidróxi-ácidos e 

f3-hidróxi-ésteres (224) através da condensação do enolato qUirálico correspondente ao a-sulfinil-éster 

(183) com aldeídos ou cetonas (31). (Esquema 91) 

ESQUEMA 91 

.. O 
11 CO tBu 

p-TOI",8-../ 2 + R1-CO-R 2 

t-BuMgBr I THF 

_780 C 
183 31 

RI = H, Me, Ph 

R2 = CeH51 CF 31 n-C 7Hw ciclohexil 

rend.(A) - 80% I e.e.(B)= 20-95% 

OH 

Ri" .. ·~C02tBu AI-Hg 

~I 
. ..... 8=0 ~ 

.. I 
p-Tol 

222 

224 

OH 

Ri"·~C02tBU 
R2 

223 

1
1) NaOH 
2) CH 2N2 

OH 

R,..·~C02Me 
R2 

As reações de condensação de a-siJlfinil ésteres (183) com aldeídos ou cetonas (31) conduziram 

ao aduto (222) em torno de 80% de rendimento. Após redução com amálgama e trans-esterificação, os 
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~-hidróxi-ésteres resultantes (224) foram obtidos com um excesso enantiomérico que variava entre 20-

95%, sendo que o ~-hidróxi-éster obtido (224) com menor excesso enantiomérico foi obtido ao empregar 

a cetona com substituintes R1=Ph, e R2 =CF3 , e com maior e.e. com acetona R1=Me e R2=ciclohexil. Os 

~-hidróxi-ésteres (224) apresentavam em geral configuração absoluta (5), exceto ao empregar acetona 

(31) R1 =Ph, R2 =CF3 , e o aldeído (31) Rl =H, R2 =n-C7H15 que levaram à formação dos correspondentes 

t:\-hidróxi-ácidos (224) com configuração absoluta (R). 

Tanikaga e col. 15 relataram em 1984 a síntese de a-sulfinil ésteres a,t:\-insaturados (226) bem 

como de ~-ceto sulfóxidos a,t:\-insaturados (33) (vide Esquema 12, pág.7) através da reação de 

Knoevenagel entre o a-sulfinil éster (225), aldeído (31) e piperidina (32) (Esquema 92). 

ESOUEMA 92 

R,CHO + 

31 

R2COCH 2SOAr 

225 

R, = n-Bu, i-Pr, Ph 

R2 = OMe, OBu' 

Ar = p-CI-CsH., Ph 

32 
piperidina .. 

Hei 

67-90% 

COR2 R1~ 

~SOAr 226 H 

Em 1980, Corey e col.90 empregaram o sulfinil-éster qUirálico (179) na reação de adição ao 

intermediário (227) na síntese da Maytansine (229), uma classe rara de produtos naturais com 

extraordinária atividade anti-tumoral. 

Ao eliminar o grupo sulfinila através de c1ivagem redutiva com amálgama de alumínio do produto 

gerado da reação de adição entre o produto (227) e o sulfinil éster (179), Corey obteve o intermediário 

(228) em 80% de rendimento com uma relação de 93:7 (86% excesso diastereomérico) dos epímeros 

em C-3.(Esquema 93) 

- ----_ ..... --._ ... _--- _. 
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ESQUEMA 93 
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j
1)LDA.THF •. 78 0 C 
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o 

" p-Tol .. · .. · .... ·S 
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179 

Em 1981, Posner e col.42 descreveram algumas reações de adição de reagentes organometálicos 

à sulfinil-ésteres insaturados quirálicos (230), com indução assimétrica proveniente do grupo sulfinila. A 

remoção do grupo sulfinila dos produtos obtidos das reações com organometálicos conduzia à formação 

de ácidos 13-alquilcarboxílicos (232) com 59-65% de pureza óptica (Esquema 94). 

Ar 
: ........... '\ 

~
--s O.~ 

(S) M et 

/- .~ 
R -O 

OCH3 230 

--- -_._ .. _----------

ESOUEMA 94 
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EtOH I H20 R' R~~ O 

-1:;~5" C ~ Hí )=-0 
.. 

2) NaOH 
H,·,:"h 

! )=0 
R HO 

1232 231 OCH3 
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(R)-(+); R= n-c;,H1J , R'= CfiJ; 65% e.e. 

(8)-(-) ; R = CfiJ , R'= n-c;,H1J ; 59% e.e. 
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o sulfinil éster « + )-(R)-t-butil-p-tolilsulfinil acetato (183» é um importante "sínton quiral" para 

as reações de condensação aldólica empregando como base o reagente de Grignard. Os rendimentos 

químico e óptico do produto gerado (223) obtido por Solladié mostraram-se altos para alguns compostos 

carbonílicos (31)70. O modelo proposto para explicar a configuração absoluta do estereoisômero 

predominante, envolve uma estrutura cíclica do enolato intermediário (183a) formado, no qual os 

oxigênios do éster e do sulfóxido encontram-se quelados ao magnésio. Sendo assim, a 

estereosseletividade da reação está relacionada às interações existentes entre os substituintes 

carbonílicos (31), o grupo aromático do sulfinil éster (183) e o par de elétrons do enxofre do sulfinil éster 

(183) como pode ser observado no intermediário (233).(Esquema 95) 

O ° 11 
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---====--R 

;;. 

OH 

tyCOtBU Rr'" 2 

R2 

p-Tol" ...... ·8~ 222 
/ 0_ 

OH 

Rr~C02tBU 
R2 

223 

rendimento total: 89% 
e.e. : 85-95% 

Em 1982, Solladié e col. 71 investigaram a reatividade de alguns a-sulfinil-ésteres opticamente 

ativos (234) derivados do (+ )-(R)-tert-butil-(p-tolilsulfinil)-acetato (183) . (Figura 7) 

-----_ .... ---.......... _ ............ _ ..................... _--_ .... _ - - ---------
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R = Me, Et , CsHsCH 2 
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I C02 tBu 
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234 

base = Buli, Et2NLi, t-BuMgBr, (i-PrhNMgBr, t-BuLi 

R1-X = Me, (MeO)3PO, TsOMe, PhCH 2Br, Etl 

FIGURA 7 

Solladié e col. 71 ao empregarem o método de alquilação do t-butil (p-tolilsulfinil) acetato (183) 

utilizaram como agentes alquilantes o iodeto de metila (CH3I), fosfato de metila «MeOhPO), tosilato de 

metila (TsOMe), brometo de benzila (PhCH2Br), iodeto de etila (CH3CH2I). As bases empregadas eram : 

butil-lítio (Buli), dietilamideto de lítio (Et2NLi), brometo de t-butilmagnésio (t-BuMgBr), brometo de 

diisopropilamideto de magnésio «i-PrhNMgBr), e t-butil lítio (t-BuLi). O solvente geralmente empregado 

era o tetrahidrofurano, e a temperatura da reação era geralmente realizada de -40° C a 25° C. Os 

rendimentos variavam de 0-89%, sendo que o excesso diastereomérico variava de 50:50 até 47:53, ou 

seja,as reações de alquilação não eram estereosseletivas. 

Neste trabalho, Solladié e co I. 71 puderam observar que as reações de condensação aldólica dos 

a-sulfinil-ésteres alquilados (234) eram limitadas por interações estéricas. 71 (Esquema 96) 
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ESQUEMA 96 
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Solladié e Matloubi91 aplicaram esta metodolo.gia na síntese de lactonas de cinco (239) e seis 

membros (241). (Esquema 97) 

ESQUEMA 97 
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Em 1982, Yoshida e Saito 92 relataram a reação entre o a-cruÀJÍnilacetato de metila (242) e uma 

cetona alifática a,fHnsaturada (75) em presença de tributilfosfina em dimetil sulfóXído, conduzindo ao 

aduto (243), o qual, quando submetido à redução com borohidreto de sódio, seguida por lactonização e 

eliminação do ácido fenil sulfênico (PhSOH), forneceu a ô-Iactona a,fl-insaturada (245).(Esquema 98) 

ESQUEMA 98 

o 
'\J'-OMe 1) Bll.JP I DM~O 

Ph 2) HzC=' . .Fo 

o O 
L",,-jI 

R- '-'" 'I ..... Ohle 

PhS~O 

NaBH~ ,.. 
MeOH 

242 R 75 
86% - 243 

R= n~CsHl1 

OH 

R-\>-o 
1/ 
\ 

Ph~, OMe 
o 

244 

p-TsOH r?l 
tolueno ,.. 0)--. o ~ 
-PhSOH 

57% 245 

É de interesse mencionar que a reação não ocorre quando, em vez de tributilfosfina, emprega-se 

outras bases como o metóxido de sódio em metanol, ou diisopropilamina em dimetil sulfóxido . 

. _----~ .... _. -' '-~-' --_._- ... _._-~----------
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2 CAPÍTULO 2 

;2,1 ~te©1ÇÕte~ dte SlUl~~lelli1i ~©1Ç~tC» dte lEOC~tt«J :5lU1~íFc6~~dtC»~ 

2.1.1 Introducão 

As reações de sulfenilação têm sido objeto de estudos do grupo liderado por B.Wladislaw desde 

longa data. Os estudos iniciais de sulfenilaçãode metil fenil sulfonas 93 e posteriormente funcionalizadas 

94-103 foram seguidos por reações de sulfenilação de sulfóxidos simples94 e funcionalizados. 99,104. 

Assim, em 1979 Wladislaw e Marzorati 94 pela primeira vez efetuaram um estudo de sulfenilação 

do metil fenil sulfóxido (246) empregando como base hidreto de sódio (NaH) ou n-butil lítio (n-BuLi), e 

como sulfenilante alguns dissulfetos tais como dimetildissulfeto, dietildissulfeto e difenildissulfeto. Este 

trabalho constituiu-se numa primeira tentativa de elaborar um método direto de obtenção de a-alquiltio

sulfóxidos (247) intermediários úteis para síntese de compostos carbonílicos.94 É digno de nota que os 

métodos até aquela época utilizados para obtenção de a-alquiltio-sulfóxidos (247) consistiam de duas 

etapas : obtenção de a-cloro-sulfóxido seguido por tiolação 105-108, ou obtenção de mercaptais seguida 

por oxidação seletiva. Em vista disso, o método de sulfenilação direta de sulfóxidos (246) em uma fase 

mostrou-se bastante atraente. Entretanto, os resultados obtidos nem sempre eram satisfatórios, 

conduzindo seja aos produtos de condensação e decomposição ou de dissulfenilação. Os autores94 

verificaram que o emprego de n-BuLi como base e de dietildissulfeto como agente sulfenilante forneciam 

melhores resultados, conduzindo aos produtos monossulfenilados (247) em rendimentos de 

ca.50%.(Esquema 99) 

ESQUEMA 99 
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o 

s~s--{ ) 
I 

o 
Ha~S--{ ) 

n-BuLi I THF 

RSSR 

246 R 247 

R = Me, Et, Ph 

Prosseguindo com os estudos de sulfenilação, Wladislaw e col. 100 iniciaram os estudos com os 

sulfóxidos funcionalizados. Os resultados obtidos anteriormente por Mikolajczyk e col. na alquilação 101, 

reações de Horney-Wittig102 e cloração103 dos a-fosforil-sulfóxidos (248) indicaram alta reatividade dos 

correspondentes carbânions com os eletrófilos e permitiram prever que a sulfenilação seria bem 

sucedida. De fato, quando alguns a-fosforil-sulfóxidos (248) foram tratados com n-BuLi / THF após 

adição de S-metil metanotiossulfonato forneceram derivados a-sulfenilados (249) em 50-75% de 

rendimento.(Esquema 100) 

-----_._._._----_. 
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ESQUEMA 100 
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Esta reação foi também efetuada com a-fosforil-sulfóxidos (248) opticamente ativos conduzindo 

aos derivados a-sulfenilados (249) que possuiam dois centros estereogênicos 109. Estes compostos 

mostraram-se de interesse, pois, em presença de base, reagiram com aldeídos fornecendo ceteno 

ditioacetal (250) mono S-óxidos opticamente ativos, novos aceptores de Michael e dienófilos.(Esquema 

101) 
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Outros sulfóxidos funcionalizados investigados por B. Wladislaw e col. 104 foram as a-sulfinil 

cetonas. Assim, foi realizado em 1993, um estudo inicial de reações de sulfenilação de B-ceto sulfóxidos 

metil-sulfinílicos (251) empregando tanto o método de Fase Homogênea quanto o de Catálise de 

Transferência de Fase, os quais conduziram ao composto monossulfenilado correspondente (252). As 

reações de sulfenilação realizadas através do método em Fase Homogênea empregaram como base o 

hidreto de sódio em DMSO e metanotiossulfonato de metila (253) como agente sulfenilante. As reações 

em Catálise de Transferência de Fase empregaram como base o carbonato de potássio, como catalisador 

o TEBAC (cloreto de trietilbenzilamônio), benzeno/CH2C12 como solvente e metanotiossulfonato de metila 

(253) como agente sulfenilante. (Esquema 102) 
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2.1.2 Apresentacão e discussão dos resultados 

2.1.2.1 Obtenção de B-ceto sulfóxidos 

Em vista dos resultados iniciais obtidos por B. Wladislaw e COI .
104 no estudo das reações de 

sulfenilação dos f3-ceto sulfóxidos metil-sulfinílicos (252), achamos de interesse ampliar estas 

investigações para uma série maior de f3-ceto sulfóxidos alquil- e aril-sulfinílcos. 

Os f3-ceto sulfóxidos alquil- e aril-sulfinílicos (256) que seriam empregados no estudo de reações 

de sulfenilação foram em geral obtidos pela seguinte sequência de reações : bromação da acetofenona 

correspondente levando à acetofenona monobromada (254), tiolação com mercaptana formando o ceto 

tioéter (255), seguida por oxidação levando à formação do f3-ceto su lfóxido alquilsulfinílico (256 a-f) e 

arilsulfinílico (256 g-I) (Esquema 103, Tabela 3). 
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R)lCH
3 

ESQUEMA 103 

O O 
ivou O O ii ou ~Br R~S'Rl ~" ... ;- ... 

R S'R
1 

R 
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254 255 

R = C6H5' p-CH 3-C 6H4 , p-CH 30-C 6H4, ·CH 3 

Rj = CH 3, C2H5, i-C 3H7 , t-C 4H9 , C6H5' p-OCH 3-C 6H4 , CH2C6H5 

I : Br2' AcOH 

Br2' Et20/AICI3 (R = p-OCH 3-C 6H4 , R 1 = C6H5); 

ii : RjS' Na+, EtOH; iii : RjSH, Aliquat 336, K2C0 3 , tolueno; 

Iv: H202 30%, AcOH; v : NaI0 4, H20 I MeOH 

Aliquat 336 : CH 3WR 3 CI" , onde R = Co - C10 

256 
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TABELA 3 - REAÇÕES DE OBTENÇÃO DOS B-CETO SULFÓXIDOS (256) ALQUIL - E ARIL -SULFINÍLICOS 

RCOCH 2S(O)R1 RCOCH 2 SR1
a RCOCH 2S(O)R1 

R R1 Rendim.(%) Rendim.(%) 

251a=256a C6Hs Me 75 (255a) i 71 iii 

251b=256b p-CHr C6H4 Me 41 (255b) i 78 iii 

256c C6Hs C2Hs 66 (255c) I 87 iv 

256d C6Hs i-C3H7 70 (255d) i 81 iv 

256e C6Hs t-C4Hg 90 (255e) I 81 iv 

256f C6Hs CH2C6Hs 55 (255f) 11 84 iil 

256g C6Hs C6Hs 62 (255g) il 92 iv 

256h p-CHr C6H4 C6Hs 73 (255h) 11 50 iv 

256i p-OCHrC6H4 C6Hs 86 (255i) i 71 iii 

256j C6Hs p-OCHrC6H4 73 (255j) I 48 iIi 

256k CH3 C6Hs 83 (255k) i,b 70 iii 
-

a : produtos mono-bromados empregados nas reações de tiolação foram por nós obtidos em 55%, 76% e 56% de 
rendimento para R = C6Hs, P-CHrC6H4, e p-OCHrC6H4 respectivamente com o emprego de Br2, AcOH; b : reação 
de tiolação a partir do cloro-acetato de meti la 

i : R1S- Na+, EtOH; ii : R1SH, Aliquat 336, K2C03, tolueno; iii : H202 30%, AcOH; iv : NaI04 , MeOH/H20 

Somente a a-fenilsulfinil p-ciano-acetofenona (256L) não pôde ser obtida através do método que 

emprega a tiolação do composto bromado correspondente, seguido da oxidação do produto formado, 

visto que havia decomposição do produto na reação de oxidação. Entretanto, ele pôde ser obtido através 

da condensação entre o enolato da p-ciano-acetofenona com um éster sulfinílico. Este método envolvia 

duas etapas reacionais, a obtenção da w-fenilssulfinato de metila (257) através da reação entre 

difenildissulfeto, metanol absoluto e N-bromosuccinimida, e posteriormente a reação do sulfinato (257) 

obtido com o carbânion da acetofenona correspondente, método este descrito por Coates na obtenção de 

f}-ceto sulfóxidos. 110 (Esquema 104) 
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2.1.2.2 Reações de sulfenilacão de (3-ceto sulfóxidos em Fase Homogênea e em Catálise de 

Transferência de Fase empregando TEBAC 

Tendo em mãos os ~-ceto sulfóxidos, passsamos a investigar as suas reações de sulfenilação em 

Fase Homogênea e em transferência de fase empregando TEBAC. Os ~-ceto sulfóxidos alquil-sulflnílicos 

investigados foram os seguintes: ro-benzilsulflnil acetofenona (256f), ro-etilsulflnil acetofenona (256c), 

ro-i-propilsulfinil acetofenona (256d) e t -butilsulflnil acetofenona (256e). 

O Esquema 105 e Tabela 4 apresentam os resultados de reações de sulfenilação por nós obtidos 

através do método de Fase Homogênea, empregando como base o hidreto de sódio, como agente 

sulfenilante o metanotiossulfonato de metila (253) e como solvente o dimetilssulfóxido anidro. Os 

rendimentos dos produtos monossulfenilados eram cerca de 60%, sendo ligeiramente mais baixos do que 

os obtidos pelo grupo de B.Wladislaw para os compostos metil-sulflnílicos104 (vide Esquema 102, pág.64) 

~I .-R, 

~W 
O O 

256 

ESQUEMA 105 

NaH I DMSO 

MeS02SMe 
253 

Jooo U;_/CH
3 

# ........ Rl 
8 I 11 
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258 

TABELA4 - REAÇÕES DE SULFENlLAÇÃO DOS B-CETO SULFÓXIDOS ALQUIL-SULFINÍUCOS (256) COM METANOTIOSSULFONATO 
DE METILA PELO EMPREGO DO MÉTODO DE FASE HOMOGÊNEA a 

C6 HsCOCH2SOR1 C6 HsCOCH(SMe)SOR1 (258) 

(256) RI Rend.(Ofo) Relação diast. b I e.d.b 

c Et 

d i-Pr 

e t-Bu 

f Bz 

a : NaH (1 eq.), MeS02SMe (1 eq.), DMSO 
b : determinado por RMN1H. 

60 1,1:1 4,7% 

63 1,4:1 16,6% 

54 4,8:1 65,5% 

60 1:1 O 

A análise dos espectros de RMN1H dos produtos monossulfenilados obtidos pelo emprego do 

método de Fase Homogênea indicaram que havia no caso do [3-ceto sulfóxido terc-butílico 

monossulfenilado (258c) uma relação diastereomérica de 4,8:1 (65,5% d.e.), enquanto que os demais 

derivados monossulfenilados dos ~-ceto sulfóxidos (258 c,d,f) apresentavam uma relação 

diastereomérica de 1: 1 (0% d.e.), ou seja, a reação não era diastereosseletiva. 

É digno de nota que o produto monossulfenilado resultante do [3-ceto sulfóxido i-propil-sulflnílico 

(258d), após ter sido guardado em freezer durante 1 ano, passou a apresentar uma relação 

- -_ .......• _ ... _ .. _--_ ..... _._ ..... ---- --
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diastereomérica de 5,6: 1 (69,6% d.e.), mostrando também a existência de um sólido no meio do produto 

oleoso anteriormente obtido. Repetindo a análise de RMN1H deste produto após a homogeneização 

verificamos que a relação diastereomérica se manteve, o que nos levou a presumir que devido ao 

equilíbrio ceto-enólico do produto monossulfenilado, o diastereoisômero mais estável seria enriquecido. 

(Esquema 106) 
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Através deste mecanismo ceto-enólico e presumindo-se que a conformação assumida deste 13-
ceto sulfóxido sulfenilado (258d) é a mesma que a sugerida por Olivato e col.Hi para o j3-ceto sulfóxido 

terc-butílico (256e), ou seja, que os grupos 5=0 e C=O assumiriam uma conformação gauche, distantes 

um do outro devido à repulsão eletrônica (vide Figura 10, pág.73), podemos deduzir que a configuração 

do j3-ceto sulfóxido sulfenilado (258d) mais estável enriquecido seria CS5R no caso do sulfóxido R, e CR5s 

no caso do sulfóxido .s. (Esquema 106). 

Em seguida passamos a investigar a sulfenilação dos mesmos compostos (258 c,d,e,f) pelo 

emprego do método de Catálise de Transferência de Fase, método este empregado pelo grupo de 

Wladislaw na sulfenilação dos j3-ceto sulfóxidos metil-sulfinílcos104 (251) (vide Esquema 102, pág.64), o 

qual utilizava como base o carbonato de potássio (2 equival.), como catalisador de tranferência de fase o 

........ __ .... _ ........... _ ...................... "."." .. _-_ .. _ ... " ... "" ... "" ... _._-----_." .... _".-------
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cloreto de trietilbenzilamônio (TEBAC), como agente sulfenilante o metanotiossulfonato de metila (253), 

e como solvente uma mistura de benzenojdiclorometano (1: 1). 

Esta metodologia apresenta diversas vantagens sobre a em Fase Homogênea 11 2a,b tais como: a) 

possibilidade do emprego de bases mais fracas tais como hidróxido de sódio ou potássio aquoso, e 

carbonato de potássio sólido ao invés de bases fortes como hidreto de sódio, amideto de sódio, t

butóxido de potássio ou diisopropil amideto de lítio; b) substituição de solventes higroscópicos tais como 

DMSO ou THF por solventes não higroscópicos tais como benzeno e diclorometano, e sendo o substrato 

líquido, podendo-se até suprimir o solvente; c) maior simplicidade operacional no procedimento da 

reação; d) os catalisadores empregados podem ser reciclados; e) maior velocidade da reação; f) maior 

seletividade e pureza dos produtos. 

o Esquema 107 e a Tabela 5 indicam os rendimentos e a relação diastereomérica por nós obtidos 

nas reações de sulfenilação dos f3-ceto sulfóxidos (256) pelo emprego do método de transferência de 

fase. 

(', s/RI 

~II 
256 O O 

ESOUEMA 107 

"SC03 • TE8A.C 

MeS02SMe, 

CH2CliC6H6 

.. QyC_/CH
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# /Rl 
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TABELA 5 - REACÕES DE SULFENILACÃO DOS B-CETO SULFÓXIDOS ALOUIL-SULFINÍUCOS (256) PELO EMPREGO DO MÉTODO DE 

CATÁUSE DE TRANSFERÊNCIA DE FASE CTEBAC) a 

C6 HsCOCH 2SOR1 C6 HsCOCH(SMe)SOR1 (258) 

(256) R1 Rend.(Ofo) Relação diast. b e.d.b 

c Et 66 1,0:1 O 

d i-Pr 38 1,3:1 15,0% 

e t-Bu 73 um diastereoisômero 100,0% 

F Bz 34 1,0:1 O 

a : K2C03 (1 eq.), TEBAC (0,1 eq.), MeS02SMe (1 eq.), benzeno/diclorometano (1:1) 
b : determinado por RMN1H. 

o mecanismo proposto na literatura 113 para as reações em condições de transferência de fase em 

sistema sólido-líquido envolvendo carbânions pode ser aplicado para as reações de sulfenilação dos 

f3-ceto sulfóxidos (256) por nós investigados.(Esquema 108) 

- - --_._- _ ... _ ....... . 
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ESQUEMA 108 

Fase Orgânica 
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(par iônico) 

H 

K+ Ó=-SOR1 + K+ HC0
3

-

A R · O (sal org.) 

K2C0 3 EY = CH3SS0 2CH 3 [ E = CH3S; Y = S02CH3 ] 

Este mecanismo indica que a desprotonação do substrato ocorre na região interfacial onde seriam 

geradas quantidades catalíticas de carbânion, o qual se associa ao catalisador formando o par iônico. Este 

por sua vez seria transferido à região orgânica onde se daria o ataque ao agente sulfenilante. 

A análise dos espectros de RMN1H dos produtos sulfenilados, obtidos pelo método de Catálise de 

Transferência de Fase (vide Tabela 5), revelou um surpreendente resultado no caso do j3-ceto sulfóxido 

terc-butílico monossulfenilado (258e). Notou-se a existência de apenas um único sinal singleto existente 

refente ao próton metínico do composto monossulfenilado (258e), indicando haver apenas um 

diastereoisômero dentre os dois diastereoisômeros que teoricamente se formariam. 

É digno de nota que o teste em branco da reação de sulfenilação da j3-ceto sulfóxido terc-butílico 

(256e), isto é, nas mesmas condições experimentais sem emprego de catalisador, conduziu à formação 

do produto monossulfenilado (258e) em 47% de rendimento e uma seletividade de 4: 1 entre os 

diastereoisômeros. 

Presumimos que esta diastereosseletividade observada no caso do [3-ceto sulfóxido terc-butílico 

monossulfenilado (258c) só poderia ser proveniente do efeito estérico do grupo t-butila. 
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Pareceu-nos razoável sugerir após observarmos modelos moleculares que o enolato 

intermediário, formado em meio básico a partir do ~-ceto sulfóxido (256e), sofreria o ataque do 

sulfenilante preferencialmente pela face menos impedida, fato este que seria responsável pela 

diastereosseletividade. (Esquema 109) 
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Presumimos que a configuração e conformação do t-butilsulfinil enolato intermediário seria de 

importância para a elucidação do excesso diastereomérico observado no produto monossulfenilado 

correspondente. As provas para geometria de a-sulfinil enolatos foram obtidas capturando-os na forma 

de enol-éteres e analisando a sua configuração. A obtenção do enol-éter correspondente ao l3-ceto 

sulfóxido terc-butílico (260e) foi possível empregando o método de Clement 114, que consiste na 

alquilação do f3-ceto sulfóxido metil-sulfinílico (256a) pelo procedimento extrativo de íon-par, sendo que, 

no caso do iodeto de i-propila, a alquilação ocorre exclusivamente no oxigênio conduzindo ao alquil 

enolato (260a). (Esquema 110) 

(Q)--~3 

256a 

ESOUEMA 110 

NaOH aq. I BU4NHS04 

• 
(CH3hCH-1 , CH2C12 

58% 

(CH3hCHO SOCH3 
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260a 

Ao reproduzirmos esta reação obtivemos o enol-éter (260a) em 58% de rendimento, o qual 

mostrou pela ressonância protônica a existência de somente um sinal de hidrogênio olefínico, e portanto, 

demonstrando a existência de somente um estereoisômero. Pudemos também confirmar a configuracão Z 

deste enol-éter (260a), sugerida anteriomente pelo autor, através de um experimento de NOE o qual 

indicou que não havia nenhuma intensificação de NOE no próton olefínico ao irradiar qualquer um dos 

prótons i-propílicos, e que entretanto havia intensificação de NOE nos prótons aromáticos ao irradiar o 

hidrogênio olefínico e vice-versa (Figura 8). Pareceu-nos razoável que a configuração do enolato 

envolvido na reação de sulfenilação dos ~-ceto sulfóxidos (259) seria a mesma que a observada para o 

enol-éter correspondente (260), ou seja, o enolato apresentaria a geometria Z. 
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260a 

i-propil enol-éter metílico 

configuração Z 

FIGURA 8 

~~~( 

Em seguida passamos a investigar a configuração do enol-éter do f3-ceto sulfóxido terc-butílico 

(260e) pelo emprego do mesmo método114
• Quando o j3-ceto sulfóxido terc-butílico (256e) foi submetido 

à reação com iodeto de i-propila, o i-propil enol-éter (260e) correspondente, obtido após purificação em 

51 % de rendimento, mostrou no espectro de RMN1H a existência de somente um próton olefínico, 

indicando assim a existência de somente um estereoisômero (Esquema 111) 

~~ O S'I_8u 

256e 

ESQUEMA 111 

Bu4WHS0 4'/ CH 2CI2 

NaOH (aq.) / j-Pr-I 

51% 

;;. 

i-Pr O 
........ 0 11 

~S't_8U 
U 260e 

o experimento NOE demonstrou que tratava-se do i-propil enol-éter terc-butílico (260e) de 

configuração Z já que a intensificação de NOE foi observada para prótons aromáticos irradiando-se 

prótons olefínicos e vice-versa. Finalmente, foi possível comprovar a configuração Z do enol éter terc

butílico (260e) através de análise de Raio-X (Figura 9). 
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i-propil enol-éter t-butílico 

configuração Z 

----------- -------_ .. __ .. _----_. 

FIGURA 9 - RAIO-X DO I-PROPIL ENOL-ÉTER TERC-Bunuco (260E) 

Com base nestes resultados conseguimos obter um modelo tridimensional computacional do i

propil enol-éter terc-butílico (260e) (sulfóxido R), ilustrado na Figura lO. o qual nos auxiliou a interpretar 

a diastereosseletividade encontrada nas reações de sulfenilação do f3-ceto sulfóxido terc-butílico (256e). 

• Carbono e Hidrogênio • Oxigênio o Enxofre 

FIGURA 10 - MODELO TRIDIMENSIONAL COMPUTACIONAL DO I-PROPIL ENOL -ÉTER TERc-Bunuco (260E) (SULFÓXIDO R) 
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A Figura 10 do i-propil enol-éter terc-butílico (260e) mostra claramente que 5=0 e C-O(i-Pr) são 

gauche, conformação esta sugerida como preferencial também para o ~-ceto sulfóxido terc-butílico 

(256e) com base em estudos espectroscópicos, Raio-X e cálculos ab-inítío realizados por Oliva to e co1. 111
, 

sendo que esta conformação observada no J3-ceto sulfóxido (256e) foi atribuida a uma interação 

intramolecular forte entre o oxigênio carbonílico e o enxofre sulfinílico. Presume-se que no caso do enol

éter (260e) este tipo de interação seria maior em virtude da maior densidade eletrônica no oxigênio 

enólico. Cabe ressaltar que a geometria Z dos enol-éteres dos J3-ceto sulfóxidos por nós investigados é 

proveniente deste tipo de interação. 

A Figura 11 ilustra o modelo do enolato terc-butílico (25ge) (sulfóxido R) correspondente ao enol

éter (260e) sob diferentes perspectivas, podendo-se observar a seletividade diastereofacial para o ataque 

do reagente eletrofílico. 

Carbono 

Face Re do 
enolato 

o Hidrogênio 

Face Si do 
enolato 

• Oxigênio o Enxofre 

FIGURA 11 - MODELO TRIDIMENSIONAL COMPUTACIONAL DO ENOLATO TERc-BUl1UCO (259E) (SULFÓXIDO R) 
CORRESPONDENTE AO ENOL -ÉTER (260E) 

Podemos portanto concluir que a diastereosseletividade encontrada no caso do J3-ceto sulfóxido 

terc-butílico (256e) nas reações de sulfenilação em Fase Homogênea e em Catálise de Transferência de 

Fase é provocada pelo ataque preferencial do eletrófilo de enxofre à face Re desimpedida do enolato, já 

que a outra estaria impedida pelo grupo t-butila. 

Empregando-se o programa HyperChem, pudemos calcular as estabilidades relativas das 

conformações ~ e ~ do enolato do J3-ceto sulfóxido terc-butílico (25ge) (Figura 12). No diagrama de 

energia apresentado podemos ver claramente que a simulação reflete, de modo empírico, a barreira 

energética em torno da rotação da ligação entre o carbono metínico e o enxofre sulfinílico do enolato, 
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além da diferença de estabilidade entre as duas conformações rotacionais do mesmo, na qual a 

conformação de geometria Z seria mais estável que a de geometria E. Cabe mencionar que o programa 

não considera a interação intramolecular forte entre o oxigênio carbonílico e o enxofre sulfinílico 

verificada no enolato de geometria Z e que estabiliza tal isômero. 
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Diagrama de energia relativa dos enolatos Z e E . 

·180 ·150 ·120 ·90 ·60 ·30 o 30 60 90 120 150 180 210 

ângulo de torsão (graus) 
(O-S-e-eO) 

FIGURA 12 - DIAGRAMA DE ENERGIA RELATIVA DO ENOLATO TERC-BUTÍLICO (259El OBTIDO PELO PROGRAMA HVPERCHEM 

A Figura 13 mostra a comparação das energias relativas dos enolatos Z e E com magnitudes 

diferentes, no qual podemos visualizar que o comportamento parece ser semelhante quanto à energia 

relativa obtida de tais confôrmeros em função da rotação da ligação em tornada ligação entre o carbono 

metínico e o enxofre sulfinílico. No caso do enolato ~, o ângulo 0° apresenta um pico energético visto que 

o oxigênio sulfinílico e o anel fenílico encontram-se muito próximos conforme pode-se visualizar na 

estrutura apresentada da Figura 12. 
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FIGURA 13 - COMPARACÃO DAS ENERGIAS RELATIVAS DOS ENOLATOS Z E E OBTIDOS PELO PROGRAMA HVPERCHEM 

Entretanto, em virtude da diferença de energia entre os enolatos terc-butílicos ~ e ~ (25ge) 

indicado pelo programa HyperChem ser de valores incomensuráveis e incomparáveis (vide Figura 12), foi 

realizado um estudo de otimização no qual o programa realizaria a otimização da geometria, ou seja, 

da energia relativa, em função do ângulo de torsão fornecido. Ao fornecer ao programa o ângulo de 

torsão inicial entre os átomos O(30)-S(1O)-C(9)-C(7), este realiza uma seqüência de cálculos afim de se 

obter uma conformação com uma energia relativa menor. 

No caso do enolato ~, o diagrama de energia da Figura 14 indica que há dois ângulos 

preferenciais obtidos após o estudo de otimização, ou seja, para cada ângulo de torsão inicial fornecido 

era obtido dois valores distintos correspondentes à geometria otimizada de menor energia, -115,570 e 

+46,610, mostrando que o enolato Z poderia assumir dois estados conformacionais diferentes.(Figura 14) 

---_. __ ._-----------_._._ .... __ ._---_ ....... -................ - .. __ . __ ._ ... __ ._ ... _-----_._---_ ....•..•. __ ._ .... __ .. __ . __ ._ ... _ .. -....... _. __ ._._ .... . 
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Estudo de Otimização do enolato Z 

ângulo inicial fornecido para cálculo (graus) 
0(30)-5(10)-C(9)-C(7) 

Energia relativa do 
confôrmero obtido 
após otimização 
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confôrmero, obtido 
após otimização de 
Qeometria. 

FIGURA 14 - DIAGRAMA DE ENERGIA DO ENOLATO Z TERC-BUTILICO (259E) APÓS OTIMIZAÇÃO 

A Tabela 6 expressa os valores de energia relativa observados na Figura 14, sendo obtido pelo 

programa HyperChem em função do ângulO de torsão em torno da ligação do carbono metínico e o 

sulfóxido. 

TABELA 6 - ÇALCULO DA ENERGIA RELATIVA EM FUNCÃO DO ÂNGULO DE TORSÃO 

ENOLATO Z TERC-BUTIUCO (259E), SULFÓXIDO 5 

Ângulo de torsão (graus) 

O(30)-8( 1 O)-C(9)-C(7) C( 11 )-8(1 O)-C(9)-C(7) Energia· Gradiente 

-150 90 62,81 28,03 

-120 120 62,37 27,95 

-90 150 63,07 27,86 

-60 180 63,55 27,81 

-30 -150 63,87 27,75 

O -180 64,32 27,71 

30 -90 63,55 27,63 

60 -60 89,57 30,95 

90 -30 398,09 116,08 

120 O 161,92 43,12 

150 30 398,14 116,1 

180 60 89,58 31,22 

* : energia em kcal/mol 
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A Tabela 7 indica o estudo de otimização da energia em função do ângulo de torsão inicial

fornecido ao programa HyperChem para cálculo. (Algorithm: Polak-Ribiere; RM5 Gradiente of 0,1 kcalj(A

moI); In vacuo; screen refresh period : 1 cyc/e)

TABELA 7 - ESTUDO DE OTIMIZACÃO DA ENERGIA RELATIVA EM FUNCÃO DO ÂNGULO DE TORSÃO INICIAL

ENOLATO Z TERC-BUTÍLICO (259E), SULFÓXIDO S
.._-_.-

Ângulo de torsão inicial
fornecido ao programa

(graus)

O(30)-8(10)-C(9)-C{7) O(30)-8(10)-C(9)-C{7) C(11 )-8(1 0)-C(9)-C{7) Gradiente ciclos pontos

-150 102,06 0,09 120 266

-120,25 106,23 0,09 11O 236

-90 101,49 19,89 0,09 229 495

-60 97,94 19,97 0,09 257 562

-30 -151,69 22,26 0,09 73 164

° -96,01 20,9 0,09 173 383

30 -94,13 20,89 0,09 49 107

60 -93,84 0,09 143 316

90 -95,34 20,89 0,09 215 478

120 -92,68 20,93 0,09 412 892

150 105,53 19,9 0,08 212 468

180 101,77 19,9 0,09 160 352

* : energia em kcal/mol

Em seguida, ao aplicarmos os ângulos rotacionais de menor energia (-115,57° e +46,61 0 ),

obtivemos um modelo tridimensional no qual podemos ver claramente através da Figura 15 que o

confôrmero (sulfóxido S) com ângulo torsional em torno da ligação entre o carbono metínico e o

sulfóxido, com valor de -115,570 , apresenta a face Re desimpedida, o que nos leva a concluir que este

isômero conformacional conduziria ao produto monossulfenilado CS,SRo

---_ - _-_..__._ _-_._ _---_._ _._.- _._- _.._ _.__._-_.__.._-
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Ataque do agente
sulfenilante à face Re
menos impedida

Formação do produto
monossulfenilado
configuração CS,SR"

sulfóxido S
eno!ato Z

face Re do enolato
desimpedida

0(30)-S(10)-C(9)-C(7) otim. = -115,57°
C(11 )-S(1 0)-C(9)-C(7) otim. = +106,23°

.••....._-_ _ _--_._- _---_._ _._.__._._---_ __._._ .

sulfóxido S
enolato Z

face Si do enolato
imoedida

0(30)-S(10)-C(9)-C(7) otim. =-115,57°
CI11 )-SI1 Q)·CI9)-CI7) otim. =+106.23°

FIGURA 15 - MODELO CONFORMACIONAL DO ENOLATO Z TERC-BUTÍUCO (259E) (SULFÓXIDO S)
CORRESPONDENTE AO ÂNGULO TORSIONAL OTIMIZADO -115,57°

Através da Figura 16 podemos ver claramente que o outro confôrmero (sulfóxido S) com ângulo

torsional em torno da ligação entre O(30)-S(10)-C(9)-C(7), com valor de +46,61°, apresenta a face Si

do enolato desimpedida, o que nos leva a concluir que este isômero conformacional conduziria ao produto

monossulfenilado CRtSRo

_.._.......••......_ _-_._.__......•._ __ - _ _ ......••- - _._._.- _ _-_ _ _._ _.._ __ _._--
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Ataque do agente
sulfenilante à face Si
menos impedida.

Formação do produto
monossulfenilado
configuração CRlSR •

sulfóxido S
eno1ato Z

face Si do eno!ato
rlA~imm'!rlirl~

0(30)-S(10)-C(9)-C(7) otim. = +46,61 0

C(11 )-S(1 Q)-C(9)-C(7) otim. = -93.840

......................................................_ __ __-_ _---

sulfóxido S
enolato Z

face Re do enolato
impedida

0(30)-S(10)-C(9)-C(7) otim. = +46,61 0

C(11 )-S(1 Q)-C(9)-Cm otim. = -93.840

FIGURA 16 - MODELO CONFORMACIONAL DO ENOLATO Z TERC-BUTÍUCO (259E) (SULFÓXIDO S)
CORRESPONDENTE AO ÂNGULO TORSIONAL OTIMIZADO +46,610

Ao analisarmos mais atentamente estes dois modelos conformacionais obtidos após otimização

pelo HyperChem com ângulos torsionais de -115,57° (vide Figura 15) e +46,61° (vide Figura 16) em

torno da ligação entre O(30)-S(10)-C(9)-C(7) (Figura 17), pudemos presumir que a conformação

preferencial que realmente se forma deveria ser a conformação com ângulo de -115,57°, pois os

oxigênios enólico e sulfinílico encontrariam-se mais afastados, e portanto este confôrmero apresentaria

uma energia relativa ainda menor.(Figura 17)

............- __ _ _ - _ _ _- __ _-_ _ ----
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, Q~(lois oxigênios
,e)iCQntram:"Se· mais;'"
p'..ª~dmos, maior
ejjfji;gia. ,;,::,,:::1

......_~..,...... .-...-~ .., ..

FormaçãodoprodútO;"·· .
,...mÓnbssulfehilado,.
", cººfíguraçãc> CRISR'

FIGURA 17 - MODELO ESTRUTURAL DOS DOIS CONFÔRMEROS DO ENOLATO Z (SULFÓXIDO 5) OBTIDOS APÓS OTIMIZAÇÃO PELO
HVPERCHEM, COM ÂNGULOS TORSIONAIS DE -115,570 E +46,61°

o produto obtido da reação deste confôrmero preferencial (O(30)-S(10)-C(9)-C(7) otim. = -115,57°,

vide Figura 17) com o agente sulfenilante conduziria ao produto monossulfenilado com configuração

CS,SR' Este confôrmero rotacional do enolato ~ obtido através da otimização pelo HyperChem apresenta

a mesma conformação observada no Raio-X do enol-éter terc-butílico (260e) (vide Figura lO, pág.73), no

_ _ _ _---_._--_ --_ _- _-----_. . _--_._--_ _._..
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qual observa-se geometria Z no enol-éter, sendo que os dois oxigênios encontram-se bastante afastados 

e em posição gauche 111, 

A análise do outro enolato, o enolato ~ terc-butílico (25ge), indica que há três tipos de 

conformação de menor energia, sendo o primeiro estado conformacional com ângulo torsional entre -30° 

a -90°, o segundo entre -120° a +150° e o terceiro entre +120° e 0°, 
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Estudo de Otimização do enolato E 

ângulo inicial fornecido para cálculo (graus) 
O(17)-S(2)-C(1 )-C(19) 
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Energia relativa do 
confôrmero obtido 
após otimização 

Ângulo torsional do 
confôrmero, obtido 
após otimização de 
oeometria, 

ampliação 

Energia relativa do 
confôrmero obtido 
após otimização 

Ângulo torsional do 
confôrmero, obtido 
após otimização de 
oeometria, 

FIGURA 18 - DIAGRAMA DE ENERGIA DO ENOLATO (E) TERC-BUTIUCO APÓS OTIMIZAÇÃO 
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A Tabela 8 indica os valores de energia relativa obtido pelo programa HyperChem em função do 

ângulo de torsão em torno da ligação entre o oxigênio sulfinílico, o enxofre, o carbono metínico e o 

carbono enólico. 

TABELA 8 - CÁLCULO DA ENERGIA RELATIVA EM FUNÇÃO DO ÂNGULO DE TORSÃO 
ENOLATO E TERC-BUTÍLIco (259E). SULFÓXIDO 5 

Ângulo de torsão (graus) 

O(17)-S(2)-C(1 )-C(19) C(3)-S(2)-C(1 )-C( 19) Energia ' Gradiente 

-150 90 259,26 79,83 
-120 120 387,29 140 

-90 150 250,95 76,57 

-60 180 190,34 56,29 
-30 -150 439,92 94,97 
O -180 1417,55 725,7 

30 -90 448,77 92,66 
60 -60 748,39 110,4 
90 -30 3292,64 540,51 
120 O 2076,77 563,73 
150 30 3291,97 541,33 
180 60 734,63 119,22 

* : energia em kcal/mol 

A Tabela 9 indica o estudo de otimização da energia em função do ângulo de torsão inicial 

fornecido ao programa HyperChem para cálculo. (Algorithm: Polak-Ribiere; RMS Gradiente of 0,1 kcalj(A 

moI); In vacuo; screen refresh period : 1 cyc/e) 
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TABELA 9 - ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DA ENERGIA RELATIVA EM FUNÇÃO DO ÂNGULO DE TORSÃO INICIAL

ENOLATO E TERC-BUTÍLICO (259E), SULFÓXIDO S
......__........

Ângulo de torsão inicial
fornecido ao programa

(graus)

O(17)-S(2)-C(1 )-C(19) O(17)-S(2)-C(1 )-C(19) C(3)-S(2)-C(1 )-C(19) Energia' Gradiente ciclos pontos

-150 98,54 29,39 0,08 146 315

-120 97,07 29,37 0,08 156 345

-90 141,71 28,98 0,09 98 208

-60 146,04 0,08 200 431

-30 148,03 0,09 231 506

° -90,49 0,09 242 538

30 -97,04 0,09 232 505

60 -96,59 0,09 190 421

90 -92,64 0,09 216 474

120 -86,74 0,09 377 822

150 96,29 0,08 262 551

180 96,9 0,08 187 414
* : energia em kcaljmol

-Obtido os ângulos rotacionais de menor energia (-76,29°, 52,77°, -127,97°) após estudo de

otimização (vide Tabela 9), obtivemos modelos tridimensionais nos quais podemos ver claramente

através da Figura 19 que o confôrmero (sulfóxido S) com ângulo torsional em torno da ligação entre o

carbono metínico e o sulfóxido, com valor de -76,29°, apresenta ambas faces desimpedidas conduzindo a

formação dos produtos monossulfenilados CS,SR e CRtSRo
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Ataque do agente
sulfenilante à face
menos impedida.

Formação do produto
monossulfenilado
configuração CRlSR .

sulfóxido S
eno!ato E

face Re do enolato
desimpedida

O(17)-S(2)-C(1 )-C(19) otim. = -76,29°
C(3)-Sl2)-Cl1 )-Cl19) otim. = 146.04°

Ataque do agente
sulfenilante também se
dá a esta face pouco
impedida.

Formação do produto
monossulfenilado
configuração CS,SR'

sulfóxido 5
·enolato E

face Si do enolato pouco
impedida

O(17)-S(2)-C(1 )-C(19) otim. =-76,29°
C(3)-Sl2)-Cl1 )-Cl19) otim. =146.04°

FIGURA 19 - MODELO CONFORMACIONAL DO ENOLATO E TERC-BUTÍUCO (259E) (SULFÓXIDO S)

CORRESPONDENTE AO ÂNGULO TORSIONAL OTIMIZADO -76,29°

A análise dos outros dois confôrmeros nos revela que os dois diastereoisômeros do produto

monossulfenilado podem se formar. Na Figura 20 podemos observar que o confôrmero obtido do estudo

de otimização com ângulo torsional otimizado +52,770 apresenta a face Si desimpedida, conduzindo ao

produto monossulfenilado CRlSR .

....._.._ - __..- - - _ _--_..- ._--_ _---_._--._--_ _--_ --_.- ---_.._..---_ _-_._--_.._ _----------------_._---- _...•_---------- _._-_ _-_._-------
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Ataque do agente
sulfenilante ocorre através
da outra face, face Si
desimpedida do enolato.

Formação do produto
monossulfenilado
configuração CR/SR •

sulfóxido S
enolal0 E

face fie do enolato
impedida

O(17)-S(2)-C(1 )-C(19) otim. =+52,77°
C(3)-S(2)-C(1 )-C(19) otim. =-96.59°

FIGURA 20 - MODELO CONFORMACIONAL DAS CONFORMAÇÕES DO ENOLATO E TERC-BUTÍLICO (259E) (SULFÓXIDO S)

CORRESPONDENTE AO ÂNGULO TORSIONAL OTIMIZADO +52,770

Na Figura 21 podemos ver que o outro confôrmero rotacional obtido pela otimização do programa

HyperChem, com valor de -127,970 do ângulo torsional, apresenta a face Si impedida, e portanto

conduziria ao outro isômero CS,SR após o ataque do agente sulfenilante em função da outra face estar

desimpedida.

- ._•••_._._••__..... ••••• •__•• • • • •__.... •• •••__• ••••H. • _
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Ataque do agente
sulfenilante se dá através
da outra face, face Re
desimpedida do enolato.

Formação do produto
monossulfenilado
configuração CS,SR'

sulfóxido S
enolato E

face Si impedida

O(17)-S(2)-C(1 )-C(19) otim. =-127,97°
C(3)-Sl2)-Cl1 )-Cl19) otim. =+96.9°

FIGURA 21 - MODELO CONFORMACIONAL DAS CONFORMAÇÕES DO ENOLATO E TERC-BUTÍLlCO l259E) lSULFÓXIDO S)

CORRESPONDENTE AO ÂNGULO TORSIONAL OTIMIZADO -127,970

A Figura 22 ilustra claramente a diferença de energia relativa dos enolatos ~ e ~ após otimização

da geometria em função do ângulo torsional inicial fornecido para o cálculo. Os valores deste gráfico

provém dos valores expressos nas tabelas anteriores, Tabela 7 (pág.78) para o enolato Z, e Tabela 9

(pág.84) para o enolato E.

Diferença de energia
dos enolatos Z e E após otimização

õ
.ê
"iii

!
~
:;
f!
OI
'tn
~
c:
Q)

-+- Enolato Z

-li- Enolato E

-180 -150 -120 -90 -60 -30 o 30 60 90 120 150 180 210

ângulo de torsâo fornecido para otimizaçâo (graus)

FIGURA 22 - DIAGRAMA DE ENERGIA RELATIVA DOS ENOLATOS Z E E
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Em resumo, da análise dos confôrmeros rotacionais obtidos do estudo de otimização através do 

programa HyperChem, concluímos que o enolato de geometria ~ apresenta uma seletividade maior, visto 

que dos dois possíveis confôrmeros obtidos deste enolato, apenas um deles apresenta os dois oxigênios 

enólico e sulfinílico bastante afastados, e conseqüentemente apresentaria menor energia (vide Figura 17, 

pág.81) . Este confôrmero derivado do sulfóxido de configuração absoluta ~ conduziria ao 

diastereoisômero monossulfenilado CS,SR (258e) após reação com agente sulfenilante. Já o enolato de 

geometria ~ parece não apresentar a mesma seletividade, visto que os três confôrmeros rotacionais 

obtidos após otimização pelo programa HyperChem conduziriam aos diastereoisômeros do produto 

monossulfenilado (258e) CS,SR e CRtSR no caso do sulfóxido apresentar configuração absoluta ~. 

Sendo assim, podemos concluir que a sulfenilação do f3-ceto sulfóxido terc-butílico racêmico 

(256e) conduziria preferencialmente ao par enantiomérico CS,SR e CRtSS quando envolve como 

intermediário da reação o enolato de geometria Z, o que explica a alta diastereosseletividade observada 

experimentalmente. Caso a reação fôsse governada pelo enolato de geometria E, talvez não fôsse 

observado excesso diastereomérico na reação de sulfenilação do produto (256e) pois seria obtido a 

mistura racêmica dos quatro diastereoisômeros possíveis. Ficou evidente que a influência do grupo terc

butila era mais pronunciada no enolato de geometria Z do que no outro, pois bloquearia totalmente uma 

das faces do enolato. 

É importante destacar que a alta diastereosseletividade encontrada no caso do ~-ceto sulfóxido 

terc-butílico (256e) nas reações de sulfenilação em Fase Homogênea (65,5% e.d, vide Tabela 4,pág.67) 

e em Catálise de Transferência de Fase (100,0% e.d., vide Tabela 5,pág.69) é provocada pelo ataque 

preferencial do eletrófilo de enxofre à face desimpedida do enolato de geometria ~, face Re no caso do 

sulfóxido de configuração absoluta ~, e Si no caso do outro enantiômero, os quais conduziriam aos 

enantiômeros CS,SR e CR,Ss respectivamente correspondentes ao produto monossulfenilado (258e). 

o Esquema 112 ilustra o mecanismo reacional, por nós sugerido, envolvido na sulfenilação do 

enolato (25ge) de configuracão Z do enantiômero ~ do ~-ceto sulfóxido terc-butílico (256e). Neste caso o 

ataque do eletrófilo se ' dá a face Re do enolato, conduzindo ao diastereoisômero do produto 

monossulfenilado (258e) de configuração CS,SR' Consequentemente, o ataque do eletrófilo ao outro 

enantiômero R conduziria ao diastereoisômero CRtSs. 

ESOUEMA 112 

.. 

25ge - S5 258e - CS,SR 

" ... _--_._--_ .. _------_._ ... _._- ------ - ---
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Após elucidarmos o aspecto estereoquímico envolvido na reação de sulfenilação do l3-ceto 

sulfóxido terc-butílico (256e), demos continuidade ao estudo da reatividade dos l3-ceto sulfóxidos alquil

sulfinílicos (256 a-f), iniciamos as investigações das reações de sulfenilação dos f3--ceto sulfóxidos aril

sulfinílicos (256 g-L) em Fase Homogênea e em Catálise de Transferência de Fase empregando as 

mesmas condições reacionais. Os l3-ceto sulfóxidos aril-sulfinílicos investigados foram : w-fenilsulfinil 

acetofenona (256g), w-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256h), w-fenilsulfinil p-metoxi-acetofenona 

(256i), e w-(p-metoxi-fenilsulfinil) acetofenona (256j). Todos eles conduziram aos compostos 

monossulfenilados correspondentes (258) em rendimentos que variavam entre 37% a 60% pelo método 

de Fase Homogênea, e de 28% a 43% em Catálise de Transferência de Fase com TEBAC. (Esquema 113, 

Tabela 10) 

° ° rM~ 
RN ~R1 

-

256 

ESQUEMA 113 

FASE 
HOMOGÊNEA 

NaH / DMSO 

CATÁLlSE DE 
TRANSFERÊNCIA 

DE FASE 

K2CO S' TEBAC 
CsHs/CH 2CI2 (1:1) 

MeS0 2SMe s dt
o ~ 

I~ I~ R # S'CMR' 
258 

A Tabela 10 expressa os rendimentos obtidos nas reações de sulfenilação dos b-ceto sulfóxidos 

aril-sulfinílicos pelo emprego dos métodos de Fase Homogênea e de Catálise de Transferência de Fase, 

empregando-se TEBAC como catalisador. 

TABELA 10 - REACÕES DE SULFENILACÃO DOS B-CETO SULFÓXIDOS (256) PELO EMPREGO DO MÉTODO DE FASE HOMOGÊNEA E 
DE CATÁUSE DE TRANSFERÊNCIA DE FASE (TEBAC) 

R -C6H4COCH2S0C6H4-Rl 

1 
(256) R 1 Rl (258) 

g H H g 

h Me H h 

i OMe H i 

J H OMe j 

R-C6H4COCH(SMe)SOC6H4-Rl 

Método Fase Homogênea a Método C.T.F. b 

I R(~2~' , 

60 

37 

57 

i 59 , 

Relação 
diast.c e.d.e Rend. Relação 

(%) diast.e e.d.e 

1,0:1,4 16,6% 28! 2,9:1,0 i 48,7% 

1,8:1,0 28,6% 28' 1,3:1,0----1 13,0% 

1,3:1,0 13,0%·-"43-·-
i
. 1,5:1,0 -' 20,0% 

1,1:1,0 4,7% '--40 j'--1,5:1,0---1 20,0% 

a : NaH (1 eq.), MeS02SMe (1 eq.), DMSO 
b : K2C03 (1 eq.), TEBAC (0,1 eq.), MeS02SMe (1 eq.), benzeno/diclorometano (1: 1) 
c : determinado por RMN1H . 

...... -.... _--_ .... _._ ... --........ _ .. _ ... --_ ... _--_._---_._--.......... _ ... _._-_ .. __ ._--_ .................... _._._--_ ... _---
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É digno de nota que, ao contrário do ~-ceto sulfóxido terc-butílico (256e) que conduziu ao 

composto monossulfenilado correspondente (258e) em excelente excesso diastereomérico tanto em Fase 

Homogênea como em Catálise de Transferência de Fase com TEBAC (vide Tabela 5 pág.69, e Tabela 10 

pág.89 respectivamente), os f3--ceto sulfóxidos aril-sulfinílicos investigados (256 g-j) não apresentaram 

sensível diastereosseletividade nas rea~ões de sulfenilação. 

.. _--_ ... __ ._-------_ .. _--
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2.1.2.3 Reações de Sulfenilação de 6-ceto sulfóxidos em Catálise de Transferência de Fase com 

emprego de catalisador guirálico (QUIBEC). 

Nos últimos 20 anos, houve uma concentração de esforços na investigação da aplicabilidade da 

Catálise de Transferência de Fase às reações estereosseletivas. 

Um dos melhores resultados em CTF assimétrica encontrada na literatura é o relatado por Dolling 

e col. 115 na alquilação da 6,7-dicloro-S-metóxi,2-fenil-1-indanona (261) com cloreto de metila, utilizando 

como catalisador quirálico o brometo de N-[(p-trifluormetil)benzil]cinchonínio (263). (Esquema 114) 

ESQUEMA 114 

CI~~ 
H,C'o~ 

261 

Q~ = 

NaQH 
• 

CH~II Q' 

8r 

CfJ 263 

C~ CIM

CIO 

H,C'o "" '·0 
95%, e.e. 92% 

Relação enantiomérica 
96:4 

262 

A alta estereosseletividade por eles obtida foi atribuída à formação de um par iônico íntimo entre 

o catalisador (263) e o enolato da inda nona (261a). A planaridade do enolato e os resultados dos estudos 

de modelos moleculares e difração de Raio-X da estrutura do catalisador, sugeriram que este par iônico 

íntimo poderia formar-se pela interação de 3 pontos (Figura 23). Assim, dois dos pontos de interação 

estariam relacionados às interações n-"1t entre as nuvenseJetrônicas dos anéis aromáticos, e o terceiro, à 

ligação de hidrogênio da hidróxila do catalisador com o oxigênio do enolato. A associação entre o enolato 

e o catalisador bloquearia uma das faces do enolato para a aproximação do eletrófilo, explicando os altos 

valores de excesso enantiQmérico (Figurá 23). 
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FIGURA 23 - MODELO DE ASSOCIACÃO ENTRE O ENOLATO DA INDANONA (261A) E O CATAUSADOR (263) 

Em virtude do excelente resultado obtido por Dolling e col. 115 na alquilação da indanona (261) 

(Esquema 114),Wladislawecol. iniciaram estudos voltados às aplicações da Catálise de Transferência de 

Fase com emprego de catalisador quirálico nas reações de sulfenilação de diversos sulfóxidos 

funcionalizados, entre eles os f3-ceto sulfóxidos alquil-sulfinílicos (251 a-d), utilizando como catalisador 

quirálico o cloreto de benzilquinínio (QUIBEC) (264) (0,1 eq.), como base o carbonato de potássio 

comercial (2 equiv.), como agente sulfenilante o metanotiossulfonato de metila (253) (1 equiv.) em 

benzeno/diclorometano (1:1) como solvente e duas horas de reaçãoY6 (Tabela 11) 

TABELA 11 - REACÕES DE SULFENILACÃO DOS B-CETO SULFÕXIDOS ARIL-SULFUÜUCOS (251) PELO EMPREGO DO MÉTODO DE 
CATÁUSE DE TRANSFERÊNCIA DE FASE COM OUIBEC 

Y-C6 H4 COCH 2SOMe Y-C6 H4 COCH(SMe)SOMe 

(251) Y (252) Rend.(%) 
Relação 

e.d.b 
diast.b 

a H a 55 4:1 60% 

b CH3 b 47 4:1 60% 

c CI c 38 1:1 O 

d OCH3 d 38 1:1 O 

a : KZC03 (2 eq), QUIBEC (0,1 eq), MeSOzSMe (1 eq), benzeno/diclorometano (1:1), 2 horas de reação e 
agitação magnética. 

b : determinado por RMN 1H. 

Em todos os casos foram obtidos compostos monossulfenilados (252 a-d), porém os rendimentos 

de 38-55 % eram ligeiramente mais baixos do que os obtidos pelo emprego de um catalisador não

quirálico, o TEBAC, onde os rendimentos variavam de 45-67%104 (vide Esquema 102, pág.64). 

Entretanto, o resultado interessante destas experiências realizadas com QUIBEC foi que em dois casos, o 

da w-metilsulfinil acetofenona (251a) e o da w-metilsulfinil-p-metil-acetofenona (251b), foram 

observados através do espectro de RMN1H uma relação diastereoisomérica de 4: 1 entre os sinais dos 

prótons metínicos diastereoméricos dos produtos monossulfenilados correspondentes (252 a,b) . Este 

excesso diastereoisomérico era difícil de ser interpretado, uma vez que não era conhecida a natureza do 

agregado formado entre o f3- ceto sulfóxido (251) e o catalisador quirálico (QUIBEC) (266) (Figura 24). 
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H 

HO """",,,~ 

MeO H 
N co~ 264 

I~ 
h 

QUIBEC = cloreto de benzilquinínio 

FIGURA 24 

Pareceu-nos que poderíamos dar uma contribuição à compreensão destas reações, investigando 

as reações de sulfenilação em C.T.F. com QUIBEC de uma série maior de ~-ceto sulfóxidos. 

Entretanto, antes de iniciarmos tal investigação, achamos necessário repetir a reações de 

sulfenilação dos ~-ceto sulfóxidos metil-sulfinílicos (251a,251b) (Tabela 11) efetuadas anteriormente pelo 

grupo de B.Wladislaw116, afim de verificarmos sua reprodutibilidade. Entretanto, para nossa surpresa, 

não foi possível reproduzir os resultados anteriormente obtidos apesar do emprego das mesmas 

condições experimentais, ou seja, K2C03 (2equiv.) (Obs.: Origem desconhecida), QUIBEC (0,1 equiv.), 

metanotiossulfonato de metila (1 equiv.) benzeno/diclorometano (1: 1) e 2 h de reação. Ao repetirmos a 

reação de sulfenilação para a c.o-metilsulfinil acetofenona (251a) observamos que o rendimento do 

produto monossulfenilado foi muito menor, cerca de 13% (Tabela 12), e o espectro de RMN1H não 

apresentava excesso diastereomérico. 

Em vista disso, pareceu-nos importante antes de prosseguirmos com a sulfenilação de outros 

~-ceto sulfóxidos, estabelecer as condições experimentais tanto para otimização de rendimentos como 

para a ocorrência do excesso diasteromérico. Isso resultou numa intensa investigação na qual variamos 

as condições experimentais como por exemplo o tipo de carbonato de potássio, as proporções do mesmo, 

o tempo reacional, o tipo de agitação como também o solvente. 

É importante salientar que na época em que os resultados foram obtidos com 

estereosseletividade de 4: 1 pelo grupo de B.Wladislaw 116, desconhecia-se a origem do carbonato de 

potássio, visto que este era utilizado pelos pesquisadores do grupo em um frasco rotulado sem 

mencionar o fabricante. 

A Tabela 12 indica os rendimentos dos produtos monossulfenilados em testes por nós efetuados 

com a ú)-metilsulfinil acetofenona (251a), variando-se o tipo · de carbonato de potássio em diversos 

tempos reacionais, e empregando-se as mesmas condições reacionais descritas anteriormente no 

trabalho do grupo de Wladislaw para os ~-ceto sulfóxidos metil-sulfinílicos (251) 116 (vide Tabela 11, 

pág.92). Foram empregados alguns tipos de carbonato de potássio os quais mostraram-se bem 

diferentes quanto ao aspecto físico, ou seja, de granulometria diferentes embora não mencionado por 

alguns fabricantes. O carbonato de potássio da ALDRICH apresentava granulometria conhecida e boa 

homogeneidade, sendo então empregado de duas maneiras: seco não-macerado e seco macerado . 
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Estes testes em função do tipo de carbonato de potássio mostraram que os melhores 

rendimentos foram obtidos com o emprego de carbonato de potássio ALDRICH não-macerado (1 equiv.) 

e 2 horas de reação, e carbonato de potássio ALDRICH macerado (1 equiv. do mesmo) e 1 hora de 

reação, os quais conduziram a um rendimento de 81 % e 82% respectivamente. Entretanto, é importante 

frisar que nenhuma destas reações conduziu a um excesso diastereomérico. 

TABELA 12 - REACÕES DE SULFENILACÃO DA úl-METILSULFINIL ACETOFENONA (251A) EMPREGANDO DIVERSOS TIPOS DE 

CARBONATO DE POTÁSSIO A 

Equivalentes 
Tempo 

Rend. Relação 
Tipo de carbonato reacional e.d.e 

de base (h) 
(Ofo) diast.e 

1 1 30 c 1:1 O 

Não definido * 1 2 60 b 1,29:1 12,6% 

2 2 BC 1:1 O 

1 1 21 b 1:1 O 
Seco não 

1 1 56 c 1,05:1 2,4% macerado d 

1 2 
ALDRICH 

81 c 1,1:1 4,7% 

V2 1 35 c 1:1 O 

Seco macerado d 1 1 82 c 1,4:1 16,6% 

1 2 72 c 1,18:1 8,3% 

a : K2C03 (1 eq), QUIBEC (0,1 eq), MeS02SMe (1 eq), benzeno absoluto; 
b : agitação mecânica; c : agitação magnética; d: carbonato de potássio sêco (260° C/30min). 
e : determinado por RMN 1H. 
* : Proveniente de Fabricantes diferentes. 

Foram também realizados alguns testes usando diferentes solventes e misturas de solventes em 

diferentes proporções empregando a úl-metilsulfinil acetofenona (251a), destacando-se que o tempo 

reacional nestes testes foi de 2 horas, e que o melhor resultado foi obtido ao empregar como solvente o 

benzeno absoluto e K2C03 seco não macerado, conduzindo ao produto monossulfenilado em 81% de 

rendimento (Tabela 13) . 
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TABELA 1 3 - REAÇÕES DE SULFENILAÇÃO DA (!)-METILSULFINIL AÇETOFENONA (251A) EMPREGANDO DIFERENTES SOLVENTES a 

Solvente ou mistura de 
Tipo de K 2C03 b 

Rend Relação e.d.d 

solvente . (%) diast. d (%) 

60c 1,29: 1 12,6% 

Benzeno abs. 
I""""""" ·,'.-m·"';,·,,;."',, ,,,,,,-,,,-,,,,,,,,,",,",,,,,,,·,,., '"' .. '.'''''''''''''''''.'''.'''''''''''''"'''.''' ", •. .. 

I Seco não macerado 8 1 1,1:1 4,7% 

72 1,18: 1 8,3% 

43 1:1 O 
~~:::::::;:lli?:~Wi@::>;;:rum:::::S:~~:;;',);1::;::W~:7'~~l~$.f.:::8;:»,,~~~~::::::>i<.'::»'~M<:::~W':::@::~:~:::::~<8m:::::~W:-B~~~::X:::::::::::::>::::::;:::::: 

Benzenoldiclorometano 
Seco não macerado 44 1,14:1 6,5% (1: 1) ALDRICH 

Seco macerado 57 1:1 O 

Benzenoldiclorometano 
ALDRICH Seco não macerado 18 1:1 O (4:6) 

Benzenoldiclorometano ALDRICH Seco não macerado 52 1:1 O (6:4) 

Tolueno ALDRICH Seco não macerado 17 1:1 O 

a : K2C03 (1 eq.), QUIBEC (0,1 eq.), MeS02SMe (1 eq.), solvente, 2 horas, agitação magnética; 
b: carbonato seco a 260 oC/30min; c : agitação mecânica. 
d : determinado por RMN1H. 
* : Proveniente de Fabricantes diferentes. 

Além destes testes, uma série de experimentos foram realizados baseando-se no relato de 

Sassom e Bilman1l7
, que, ao investigarem as reações de alquilação da pyrrolidina-2-ona (265) em 

transferência catalítica de fase em presença de K2C03, verificaram que em sistema sólido- líquido, 

quantidades pequenas de água podiam exercer um efeito crítico na velocidade da reação. Assim a 

velocidade atingiria o máximo com cerca de 16% de água presente, mas que diminuiria com quantidades 

maiores de água.(Esquema 115) 

H era 
265 

ESQUEMA 115 

+ C6H5CH 2CI 

266 

K2C0 3, TBAB 

tolueno, 80°C 

H20 cataI. 

TBAB : brom eto de tetrabutilam ônio 

• 

CH2Ph 
I era 

267 

Estes experimentos de adição de água ao carbonato de potássio por nós realizados foram 

idealizados em função de alguns trabalhos encontrados na literaturallS-121, os quais relataram significante 

influência na velocidade da reação do processo catalítico em função de adição de pequenas quantidades 

de água. Por exemplo, Zahalka e Sasson llS relata ram em 1984 que em condições anidras o sal 
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qualternário (cata/isador) não trocaria os íons haleto de 1-halooctanos pelo íon cianeto,e que traços de 

água eram necessários para que a substituição ocorresse. Deremik e Sasson120 relataram em 1985 que a 

substituição do cloreto proveniente do 1-cJorooctano pelo íon fluoreto catalisado por Aliquat 336 não 

prosseguia em ausência de água, sendo que havia 100% de conversão quando a relação água/KF era de 

1:4. Liotta e col. 121 relataram e.m 1987 a influênda da qUçmtidade de água na velocidãde da reação do 

brometo de benziJa e c/.oreto de benzi la (266) com cianeto de potássio, em presença e ausência de 18-

crown-6 como catafisador em tolueno.(Esquéma 116) 

(YCH2X + 

V 
266 

K+CN-

ESOUEMA 116 

18-Crown-6 

tolueno 
~ (Y""". .. CH2CN + 

V 
268 

K+X-

Os autores verificaram que a adição de traços de água caUSava um aumento dramático na 

velocidade da reação até atingir um máXimol2l
• Acima deste máximo, a quantidade de. água adicionada 

causava uma diminuição na velOcidade da reação. Verificaram ainda que,. na ausência de crown éter, não 

havia reação durarite o mesmo período investigado na presença do mesmo. Ficou evidente para Uotta e 

COl. 121 que a excelente atividade catalítica observada nas reações d.e haletos de. benzila (266) com o íon 

cianeto era obtida a concentrações muito baixas de. água, .e que, o catalisador estaria presente em uma 

concentração muito pequena « 3%) na fase orgânica, estando principalmente localizado na superfície do 

sal. Á quantidade inicial de água adicionada ao sIstema estaria cobrindo a s,uperfície do sal, e esta 

camada de sal aquoso extrairia o crown éter da fase orgânica. Esta nova região do sistema da reação, 

conhecida como a fase ômega, parecia estar participando do processo catalítico da reação. Outros 

experimentos mostraram que o crown éter podia ser .encontrado em 75% nesta superfície da fase 

ômega, e 'que a concentração do mesmo na fase orgânica permanecia baixa e relativamente constante, 

visto que a fase ômega atuaria como uma "esponja" e absorveria o crown éter adicionad.o em excess.o. O 

Esquema 117 ilustra .o mecanismo proposto para explicar as observações experimentais proveniente da 

fase ômega formada. 

ESOUEMA 117 

+ . - + - ' 
(K-crown-eter-CN . n H20)w + (K-crown-eter-x. n H20 )o,g 

k" t ~ k, ' 

+ - . 
{K-crown-eter-CN . n H20 )0'0 + -+ (K-crown-eter-X . n H20 ) w 

. 1 _ 
( K-crown-eter-CN . n H20 ) o,~ + (PhGH 2X) 0'9 (PhGH2GN) org I + ( K~crown~eter-X-. n H20 )org 
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Cabe ressaltar que diversos trabalhos encontrados na literatura mostram que as reações de CTF

si (sólido/líquido) não são sensíveis à quantidade de água adicionada na reação 122, enquanto outros 

trabalhos sugerem que quantidades pequenas de água aumentam substancialmente a velocidade da 

reação em comparação com as condições anidras, e que a velocidade atinge um máximo com o aumento 

da quantidade de água adicionada 118,121. 

o emprego deste procedimento de adição de água ao meio reacional em nossos estudos das 

reações de sulfenilação da (ú-metilsulfinil p-metil-acetofenona (251b) em C.T.F. e QUIBEC, mostrou que 

os rendimentos dos produtos monossulfenilados (252b) obtidos atingiam o máximo (85%) quando a 

proporção de água no carbonato de potássio era de aproximadamente 2% (vide Tabela 14, Figura 25). 

Foram empregados nestes testes benzeno absoluto, K2C03 não-macerado (1 eq.), QUIBEC (0,1 eq.), 

MeS02SMe (1 eq.), 1 hora de reação sob agitação magnética. Entretanto, em todos os casos, não foi 

observado qualquer excesso diastereomérico. 

TABELA 14 - REAÇÕES DE SULFENlLAÇÃO DA (Ú-METILSULFINIL P-METIL-ACETOFENONA (251B) ATRAVÉS DA ADICÃO DE ÁGUA 
AO CARBONATO DE POTÁSSIO a 

# 
Proporção K2C03 Tipo de K2C03 

Rend. Relação e.d.d 

água/K2C03 (equiv.) (Ofo) diast.d (Ofo) 

1 Zero 1 Não definidob 35 1:1 O 

2 Zero 1 Seco não-macerado 56 1:1 O 

3 Zero 1b Seco não-macerado 15 1:1 O 

4 Zero 1 Seco macerado 78 1:1 O 

5 0,3 1 Seco não-macerado 43 1:1 O 

6 1,3 1 Seco não-macerado 44 1:1 O 

7 1,5 1 Seco não-macerado 56 1:1 O 

8 1,75 1 Seco não-macerado 71 1:1 O 

9 2,0 1 Seco não-macerado 72 1:1 O 

10 2,0 1 Seco macerado 85 1:1 O 

11 2,4 1 Seco não-macerado 85 1:1 O 

12 2,4 1 c Seco não-macerado 87 1:1 O 

13 2,7 1 Seco não-macerado 26 1:1 O 

a : benzeno absoluto, K2C03 ALDRICH (1 equiv.), QUIBEC (0,1 equiv.), MeS02SMe (1 equiv.), 1 hora, agitação 
magnética; 

b : QUIBEC seco; c : K2C03 (frasco utilizado pelo grupo de B.Wladislaw104) 
d : determinado por RMN1H. 

: 
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#2 

o 

Reações de sulfenilação com adição de água 

0,3 1,3 1,5 1,75 2 

FIGURA 25 

2 2,4 2,4 2,7 
Proporção (água/carbonato) 

#13 

Como podemos ver na Tabela 14, as reações efetuadas sem a adição de água (linha #1 a #4) 

conduziram a resultados bastante discordantes, visto que os rendimentos obtidos variaram de 15-78%, 

Entretanto, estes resultados mostram claramente que a escolha do tipo de carbonato de potássio 

empregado se reflete drasticamente no rendimento da reação, visto que o segundo menor rendimento foi 

obtido ao empregar K2C03 comercial (#1) e o maior com K2C03 anidro macerado (#4). 

o resultado obtido na linha #2, ou seja 56% de rendimento com K2C03 seco não-macerado, 

mostrou ser levemente maior que o resultado obtido anteriormente pelo grupo de B.Wladislaw104
, 47% 

(252b) com K2C03 comercial (Tabela 11, pág,94), porém não foi observado o excesso diastereomérico 

esperado de 4: 1. Entretanto, ao utilizarmos as mesmas condições reacionais empregando-se QUIBEC 

seco (60 0 C/3-4 horas) ao invés de QUIBEC comercial (linha #3), observamos uma queda apreciável do 

rendimento para 15%. Supomos que esta queda no rendimento poderia estar relacionada com alguma 

perda na atividade catalítica do catalisador, visto que o mesmo havia sido submetido a uma temperatura 

de 600 C durante 3-4 horas. 

Foram também realizados alguns testes de reação de sulfenilação da w-metilsulfinil acetofenona 

(251a) em diferentes tempos reacionais. A Tabela 15 resume as condições experimentais empregadas, as 

quais conduziram à formação do produto monossulfenilado (252a) em rendimentos que variavam de 48% 

a 82% mas com excesso diastereomérico de 1: 1. 

TABELA 15 - REAÇÕES DE SULFENILAÇÃO DA ú)-MmLSULFINIL ACETOFENONA (251A) EMPREGANDO DIVERSOS TEMPOS 

REACIONAIS a 

Tempo reacional (h) I Rend. (Ofo) 

1/4 48 

'12 57 

1 82 

2 72 

Relação 
diastereoméricab 

1,07:1 

1,19 :1 

1A:1 

1,18: 1 

e.d.b 

(Ofo) 

3A% 

8,7% 

16,6% 

8,3% 

a : K2C03 seco macerado (1 equiv.), QUIBEC (0,1 equiv ,), MeS02SMe (1 equiv.), 
benzeno abs, agitação mecânica 

b : determinado por RMN1H. 
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As experiências n~alizadas demonstram que enquanto o rendimento do~-ceto sulfóxido 

sulfenilado depende do tipo de carbonato, da proporção de água adicionada, do tipo do solvente e do 

tempo reacional, o eXCeSSO diastereomérico não depende destes fatores. 

Achamos que a ausência do excesso diastereomérico no produto monossulfeniJado (252a,b) 

poderia ser proveniente daepimerização causada pela base devido ao aumento da acidez do próton 

metínico do ~-ceto sulfóxido monossulfenilado (252 a,b) . Em vista disso, julgamos de interesse verificar 

no caso de alquilação do ~-ceto sulfóxido (251a), a qual tornaria o próton no produto alquilado menos 

ácido, se não haveria este tipo de epimerjzação.(Figura 26) 

~
o ~ 

" ,~ , ' . S'CH3 
~ H S , I 

CH3 252a 

FIGURA 26 

o primeiros testes de reação de alqui/ação em C.T.F. com 'QUIBEC foram por nós realizados 

empregando-se a a-metilsulfinil p-metil-acetofenona (251b), KZC03 (ALDRICH), e brometo de benzila 

(266) como agente alquilante em tolueno, no qual observamos a formação de dois prbd!,ltos, os quais 

após serem isolados em coluna cromatográfica Ms revelou que se tratavam tanto do produto 

monoalquilado no carbono como no OXigênio., os quais renderam cerca de 46% e 23% respectivamente. 

O produto monoalquilado no carbono (269b) não apresentava excésso diastereomérico, e o enol éter 

(270b), produto resultante da alqui/ação no oxigênio, indicava no espectro de RMN1H a existência de 

somente um diastereoisômero visto que, havia somente um sinal referente ao prótonolennico. Visto que 

este sinal referente ao próton o.lefinico (5,94 ppm) teria um valor próximo ao sinal do próton olefínico 

obs.ervado no enol éter metilsulfinílico (260a) (5,96 ppm), no qual presumimos que o enol éter (2.70b) 

, apresentaria também a configuracão Z (Esquema 118). 

ESQUEMA 118 

o ~ 
~S'CH3 Tol 

251b 

K2C0 3 (1eq.), QUIBEC cal. 

• 
BnBr, tolueno 
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S, 
Tol " CH3 

Bn 
26gb 
46% 

Bn 
'0 O 
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+ To~S'CH3 

270b 
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Em seguida foram realizadas algumas outras reações de alqui/ação empregando-se a Q)~ 

metilsuJfinil acetofenona (251a) e iodeto de metila como agente alquHante pelo emprego do método de 

Catálise de Transferência de Fase com QUIBEC e que conduziramaQ compostos monoalquHados no 
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carbono (271a), reações estas ainda não descritas na literatura, as quais encontram-se resumidas na 

Tabela 16 (Esquema 119). 

ESQUEMA 119 

.. d):
0 ~ 

S ....... I ~ CH3 

~ CH3 ~
o ~ 

S ....... I:: CH3 

base, QUIBEC 

Mel , C6H6/CH 2CI2 (1 :1) 

251a 271a 

TABELA 16 - REAÇÕES DE ALQUlLACÃO DO 8-CETO SULFÓXIDO (251A) EM C.T.F. COM QUIBEC EMPREGANDO !ODETO DE 
METlLA COMO AGENTE ALOUlLANTE 

Base empregada (equiv.) 
Equiv. de Rend. (Ofo) Relação e.d.b 

base diast.b (Ofo) 

K2C03/KOH 1,0+1,0 
Decomposição 

1:1 O catalisador 

K2C03 1,1 25 1:1 O 

K2C03iTRITON-X 100 (0,1 eq.) 1,1 58 1:1 O 

NaOH 8% 2,0 31 1:1 O 

a : benzeno/diclorometano (1:1), iodeto de metila (1,1 eq.), QUIBEC (0,1 eq.) e base (ilustrada na 
tabela). K2C03 utiilzado ALDRICH. 

b : determinado por RMN 1H. 

A Tabela 16 indica que as reações da m-metilsulfinil acetofenona (251a) com iodeto de metila 

ocorreu em maior rendimento (58%) ao se utilizar K2C03 como base e TRITON-X 100 como co

catalisador. As outras duas reações usando K2C03 (ALDRICH) ou NaOH 8% forneceram produtos 

alquilados (271a) em rendimentos mais baixos. Entretanto, nenhum produto alquilado mostrou um 

excesso diastereomérico significativo. 

Este resultado exclui a possibilidade de epimerização ser causada pela base devido ao aumento 

de acidez no próton metínico do produto da reação de sulfenilação, visto que na reação de alquilação ele 

torna-se menos ácido. 

Entretanto, não se pode excluir que a ocorrência de epimerização fosse causada por um outro 

fator. Não pOdemos deixar de mencionar a observação de O'Donnell123 no qual relata que o catalisador 

quirálico QUIBEC em presença de uma base poderia perder o próton do grupo hidróxila, conduzindo à um 

derivado básico que seria capaz de racemizar o produto obtido da reação catalítica estereosseletiva. Uma 

comprovação para este fato foi por nós obtida através de um experimento que permitiu verificar a 

influência do catalisador presente no produto bruto da reação de sulfenilação do f3-ceto sulfóxido (251a). 

Este experimento foi realizado através de dois testes simples (Esquema 120). 

No primeiro teste, empregamos o produto monossulfenilado puro isolado por coluna 

cromatográfica obtido pela reação de sulfenilação da ú)-metilsulfinil p-metil-acetofenona (251b) -em C.T.F. 
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com QUIBEC, e dissolvido posteriormente em um tubo de ressonância contendo CDCI 3/TMS e uma 

pequena quantidade de 0 20 . No segundo teste empregamos o produto bruto da mesma reação 

dissolvendo-o também em um tubo de ressonância em COCI 3/TMS e uma pequena quantidade de 0 20 . 

Após intensa agitação em aparelho de ultrassom, efetuamos os espectros de ressonância dos mesmos. 

Por comparação dos dois espectros de RMN1H e de outros espectros relacionados aos compostos 

monossulfenilados puros obtidos em outras reações de sulfenilação, observamos que no caso do espectro 

relacionado ao experimento do produto bruto, os dois picos referentes ao hidrogênio metínico dos dois 

diastereoisômeros haviam desaparecido (o "'5,26 e "'5,15 ppm), enquanto que no experimento que 

continha o produto monossulfenilado puro, os dois picos se mantinham com a mesma intensidade. 

produto 
inalterado 

Teste 1 

E 

CDCI3 /TMS 

D20 

ESQUEMA 120 

d,X,
0 ~ 

I 
~ S, CH3 

H
3
C # H SCH3 

Teste 2 

;;. 

QUIBEC 
CDCI3 ' TMS 

D20 

d,X,
0 ~ 

I 
~ S, 

CH3 

H
3
C # O SCH3 

Esta experiência indica claramente que o QUIBEC tem o poder de retirar o próton do j3-ceto 

sulfóxido sulfenilado, tendo portanto uma ação epimerizante sobre o mesmo . 

. É digno de nota que a existência deste efeito foi confirmada paralelamente no nosso laboratório 

124, tendo sido sugerido que a enolização do j3-ceto sulfóxido sulfenilado promovido pelo grupo hidróxila 

do QUIBEC seria responsável por esta epimerização. Wladislaw e col. 124 observaram por análise de 

RMN1H que o excesso diastereomérico do produto monossulfenilado do j3-ceto sulfóxido metilsulfinílico 

opticamente ativo (251a) (16,5:1) diminuía rapidamente em presença de QUIBEC 124. Entretanto, é 

importante ressaltar que os testes realizados mostraram que nenhuma epimerização ocorre no decorrer 

da reação, e que somente a presença de catalisador durante o tratamento da mistura reacional que seria 

responsável pela epimerização. 

Dado o fato de que tanto nas reações de sulfenilação do j3-ceto sulfóxido (251a) como nos testes 

de alquilação por nós efetuados o catalisador era rapidamente removido no tratamento da mistura 

reacional, pode-se concluir que fica eliminada a possibilidade da ausência de excesso diastereomérico ser 

causada por epimerização. Parece-nos razoável admitir que ela seria causada pela ausência de uma 

interação mais efetiva do tipo "par-íntimo" entre o enolato e o catalisador quirálico (vide Figura 23, 

pág.92). 

Podemos sugerir que na sulfenilação de j3-ceto sulfóxidos em presença de catalisador quirálico 

ocorrem dois processos diferentes promovidos pelo mesmo catalisador. Assim, enquanto ele teria um 

papel importante na transferência do carbânion da interface para a fase orgânica, ele também formaria 

um "par-íntimo" com o substrato. Enquanto o primeiro processo influiria na velocidade da reação e 

portanto no seu rendimento, o segundo seria responsável pelo excesso diastereomérico. 
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Presumimos portanto que a formação do par-íntimo entre o enolato e o QUIBEC ocorreria 

através da formação de uma ponte de hidrogênio entre o grupo hidróxila do catalisador e o oxigênio 

enólico com a participação do oxigênio sulfinílico do enolato do [3-ceto sulfóxido. Para ocorrência disso, 

seria necessário dada a grande facilidade do sulfinila formar pontes de hidrogênio, a ausência compleia 

de água no meio reacional. Realmente, quando efetuamos a reação de sulfenilação da w-metilsulfinil 

acetofenona (251a) em condições extremamente anidras usando em vez de K2C03 comercial o K2C03 

anidro (ALDRICH), obtivemos o produto monossulfenilado (252a) correspondente em rendimento de 

51 %, valor este que corresponde ao obtido anteriormente pelo grupo de B. Wladislaw116
, e com um 

excesso diastereomérico de 3,6: 1. 

Prosseguindo com as reações de sulfenilação pelo emprego do método de Catálise de 

Transferência de Fase. com QUIBEC em condições extremamente anidras, investigamos outros dois 

[3-ceto sulfóxidos alquil-sulfinílicos, a a-eiilsulfini/ aceliefenona (256c)e a a-i-propi/sulfini/ aceliefenona 

(256d). Entretanto, os produtos monossulfenilados (258 c,d) obtidos em 58% e 38% respectivamente 

não apresentavam qualquer tipo de eXCesso díastereomérico (Esquema 121,Tabela 17). 

ESOUEMA 121 

CATÁLlSE DE TRANSFERÊNCIA DE FASE 

~~ O S'R 

K2COa (1 eq.), QUIBEC (0,1 eq.) 

C6H6/CH 2CI2 (1:1), MeS0 2SMe, 2 h 

256 

.. ~JllR 
O LCH, 

258 

TABELA 17 - REAÇÕES DE SULFENlLACÃO COM OUIBEC DOS B-CETO SULFÓXIDOS (256) 

R Rend.(Ofo) Relação e.d.b 

diastereomérica b (Ofo) 

(256c) Et 58 a 1:1 O 

(256d) i-Pr 38 a 1:1 O 

a : p-ceto sulfóxido extremamente anidro, K2C03 (ALDRICH) seco macerado 
(1 equiv.), QUIBEC (0,1 equiv.), MeS02SMe (1 equiv.), benzenojdiclorometano (1:1) 

b : determinado por RMN1H. 

Em continuação a estes estudos iniciamos as reações de sulfenilação de [3-ceto sulfóxidos 

contendo do lado do grupo sulfinila um outro anel aromático, ou seja, os f3-celie sulfóxidos ari/-sulfinílicos 

(256 g-L). Os compostos investigados (256 g-L) e os rendimentos dos produtos sulfenilados (258 g-L) 

encontram-se na Figura 27 e Tabela 18. 
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RDy rYR1 
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H OMe 

FIGURA 27 

»CY"'s~ 
O 11 C 

TABELA 18 -REAÇÕES DE SULFENILAÇÃO DOS B-ÇETO SULFÓXIDOS ARIL-SULFINÍLIÇOS (256 G-L) EM CATÁLISE DE 
TRANSFERÊNOA DE FASE COM OUIBEC a 

RCOCH 2SORi RCOCH(SMe)SORi (258) 

(256) R Ri 
Equivalentes Rend. Relação e.d.c 

de base (010) diast.c (010) 

9 C6Hs C6 Hs 1,0 b 46 1,5:1 20,0 

p-Me-C6H4 C6Hs 1,0 b - - -
h p-Me-C6H4 C6 Hs 1,5 b 34 1,2:1 9,1 

p-Me-C6H4 C6Hs 2,0 c 31 1:1 O 

i p-OMe C6H4 C6Hs 2,0 c 40 1:1 O 

j C6Hs p-OMe-C6H4 1,0 c 34 1:1 O 

k 
CH 3 C6 Hs 1,0 b 36 1:1 O 

CH3 C6Hs 2,0 b 8,4 1:1 O 

L p-CN C6H4 C6 Hs 1,0 b 17 1:1 O 
-- - -- ----- -

a : ~-ceto sulfóxido extremamente anidro, K2C03 (ALDRICH) seco macerado (1 equiv.), QUIBEC (0,1 equiv.), 
MeS02SMe (1 equiv.), benzeno/diclorometano (1: 1) 

b : benzeno absoluto como solvente; c: benzeno/diclorometano (1:1) como solvente. 
c : determinado por RMN 1H. 

Como indica a Tabela 18, todos os compostos forneceram produtos monossulfenilados em baixo 

rendimento e baixa diastereosseletividade. É digno de nota que após o tempo reacional, era possível 

observar nas misturas de reação a existência dos reagentes de partida, além de vários produtos 

secundários conforme era indicado pela placa de TLC da reação. Entretanto os produtos secundários não 

foram isolados nem caracterizados. 

Presumimos que na maioria das reações de sulfenilação dos I)-ceto sulfóxidos aril-sulfinílicos (256 

g-L) com o emprego de QUIBEC, a falta de diastereosseletividade seria provocada pelo efeito estérico 

exercido pelo grupo ligado à sulfinila, o qual impediria um contato maior do catalisador quirálico com o 

enolato, e portanto anularia qualquer tipo de indução assimétrica, visto que o catalisador qUiráliCo atuaria 

_. __ .. _-_._ .... __ ....... _--------_._. __ .. _ .. __ .. _---_._---- -_._ .. _ .... _----
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como um simples catalisador de transferência . Este efeito podia ser observado tanto nas reações de 

sulfenilação do S-ceto sulfóxido fenil-sulfinílico (256g), onde a Relação diastereomérica de 1,5: 1 

observada ao empregar o método de Catálise de Transferência de Fase com QUIBEC era o mesmo que 

em presença de TEBAC (vide Tabela lO, pág.89), quanto nas reações de sulfenilação com QUIBEC dos 

S-ceto sulfóxidos etil- (256c) e i-propil-sulfinílicos (256d) (videTabela 17, pág .102). 

Entretanto, não podemos eliminar a possibilidade de que a falta de excesso diastereomérico na 

sulfenilação do S-ceto sulfóxido fenílico (256g) poderia ser proveniente da diferente geometria do enolato 

intermediário. Em vista disso, decidimos investigar a sua configuração através do i-propil enol éter 

fenílico (260g) em analogia aos enol éteres anteriormente estudados 114 (vide Esquema 110 e Esquema 

111, págs.71 e 72 respectivamente). Entretanto, o i-propil enol éter fenílico (260g) mostrou pela análise 

de NOE geometria Z, e portanto idêntica a de outros enol éteres por nós investigados anteriormente 

(260a,260e) (Esquema 122). 

ESQUEMA 122 
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Finalmente podemos concluir que, apesar dos inúmeros testes realizados para a w-metilsulfinil 

acetofenona (251a) não reproduzirem o excesso diastereomérico de 4: 1 que se esperaria nos produtos 

monossulfenilados conforme descrito anteriormente por Wladislaw116 (vide Tabela 11, pág.92), várias 

observações interessantes puderam ser obtidas tais como, a importância de se retirar o catalisador 

QUIBEC o mais rápido possível do meio reacional por sua presença no produto bruto da reação provocar 

a sua racemização; importância do tipo de granulometria do carbonato de potássio empregado gerando 

diferenças significativas nos rendimentos obtidos; e diferenças significativas na reatividade em função do 

grau de umidade presente no carbonato de potássio. 

É importante destacarmos que o procedimento experimental que nos possibilitou a reprodução da 

diastereosseletividade de 4: 1 para o B-ceto sulfóxido metil-sulfinílico (251a) consistia no emprego de 

reagentes de solventes extremamente anidros, além de 1 equivalente de K2C03 ALDRICH anidro em vez 

de 2 equivalentes de K2C03 de origem desconhecida, ou seja, de fabricante desconhecido, como era 

anteriormente utilizado. Esta rigorosa condição de se utilizar reagentes e solventes extremamente 

anidros estaria em total contradição aos experimentos por nós realizados anteriormente com adição de 

água ao carbonato de potássio. Podemos concluir que, se por um lado a adição de água ao carbonato de 

potássio estaria conduzindo à formação de produtos monossulfenilados em alto rendimento, por outro 

estaria prejudicando a estereosseletividade da reação. 
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Devemos mencionar que paralelamente aos nossos estudos, foram realizadas investigações no 

nosso laboratório com a o;- metilsulfinil acetofenona (251a) opticamente ativa de configuração R 124, 

estudos estes que permitiram esclarecer a origem do excesso diastereomérico na sulfenilação deste 

composto pelo emprego do catalisador quirálico. A análise de Raio-X do diastereoisômero do produto 

sulfenilado de maior proporção formado na reação, o qual foi isolado após recristalização, mostrou ser de 

configuração SRCR, sendo que o de menor proporção seria SRCS' A análise de modelos de associação 

entre o catalisador quirálico e o enolato parece indicar que a face Si do enolato do S-ceto sulfóxido 

metilsulfinílico (259a) de configuração R é preferencial para o ataque do eletrófilo de enxofre, no qual o 

anel aromático do enolato interage com O anel benzílico do catalisador (Tabela 19, Figura 28). 

TABELA 19- ASPECTO ESTEREOQUÍMICO DA REAÇÃO DO ENOLATO Z DO B-CETO SULFÓXIDO METIL-SULFINÍLICO COM O 

CATALISADOR QUIBEC 

Grupo do catalisador Face do enolato Configuração do Configuração do 
que interage com o bloqueada pelo f3-ceto sulfóxido produto 
anel aromático do catalisador metil-sulfinílico monossulfenilado 

enolato (251a) resultante (252a) 

Anel benzílico a 
Re SR CR,SR 

Re Ss CR,Ss 

Núcleo quinolínico b 
Si SR CS,SR 

Si Ss Cs,Ss 

a : referente ao modelo de associação (A) (Figura 28); b : modelo de associação (B) (Figura 28) 
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FIGURA 28 - MODELOS DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ENOLATO SULFINÍLICO DO B-CETO SULFÓXIDO CSR) C259A) 

E O CATALISADO R QUIBEC 

Entretanto, os autores verificaram que a reação de sulfenilação do j3-ceto sulfóxido metil

sulfinílico em CTF com QUIBEC não era enantiosseletiva 124, visto que, ao analisarem o diastereoisômero 

obtido da recristalização do produto monossulfenilado do j3-ceto sulfóxido racêmico que conduziu a uma 

Relação diastereomérica de 1, não mostrou atividade óptica tant- '10 diastereoisômero de maior 

proporção quanto no de menor proporção. Concluiu-se portanto que a diastereosseletividade na 

sulfenilação do j3-ceto sulfóxido racêmico não era causada por diferenças nas associações entre o enolato 

e o catalisador, mas era devida principalmente a diferenças nas velocidades de ataque do agente 

sulfenilante ao íon-par na fase orgânica. Os modelos de associação (Figura 28) mostram claramente que 

os enolatos sulfinílicos de configuração 5 R e 5s que conduzem aos produtos majoritários de configuração 

5 RCR/5sCs são bloqueados pelo catalisador quirálico através das faces Si e Re respectivamente, onde o 

par de elétrons do grupo sulfinila está dirigido para frente, dando livre acesso ao ataque do agente 

sulfenilante (modelo de associação (A), Figura 28, pág.l06). Ao contrário, os produto minoritários 

SSCR/SRCS provém de uma interação com o catalisado r onde o grupo metila do sulfinil-enolato encontra

se dirigido para frente dificultando o acesso do agente sulfenilante. Portanto, o impedimento estérico 

provocaria a diferença de velocidade no ataque do agente sulfenilante (modelo de associação (8), Figura 

28, pág.l06). 

Cabe ressaltar que estes resultados são concluivos apenas para o j3-ceto sulfóxido metil-sulfinílico 

(251a), . não podendo ser aplicados aos outros j3--ceto sulfóxidos alquil - e aril-sulfinílcos (256) por nós 

investigados nas reações de sulfenilação em C.T.F. com QUIBEC (vide Tabela 17 e Tabela 18, págs. 102 e 

103 respectivamente). Achamos que para esclarecer definitivamente o aspecto estereoquímico envolvido 

nestas reações, seria necessário investigar as reações de sulfenilação empregando-se os j3-ceto 

sulfóxidos alqui- e aril-sulfinílicos opticamente ativos. 

- ---_. __ .. _ ..... _-_._---_ .. __ .-._ .. _._--_._-_ .. _._-_.-... _. 
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Um dos objetivos principais deste trabalho consistia em ampliar a série de l3-ceto sulfóxidos (251) 

inicialmente empregados pelo grupo de B.Wladislaw104 em 1993, na investigação das reações de 

sulfenilação utilizando-se os métodos de Fase Homogênea e Catálise de Transferência de Fase (vide 

Esquema 102, pág.64). Era empregado no método de Fase Homogênea hidreto de sódio como base e 

dimetilssulfóxido como solvente. No método de Catálise de Transferência de Fase empregava-se uma 

base mais fraca, o carbonato de potássio, e solventes menos higroscópicos, tais como diclorometano e 

benzeno. Neste último método também eram empregados dois diferentes catalisadores, o catalisador 

não-quirálico (TEBAC) e o catalisador quirálico (QUIBEC). O agente sulfenilante em ambos os métodos 

era o metanotiossulfonato de metila. 

Nesta presente Tese relata-se a investigação da reação de l3-ceto sulfóxidos alquil- e aril

sulfinílicos (256) pelo emprego destes dois métodos, sendo que os rendimentos obtidos em Fase 

Homogênea mostraram-se em sua maioria superiores aos de Catálise de Transferência de Fase. 

Cabe ressaltar que as reações de sulfenilação do l3-ceto sulfóxido terc-butílico (256e) tanto em 

Fase Homogênea quanto em Catálise de Transferência de Fase com um catalisador não-quirálico levaram 

à formação do produto monossulfenilado em excelente diastereosseletividade, sendo obtido um excesso 

diastereomérico de 65,5% e 100% respectivamente (Tabela 4 e Tabela 5, págs.67 e 69 

respectivamente). 

A compreensão do aspecto estereoquímico da reação de sulfenilação do f:l-ceto sulfóxido terc

butílico (256e) foi possível ao investigarmos mais atentamente a configuração do enolato intermediário 

envolvido, o qual foi possível capturando-o na forma de enol-éter através da reação regiosseletiva com 

iodeto de i-propila pelo método extrativo íon-par conforme descrito por Clement 40 (vide Esquema 32, 

pág.18). 

O trabalho por nós efetuado traz uma contribuição à estereoquímica de sulfinil-enolatos, 

intermediários nas reações de sulfenilação por nós investigadas, seja em Fase Homogênea quanto em 

Catálise de Transferência de Fase, através do modelo por nós adotado, o i-propil enol éter sulfinílico 

correspondente (260e). 

A configuração do enolato terc-butílico (25ge) envolvido nas reações de sulfenilação pôde ser 

determinada após inspeção do Raio-X obtido do enol-éter terc-butílico (260e) correspondente, pois, em 

virtude do enolato ser também intermediário do enol-éter, era de se esperar que os dois apresentassem 

a mesma geometria. Observou-se que o enol-éter terc-butílico (260e) apresentava geometria ~, e 

portanto concluiu-se que o enolato correspondente (25ge) também assumiria tal configuração. 

Foram realizados estudos computacionais com o programa HyperChem com objetivo de comparar 

as energias relativas dos enolatos ~ e É derivados do l3-ceto sulfóxido terc-butílico (256e). Cabe ressaltar 

que o programa HyperChem forneceu, de modo empírico, as energias relativas dos enolatos ~ e É, 

mostrando que os confõrmeros rotacionais do enolato de geometria ~ seriam mais estáveis do que 

quando comparados com o de geometria É. Além disso, o programa nos possibilitou compreender o 

aspecto estereoquímico envolvido na reação de sulfenilação do B-ceto sulfóxido terc-butílico (256e), pois 

mostrou após otimização de geometria, confôrmeros mais estáveis em função dos ângulos torsionais, os 

................. _ .. _ ...... _ ................. __ .......... _ .. - ._-_. 
- 107 -



CAPÍTULO 2.1 - CONCLUSÕES FINAIS 

quais foram convertidos em modelos moleculares tridimensionais, tornando possível visualizar o efeito 

estérico do grupo terc-butila sobre a face do enolato, efeito este que era mais pronunciado no caso do 

enolato de geometria Z. 

Da análise de todos os confôrmeros obtidos do estudo de otimização através do programa 

HyperChem, concluímos que o enolato de geometria ~ apresenta uma seletividade maior, pois em função 

dos dois oxigênios enólico e sulfinílico estarem em posição gauche, o grupo terc-butila posicionaria-se 

sobre uma das faces do enolato de geometria Z, impedindo assim o ataque do agente sulfenilante por 

esta face. Esta posição gauche dos oxigênios no enolato Z também foi observada no caso do (3-ceto 

sulfóxido terc-butílico (256e) através de estudos espectroscópicos realizados por Olivato e col. 111
, no qual 

os autores sugeriram que os grupos 5=0 e C=O assumiriam uma conformação gauche, distantes um do 

outro devido à repulsão eletrônica. Além disso, os autores sugeriram que a conformação do tipo 

"geometria Z" observada também no (3-ceto sulfóxido (256e) seria atribuida a uma interação 

intramolecular forte entre o oxigênio carbonílico e o enxofre sulfinílico. Presume-se que este tipo de 

interação seria muito maior no caso do enolato, e consequentemente a formação do enolato com 

geometria Z seria favorecida. 

Após investigarmos detalhadamente vários modelos moleculares, e conhecendo-se o confôrmero 

preferencial formado em cada tipo de geometria do enolato, poderíamos presumir que, quando a reação 

de sulfenilação do f3-ceto sulfóxido terc-butílico racêmico (256e) era governada pelo enolato de 

geometria Z, esperava-se obter o par enantiomérico CS,SR e CRtSS do produto monossulfenilado (258e), 

o que explicaria a alta diastereosseletivida encontrada nas reações em Fase Homogênea e C.T.F. com 

TEBAC. No caso do controle estereoquímico ocorrer através do enolato de geometria E, esperava-se obter 

a mistura racêmica dos 4 diastereoisômeros possíveis, ou seja, dos pares enantioméricos CS,SR, CRtSS e 

Cs,Ss, CRtSR, ou seja, não haveria diastereosseletividade caso a reação de sulfenilação do (3-ceto 

sulfóxido terc-butílico (256e) fôsse governada através do enolato ~. 

Convém mencionar que, em alguns casos, a configuração absoluta do enxofre sulfinílico inverte 

no produto monossulfenilado obtido de alguns (3-ceto sulfóxidos em função da prioridade dos grupos 

assim obtidos (vide Esquema 112, pãg.88). 

, ~e 

O __ y···· .. ~<Me 
-OMe 

H 

25ge - Ss 

, ~e 

O __ y··· .. ,~Me 
OMe 

• 
MeS0 2SMe 

258e - CS,SR 

Enolato Z do (3-ceto sulfóxido terc
butílico (25ge), configuração ~no 
sulfóxido. 

Inversão da configuração absoluta 
do enxofre sulfinílico após reação 
de sulfenilação 
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Isto por E!xemplo não acontecê na sulfenilação doS-ceto sulfóxiqo metílico (256a) (vide Figura 

28, pág.l06), onde a configuração absoluta do enxofre sulfinílico do produto monossulfenilado é a 

mE!sma que do l3-ceto sulfóxido .de partida. 

MeS0 2SMe 
;;. 

0 ...... CH
3 

o O 

on:.

. . . .. . . . ~ I " ... Me 

'" SMe 

CFPS A 

Enolato Z do L'l-ceto sulfóxido 
metílico (259a), configuração 
R no sulfóxido. 

Não há inversão da 
configuração absoluta do 
enxofre sulfinflico após 
reação de sulfenilação 

Após elucidarmos o aspecto esteroquímico envolvido nas reações de sulfenilação do j3-deto 

sulfóxido terc-butílico (256e), passamos a investigar as reações de sulfenilação pelo método de Catálise 

de Transferência de Fase empregando-se porém um catalisador quirálico. ° emprego do método de 

Catálise com catalisador quirálico pelo grupo de B.Wladislaw104 mostrou boa estereosseletividade nas 

reações de sulfenilação dos S-ceto sulfóxidos alquil-sulfiníliCOs (251a e 251b) (vide Tabela 11, pág.92) 

(relação dlastereomérica = 4:1). Nesta ocasião os autores sugeriram um modelo de associação entre o 

cataJisador quirálico e o enolato do j3-ceto sulfóxido, no qual interações eletrônicas existentes seriam 

responsáveis pela formação deste "par-íntimO", tais como, ponte de hidrogêniO entre a hidrpxila do 

cataJisador e o oxigênio enólico, einteração1t-1t entre a anel. feníli.co ligado à carbonila do S-ceta 

sulfóxido e um dos anéis aromáticos do. catalisador. 

Com base neste tipo de modelo, achava-se que a introdução de um outro anel aromático no a
ceto sulfóxido poderia aumentar este tipo de interação com O catalisador quirálico,e por conseguinte 

aumentar a estereosseletividade da reação. Sendo aSSim, nesta série de /3-ceto sulfóxidos por nós 

investigados vários derivados fenilsulfinílicos substituídos (256g-k) foram utilizados. 

Antes de se iniciar os testes de. sulfenilação destes S-ceto sulfóxidos aril-sulfinílicos observou-se 

que o procedimento adotado peío grupo de B.Wladislaw104 não era reprodutível, ou seja, ao repetirmos á 

reação de sulfenilação do j3-ceto sulfóxido metil-sulfinílico (251a), não obteve-se a relação 

diastereomérica. esperada de 4:1 (vide Tabel.a 11, pág.92). 

Sendo assim, foi dado início a uma intensa investigação afim de se estabelecer condições 

experimentais mais rígidas para se garantir a reprodutibilidade da reação, além da otimização dos 

rendimentos. Inúmeros testes foram realizados variando-se por exemplo o tipo de c:.arbonato de potássio, 

as proporções do mesmo, o tempo reacional, o tipo de .agitação, tipo de solvente,e testes de adição de 

água ao meio reacional, visto que alguns exemplos na literatura mostravam que o processo cinético 

poderia ser influenciado pela presença de traços de água no meio reacional. 
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o gráfico abaixo representa alguns testes realizados no qual é possível visualizar as diferenças 

bem como a faixa dos rendimentos obtidos em função do tipo de experimento empregado. 

o Tempo reacional 

• Tipo de carbonato/proporções 

Tipo de solvente 

O Presença de água no meio reacional 

Após inúmeros testes chegou-se a um procedimento no qual . era possível obter a relação 

diastereomérica esperada de 4: 1, bem como reproduzir o rendimento da reação de sulfenilação do [3-ceto 

sulfóxido metílico (256a). A chave para assegurar tal reprodutibilidade era o emprego de reagentes e 

solventes extremamente anidros, pois chegou-se a conclusão que a falta de seletividade da reação era 

consequência da falta de uma interação mais eficiente do tipo "par-íntimo" entre o substrato e o 

catalisador quirálico. A solvatação do substrato causava a falta deste tipo de interação e 

consequentemente o catalisador quirálico atuava como um simples catalisador de transferência, o que 

explicava o aumento do rendimento em função de alguns testes de adição de água ao meio reacional 

(vide Tabela 14, pág.97), na qual a reação ocorria através da fase tJmega conforme relatos de Sassom e 

Bilman117 (vide Esquema 115, pág.95). 

Após garantirmos a seletividade das reações de sulfenilação com o emprego de QUIBEC, 

realizamos a investigação para uma série maior de [3-ceto sulfóxidos. Entretanto, o emprego de [3-ceto 

sulfóxidos alquil- (256c,d) e aril-sulfinílicos (256g-k) pelo método de C.T.F. com QUIBEC forneceram 

produtos monossulfenilados com ausência total de diastereosseletividade. 

Presumimos que na maioria das reações de sulfenilação dos [3-ceto sulfóxidos alquil- (256c,d) e 

aril-sulfinílicos (256 g-k) com o emprego de QUIBEC, a falta de diastereosseletividade seria provocada 

pelo efeito estérico exercido pelo grupo ligado à sulfinila. Este efeito foi observado tanto nas reações de 

sulfenilação do [3- ceto sulfóxido fenil-sulfinílico (256g) (vide Tabela 18, pág.103) quanto nas reações de 

sulfenilação com QUIBEC dos [3-ceto sulfóxidos etil- (256c) e i-propil-sulfinílicos (256d) (vide Tabela 17, 

pág.102). 

Nas reações de sulfenilação de [3-ceto sulfóxidos em C.T.F., dois processos paralelos causados 

pelo catalisador quirálico são evidenciados, um como mero transportador do enolato da interface para a 

fase orgânica através da atração eletrostática influenciando o rendimento da reação, outro formando 

"par-íntimo" e portanto influenciando o excesso diastereomérico. Tais processos seriam antagõnicos, 

visto que enquanto o primeiro seria favorecido pela presença de pequenas quantidades de água no meio 

reacional, o segundo exigiria condições extremamente anidras. 
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Finalmente são apresentadas evidências que mostram que a falta de reprodutibilidade do excesso 

diastereomérico não é causada por epimerização do produto monossulfenilado, mas pela falta de 

formação do "par-íntimo" entre o substrato e o catalisador quirálico como já havia sido estipulado 

anteriormente nos testes de tentativa de reprodutibilidade do l3-ceto sulfóxido metílico (256a). 

É sugerido que a formação do "par-íntimo" entre o catalisador quirálico e o enolato ocorre através 

da formação de ponte de hidrogênio da qual participam a hidróxila do catalisador, oxigênio enólico e 

oxigênio sulfinílico (vide Tabela 19, pág.105). 

- ------_ ...... _._ .. _--_ ..... _--
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3 CAPÍTULO 3 

3.1 iPlARulE IEXiPlIERKMIE~TAl 

3.1.1 Instrumentos utilizados para análise 

Os espectros de ressonância protônica (RMN1H) foram obtidos utilizando-se os espectrômetros 

Bruker AC-200 (lH a 200 MHz), e empregando-se tetracloreto de carbono e/ou clorofórmio deuterado 

como solventes, e tetrametilsilano (TMS) como referência interna. Os valores de deslocamentos químicos 

são referidos em unidades (ppm) e as constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). As áreas dos picos 

foram obtidas por integração eletrônica e suas multiplicidades descritas do seguinte modo: 

s - singleto; d - dubleto; t - tripleto; q - quarteto; m - multipleto; ds - duplo singleto; dd -

duplo dubleto; dt - duplo tripleto; dq - duplo quarteto. 

As análise cromatográficas foram realizadas em cromatógrafo Hewlett-Packard modelo 5890A, 

dotado de um coluna Megabore HP-l (0,53 mm - 5,0 m), detector de ionização de chama e nitrogênio 

como gás de arraste. 

A análise de Raio-X foi realizada no difratômetro Enraf-Nonius CAD4 Mach3. A estrutura foi 

resolvida por método direto e refinada por "full-matrix least square on F2 using SHELXL97". Os 

parâmetros atômicos, comprimento da ligação, ângulos de ligação e ângulos de torsão foram depositados 

no Cambridge Crystallographic Data Centre. 

As análises elementares foram efetuadas em um analisador elementar Perkin-Elmer 240-B. 

As massas foram determinadas com o auxílio de uma balança Marte AM 5500, semi-analítica, ou 

de uma Mettler H34, analítica. 

Os pontos de fusão foram determinados utilizando-se um microscópio dotado de bloco de Kofler 

Dynamic Optics AHT. 

Os evaporadores Buchi RE-l11 e Fisatom 550 foram empregados para as evaporações de 

solvente, operando sob pressão reduzida por trompa de água pressurizada, ou por uma bomba de óleo. 

Nas cromatografias líquidas em coluna foram utilizadas gel de síl ica de tamanho de partícula 

60Â (70-230 mesh; Aldrich Chemical Company) . 

Nas cromatografias em camada delgada (TLC) foram utilizadas placas de vidro (2,5 x 7,5 cm) 

analíticas, preparadas com gel de sílica GF254. Nas cromatografias preparativas foram empregadas 

placas de vidro (20 x 20 cm) preparadas com gel de síl ica 60PF254, 60PF254-366 (Merck-Darmstadt). As 

cromatografias analíticas em gel de sílica foram obtidas, na maioria dos casos, por misturas de hexano e 

acetona nas variadas proporções. 

A visualização de substâncias cromatográficas foi feita com lâmpada ultravioleta Mineralight e 

Blackray UVGL-58 (254 e 366 nm) e por exposição a vapores de iodo em câmaras pequenas. 
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3.1.2 Tratamento de Reagentes e Solventes 

3.1.2.1 Acetofenona 

Aacetofenona foi purificada por destilação a pressão ambiente (PE= 194° C; lit.PE=202° C). 

3.1.2.2 Dimetilssulfóxido (DMSO) 

o dimetilssulfóxido foi tratado com NaH sob um leve aquecimento e deixado em repouso por uma 

noite. Em seglJida foi destilado sob nitrogênio a pressão reduzida (PE=56° Cj5 mmHg; Iit12S• PE=75° Cj12 

mmHg; lit. i26 PE=75,6° Cj12 mmHg, 1900 Cj760 mmHg). O destilado foi recolhido num balão, onde 

adicionou-se peneira molecular ativada e manteve-se sob nitrogênio 

3.1.2.3 Benzeno absoluto 

Extraiu-se com ácido sulfúrico concentrado e lavou-se com porções de água. Em seguida, secou

se a fase orgânica com sulfato de sódio. anidro, filtro.u-sea fase inorgânica e destilou-se a pressão 

ambiente sobre sódio metálico (PE=77° C; Iit.125,127 PE=80,10 C). ° destilado foi guardado sobre fios de 

sódio metálico. 

3.1.2.4 diclorometano 

_0 didorometano foi refluxado em pentáxido de fósforo (P20s),destilado e co.locado em peneira 

molecular. 

3.1.2.5 Dimetildis5ulfeto 

° dimetildissulfeto foi inicialmente seco. sobre sulfato de sódio por 2 dias, e posteriormente 

filtrado e destilado a pressão ambiente, sendo guardado em frasco sobre peneiras moleculares 

previamente ativadas a 500° C. (PE=106-108° C; lit.128 PE=108° C~ Iity6 PE=1100 C/760 mmHg, 40° 

Cj12 mmHg). 

3.1.2.6 Dlfenildissulfeto 

Recristalizou-se em hexano a quente fornecendo cristais brancos. 

3.1.2.7 N-bromosuccinimida (NBS) 

Recristalizou-se com água quente fornecendo cristais brancos. 

3.1.2.8 Dimetoxietano (DME) 

Inicialmente o dimetoxietano (DME) foi refluxado sobre hidreto de cálcio, sendo posteriormente 

destilado a pressão ambiente. A fração recolhida foi trÇltada com sódio metálicojbenzofenQna sobre 

----------___ .. _____________________________________________ o .... _. __ ...... ___ ______ _ 
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refluxo.. A co.lo.ração. azul do. so.lvente quando refluxado indica que o. so.lvente enco.ntra-se .anidro_ Lo.go., o 

DME era destilado. sob sódio. metálico./benzofenona em quantidade suficiente para cada reação.. 

3.1.2.9 Preparação do Metanotiossulfonato de Metila (MES02SME) (253) 129 

Em um balão , d~ 1000 mL adaptado. co.m agitado.r mecânico, um condensador de refluxo. e um 

funil de adição, efetuou-se a oxidação de 58,11 g de dimetildissulfeto destilado em 200 mL de ácido. 

acético glacial, adicionando-se lentamente 120 g de peridrol 30%, mantendo-sé a temperatura a 

aproximadamente 60° C em um banho de água, para evitar qUé a reação torna-se vio.lenta (reação 

extremamente exotérmica). Ao término da adição, agitou-se por mais 5 horas e em seguida, evaporou-se 

o solvente, extraiu-se o produto com diclorometano e. lavou-se' a fas.e. orgânica corri água. A fase orgânica 

foi seca com sulfato de sódio e posteriormeAte con'Centrada a vácuo. O óleo resultante foi destilado 

(PE=84-85° C/2,4 mmHg; lit. 130 PE=69-71° C/O,4 mmHg). Obteve-se 43,6 g (54%) de 

metanotiossulfonato de metila (253) com 98% de pureza cromatográfica. 
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3.1.3 Procedimentos Gerais 

3.1.3.1 Métodos Gerais para obtenção de 8-ceto sulfóxidos 

3.1.3.1.1 Preparação de o.-bromoacetofenonas (254) através da bromação de acetofenonas 

3.1.3. 1.1.1 E d " d ' . L' L L 145 mpregan o-se aCI o acetlco g aCIa como so vente 

Em um balão tritubulado adaptado com agitador magnético, funil de adição, termômetro, 

condensador de refluxo protegido com tubo secante contendo cloreto de cálcio, adicionam-se a 

acetofenona e o ácido acético glacial. Em seguida, inicia-se a adição de bromo (100% em moi) sob 

intensa agitação, mantendo-se a temperatura do meio reacional abaixo de 30°C. Ao final da adição, 

verte-se a solução num recipiente contendo água gelada. O sólido formado é recristalizado de 

etanol/água. 

3. 1.3.1.1.2 Empregando-se éter etílico absoLuto como soLvente 131.132 

Em um balão tritubulado adaptado com agitador magnético, funil de adição, termômetro, 

condensador de refluxo protegido com tubo secante contendo cloreto de cálcio, adicionam-se a 

acetofenona e o éter etílico absoluto. Em seguida, adiciona-se o bromo (100% em moi) sob intensa 

agitação e a temperatura ambiente. Ao final da adição de bromo, dilui-se o meio reacional em água e 

separa-se a fase orgânica. A fase aquosa é extraida novamente com éter. O extrato etéreo resultante é 

neutralizado com solução de bicarbonato de sódio e seco com sulfato de sódio anidro. Em seguida, 

concentra-se o produto a vácuo, e o sólido resultante é recristalizado de etanol/água. 

3.1.3.1.2 Preparação de j3-cetotioéteres (255) através da tiolação de o.-bromoacetofenonas 

(254) 

3.1.3.1.2.1 Empregando-se mercapteto de sódio 133 

Em um balão tritubulado adaptado com agitador magnético, funil de adição, termômetro, 

condensador de refluxo protegido com tubo secante contendo cloreto de cálcio, à uma solução de 0.

bromoacetofenona (254) em etanol absoluto é ad icionado lentamente, sob intensa agitação e a 

temperatura ambiente, uma solução de mercapteto de sódio, obtida previamente através da reação de 

sódio metálico (100% em moi), etanol absolulto e a correspondente mercaptana (110% em moi). Ao 

término da adição, agita -se por mais duas horas e ao final, evapora-se o solvente a vácuo. Em seguida, o 

produto é diluído em água e extraído com diclorometano. A fase orgânica é seca com sulfato de magnésio 

anidro, e posteriormente concentrada a vácuo. 

. ..... __ .. -......... _ --------
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3.1.3_1_2.2 Empregando-se Aliquat 336 coma catalisador 134 

Em um balão tritubulado adaptado com agitador mecânico, e um tubo secante contendo cloreto 

de cálciO, adicionam-se a a-bromoacetofenona (254), tolueno, carbonato de potássio anldro (100% em 

moi), Aliquat 336 (100% em moi), e a correspondente mercaptana. Após duas a quatro horas sob 

intensa agitação a ternperatura ambiente, filtra-se e lava-se a fase inorgânica com diclorometano. O 

produto após ser concentrado a vácuo é previamente purificado através de uma coluna cromatográfica, 

empregando-se uma mistura de hexanojacetona (6:4) como eluente. O sólido resultante é recristalizado 

de etanoljágua. 

3.1.3.1.3 Preparação de ~-ceto sulfóXidos (256) a partir da oxidação de ~etotioéteres (255) 

3.1.3.1.3.1 Empregando-se peridrol30% como agente oxidante 135 

Em um balão tritubulado adaptado com agitador magnético, funil de adição, termômetro, 

condensador de refluxo protegido corn tubo secante contendo cloreto de cálcio, e um banho d'água a 

temperatura ambiente, à urna solução do correspondente ~-cetotioéter (255) em ácido acético glacial, 

adiciona-se lentamente o peridrol 30% (110% em rnol), tomando-se o cuidado de não deixar a 

temperatura do meio reacíOnal exceder os 30°C. Após três a quatro horas sob constante agitação, caso 

se verifique através de TLC que o produto de partida não fora totalmente consumido,adiciona-se 

portanto um pequeno excesso de peridrol 30% à reação. Ao final da reação, dilui-se o meio reacional em 

água gelada, e após repouso em geladeira por 1-2 noites, o sólido formado é filtrado rapidamente, e em 

seguida recristalizado deetanoljágua. 

Uma outra opção de isolamento do produto, consiste na extração Com diclorornetano da mistura 

reacional. A fase orgânica é lavada algumas Vezes corn água, e por fim, com solução saturada de cloreto 

de sódio. A fase orgânica é seca com sulfato de sódio anidro e posteriormente concentrada a vácuo. O 

sólido formado é macerado com um pouco de éter etílico absoluto a frio (banho de gelo seco e acetona), 

e filtrado rapidamente. 

3.1.3.1.3.2 Empregando-se metaperiodato de sódio como agente oxidante 136 

Em um balão monotubuladoadaptado com agitação magnética, adicionam-se o correspondente 

~--cetotioéter (255), metanol, água e metaperiodato de sódio (100% em moi). Após cerca de 16 horas de 

agitação constante à temperatura ambiente, filtra~se a fase inorgânica e lava-se O sólido com 

diclorometano. O filtrado é concentrado a vácuo sem utilizar aquecimento, e o produto é extraído com 

diclorometano. Seca-se a fase orgânica com sulfato de sódio anidro, e após evaporação do solvente a 

vácuo sem aquecer, obtém-se um óleo que cristaliza-se após algum tempo em repouso na geladeira. 

Este sólido é macerado com um pouco de éter etílico absoluto empregando-se um banho de gelo e 

acetona, e filtrado rapidamente a frio. 

---_._ ... _ .. _-_. ----_._._._---------
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3.1.3.2 Métodos Gerais de Reações de Sulfenilação de B-ceto sulfóxidos 

3.1.3.2.1 Empregando-se o método de Fase Homogênea 137a 

Em um balão tritubulado adaptado com agitação magnética, septos de borracha e agulhas que 

permitam a entrada e saída de nitrogênio através de um borbulhador, adicionam-se o hidreto de sódio 

50%, e através de uma seringa, adiciona-se dimetilssulfóxido anidro (DMSO) mantendo-se um fluxo 

constante de nitrogênio sobre a atmosfera do meio reacional. Após 15 minutos sob agitação, adiciona-se 

através de seringa uma solução previamente preparada do correspondente l3-ceto sulfóxido (256) 

dissolvido em DMSO anidro. Agita -se a mistura reacional por aproximadamente 30 minutos à 

temperatura ambiente e sob atmosfera inerte, e em seguida, adiciona-se através de uma seringa uma 

solução previamente preparada de metanotiossulfonato de metila (253) dissolvida em DMSO anidro. Após 

duas a três horas sob agitação constante e sob atmosfera inerte, verte-se a mistura reacional em uma 

solução aquosa saturada de cloreto de amônio. Extrai-se o produto com diclorometano, e lava-se a fase 

orgânica com água, e posteriormente com solução saturada de cloreto de sódio. Seca-se a fase orgânica 

com sulfato de sódio anidro, e evapora-se o solvente a vácuo sem utilizar aquecimento. O produto obtido 

é purificado através de uma coluna cromatográfica, empregando-se inicialmente hexano puro como 

eluente, aumentando-se gradualmente a polaridade do eluente, adicionando-se acetona até obter uma 

mistura de hexanojacetona (8:2). 

3.1.3.2.2 Empregando-se o método de catálise de transferência de fase (SÓlido/líquido) 137b 

3.1.3.2.2.1 Com catalisador não-quirálico (TEBAC) 

Em um balão tritubulado equipado com agitador mecânico adicionam-se os reagentes na seguinte 

ordem : 1) l3-ceto sulfóxido (256), 2) carbonato de potássio anidro (200% em moi), 3) cloreto de 

trietilbenzilamônio (TEBAC) (10% em moi), 4) mistura de diclorometano/benzeno (1:1), 5) 

metanotiossulfonato de metila (253) (110% em moi). Inicia-se uma agitação vigorosa a temperatura 

ambiente e após duas horas de reação, dilui-se o meio reacional com diclorometano e filtra-se a fase 

inorgânica, lavando-a posteriormente com diclorometano. Evapora-se o solvente a vácuo sem utilizar 

aquecimento, e purifica-se o óleo resultante através de uma coluna cromatográfica, empregando-se 

inicialmente hexano puro como eluente, e aumentando-se gradualmente a polaridade através da adição 

de acetona até se obter uma mistura de hexanojacetona (8:2). 

3.1.3.2.2.2 Com catalisado r quirálico (QUlBEC) 

Em um balão tritubulado equipado com agitador mecânico adicionam-se os reagentes na seguinte 

ordem : 1) l3-ceto sulfóxido (256) (extremamente seco), 2) carbonato de potássio anidro (200% em 

moi), 3) cloreto de N-benzilquinínio (QUIBEC) (10% em moi), 4) benzeno absoluto, 5) 

metanotiossulfonato de metila (253) (110% em moi). Inicia-se uma agitação vigorosa a temperatura 

ambiente e após duas horas de reação, dilui-se o meio reacional com diclorometano e filtra-se a fase 
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inorgâniCa, lavando-a posteriormente com diclorometano. Após evaporar o solvente a vácuo sem utilizar 

aquecimento, purifica-se o produto monossulfenilado obtido da reação através de uma coluna 

cromatográfica, empregando-se inicialmente hexano puro como eluente, e aumentando-se gradualmente 

a polaridade através da adição de acetona até se obter uma mistura de hexanojacetona (8:2). 

3.1.3.3 Método geral dealguilação de 6-ceto sulfóxidos 

3.1.3.3.1 Reação de captura de .enolato através do emprego do método extrativo íon-par 138 

Em um balão adaptado com agitador magnético contendo o j3-ceto sulfóxido (256), diclorometano 

e iodeto de iso-propila (200% em moi), adiciona-se rapidamente sob agitação, uma solução previamente 

preparada de hidróxido de sódio (200% em moi), hidrogenossulfato de tetrabutilamônio (100% em moi) , 
e água. Após 24 horas sob constante agitação, separa-se as fases e adiciona-se à fase orgânica um 

pouco de éter etílico até obter um sólido branco. Filtra-se o sólido branco inorgânico formado, e 

concentra-se o filtrado a vácuo sem utilizar aquecimento. O produto alquilado é purificado através de 

uma coluna cromatográfica utilizando~se como eluente uma mistura de hexanojéter etílico 3:7. 

3.1.3.3.2 Reação de alquilação através do método de catálise de transferência de fase 

Em um balão tritubulado equipado com agitador mecânico adicionam-se os reagentes na seguinte 

ordem ·: 1) j3-ceto sulfóxido (256) (extremamente seco), 2) a base (anidro) (carbonato de potássio ou 

KOHjK2C03 (1:1)) (200% em moi), 3) cloreto de N-benzilquinínio CQUIBEC) (10% em moi), 4) 

benzenojdiclorometano (1: 1) , 5) agente alquilante (110% em moi). Inicia-se uma agitação vigorosa a 

temperatura ambiente e após 2-24 horas de reação, dilui-se o meio reacional com diclorometano e 

filtra-se a fase inorgânica, lavando-a posteriormente com diclorometano. Após evaporar o solvente a 

vácuo sem utilizar aquecimento, purifica-se·o produto alquilado obtido da reação, através de uma coluna 

cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2). 

3.1.4 Preparação de B-çeto sulfóxidos 

3.1.4.1 A-metilsulfinil acetofenona (251 A,256A) 

3.1.4.1.1 Obtenção da a,-bromoacetofenona (254a) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.1.1, pg.115), fizeram-se reagir a acetofenona 

(5,87 g; 49,2 mmols) dissolvida em ácido acético glacial (20 mL), e bromo (2,5 mL; 49,2 mmols). O 

sólido formado após adição de água gelada é recristalizado de etanoljágua, obtendo-se 5,3g (54,6%) de 

um sólido branco na forma de placas (PF=48-49° C; lity9 PF =500 C), o qual mostrou se tratar da a,

bromoacetofenona (254a) . 

....... __ ._-_ ......................... _ .. _ ... __ ._- ........ _-_ .. __ .. _ ........ , ...... , ... _ ............. __ ..... _._ .. _- ..................... _ .. _.. . .... __ ..... __ . __ ._-_ ... __ ... _ .... . 

- 118 -



CAPÍTULO 3.1 - PARTE EXPERIMENTAL 

3.1.4.1.2 Obtenção da a-metiltio acetofenona (255a) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap. 3.1.3.1.2.1, pg.115), fizeram-se reagir a a

bromoacetofenona (254a) (20 g; 0,1 moi) dissolvida em etanol absoluto (40 mL), e uma solução de 

metilmercapteto de sódio obtida previamente através da reação entre sódio metálico (2,31 g; 0,1 at-g), 

etanol absoluto (40 mL) e metilmercaptana (4,83 g; 0,1 moi). Obteve-se um óleo alaranjado de 98% de 

pureza cromatográfica que, purificado através de destilação a pressão reduzida (PE = 112-114° 

C/0,6mmHg; lit.14o PE = 80° C/0,05 orr), forneceu 12,5 9 (74,8%) de um líquido levemente amarelado, o 

qual mostrou se tratar da O)-metiltio acetofenona (255a). 

3.1.4.1.3 Obtenção da a-metilsulfinil acetofenona (251a,256a) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.3.1, pg. 116), fizeram-se reagir a O)-metiltio 

acetofenona (255a) (17,1 g; 0,103 moi), dissolvida em ácido acético glacial (23,5 mL, 0,411 moi), e 

peridrol 30% (10,5 mL; 0,105 moi). O sólido formado após adição de água foi macerado em éter etílico à 

baixa temperatura, obtendo-se 13,3 g (70,9%) de um sólido branco (PF = 84-85° C; lit. 139 PF=85-86° C/ 

lit. 141 PF=84° C, lit. 139 PF=85-86° C), o qual mostrou se tratar da O)-metilsulfinil acetofenona 

(251a,256a). 

3.1.4.2 a-metilsulfinil p-metil-acetofenona (251e,256e) 

3.1.4.2.1 Obtenção da a-bromo p-metil-acetofenona (254 b) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.1.1, pg.115), fizeram-se reagir a p-metil

acetofenona (6,29 g; 47 mmols) dissolvida em ácido acético glacial (20 mL), e bromo (2,4 mL; 47 

mmols). O sólido formado após adição de água gelada é recristalizado de etanol/água, obtendo-se 7,64 g 

(76%) de um sólido branco na forma de placas (PF = 50-52° C; Iit.142a.143 PF = 45-49° C), o qual mostrou 

se tratar da a-bromo p-metil-acetofenona (254b) 

3.1.4.2.2 Obtenção da a-metiltio p-metil-acetofenona (255b) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap. 3.1.3.1.2.1, pg.115), fizeram-se reagir a a-bromo p

metil-acetofenona (254b) (19,3 g; 91 mmols) dissolvida em etanol absoluto (35 mL), e uma solução de 

metilmercapteto de sódio obtida previamente através da reação entre sódio metálico (2,08g; 91 mat-g), 

etanol absoluto (35 mL) e metilmercaptana (4,28g; 91 mmols). Obteve-se um óleo alaranjado que, 

purificado através de destilação a pressão reduzida (PE = 104° C/ 0,15mmHg; lit. PE144 = 120-

125°/2mmHg), forneceu 6,17 9 (40,5%) de um óleo amarelado, o qual mostrou se tratar da O)-metiltio p

metil-acetofenona (255b). 

3.1.4.2.3 Obtenção da a-metilsulfinil p-metil-acetofenona (251b,256b) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.3.1, pg. 116), fizeram-se reagir a O)-metiltio p

metil-acetofenona (255b) (6,1 g; 36 mmols), dissolvida em ácido acético glacial (8,2 mL, 144 mmols), e 
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peridrol 30% (4,42 mL; 39 mmols). O sólido formado após adição de água foi macerado em éter etílico à 

baixa temperatura, obtendo-se 5,2 9 (78% ) de um sólido branco CPF = 106-108° C; lit. PF139 = 106-10r 

C), o qual mostrou se tratar da w-metilsulfinil p-metil -acetofenona (251b,256b). 

3.1.4.3 a-etilsulfinil aeetofenona (256C) 

3.1.4.3.1 Obtenção da a-etiltio aeetofenona (255e) 

Seguindo-se o procedimento geral (3.1.3.1.2.1, pg.115), fizeram-se reagir a 

a-bromoacetofenona (254a) (6,0 g; 30,15 mmols) dissolvida em etanol absoJuto (12 mL), e uma solução 

de metilmercapteto de sódio obtida previamente através da reação entre sódio metálico (0,69 g; 30,15 

mat-g), etanol absoluto (12 mL) e metilmercaptana (2,06 g; 33,16 mmols). Obteve-se um óleo 

alaranjado que, purificado através de destilação a pressão reduzida (PE =76-78° Cf 0,05 mmHg; lit. PE 

= 96-98° Cf 0,2 mmHg), forneceu 3,6 9 (66%) de um óleo levemente amarelado, o qual mostrou se 

tratar da w-etiltio acetofenona (255c). 

3.1.4.3.2 Obtenção da a-etilsulfinil acetofenona (256e) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.3.2, pg.116), fizeram-se reagir a úl-etiltio 

acetofenona (255c) (3,6 g; 20 mmols) dissolvida em metanol (176 mL), água (21 mL) e o metaperiodato 

de sódio (4,28 g; 20 mmols). Obteve-se como produto um óleo levemente amarelado que cristalizou-se 

após algum tempo em repouso na geladeira. O sólido após purificação através de maceração com um 

pouca de éter etílico à baixa temperatura, forneceu 3,43 g (87%) de um sólido branco levemente 

amarelado (PF = 86-$8° C; lit. 145pF = 74-85Q C), o qual mostrou se tratar da úl-etilsulfinil acetofenona 

(256c), também caracterizada por RMN1H. 

f h O 

,() ~l 
f h d ~ a 

b 

C256g 

RMN 1H (8(pDm),CDCl3ITMS) (300MHz): 

(a) 1,38-1,43 (t,3H) (CHrCHrSO) 
(b) 2,78-2,90 (m,lH) (CH3-CHz-SO) 
(c) 2,93-3,05 (m,lH) (CHrCHz-SO) 
(d) 4,27 (d,lH,J=14,18Hz) (CO-CHz-SO) 
(e) 4,43 (d,lH,J=14,18Hz) (CO-CHz-SO) 
(f) 7,49-7,54 (m,2H) (Ph-CO-CHz) 
(g) 7,62-7,64 (m,lH) (Ph-CO-CHz) 
(h) 7,97-8,01 (m,2H) (Ph-CO-CHz)á 

3.1.4.4 a-isopropilsulfinil acetofenona (2560) 

3.1.4.4.1 obtenção da a-isopropiltio aeetofenona (255d) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap. 3.1.3.1.2.1, pg.115), fizeram-se reagir a 

a-bromoacetofenona (254a) (8 g; 40,2 mmols) dissolvida em metanol absoluto (16 mL), e uma solução 

de metilmercapteto de sódio obtida previamente através da reação entre sódio metálico (0,92 g; 40,2 
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mat-g), metanol absoluto (16 mL) e iso-propilmercaptana (3,36 g; 44,1 mmols). Obteve-se um óleo 

amarelado que, purificado através de destilação a pressão reduzida (PE = 78-80° Cf 0,1 mmHg), 

forneceu 5,50 9 (70,3%) de um óleo levemente amarelado, o qual mostrou se tratar da w-isopropiltio 

acetofenona (255d) caracterizada através de RMN1H. 

o 

( ) ~f-a 
a 

d 

(255dl 

RMN1HCõCppm),CDCl3/TMS) (200MHz): 

(a) 1,280 (d, J=6,62 Hz, 6H) (CHrCH-SO) 
(b) 2,987 (hept, J=5,88 Hz, iH) (CHrCH-SO) 
(c) 3,832 (s, 2H) (CO-CH2-SO) 
(d) 7,429-7,613 (m, 3H) (C6Hs-CO-CH) 
(e) 7,962-7,999 (m, 2H) (C6HçCO-CH) 

3.1.4.4.2 obtenção da a-isopropilsulfinil acetofenona (256d) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.3.2, pg. 116), fizeram-se reagir a w-isopropiltio 

acetofenona (255d) (5,5 g; 28,3 mmols) dissolvida em metanol (250 mL), água (29 mL) e o 

metaperiodato de sódio (6,07 g; 28,3 mmols). Obteve-se como produto um óleo levemente amarelado 

que, após 3 purificações por coluna cromatográfica empregando-se uma mistura de hexano/acetona 

(7:3) como eluente, isolou-se 1,04 9 (17,5%) de um óleo levemente amarelado, o qual mostrou se tratar 

da w-isopropilsulfinil acetofenona (256d) caracterizada por RMN1H e análise elementar, e que se 

decompõe rapidamente a temperatura ambiente. 

f 9 O 

,( ) d~~ 
f 9 a 

b 

(256dl 

RMN1HCõCppm),CDCh/TMS) (200MHz): 

(a) 1,325 (d, J=2,2 Hz, 3H) (CH 3-CH-SO) 
(b) 1,358 (d, J=2,2 Hz, 3H) (CH3-CH-SO) 
(c) 3,013 (hept, J=6,62Hz, lH) (CHrCH-SO) 
(d) 4,220 (d, J=13,96Hz, lH) (CO-CH-SO) 
(e) 4,341 (d, J=13,96Hz, lH) (CO-CH-SO) 
(f) 7,448-7,654 (m, 3H) (C6Hs-CO-CH) 
(g) 7,966-8,006 (m, 2H) (C6Hs-CO-CH) 

Análise elementar %C(teórico) = 62,83 

%C(obtido) = 62,10 

dC = 7,29/1000 

%C(teórico) = 6,71 

%H(obtido) = 6,70 

dH = 0,1/1000 

3.1.4.5 a-terc-butilsulfinil acelofenona (256E) 

3.1.4.5.1 obtenção da a-terc-butiltio acetofenona (255e) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap. 3.1.3.1.2.1, pg.115), fizeram-se reagir a 

a-bromoacetofenona (254a) (3,5 g; 17,6 mmols) dissolvida em etanol absoluto (7,5 mL), e uma solução 

de terc-butilmercapteto de sódio obtida previamente através da reação entre sódio metálico (O,41g; 17,6 

mat-g), metanol absoluto (7,5 mL) e terc-butilmercaptana (1,75 g; 19 mmols). Obteve-se' um óleo 

..... ____ ..................... --_ .......... _ ... _--_ .. __ ........... _ ..... __ ._-- --_ ... _ ....... - __ o 
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alaranjado que foi purificado inicialmente através de destilação a pressão reduzida (PE = 92-93° C/ 0,15 

mmHg; lit140
. PE = 100° C/ 0,05 torr), e em seguida através de uma coluna cromatográfica, na qual 

empregou-se hexano puro como eluente e aumentou-se gradualmente a polaridade com a ad ição de 

acetona até obter uma mistura de hexano/acetona (8:2) . O produto puro forneceu 3,66 g (90%) de um 

óleo incolor, o qual mostrou se tratar da ro-terc-buti lt.iú atetofenona (255e) caracterizada através de 

RMN1H e análise elementar. 

Q4
0 

cl ·~. · . bSJ. 
c ~ /,,-a 

c d a 

(255e) 

RMN1H(ôCoom),CDCI3fTMS) (200MHz) : 

Ca) 1,34 (s,9H) «CH3h-S-CH2) 

(b) 3,82 (s,2H) (CO-CH2-SO) 
(c) 7,39-7,50 (m,3H) (C6Hs-CO-CH) 
(d) 7,92-7,96 (rn,2H) (C6Hs-CO-CH) 

Análise elementar %C(teórico) = 69,74 

%C( obtido) = 69,72 

~C = 0,2/1000 

%C(teórico) = 5,46 

%H(obtido)= 5,41 

~H = 0,5/1000 

3.1.4.5.2 obtenção da CL'-terc-butilsulfinil acetofenona (256e) 

_-Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.3.2, pg. 116), fizeram-se reagir a o>-terc-butiltio 

acetofenona (255e) (1,87 g; 8,98 mmols) dissolvida em metanol (80 mL), água (9 mL) e o 

metaperiodato de sódio (1,92 g; 8,98 mmols). Obteve-se como produto um óleo levemente amarelado 

que cristalizou"se após algum tempo em repouso na geladeira. Este sólido foi lavado com n-hexano, 

obtendo-se 2,01 9 (81%) de um sólido branco (PF = 64-67° C), o qual mostrou se tratar da o>-terc

butilsulfinil acetofenona (256e) caracterizada por RMN1H e análise elementar, e que se decompõe à 

temperatura ambiente. 

~
o O 

11 a 

d . ~ - s 
,I"",. b,~~. 

d 

(256e) 

RMN1H (õ(ppm),CDCI3fTMS) C200MHz): 

(a) 1,33 (s,9H) «CH3h-S-CH2) 

(b) 3,996 (d, J=18,9Hz, lH) (CQ-CH2-SO) 
(c) 4,202 (d, J=18,9Hz, lH) (CQ-CHrSQ) 
(d) 7,45-7,59 (m,3H) (4Hs-CO-CH) 
(e) 7,99-8,02 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

Análise elementar 9/oC(teórico) = 64,26 

%C(obtido) = 64,09 

ôC = 1,7/1000 

%C(teórico) = 7,19 

%H( obtido) = 7,08 

~H = 1,1/1000 
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3.1.4.6 a- benzilsulfinil acetofenona (256F) 

3 .1.4.6.1 Obtenção da a-benziltio acetofenona (255f) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3 .1.3.1.2.2, pg. 116), fizeram-se reagir a 

a-bromoacetofenona (254a) (2,0 g; 10 mmols), carbonato de potássio (1,5 g; 11 mmols) , 

benzilmercaptana (1,25 g; 10 mmols), Aliquat 336 (4,4 mg; 10 mmols), dissolvidos em tolueno (5 ml) . 

O produto bruto obtido foi purificado através de uma coluna cromatográfica, empregando-se inicialmente 

hexano puro como eluente, e aumentando gradualmente a polaridade através da adição de acetona até 

se obter uma mistura de hexano/acetona (8:2). Obteve-se 1,32 g (55%) de um sólido branco CPF = 80-

84° C), o qual mostrou se tratar da ro-benziltio acetofenona (255f), caracterizada por RMN1H e análise 

elementar. 

,+.sA CVd b 

RMN1H(ô(ppm),CDCI:dTMS) (200MHz): 

(a) 3,64 (s,2H) (C6Hs-CH2-S) 
(b) 3,74 (s,2H) (CO-CH2-SO) 
(c) 7,25-7,56 (m,8H) (C6Hs-CO-CH e (C6Hs-CHrS) 
(d) 7,91-7,94 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

c 

(255fl 

Análise elementar %C(teórico) = 74,35 

%C(obtido) = 74,48 

IlC = 1,3/1000 

%H(teórico) = 5,82 

%C(obtido) = 5,80 

IlH = 0,2/1000 

3.1.4.6.2 Obtenção da a-benzilsulfinil acetofenona (256f) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap,3,1.3,1.3,1, pg, 116), fizeram-se reagir a ro-benziltio 

acetofenona (255f) (1,5 g; 6,2 mmols), dissolvida em ácido acético glacial (1,5 ml), e peridrol 30% 

(0,69 ml; 6,75 mmols). O sólido formado após adição de água foi recristalizado de etanol, obtendo-se 

1,43 g (84%) de um sólido branco (PF = 131-133° C), o qual mostrou se tratar da ro-metilsulfinil 

acetofenona (256f), caracterizada através de RMN1H e análise elementar. 

o O ~ 
bCf':C M~ I a a 
b ~ c b 

(256fl 

RMN1H(Mppm),CDCI:;IfIMS) (200MHz): 

(a) 4,02-4,32 (m,4H) (C6Hs-CH2-S e CO-CH2-SO) 
(b) 7,44-7,65 (m,8H) (C6Hs-CO-CH e (C6Hs-CH2-S) 
(c) 7,88-7,92 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

Análise elementar %C(teórico) = 69,74 

%C(obtido) = 69,61 

.6C = 1,3/1000 

%C(teórico) = 5,46 

%H(obtido) = 5,49 

.6H = 0,3/1000 

~._ .. _---- -_. __ ....... _ .... _ .. __ ...... _---------_ .. _.-_ ........ _ ... _--------_ ... _ .. __ .. ------_._-----_. 
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CAPÍTULO 3.1 - PARTE EXPERIMENTAL 

3.1.4.7 a-fenilsulfinil acetofenona (256G) 

3.1.4.7.1 Obtenção da a-feniltio acetofenona (255g) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.2.2, pg.116), fizeram-se reagir a 

a-bromoacetofenona (254a) (5,43 g; 27 mmols), carbonato de potássio (3,72 g; 27 mmols), tiofenol 

(2,81 mL; 27,5 mmols), Aliquat 336 (10,91 mg;25 mmols), dissolvidos em tolueno (5 mL). Obteve-se 

como produto um óleo alaranjado que foi cristalizado de etanol. O sólido obtido foi dissolvido em acetona 

e filtrado em uma coluna de sílica, empregando-se uma mistura de hexanojacetona (6:4) como eluente. 

O produto purificado forneceu 3,84 g (61,6%) de um sólido branco (PF = 52-53° C; Iit.140 PF = 49° C), o 

qual mostrou se tratar da ro-feniltio acetofenona (255g) caracterizada por RMN1H. 

o 

~SD 
b b 

(255 g} 

RMN1H(o(ppm),CDCh/TMS) (200MHz): 

(a) 4,0 (s,2H) (CO-CH2-S) 
(b) 7,0-7,9 (m,10H) (C6Hs-CO-CH e C6Hs-S-CH 2 ) 

3.1.4.7.2 obtenção da a-fenilsulfinil acetofenona (256g) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.3.1, pg.116), fizeram-se reagir a ú)-feniftio 

acetofenona (255g) (2,71 g; 12 mmols), dissolvida em ácido acético glacial (15 mL, *** mmols), e 

peridrol 30% (3,60 mL; 32 mmols). Após verter o meio reacional em água gelada, o óleo resultante 

cristaliza-se após repouso à baixa temperatura. O sólido recristalizado de etanol forneceu 2,65 g (91,7%) 

de um cristais na forma de agulhas brancas (PF=77-78° C; lit.146 PF=79-800 C), o qual mostrou se tratar 

da ú)-fetilsulfinil acetofenona (256g), também caracterizada através de RMN1H. 

o O 

~MD 
b b 

(256 g} 

RMN1H(o(ppm) ,CDChLTI§l (200MHz): 

(a) 4,174 (d,J=13,48 Hz,1H) (CO-CH2-SO) 
(b) 4,449 (d,J=13,42 Hz,1H) (CO-CH2-SO) 
(c) 7,24-7,90 (m,10H) (C6Hç CO- e C6Hs-SO-) 

............ _ ... _ ............. _ .. __ ............ ........... _ ........ _-_._--_._ .. _ .. _ .. - ........ _ ..... _._. __ . __ . __ .. _ .. _--_._ .... _ .. _._-----_._ .. _._ .... _--_._-----_.-
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3.1.4.8 a-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256H) 

3.1.4.8.1 Obtenção da a-feniltio p-metil-acetofenona (2SSh) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.2.2, pg. 116), fizeram-se reagir a a-bromo p

metil-acetofenona (254b) (4,74 g; 22,5 mmols), carbonato de potássio (3,13 g; 22,7 mmols), tiofenol 

(2,30 ml; 22,5 mmols), Aliquat 336 (9 mg; 22,45 mmols), dissolvidos em tolueno (3 mL). O produto 

bruto obtido foi purificado através de uma coluna cromatográfica, empregando-se inicialmente hexano 

puro como eluente, e aumentando gradualmente a polaridade através da adição de acetona até se obter 

uma mistura de hexano/acetona (8:2). O produto obtido foi recristalizado de etanol/água obtendo-se 

3,96 g (73%) de um sólido branco (PF=62-63° C; Iit.140 PF=61° C), o qual mostrou se tratar da ú)-feniltio 

p-metil-acetofenona (255h) caracterizada por RMN1H . 

o 

H3C 
d 

a 

(2SShl 

Análise Elementar 

c 

S~c 

nVc 
C 

c 

RMN1Heõ(ppm),CDCl3LIf1.S.l e200MHz) ;. 

(a) 2,42 (s,3H) (CHr C6H4-CO) 
(b) 4,26 (s,2H) (CO-CH2-S) 
(c) 7,21-7,41 (m,7H) (C6Hs-SO- e CHrC6H4-CO) 
(d) 7,63-7,67 (m,2H) (CHr C6H4-CO) 

%C(teórico) = 74,34 

%C(obtido) = 74,14 

~C = 2/1000 

%H(teórico) = 5,82 

%H(obtido) = 5,92 

~H = 1/1000 

3.1.4.8.2 obtenção da a-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (2S6h) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.1.3.1, pg. 116), fizeram-se reagir a ú)-feniltio p

metil-acetofenona (255h) (3,96 g; 15,3 mmols), dissolvida em ácido acético glacial (19 mL), e peridrol 

30% (3 mL; 29,4 mmols). O óleo formado após adição de água e repouso na geladeira foi extraído com 

diclorometano. A fase orgânica foi lavada com água e posteriormente com solução aquosa saturada de 

cloreto de sódio. Após evaporação do solvente a vácuo sem aquecimento, obteve-se 2,10 9 (50%) de um 

sólido branc'o'i!?F=90-91 ° C; Iit.146 PF=92-93° C), o qual mostrou se tratar da ú)-fenilsulfinil p-metil

acetofenona (256h), caracterizada por RMN1H . 

o M~ 
V 

RMN1H e8eppm),CDCh~ e200 Mz): 

(a) 2,418 (s,3H) (CHr C6H4-CO) 
a 

Me 
d 

(2S6hl 

Análise Elementar 

e 

(b) 4,214 (d,J=13,91 Hz,lH) (CO-CH2-SO) 
(c) 4,508 (d,J=13,90 Hz,lH) (CO-CH2-SO) 
(d) 7,212-7,255 (m,2H) (CHrC6H4-CO) 
(e) 7,467-7,794 (m,7H) (C6Hs-SO- e CHrC6H4-CO) 

%C(teórico) = 69,74 

%C(obtido) = 69,39 

~C = 3,5/1000 

%H(teórico) = 5,46 

%H(obtido) = 5,47 

~H = 0,1/1000 

------_._---_ .. , ................ _ .. _----_ ... _ .................... -----_._----... . 
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CAPÍTULO 3.1 - PARTE EXPERIMENTAL 

3.1.4.9 a,-fenilsulfinil p-metoxi-acetofenona (2561) 

3.1.4.9.1 obtenção da a-bromo-p-metoxi-acetofenona (254i) 

Seguindo-se o procedimento geral (3.1.6.5.1, pg.152), fizeram-se reagir a p-metoxi

acetofenona (11,7 g; 78 mmols) dissolvida em éter etílico absoluto (200 mL) contendo traços de cloreto 

de alumínio, e bromo (4 mL; 78 mmols). Obteve-se como produto após recristalização de etanol, 9,91 g 

(56%) de um sólido branco na forma de agulhas (PF=66-68° C; lit. l31 PF=73-74° C), o qual mostrou se 

tratar da a-bromo-p-metoxi-acetofenona (254i), caracterizada por RMN1H. 

c 

""'o a c 

{254il 

o 
Br 

RMN1Heoeppm),CDCI3LIM..Sl (200MHz): 

(a) 3,89 (s,3H) (CH30-C6H4-CO) 
(b) 4,33 (s,2H) (CO-CH2-Br) 
(c) 6,89-6,96 (m,2H) (CH30-C6H4-CO) 
(d) 7,87-7,98 (m,2H) (CH30-C6H4-CO) 

3.1.4.9.2 obtenção da a-feniltio-p-metoxi-acetofenona (255i) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap. 3.1.3.1.2.1, pg.115), fizeram-se reagir a a-bromo-p

metoxi-acetofenona (254i) (10,0 g; 44 mmols) dissolvida em metanof absoluto (20 mL) e um pouco de 

acetona anidra até a solubilização total do composto, e uma solução de metilmercapteto de sódio obtida 

previamente através da reação entre sódio metálico (1,01 g; 44 mat-g), metanol absoluto (20 mL) e 

tiofenol (5,34 g; 48 mmols). Obteve-se como produto,.um sólido que após recristalização de etanol, 

forneceu 9,77 9 (86%) de um sólido branco (PF=85-87° C; lit.140 PF=86° C), o qual mostrou se tratar da 

ú)-feniltio p-metoxi-acetofenona (255i) caracterizada através de RMN1H . 

o 
d 

RMN1H(Mppm),CDCl::dTMS) e200MHz): sn d 

I ~ d d 

. (a) 3,87 (s,3H) (CH30-C6H4-CO) 
(b) 4,15 (s,2H) (CO-CH2 -S) 
(c) 6,87-6,91 (m,2H) (CH30-C6H4-CO) 
(d) 7,17-7,37 (m,5H) (C6Hs-S-CH2) 

(e) 7,88-7,92 (m,2H) (CH30-C6H4-CO) 

a 

(255il 

Análise Elementar 

d 

%C(teórico) = 69,74 

%C( obtido) = 69,72 

.iC = 0,2/1000 

%H(teórico) = 5,46 

%H(obtido) = 5,41 

.iH = 0,5/1000 
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3.1.4.9.3· Obtenção da (X-:fe·nilsulfinU p-meto)(i-é!l(:etofenona (2560 

5.e;guindu-se O procedimento ~l.etal (c€lp.á.l,J.1..1.1, pg. 116), fi:z:e ram~se reagir a tú-feniltio p

metoxi-acetoTenbtTa (255i.1 (6,94g; 27 mmols), dissolvida em ,ácid.o ac:êi J.co gli')Ciã,1 (8 [li'L); e petidrof 

30% (3,88 mL; 37/9 mmols.). O sólido fúrmadú apóSãdição de. água gelada 'e repouso na geladeira foi 

recristalizada de. etanolobtendo-se S,23 g (71%) de urnsóJíôo brançb (PF=frl-$l1° C; nt ,l46 PF=95~!z)6(1 

C), o qual ITlos,trO\;l se tratar ,ra w-feóUsl!lfi,n1J p-rnetoxi-éI'ceto'fenúna (256i),. também caracterizada por 

R,MN1H.[Jevido à diferença observada entre oPF da literat ura e o obt ido, foi realizada ~ micro,análise dce 

produto, caracterizando Q, produto COrnO, se:Moa ro-:fehil$uJf!nU p-metú)(j-aceto.fenona (25,6.1). 

() 

d 
U i, e 

~' ~" · ·.e 
RMN1H JÕ(Dpm),CaCI3IIMS) (~QOMHz)< 

O" 
I 

Má 
li. 

d 

(256il 

tV 
.e 

(a) 3,,86 (s,3H) (CHªO-C6H4-CO) 
(b) 4(19 (d,J=U.8 H~,.1H) (CO~CH2~SbJ 
Cc) 4,48 (d,J=.1St 8 Hz,lH) (CQ-CHrSd) 
(d) 6,86-6/:92 (m,2H). (CH30-.GpH4 ""CO) 
(e) 7,44~7,51 (m,3H) (C6H5-CÓ~CH~} 
(fI 7,,63-.7,69 (m,2H) (Cj)Hs-SO-CHz) 
(g) 1,81-7,89 (m,2H) (CH30-C6H4-CO) 

Análise Elementar <>íat{teórico)= 65,67 

OJôC{obtido ) == 65,62 

6C ;::. 0/5/100Q 

%H(teórico) = 5,14 

%H(óbtldo) c:. 5,19 

AH= 0,5/1000 

3.1.,4.10â~(p .. l1letoxi-fennsulfinil) acetofenona (256Jl 

3.1.4.10.1 obtenção: da ,tl:--(p...;metoxi.-f,enUtio) acetofen:ona (255j) 

Seguindo-se o procedimento geral CcaP. 3.1,$,1.2 .. :1,pg.l1S)j' fizeratn"s·e reagir .a 

n-bromoa.cétofenona (2S4á) ($;0 '~H 40,2 h'1mQIS) dissolvida em :eta'O'olabsoluto (40 mL);E! umé;lsolução 

de {p-metóxi)feníf mercapteto de sódio obtida previamente através da rea.ção entre sódio metálico (0(9.2-

9; 40,2 mat-g), etano I absoJtito (16 mL;)e (p-'metóxi)feniJ mercaptana (6,.29; 44,2 mm.(j,IS). Obteve_se 

.um óleo .que., puríficacloatravés de destilação a pressão, reduzida (PE==110-172°; C/O/OS mmHg) forneceu 

7/609 (73%) de um óJeoamarelado, 'O quaJ mostrou Sé tratar da ~{:p-metóxi-fentltiQ)aceto.fenona 

(25Sj),caracte.rtzada attavé.s de RMN1H ~ análise elemei1t:qJ'. 

QJY
o ... d 

,!I 97··.·····. '· : .s ...... '~ C 

'.. I ~· I . ,' Me . ""-. . :o"' v b 
dê 

(255il 

RMWHCõ(ppm) ,CDCI3/TMS) (2.00MHz): 

(a) 2;5.6 (S.2H) (CO'-CH'2-S ) 
(b) 3,73' (s,sH) (CH30-C6H4-S) 
(c) 6:,78-'6,82 (rtl,2H) ,(CH30-'C6H4"'S) 
(d) 7i QS-7,44 (m/SJ-() (CH3Q.,C6H4-$e C6Hs-eQ-CH2) 

(e) 7/91"7,94 (m,2H) (C6HS.,C.O-CH2.J 

,,..._, • ..,.. •.• ", •• _ . ... ,.~"_._. _ .. ~'~_ .. 4 .. -"" ....... ~ _ _ ~ 

~-=. - 1;~7 - '-..--.~ .. ~~~-_.~ ... _-.. 
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Análise Elementar %C(teórico) = 69,74 

%C(obtido) = 69,84 

LlC = 1/1000 

O!()H(teórico) == 5,46 

%H(obtldo )= 5,42 

LlH = .0,4/1.00.0 

3.1.4.10.2 obtenção.da .rx-(p-metoxi-fenHsulfinil) a~etofenona(256j} 

Seguind.o-se o procedim.ento geral (cap.3.1.3.:1.3.1,. pg. 116), fizeram-se reagir a w-Cp-metoxi

feniJtio) qcetofenqna (255]) (7 g;. 27 mmols)t dissolvida em ácido acéticoglacial (8mL',e peridrol 30% 

(3,.05 mL; 29mmols). 061eo obtido. foi purificado previamente por col!JfI~ ct"omatográfita empregando~Se 

hex.ano purocóroo eluente iniCii3.I, e aumentando-se gradativamente a p.olaridade do eluente através da 

adição de acetona até. obter uma mistura de hexano/ace.toni3 (8:2). Obteve .. se um sólido que, pL.lril'tcado 

posteriormente através di3 maceri3çªo em éter etílico a baixa temperatura,fomeceu 3,5 9 (48.%) de um 

sólido branco (PF=79-81o C; Ht.146 PF=79-80Q C), o qual mostrou se tratar da (ú-(p~rn.etQxi-fenilsulfirHI) 

acetofenona (25Iij), ta.mpémcaractetiza.da por RMWH . 

o o 

(/f. .11 e e.·.. . .. .. .. . ". .$ .. ~. d 

• "" I, • ~(j~Me 
e d a 

C256il 

RMN1HC8(ppm),CDClj/TMS) (200MHz): 

(a) .3,83 (s,3H) (CH30-CóH4~S) 
(b) 4,27 (d,J=14Hz(lH) (CO-CH;t-.SO) 
Cc) 4,57 (d,J=14Hz,lH) (CO-CHrSQ) 
(d) 6195-7,02 (m,2H) (CH30~C6H4-Sa) 
(e) 7,26-7,66 (n1,5H) (CH30:C6H4-S e C6Hs-CO-CHa) 
(f) 7,85-7,90 (m,2H) (C6Hs-CO-CH2) 

Análise Elementar %qteórico) = 65~68 %)H(teórico) :::; 5,14 

°/OC{ODtidO)= 65142 %H(obtído) = 5/19 

áC= 2,6/1000 AH :::; .0,5/1000 

3.1.4.11A-fenUsulfinilacelona (256K) 

3.1.4.11.1 Obtenção da rx-feniltio acetona. (255 k) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap. 3.1.3.1.2,l, pg.U5), fizeram-se reagira (X-cLoro~acetona 

(12 g; 0,l3 mols' di$s.olvida em etanol abso.lúto (30 mL),e uma Solução de feni! metcapteto de sódiO 

obtida previamente através da reação .entre.sódio metálico (2,97g; 0,13 at-g), etanol absoluto (45 mL) e 

tiofenol (14,33 g; 0,13 mols). a produtos.6lído obtidotapós maceração em éter etílicoabsolOtoa ba.ixi3. 

temperatura e filtrado rapldarn.entea frio, forneceu 17,72 9 (83%) de umsóttdo branco (PF==33-34° C},o 

qual mostrou se tratar da úI...;.feniltioa.cetona (25:5k), cari3cterizi3d.a atr~yés de RMN1H. 

o c 

~ . . sD······ · ... ·.·~··.· .···· .···.·c Me. I .. 
ó ~. c ao 

c 

(25.5k) 

RMN1H(S(ppm),CDChrrMS) (200M Hz}: 

Cal 2,25 (s,3H) (CHrCO-CH~) 
(b):3,61 CS,.2H) (CO-CHt~S) 
(c) 7,14-7,32 (m,5H) (C6Hç S-CH;il 
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3.1.4.11.2 Obtenção da a-fenilsulfinil acetona (256 k) 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.!.3.1, pg. 116), fizeram-se reagir a w-feniltio 

acetona (255k) (6 g; 36 mmols), dissolvida em ácido acético glacial (8 mL), e peridrol 30% (3 mL; 98 

mmols). O sólido obtido foi macerado em éter etílico absoluto a frio, filtrado rapidamente a frio, obtendo

se 4,6 g (70%) de um sólido branco (PF=76-77° C; lit. 147pF=76-77° C), o qual mostrou se tratar da 

w-fenilsulfinil acetona (256k), caracterizada por RMN1H . 

~ ~ 
~s~ 

~e b,c V 
d 

(256k) 

RMN1Heoeppm),CDCI3/TMS) e200MHz): 

(a) 2,241 (s,3H) (CH3-CO-CH2) 
(b) 3,785 (d,J=13,24 Hz,lH) (CO-CH2-SO) 
(c) 3,871 (d,J=13,96 Hz, 1H) (CO-CH2-SO) 
(d) 7,503-7,679 (m,5H) (~Hs-SO-CH2) 

3.1.4.12 (X.-fenilsulfinil p-ciano-acetofenona (256L) 

3.1.4.12.1 Obtenção da (X-fenilsulfinato de metila (257) 

Em um balão tritubulado adaptado com agitador magnético, funil de adição, termômetro e um 

condensador de refluxo protegido com tubo secante contendo cloreto de cálcio, adiciona-se uma solução 

de dimetildissulfeto (4,51 g; 20,7 mmols) em metanol absoluto (102 mL), resfriando a solução a 0° C. 

Em seguida é adicionado N-bromosuceinimida (11,05 g; 62,2 mmols) mantendo-se a temperatura a 0° C 

por cerca de 5 minutos, e posteriormente, deixando a temperatura do meio reacional subir lentamente 

até atingir a temperatura ambiente. Após 1-2 horas de reação, a solução não apresenta mais coloração, e 

não há mais dimetildissulfeto em solução conforme pode-se observar por TLC (hexanolacetona 8:2). O 

produto é extraído e lavado com solução diluída de bicarbonato de sódio, e posteriormente com solução 

saturada aquosa de cloreto de sódio. Seca-se a fase orgânica resultante, e após evaporação do solvente 

a vácuo, o óleo obtido é destilado a pressão reduzida (PE=88-89° CI 0,3 mmHg; Iit.148 PE=59-60o CI 

0,25 mmHg - \\ bulb-to-bulb distillation "), obtendo-se 5,34 g (83%) de um óleo límpido e incolor, o qual 

mostrou se tratar do fenilssulfinato de metila (257), caracterizado por RMN1H e análise elementar. 

b c O 
RMN1HeSeppm),CDChL.I.MS.l (200MHz): 

0-11 
S-O 

b ~ j ~ 'Me 
b c a 

(a) 3,44 (s,3H) (C6Hs-S02-OCH3) 
(b) 7,50-7,57 (m,3H) (C6HçSOrOCH3) 
(c) 7,67-7,71 (m,2H) (C6Hs-S02-OCH3) 

fit, (a) 3,49 (s,3H) (C6Hs-SOr OCH3) 
(b,c) 7,45-7,85 (m,5H) (C6Hs-S02-OCH3) 

(257) 

Análise Elementar %C(teórieo) = 53,83 %H(teórieo) = 5,16 

%C(obtido) = 53,81 %H(obtido) = 5,12 

~C = 0,2/1000 ~H = 0,4/1000 
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3.1.4.12.2 Obtenção da a-fenilsulfinil p-ciano-acetofenona (256 L) empregando-se a 

a-fenilsulfinato de metila (257). 

A a-fenilsulfinil p-ciano-acetofenona (256L) foi obtida empregando-se o procedimento descrito 

por Coates e Pigott 149 na obtenção da a-metilsulfinil acetofenona (25.1a). Sendo assim, inicialmente 

destilou-se o l,2-dimetoxietano (DME), recolhendb-o em três balões monotubulados contendo 

respectivamente hidreto de sódio 60% (0,83 g; 20,9 mmols), fenilssulfinato de metila (257) (2,16 9 j 

13,95 mmols) e p-ciano-acetofenona (1,8 g; 13,95 mmols) em quantidade suficiente para obter uma 

homogeheização dos produtos. Em seguidQ os bQlões foram rapidQmente fechQdos com septos, fazendo

se passar um fluxo de nitrogênio pelos mesmos. Ao bQlãocontendo o hidreto de sódio em DME e 

QdQptado com agitação magnética e um sistema de fluxo contínuo de nitrogênio, adicionou-se através de 

uma seringa a solução de fenilssulfinato de metila (257) em DME. Após agitação e homogeneização da 

mistura, adicionou-se através de uma seringa a solução de p-ciano-acetofenona em DME. Decorrido 2-3 

horas de reação a temperatura ambiente, verteu-se a mistura reacionalà uma solução aquosa saturadQ 

de cloreto de. Qmônio. O produto foi extraido com diclorometano e lavado com .água, solução saturada de 

cloreto de sódio, e secado com sulfato de sódio anidro. Após evaporação do solvente a vácuo formou-se 

um sólido no qual, após macerado em um pouco de éter etílico a baixa temperatura e filtrado 

rapidamente a frio, obteve-se 2,3 9 (61%) de um sólido de coloração levemente creme (PF=158-160o C), 

o qual mostrou se tratar da ú)~fenilsulfinH p-ciano-acetofenona (256L), caracterizada por RMN1He análise 

elementar. 

b 

NC 
b 

(256L) 

Análise Elementar 

o b 
11 

S~b 
hVb b 

b 

RMN1H(õ(ppm),CDCl3LIr§l (200MHz): 

(a) 4,319 (d,J=13,96 Hz,1H) (CQ-CHrSO) 
(b) 4,477 (d,J=13,96 Hz,1H) (CO-CH2-SO) 
(c) 7,507-7,782 (m,7H) (4HS-SO-CH2 e NC-4H4-CO) 
(d) 7,966-8,010 (m,2H) (NC-C6H4-CO) . 

%C(teórico) = 66,90 

%C( obtido) = 66,77 

~C = 1,3/1000 

%H(teárico) = 4,12 

%H(obtido) = 4,11 

~H = 0,1/1000 

_.,,'_._----- ....... _._~.-~--_ .. _~_ .. __ .. _ ...... _.~.,.,.,.,._._~.-..... _-_ ... ~_._ ... _." .. :- .. ., .. - --_ ..... __ ._.,. _._~-_ ... _ .. ~.,.-.. _ ._ .... _ ....... -......... _ ... _ - ---- .. _ - ---_ ... __ ... .. 
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3.1.5 Reações de sulfenilação dos B-ceto sulfóxidos 

3.1.5.1 Através do Método de Fase Homogênea 

3.1.5.1.1 Sulfenilação da a-etilsulfinil acetofenona (256c) em fase homogênea 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3 .1.3.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes na 

seguinte ordem de adição: hidreto de sódio (60%) (0,104 g; 2,6 mmols) dissolvido em dimetilssulfóxido 

(3 mL), w-etilsulfinil acetofenona (256c) (0,25 g; 1,3 mmols) em DMSO (3 mL), e metanotiossulfonato 

de metila (253) (0,18 g; 1,4 mmols) em DMSO (2 mL). O produto foi purificado através de uma coluna 

cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2). O produto isolado forneceu 0,186 

g (60%) de um óleo levemente amarelado, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258c) 

caracterizado por RMN1H e análise elementar. 

ctt
° ~ 

e -::?" d S~ a 

I c 
e ~ f S'CH 

e 3 
b 

(258c) 

Análise Elementar 

RMN1H(OCppm),CDCh~ (200MHz) .,;. 

(a) 1,24-1,42 (m,3H) (CHrCH2-S0) 
(b) 2,09-2,18 (ds,3H) (1:1,08) (CHrS-CH) 
(c) 2,49-3,22 (m,2H) (CHrCH2-S0) 
(d) 5,11-5,19 (ds,lH) (CO-CH(SMe)-SO) 
(e) 7,38-7,58 (m,3H) (C6Hs-CO-CH) 
(f) 7,92-7,99 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

%C(teórico) = 54,52 

%C(obtido) = 54,61 

ôC = 0,9/1000 

%H(teórico) = 5,82 

%H(obtido) = 5,92 

ôH = 1/1000 

3.1.5.1.2 Sulfenilação da a-iso-propilsulfinil acetofenona (256d) em fase homogênea 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes na 

seguinte ordem de adição: hidreto de sódio (60%) (0,096 g; 2,4 mmols) dissolvido em dimetilssulfóxido 

(3 mL), w-iso-propilsulfinil acetofenona ' (256d) (0,25 g; 1,2 mmols) em DMSO (3 mL), e 

metanotiossulfonato de metila (253) (0,106 g; 1,3 mmols) em DMSO (2 mL). O produto foi purificado 

através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2). O produto 

isolado forneceu 0,19 9 (64%) de um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do produto 

monossulfenilado (258d) caracterizado por RMN1H e análise elementar. 
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i O O RMN 1H(õ(ppmLCDCI3 /TMS) (200MHz): hA4M Hf 

h Ui ) '(-CH3 ',d 

h H3C/ CH3 
(a) 1,20 (d,J=6,62Hz,3H) «CH3h-CH-SO) 
(b) 1,36 (d,J=7,34Hz,3H) «CH3h-CH-SO) 
(c) 1,38 (d,J=7,34Hz,:3H) «CH3h-CH-SO) 
(d) 1,47 (d,J=7,34Hz,3H) «CH3h-CH-SO) 
(e) 2,14-2,24 (ds,3H) (1,40: 1) (CHrS-CH) 

e a,b 

(258d) 

Análise Elementar 

(f) 2,97-3,44 (dhept,J=6,62Hz e J=6,62Hz,lH) «CH3h-CH-SO) 
(g) 5,03-5,11 (ds,lH){l: 1,34) (CO-CH-SO) 
(h) 7,45-7,69 (m,3H) (C6 Hs-CO-CH) 
(i) 7,98-8,06 (m,2H) (C6Hç CO-CH) 

DfoC(teórico) = 56,22 

DfoC(obtido ) = 55,85 

8C = 3,7/1000 

DfoH(teórico) = 6,29 

DfoH(obtido) = 6,36 

8H = 0,7/1000 

3.1.5.1.3 Sulfenilação da a-terc-butilsulfinil éilcetofenona (256e) em fase homogênea 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes na 

seguinte ordem de adição : hidreto de sódio (50Dfo) (0,085 9i 1,78 mmols) dissolvido em 

dimetilssulfoxido (2 mL), {J}-terc-butilsulfinil acetofenona (256e) (0,20 g; 0,89 mmols) em DMSO (2 mL), 

e metalíotiossulfonato de metila (253) (0,12 g; 0,98 mmols) em DMSO (1 mL). O produto foi purificado 

através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanolacetona (8:2). O produto 

isolado forneceu 0,13 g (54%) de um sólido branco (PF=94-96° C), o qual mostrou se tratar do produto 

monossulfenilado (258e) caracterizado por RMN1H e análise elementar. 

o O drM CH, 

dV e _) '1-C
Ha 

d H3C/ CH3 a 

RMN1H(õ(ppm),CDChITMS) (200MHz): 

(a) 1,24-1,47 (ds,9H) «CH3h-SO-CH) 
(b) 2,23-2,25 (ds,3H) (CHrS-CH) 

b 

(258e) 

Análise Elementar 

(c) 5,00-5,11 (ds,lH) (4;8:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 7,43-7,65 (m,3H) (C6Hs-CO-CH) 
(e) 7,96-7,98 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

DfoC(teórico) = 57,74 

DfoC(obtido ) = 57,48 

8C = 2,6/1000 

DfoH(teórico) = 6,71 

DfoH(obtido ) = 6,64 

8H = 0,7/1000 

3.1.5.1.4 Sulfenilação da a-benzilsulfinil acetofenona (256 f) em fase homogênea 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes na 

seguinte ordem de adição : hidreto de sódio (50%) (0,074 g; 1,54 mmols) dissolvido em 

dimetilssulfóxido (2 mL), w-benzilsulfinil acetofenona (256f) (0,2 g; 0,77 mmols) em DMSO .(2 mL), e 

._---_._--_. __ .--.. _----------
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metanotlossulfonato de metila (253) (0,11 g; 0,85 mmols) em DMSO (1 ml). O produto foi purificado 

através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2). O produto 

isolado forneceu 0,14 g (60%) de. um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do produto 

monossulfenilado (258f) caracterizado por RMN1H e análise elementar. 

o O h 

art. fM~ RMN 1Heôeppm),CDCI3/TMS) e200MHz) ~ 

I b~ 9 
~ S, 

(a) 2,19-2,22 (ds,3H) (CHrS-CH) 
(b) 3,86-3,92 (ds,lH) (C6HçCH2-S0) 
(c) 4,21-4,26 (ds,lH) (C6Hs-CH2-SO) 
(d) 4,27-4,33 (ds,lH) (C6Hs-CH2-SO) 
(e) 4,37-4,44 (ds,lH) (C6Hs-CH2-SO) 

9 CH3 
a 

(258fl 

Análise Elementar 

(f) 4,71-5,01 (ds,lH) (CO-CH(SMe)-SO) 
(g) 7,19-7,85 (m,10H) (C6Hs-CO-CH) 

%C(teórico) = 63,13 

%C(obtido) = 62,86 

~C =; 2,7/1000 

%H(teórico) = 5,30 

%H(obtido ) = 5,47 

~H = 1,7/1000 

3.1.5.1.5 Sulfenilação da a-fenilsulfinil acetofenona (256 g) em fase homogênea 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes na 

seguinte ordem de adição : hidreto de sódio (50%) (0,118 g; 2,45 mmols) dissolvido em 

dimetilssulfóxido (3 ml), ro-fenilsulfinil acetofenona (256g) (O,295g; 1,20 mmols) em DMSO (3 ml), e 

metanotiossulfonato de metila (253) (0,16 g; 1,25 mmols) em DMSO (2 ml). O produto foi purificado 

através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2). O produto 

isolado forneceu 0,21 g (60%) de um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do produto 

monossulfenilado (258g) caracterizado por RMN1H e análise elementar. 

RMN1Heôeppm).CDCI3ITMS) e200MHz) ~ 

~ . S ~ c(i
0 b ~ 

'1.-9 S'-c:O' (a) 1,96-2,35 (ds,3H) (CHrS-CH) 

a 

Análise Elementar 

(b) 5,04-5,11 (ds,lH) (1:1,4) (CO-CH(SMe)-SO) 
(c) 7,35-8,02 (m,10H) (C6Hs-CO-CH e 4Hs-SO-CH) 

%C(teórico) = 62,04 

%C( obtido) = 62,09 

~C = 0,5/1000 

%H(teórico) = 4,86 

%H(obtido) = 4,92 

~H = 0,6/1000 
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3.1.5.1.6 Sulfenilação da a-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256h) em fase homogênea 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.1[ pg. 117)[ fizeram-se reagir os reagentes na 

seguinte ordem de adição: hidreto de sódio (50%) (0,11 g; 2,32 mmols) dissolvido em dimetilssulfóxido 

(3 mL), w-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256h) (0,30 g; 1,16 mmols) em DMSO (3 mL), e 

metanotiossulfonato de metila (253) (0,15 g; 1,16 mmols) em DMSO (2 mL). O produto foi purificado 

através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2). O produto 

isolado forneceu 0,13 g (37%) de um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do produto 

monossulfenilado (258h) caracterizado por RMN1H e análise elementa 

r 

S d ct
°c~ 

I~ I~ 
H,C .6' S'cP 3 

d b a 

f258hl 

RMN1HCôCppm)'cDChLIM.Sl C200MHz): 

(a) 1,94-2,36 (ds,3H) (CH3S-CH-CO) 
(b) 2,43 (s,3H) (CH3-C6H4-CO) 
(c) 5,03-5,09 (ds,lH) (1,8:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 7,16-7,92 (m,9H) (CHrC6H4-CO e C6Hs-SO-CH) 

Análise Elementar %C(teórico) = 63,13 

%C(obtido) = 63,13 

õ.C = 0/1000 

%H(teórioo) = 5,30 

%H(obtido) = 5,37 

õ.H = 0,7/1000 

3.1.5.1.7 Sulfenilação da a-fenilsulfinil p-metoxi-acetofenona (256i) em fase homogênea 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes na 

seguinte ordem de adição: hidreto de sódio (50%) (0,11 g; 2,18 mmols) dissolvido em dimetilssulfóxido 

(3 mL), w-fenilsulfinil p-metoxi-acetofenona (256i) (0,30 g; 1,09 mmols) em DMSO (3 mL), e 

metanotiossulfonato de meti la (253) (0,15 g; 1,19 mmols) em DMSO (2 mL). O produto foi purificado 

através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2). O produto 

isolado forneceu 0,20 g (57%) de um óleo amarelo instável, o qual mostrou se tratar do produto 

monossulfenilado (258i) caracterizado por RMN1H e análise elementar. 

O O 

:dtcM 
I~ I~ 

MeO # s...c:-O d 
3 

b a 

(258il 

RMN1H Cô(ppm),CDChfTMS) (200MHz): 

(a) 2,16-2,35 (ds,3H) (CH3S-CH-CO) 
(b) 3,84-3,88 (ds,3H) (CH30-C6H4-CO) 
(c) 4,98-5,05 (ds,lH) (1,3:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 6,82-8,01 (m,9H) (CHrC6H4-CO e C6HçSO-CH) 

---_ ..... _-----_ ........ __ ._----_ ... _ ... __ ._-----_._ ........ ----
- 134 -



CAPÍTULO 3.1 - PARTE EXPERIMENTAL 

Análise Elementar %qteórico) = 59,98 

%C(obtido) = 60,10 

ôC = 1,2/1000 

---_ .. __ ... __ ._-_._. __ ....... _ ..... _._ ...... __ .. _------ _._ .. __ .. _._-_ .. _----

%H(teórico) = 5,03 

%H(obtido) = 5,04 

ôH = 0,1/1000 

3.1.5.1.8 Sulfenilação da a-(p-metoxi-fenilsulfinil) acetofenona (256j) em fase homogênea 

SeguindQ-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes na 

seguinte ordem de adição : hidreto de sódio (60%) (0,073 g; 1,82 mmols) dissolvido em 

dimetilssulfóxido (3 mL); ro-(p-metoxi-fenilsulfinil) acetofenona (256j) (0,25 g; 0,91 mmols) em DMSO (3 

mL), e metanotiossulfonato de metila (253) (0,126 g; 1,00 mmols) em DMSO (2 mL). O produto foi 

purificado através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2). 

O produto isolado forneceu 0,17 g (59%) de um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do 

produto monossulfenilado (258j) caracterizado por RMN1H, entretanto, não foi possível obter uma boa 

microanálise. 

o O 

cnM d 

I~ I~ 
# s'cMo 
d 3 I 

a b CH3 

(258jl 

RMN1H Corppm)rCDCh~ C200MHz): 

(a) 1,94-2,34 (ds,3H) (CH3S-CH-CO) 
(b) 3,77-3,88 (ds,3H) (CH30-C6H4-SO) 
(c) 5,05-5,29 (ds,lH) (1,1:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 6,86-8,02 (m,9H) (CHr C6H4-CO e C6Hs-SO-CH) 

Análise Elementar %C(teórico) = 59,98 

%C(obtido) = 61,50 

~C = 15/1000 

%/-i(teórico) = 5,03 

%H(obtido) = 5,12 

~H = 0,9/1000 

3.1.5.2 através do método de catálise de transferência defase com TEBAC 

3.1.5.2.1sulfenilação da a-etilsulfinil acetofenona (256c) em C.T.F. com TEBAC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição: ro-etilsulfinil acetofenona (256c) (0,15 g; 0,76 mmols), carbonato 

de potássio anidro (0,21 g; 1,52 mmols), TEBAC (0,017 g; 0-,076 mmols), benzenojdiclorQmetano (1:1) 

(3 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,10 g; 0,79 mmols). O produto obtido que, purificado 

através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente dehexanojacetona (8:2), forneceu 

0,12 g (66%) de um óleo amarelo, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258c) 

caracterizado por RMN1H. 

-_._---_ .... _--_._. 
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(r.1
0 ~ 

e -:;::?' d S~ a 

e I s c 
~ f 'CH 

e 3 
b 

(258c) 

RMN1H C8Cppm),CDCl 3/TMS) C200MHz): 

(a) 1,32-1,49 (m,3H) (CHrCHrSO) 
(b) 2,17-2,26 (ds,3H) (CHrS-CH) 
(c) 2,59-3,30 (m,2H) (CH 3-CH 2-SO) 
(d) 5,18-5,26 (ds,1H) (1:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(e) 7,46-7,69 (m,3H) (C6Hs-CO-CH) 
(f) 8,00-8,11 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

3.1.5.2.2 sulfenilação da a-iso-propilsulfinil acetofenona (256d) em C.T.F. com TEBAC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição : ro-iso-propilsulfinil acetofenona (256d) (0,25 g; 1,2 mmols), 

carbonato de potássio anidro (0,328 g; 2,4 mmols), TEBAC (0,027 g; 0,12 mmols), 

benzenojdiclorometano (1: 1) (3 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,157 g; 1,26 mmols). O 

produto obtido que, purificado através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de 

hexanojacetona (8:2), forneceu 0,118 9 (38%) de um sólido branco, o qual mostrou se tratar do produto 

monossulfenilado (258d) caracterizado por RMN1H, sendo que o espectro indicava um pequeno excesso 

diastereomérico de cerca de 1: 1,38 referente aos sinais singleto dos hidrogênios metínicos 

diastereoisômeros. 

(fr
' ° O 

h -::9" 9 M Hf 

h ~I; S 'f-CH3 ',d 

H C/ CH3 
h 3 a b e ' 

(258d) 

RMN1H (8(ppm)'cDCh~ (200MHz) .;:. 

(a) 1,203 (d,]=6,7 Hz, 3H) «CH3h-CH-SO) 
(b) 1,354 (d,J=7,3 Hz, 3H) «CH3)rCH-SO) 
(c) 1,377 (d,J=7,3 Hz, 3H) «CH3h-CH-SO) 
(d) 1,473 (d,J=7,3 Hz, 3H) «CH3h-CH-SO) 
(e) 2,146-2,245 (ds,3H) (1,28:1) (CH3-S-CH) 
(f) 2,97-3,45 (dhept,lH,J=7,34Hz e 7,34Hz) «CH3h-CH-SO) 
(g) 5,03-5,11 (ds,lH) (CO-CH(SMe)-SO) 
(h) 7,45-7,69 (m,3H) (C6Hs-CO-) 
(i) 7,98-8,06 (m,2H) (C6Hs-CO-) 

3.1.5.2.3 sulfenilação da a-terc-butilsulfinil acetofenona (256 e) em C.T.F. com TEBAC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição : ro-terc-butilsulfinil acetofenona (256e) (0,25 g; 1,11 mmols), 

carbonato de potássio (0,31 g; 2,23mmols), TEBAC (0,025 g; 0,11 mmols), benzenojdiclorometano (1:1) 

(5 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,15 g; 1,15 mmols). O produto obtido que, purificado 

através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2), forneceu 

0,22 9 (73%) de um sólido branco (PF=94-96° C), o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado 

(258e) caracterizado por RMN1H, o qual indicava a existência de apenas um dos dois diastereoisômeros 

através do sinal singleto do próton metínico. 
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cX:r
0 ° d ~ C M CH 

di/, e 8 j'-~H, 
d H3C/ CH3 a 

b 

(258e) 

RMN1H (o(ppm),CDCI 3/TMS) (200MHz): 

(a) 1,24 (s,9H) «CH 3h-C-SO) 
(b) 2,25 (s,3H) (CHrS-CH) 
(c) 4,96 (s,lH) (um estereois.) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 7,46-7,62 (m,3H) (C6 Hs-CO-CH) 
(e) 7,96-8.00 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

3.1.5.2.3.1 Sem o emprego do catalisado r (BRANCO) 

Repetiu-se o procedimento cap.3.1.3.2.2.1 (pg. 117), sem a utilização do catalisador (TEBAC) e 

empregou-se as mesmas quantidades de reagentes. Após purificação do produto resultante através de 

coluna cromatográfica empregando-se gradiente de hexano/acetona (8:2), obteve-se 0,138 g (47%) de 

um sólido branco, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258e) caracterizado por 

RMN1H, sendo que o espectro indicava um excesso de referente aos sinais singletos dos prótons 

metínicos. 

cXt
0 O 

d C 11 CH 

I """ 8 ' d /' e /8 j'-CH, 
d H

3
C CH3 a 

b 

(258e) 

RMN1H (õ(ppm),CDCh~ (200MHz): 

(a) 1,25-1,48 (ds,9H) «CH3h-C-SO) 
(b) 2,23-2,25 (ds,3H) (CH3-S-CH) 
(c) 5,08-5,18 (ds,lH) (4:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 7,48-7,65 (m,3H) (C6Hs-CO-CH) 
(e) 7,98-8,02 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

3.1.5.2.4 sulfenilação da a;-benzilsulfinil acetofenona (256 f) em C.T.F. com TEBAC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição : m-benzilsulfinil acetofenona (256f) (0,25 g; 0,97 mmols), 

carbonato de potássio anidro (O,27g; 1,94 mmols), TEBAC (0,022 g; 0,097 mmols), 

benzeno/diclorometano (1:1) (5 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,13 g; 1,02 mmols). O 

produto obtido que, purificado através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de 

hexano/acetona (8:2), forneceu 0,10 g (34%) de um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do 

produto monossulfenilado (258f) caracterizado por RMN1H. 

O O ~ 

di=fM~ I ~e 9 
~ S ....... 

9 CH3 
a 

(258f) 

RMN1H (õ(ppm),CDCl3~';' 

(a) 2,19-2,21 (ds,6H) (CHrS-CH) 
(b) 3,85-3,91 (ds,H) (C6Hs-CH 2-SO) 
(c) 4,20-4,25 (ds,H) (C6Hs-CH2 -SO) 
(d) 4,27-4,32 (ds,H) (C6Hs-CH2-SO) 
(e) 4,36-4,44 (ds,H) (C6Hs-CHr SO) 
(f) 4,75-5,05 (ds,2H) (1:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(g) 7,12-7,81 (m,20H) (C6Hs-CO-CH) 
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3.1.5.2.5 sulfenilação da a-fenilsulfinil acetofenona (256g) em C.T.F. com TEBAC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.1, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição : ú)-fenilsulfinil acetofenona (256g) (0,30 g; 1,23 mmols), 

carbonato de potássio anidro (0,34 g; 2,46 mmols), TEBAC (0,03 g; 0,12 mmols), 

benzeno/diclorometano (1: 1) (5 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,16 g; 1,25 mmols). O 

produto obtido que, purificado através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de 

hexano/acetona (8:2), forneceu 0,10 g (28%) de um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do 

produto monossulfenilado (258g) caracterizado por RMN1H. 

~ S ~ d):
0 b ~ 

'1# S'c:O' 
a 

(258g) 

RMN1H (õ(ppm),CDCI3iI.f:1.2l (200MHz): 

(a) 1,97-2,36 (ds,3H) (CHrS-CH) 
(b) 4,96-5,02 (ds,lH) (2,9: 1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(c) 7,25-8,01 (m,10H) (C6Hs-CO e C6Hs-SO) 

3.1.5.2.6 sulfenilação da a;-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256h) em C.T.F. com TEBAC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.1, pg.117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição: ú)-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256h) (0,30 g; 1,16 mmols), 

carbonato de potássio anidro (0,32 g; 2,32 mmols), TEBAC (0,04 g; 0,16 mmols), 

benzeno/diclorometano (1: 1) (6 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,15 g; 1,16 mmols). O 

produto obtido que, purificado através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de 

hexano/acetona (8:2), forneceu 0,10 9 (28%) de um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do 

produto monossulfenilado (258h) caracterizado por RMN1H e análise elementar. 

H3C 

b d 

° c II S . d 

S,~ 
CH3V 

a 

(258h) 

RMN1H (õ(ppm),CDCI3LIMâl (200MHz): 

(a) 1,94-2,34 (ds,3H) (CHrS-CH) 
(b) 2,43 (s,3H) (CH3-C6H4-CO) 
(c) 4,96-5,00 (ds,lH) (1,3:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 7,16-7,87 (m,9H) (CH3-C6H4 e C6Hs-SO) 

3.1.5.2.7 sulfenilação da a;-fenilsulfinil p-metoxi-acetofenona (256i) em C.T.F. com TEBAC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.1, pg.117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição: ú)-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256i) (0,30 g; 1,16 mmols), 

carbonato de potássio anidro (0,32 g; 2,32 mmols), TEBAC (0,04 g; 0,16 mmols), 

benzeno/diclorometano (1: 1) (6 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,15 g; 1,16 mmols). O 

produto obtido que, purificado através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de 

._ .. _ .. _-_ .. _ .... _ ..... _ .......... _ .. _-_._--_ ... _ .. _ ..... _ .. -._ .... _._-_ ... __ ._ .. _._ ...... _ ... _-----_. 
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hexano/acetona (8:2), forneceu 0,10 9 (28%) de um sól .ído branco instável, o qual mostrou se tratar do 

produto monossulfeniladO (258i) caracterizado por RMNtH e análise elementar. 

o O 

d1 ... eM 
,~ . • . , ~ d 

MeO · A' S'cP 
.3 

b a 

(258il 

RMN 1H (8(ppm),CDCl3LTI§l (300MHz): 

ca) 1,94-2,34 (ds,3H) (CHr 5-CH) 
(b) 2,43 (s,3H) (CH3Q-CóH4-CQ) 
(c) 4,96-5,00 (ds,lH) (1,45: 1) (CQ-CH(SMe)-SQ) 
(d) 7,16-7,87 (m,9H) (CH30-CóH4 e C6Hs-SO) 

3.1.5.2.8 Sl,Ilfenilaçiio da a-(p-metoxi-fenilsulfinil) acetofenona (256j) em C.T.F. com TEBAC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.1, pg.117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição : w-(p-metoxi-fenilsulfinil) -acetofenona (256j) (0,25 g; 0,91 

mmols), carbonato de potássio anidro (0,25 g; 1,82 mmols), TEBAC (0,020 g; 0,09 mmols), 

benzenoldidorometano (1: 1) (5 mL) e metanotiossulfonato de metHa (253) (0,12 g; 0,96 mmols). O 

produto obtido após purificação através de uma coluna cromatográfica forneceu cerca de 0,12 g (40%) 

de um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258j) caracterizado 

por RMN1H .• 

o O 

u1= 1I d 
~ . . S ~ 

I ... I 
.# s'cMo 
d 3 I 

a b CH3 

(258il 

RMN1H Uj(ppm),CDCls/TMS) (300MHz): 

(a) 1,94-2,34 (ds,3H) (CHrS-CH) 
(b) 3,77-3,88 (ds,3H) (CH3Q-4H4-S0) 
(c) 5,05-5,29 (ds,lH) (1,5:1) (CQ-CH(SMe)-SQ) 
(d) 6,86-:8,02 (m,9H) (Ph-CQ e CH3Q-C6H4':SO) 
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3.1.5.3 através do método de catálise de transferência de fase empregando-se QUIBEC como 

catalisador guirálico 

3.1.5.3.1 Sulfenilação da a-metilsulfinil acetofenona (251a) em C.T.F. com QUIBEC 

3.1.5.3.1.1 Empregando-se carbonato de potássio sob diferentes condições 

Foram empregados três tipos de carbonato de potássio (l-frasco, 2-seco não macerado, 3-seco 

e macerado), sendo empregados através do procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117) através das 

seguintes quantidades dos reagentes : p-ceto sulfóxido (251a) (0,20 g; 1,10 mmol), carbonato de 

potássio (0,147 g ou 0,294 g; 1 e 2 equiv. respectivamente, vide Tabela 12, pág.94), QUIBEC (0,044 g; 

0,1 equiv.), metanotiossulfonato de metila (253) (0,136 g; 1,10 mmol) e benzeno absoluto como 

solvente (3,5 ml). Ao final das reações, efetuou-se a purificação e o isolamento dos produtos 

monossulfenilados resultantes através de cromatografia líquida empregando-se um gradiente de 

hexanojacetona (8:2). Os produtos monossulfenilados (252a) resultantes destes testes, após purificação 

através de coluna cromatográfica empregando-se gradiente de hexanojacetona (8:2), foram analisados e 

caracterizados por RMN 1H, sendo que em nenhum dos casos foi observado excesso diastereomérico. Os 

resultados obtidos encontram-se resumidos na Tabela 12 (pág.94). 

3.1.5.3.1.2 Empregando-se diferentes proporções de base 

Os experimentos realizados empregando-se diferentes proporções de base foram realizados 

seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), no qual utilizou-se 3 tipos de carbonato de 

potássio (l-frasco, 2-seco não macerado, 3-seco e macerado). As quantidades dos reagentes são listadas 

a seguir : p-ceto sulfóxido (251a) (0,20 g; 1,10 mmol), carbonato de potássio (0,074 g, 0,147 9 ou 

0,294 g; V2, 1 e 2 equiv. respectivamente, vide Tabela 12, pág.94), QUIBEC (0,044 g; 0,1 equiv.), 

metanotiossulfonato de metila (253) (0,136 g; 1,10 mmol) e benzeno absoluto como solvente (3,5 ml) . 

Os produtos monossulfenilados resultantes das reações foram purificados mediante cromatografia líquida 

empregando-se um gradiente de hexano/acetona até 8:2, os quais foram analisados e caracterizados por 

RMN1H, não sendo observado excesso diastereomérico em nenhuma das experiências. Os rendimentos 

obtidos do produto monossulfenilado (252a) resultante encontram-se coletados na Tabela 12 (pág.94). 

3.1.5.3.1.3 Empregando-se diferentes tempos reacionais 

Os experimentos realizados empregando-se diferentes tempos reacionais foram realizados 

seguindo-se o proced imento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117) e as mesmas quantidades descritas no item 

3.1.5.3.1.1 (pg.140), sendo empregado somente o carbonato de potássio seco e macerado. Os 

rendimentos do produto monossulfenilado (252a) obtido dos testes, após serem purificados por 

cromatografia líquida, encontram-se resumidos na Tabela 15 (pág .98). Em nenhum dos casos foi 

observado excesso diastereomérico. 
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3.1.5.3.1.4 Empregando-se diferentes misturas de solventes 

Os experimentos realizados empregando-se diferentes misturas de solventes foram realizados 

seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117) empregando-se as seguintes quantidades 

de reagentes : ro-metilsulfinil acetofenona (251a) (0,156 g; 0,85 mmols), carbonato de potássio 

(ALDRICH) (0,115 g; 0,83 mmols), QUIBEC (0,042 g; 0,096 mmols), solvente absoluto (vide Tabela 13, 

pág.95) (3,5 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,108 g; 0,87 mmols). O produto 

monossulfenilado (252a) obtido destes testes após serem purificados através de uma coluna 

cromatográfica com gradiente de hexano/acetona (8:2) não mostraram excesso diastereomérico através 

de RMN1H (vide Tabela 13, pág.95). 

3.1.5.3.1.5 Empregando-se condições extremamente anidras 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117) e empregando-se entretanto todos 

os reagentes e solvente extremamente anidros com exceção do QUIBEC que foi utilizado do frasco, 

fizeram-se reagir os seguintes reagentes,. : ro-metilsulfinil acetofenona (251a) (0,156 g; 0,85 mmols), 

carbonato de potássio anidro (260° C/30 min.)(ALDRICH) (0,115 g; 0,83 mmols), QUIBEC (0,042 g; 

0,096 mmols), benzeno absoluto (3,5 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,108 g; 0,87 mmols). 

O produto foi isolado através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de 

hexano/acetona (8:2). Obteve-se 0,159 g (51%) de um óleo incolor, o qual mostrou se tratar do produto 

monossulfenilado (252a), caracterizado por análise elementar e RMN1H, sendo que o espectro indicava 

um excesso diastereomérico de 3,5: 1. 

cn° ~ 
c S . 

d I ~. 'CH3 a 

he S 
d /./ 'CH

3 
d b 

(252a) 

RMN1H (õ(ppm)rCDCh~ (300MHz): 

(a) 2,175-2,252 (ds, 3H) (3,6: 1) (CHrSO-CH) 
(b) 2,667-2,884 (ds,3H) (3,5:1) (CHrS-CH) 
(c) 5,232-5,317 (ds,lH) (3,5:1) (CO-CH-SO) 
(d) 7,466-7,672 (m,3H) (C6Hs-CO-CH) 
(e) 8,010-8,076 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 
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3.1.5.3.2 Sulfenilação da a-metilsulfinil p-metil-acetofenona (252b) em C.T.F. com QUIBEC 

3.1.5.3.2.1 testes realizados com adição de água ao carbonato de potássio anidro 

Empregando-se o procedimento geral (cap.3 .1.3.2.2.2, pg.117), foram realizados alguns testes 

de adição de água ao carbonato de potássio através do seguinte procedimento reacional : 1) em um 

balão de 5 ml, suspendeu-se o carbonato de potássio (anidro (ALDRICH) (0,11 g; 0,80 mmols) em 

benzeno absoluto (3,0 mL), 2) adicionou-se água ao meio reacional através de uma seringa (vide Tabela 

14, pág.97), e iniciou-se a agitação, 3) após 15 minutos sob agitação (magnética), adicionaram-se a 

w-metilsulfinil p-metil-acetofenona (251b) (0,15 g; 0,76 mmols), QUIBEC (0,034 g; 0,076 mmols), e 

metanotiossulfonato de metila (253) (0,096 g; 0,764 mmols). Após uma a duas horas sob intensa 

agitação (vide Tabela 14, pág.97), eliminou-se rapidamente o catalisador através de uma coluna 

cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2). Os produtos monossulfenilados 

(252b) resultantes destes testes encontram-se coletados na Tabela 14 (pág.97), os quais, após análise 

de RMN1H, mostraram não haver nenhum excesso diastereomérico. 

3.1.5.3.3 Sulfenilação da a-etilsulfinil acetofenona (256c) em C.T.F. com QUIBEC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição: w-etilsulfinil acetofenona (256c) (0,25 g; 1,3 mmols), carbonato 

de potássio anidro (ALDRICH) (0,176 g; 1,3 mmols), QUIBEC (0,056 g; 0,13 mmols), benzeno absoluto 

(5 mL)e metanotiossulfonato de metila (253) (0,168 g; 1,37 mmols). O produto foi isolado através de 

uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2). Obteve-se 0,181 g 

(58%) de um óleo incolor, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258c), caracterizado 

por análise elementar e RMN1H, sendo que o espectro não indicava nenhum excesso diastereomérico. 

((t
o ~ 

e ~ I d Sya 
e~ f S, 

e CH3 
b 

C258c) 

RMN1H (l)(ppm),CDCh/TMS)(200MHz) (200MHz) ..;. 

(a) 1,256-1,393 (dt,J=8,52 Hz,3H) (CH 3-CH2-SO) 
(b) 2,161-2,257 (ds,3H) (CH3-S-CH) 
(c) 2,591-3,303 (m,2H) (CHr CH2-SO) 
(d) 5,208-5,290 (ds,lH) (1:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(e) 7,459-7,653 (m,3H) (C6Hs-CO-CH) 
(f) 8,006-8,069 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

3.1.5.3.4 Sulfenilação da a-iso-propilsulfinil acetofenona (256d) em C.T.F. com QUIBEC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3 .1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição : (J}-iso-propilsulfinil acetofenona (256d) (0,25 g; 1,2 mmols), 

carbonato de potássio anidro (ALDRICH) (0,164 g; 1,2 mmols), QUIBEC (0,052 g; 0,12 mmols), benzeno 

absoluto (5 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,157 g; 1,26 mmols). O produto foi isolado 

através de uma coluna cromatográfica, empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2). Obteve

se 0,116 g (38%) de um óleo incolor, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258d), 
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caracterizado por análise elementar e RMN 1H, o qual indicava um peqúeno excesso diastereomérico de 

cerca de 1: 1,7 referente aos sinais singleto dos hidrogênios metínicos diastereoisômeros. 

i O O RMN1H (o(pDm),CDCI3/TMS)(200MHz) : 

h~MHf 
h~) ): ['-CH30'0 

h H3C/ CH3 
(a) 1,20 (d,J=6,62 Hz, 3H) «CH3h-CH-SO) 
(b) 1,35 (d,J=6,62 Hz, 3H) «CH3h-CH-SO) 
(c) 1,38 (d,J=6,62 Hz, 3H) {(CH 3h-CH-SO) 
(d) 1,47 (d,J=6,62 Hz, 3H) {(CH3h-CH-SO) 
(e) 2,15-2,24 (ds,3H) (CHrS-CH) 

e a,b 

(258d1 
(f) 2,97-3,44 (dhept,J=6,62-6,62Hz,lH) (1: 1,7) «CH3h-CH-SQ) 
(g) 5,02-5,11 (ds,lH) (CQ-CH(SMe)-SO) 
(h) 7,45-7,70 (m,6H) (C6Hs-CQ-CH) 
(i) 7,99-8,06 (m,4H) (C6Hs-CQ-CH) 

3.1.5.3.5 Sulfenilação da cx-fenilsulfinil acetofenona (256g) em C.T.F. com QUIBEC 

3.1.5.3.5.1 Em benzeno absoluto como solvente e 105% em moI de carbonato de potássio 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes na 

seguinte ordem de adição : {J}-fenilsulfinil acetofenona (256g) (0,2 g; 0,818 mmol), carbonato de 

potássio (0,12 g; 0,859 mmols), QUIBEC (0,036 g; 0,082 mmol), benzeno absoluto (5 mL), 

metanotiossulfonato de metila (253) (0,105 g; 0,834 mmol). Após purificação do produto resultante 

através de coluna cromatográfica empregando-se gradiente de hexanojacetona (8:2), obteve-se 0,110 9 

(46%) de um sólido branco instável, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258g) 

caracterizado por RMN1H, o qual indicava um pequeno excesso diastereomérico de 1: 1,7. 

~ S ~ ctr
° b ~ 

~ I
H3C

/ S D 
c c 

a 

(258g1 

RMN1H (Mppm),CDChL:Ir:§l (200MHz): 

(a) 1,97-2,36 (ds, 3H) (CH]-S-CH) 
(b) 4,97-5,03 (ds, lH) (1:1,7) (CQ-CH(SMe)-SQ) 
(c) 7,33-8,02 (m, 10H) (C6Hs-CQ e C6Hs-SQ) 
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3.1.5.3.6 Sulfenilação da a-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256h) em C.T.F. com QUIBEC 

3.1.5.3.6.1 Em benzeno absoluto e 100% em mal de base 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição: w-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256h) (0,2 g; 0,77 mmols), 

carbonato de potássio (0,11 g; 0 /81 mmols), QUIBEC (0,034 g; 0 ,077 mmols), benzeno absoluto (5 mL) 

e metanotiossulfonato de metila (253) (0,099 g; 0,79 mmols). Ao final da reação observou-se através de 

TLC, que o S-ceto sulfóxido praticamente não havia reagido. 

3.1.5.3.6.2 Em benzeno absoluto e 150% em mal de base 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição: ú)":'fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256h) (0,25 g; 0,96 mmols), 

carbonato de potássio (0,203 g; 1,49 mmols), QUIBEC (0,043 g; 0,096 mmols), benzeno absoluto (5 mL) 

e metanotiossulfonato de metila (253) (0,124 g; 0,99 mmols). O produto foi isolado através de uma 

coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2). Obteve-se 0,100 9 (34%) 

de um sólido levemente amarelo instável, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258h) 

caracterizado por RMN1H, sendo que o espectro indicava um excesso diastereomérico de 1: 1,2. 

e 

d 
b 

° O 
c " S d 

s,~ 
CH3V 

a 

RMN1H (õ(ppm)cCDCI3~ (200MHz): 

(a) 1,92-2,36 (ds/3H) (CH3-S-CH) 
(b) 2,41-2,43 (ds,3H) (CH3-C6H4 -CO) 
(c) 5/06-5,13 (ds,lH) (1:1,2) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 7,16-7,58 (m,7H) (CH3-C6H4 e C6Hs-SO) 
(e) 7,65-7,69 (m,2H) (CH3-C6H4 ) 

3.1.5.3.6.3 Em benzeno/diclorometano (1:1) e 200% em moI de base 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição : o>-fenilsulfinil p-metil-acetofenona (256h) (0,3 g; 1,16 mmols), 

carbonato de potássio (0,32 g; 2,32 mmols), QUIBEC (0,05 g; 0,12 mmols), benzenojdiclorometano (6 

mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,15 g; 1,16 mmols). O produto foi isolado através de uma 

coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2). Obteve-se 0,11 9 (31%) 

de um sólido levemente amarelo instável, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258h) 

caracterizado por RMN 1H. 

S d dt
o c ~ 

I~ I~ 
H,C .& S,c:O 

3 
d b a 

(258h) 

RMN1H (õ(ppm)cCDCI3~ (200MHz): 

(a) 1,94-2,34 (ds,3H) (CH3-S-CH) 
(b) 2,43 (s,3H) (CH3-C6H4-CO) 
(c) 5,03-5,09 (ds,lH) (1,5: 1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 7,16-7,92 (m,9H) (CH3-C6H4 e C6Hs-SO) 
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3.1.5.3.7 5ulfenilação da a-fenilsulfinil p-metoxi-acetofenona (256i) em C.T.F. com QUIBEC 

3.1.5.3.7.1 Empregando-se 200% em moI de base e benzeno/diclorometano (1: 1) como solvente 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição: co-fenilsulfinil p-metoxi-acetofenona (256i) (0,3 g; 1,09 mmols), 

carbonato de potássio (0,3 g; 2,18 mmols), QUIBEC (0,05 g; 0,11 mmols), benzenojdiclorometano (1: 1) 

(6 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,15 g; 1,15 mmols). O produto foi isolado através de 

uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2). Obteve-se 0,14 g 

(40%) de um óleo levemente amarelo instável, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado 

(258i) caracterizado por 
O O 

:dtcM 
I~ I~ 

MeO .# S'cP d 
3 

b a 

(258il 

RMN 1H (õ(opm),CDCI 3LIf1Sl (300MHz): 

(a) 2,16-2,35 (ds,3H) (CHrS-CH) 
(b) 3,84-3,88 (ds,3H) (CH 30-C6H4-CO) 
(c) 4,97-5,03 (ds,lH) (1,1:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 6,81-8,00 (m,9H) (CH30-C6H4 e C6Hs-SO) 

RMN 1H. 

3.1.5.3.8 Sulfenilação da a-(p-metoxi-fenilsulfinil) acetofenona (256j) em C.T.F. com QUIBEC 

3.1.5.3.8.1 Empregando-se 200% em mol de base e benzeno/diclorometano (1.' 1) como solvente 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição : co-(p-metoxi-fenilsulfinil) acetofenona (256j) (0,25 g; 0,91 

mmols), carbonato de potássio (0,125 g; 0,91 mmols), QUIBEC (0,039 g; 0,091 mmols), 

benzenojdiclorometano (5 mL) e metanotiossulfonato de metila (253) (0,121 g; 0,96 mmols). O produto 

foi isolado através de uma coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2). 

Obteve-se 0,100 g (34%) de um óleo levemente amarelo instável, o qual mostrou se tratar do produto 

monossulfenilado (258j) caracterizado por RMN1H, no qual indicava uma razão entre os 

diastereoisômeros de 1,5: 1. 

o O 

d):M d 

I~ I~ 
.# s'cMo 

d . 3 I 
a b CH3 

(258jl 

RMN 1H (õ(ppm),CDCl3LIf1Sl (300MHz): 

(a) 1,94-2,43 (ds,3H) (CH3-S-CH) 
(b) 3,77-3,88 (ds,3H) (CH30-C6H4 -SO) 
(c) 5,06-5,15 (ds,lH) (1,5:1) (CQ-CH(SMe)-SO) 
(d) 6,85-8,03 (m,9H) (Ph-CO e CH30-C6H4 -SO) 
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3.1.5.3.9 Sulfenilação da a-fenilsulfinil acetona (256 k) em C.T.F. com QUIBEC 

3.1.5.3.9.1 Com 100% em mal de base 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição: ü.)-fenilsulfinil acetona (256k) (0,25 g; 1,37 mmols), carbonato de 

potássio (0,189 g; 1,37 mmols), QUIBEC (0,060 g; 0,137 mmols), benzeno absoluto (5 mL) e 

metanotiossulfonato de metila (253) (0,176 g; 1,39 mmols). O produto foi isolado através de uma coluna 

cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2). Obteve-se 0,107 9 (36%) de um 

óleo branco instável, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258k) caracterizado por 

microanálise e RMN1H, sendo que o espectro não indicava excesso diastereomérico. 

o 
1,j~ 

~3C' J V 
H3C d 

a 

(258kl 

Análise elementar 

RMN1H (õ(ppm),CDCl3.LIt1âl (300MHz): 

(a) 1,94-2,17 (ds,3H) (CHrS-CH) 
(b) 2,33-2,42 (ds,3H) (CHrCO-CH) 
(c) 5,05-5,12 (ds,lH) (1:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 7,67-7,93 (m,5H) (C6Hç SO-CH) 

%C(teórico) = 52,61 

%C(obtido) = 53,01 

L\C = 4/1000 

%H(teórico) = 5,30 

%H(obtido) = 5,27 

L\H = 0,3/1000 

3.1.5.3.9.2 Com 200% em mal de base 

Repetiu-se o procedimento 3.1.5.3.9.1(pg.146), e empregou-se as mesmas quantidades dos 

reagentes, e 200% em moi de base. Após purificação do produto resultante através de coluna 

cromatográfica empregando-se gradiente de hexano/acetona (8:2), obteve-se 0,025 9 (8,4%) de um 

óleo branco, o qual mostrou se tratar do produto monossulfenilado (258k) caracterizado por análise 

elementar e RMN1H, sendo que o espectro não indicava excesso diastereomérico. 

1,_M~ 
~3C' J V 

H3C d 

a 

(258kl 

RMN1H (õCppm),CDChaMS) (300MHz): 

(a) 1,95-2,13 (ds,3H) (CHrS-CH) 
(b) 2,28-2,39 (ds,3H) (CHrCO-CH) 
(c) 4,21-4,39 (ds,lH) (1:1) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 7,51-7,84 (m,5H) (C6Hs-SO-CH) 
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3.1.5.3.10 Sulfenilação da a-fenilsulfinil p-ciano-acetofenona (256L) em C.T.F. com QUIBEC 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pg. 117), fizeram-se reagir os reagentes 

através da seguinte ordem de adição: ú)-fenilsulfinil p-ciano-acetofenona (256L) (0,25 g; 0,92 mmols), 

carbonato de potássio (0,127 g; 0,92 mmols), QUIBEC (0,040 g; 0,092 mmols), benzeno absoluto (5 mL) 

e metanotiossulfonato de metila (253) (0,123 g; 0,97 mmols). O produto foi isolado através de uma 

coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexanojacetona (8:2). Obteve-se 0,051 g (17%) 

de um óleo amarelo instável isolado por coluna cromatográfica conforme indicava o TLC, o qual após 

análise de RMN1H indicou que o produto monossulfenilado (258L) havia sofrido decomposição em solução 

de CDCI3/TMS, indicando haver muitos sinais no espectro de difícil interpretação. 

3.1.6 Reações de a/qui/ação dos B-ceto su/fóxidos 

3.1.6.1 Obtenção da a'-metil-a-metilsulfinil acetofenona (271 A) a partir do B-ceto sulfóxido (251A) 

3.1.6.1.1 Através do método de C.T.F. usando QUIBEC 

3.1.6.1.1.1 Empregando-se iodeto de metila, KOH/K2C03 (1:1) como base 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.3.2, pg. 118), empregaram-se os seguintes 

reagentes: ú)-metilsulfinil acetofenona (251a) (0,15 g; 0,82 mmol), carbonato de potáSSiO (0,114 g; 0,90 

mmol), hidróxido de potássio (0,046 g; 0,90 mmol), QUIBEC (0,036 g; 0,082 mmol), 

benzenojdiclorometano (1:1) (3 mL) e iodeto de metila (0,128 g; 0,90 mmol). Após cerca de 24 horas de 

reação, verificou-se por meio de TLC que o produto de partida não havia reagido, sendo que, a coloração 

do meio reacional tornou-se escura devido à possível decomposição do catalisador pela ação do hidróxido 

de sódio . 

.. ,--- ................. _._._._ .. _ .... - .... _ ... _-_._-_._- .................... _-----_...... . ...... -.... _._-_._ ... _--. _._--_._ .. _ ....... _ .. _.... . .... _._-----_ .. _ ... . 
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3.1.6.1.1.2 Empregando-se Mel, K2C03 como base 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.3.2, pg. 118), fizeram-se reagir os seguintes 

reagentes: ú)-metilsulfinil acetofenona (251a) (0,15 g; 0,82 mmoJ), carbonato de potássio (0,114 g; 0,90 

mmol), QUIBEC (0,036 g; 0,082 mmol), benzeno/diclorornetano (1: 1) (3 mL) e iodeto de metila (0,128 

g; 0,90 mmol). Após cerca de 24 horas de reação, o produto bruto foi purificado através de uma coluna 

cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2). Obteve-se 0,04g (24,8%) de um 

óleo levemente vermelho caracterizado por RMN1H, o qual mostrou se tratar do produto monoalquilado 

no carbono (271a), e que indicava um excesso diastereomérico de 1,50: 1 referente aos sinais singleto 

dos prótons metínicos do produto. 

CO:
0 

d ~ 
e ~ .. • S'CH3 C 

e I # f CH3 

e a,b 

(271a) 

RMN1H (ô(ppm),CDChITMS)(200MHz) ..;, 

(a) 1,603 (d, J=6,62 Hz,3H) (CH3-CH(CO)-SO) 
(b) 1,637 (d, J=6,62 Hz,3H) (CHrCH(CO)-SO) 
(c) 2,480-2,543 (ds,3H) (1:1,52) (CH3-S0~CH) 
(d) 4,672-4,926 (dq, J=6,60-6,62Hz,lH) (1,50:1) (CO-CH-SO) 
(e) 7,496-7,694 (m,3H) (C6Hs-CO-CH) 
(f) 7,988-8,043 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

3.1.6.1.1.3 Empregando-se Mel, K2C03 como base, e TR1TON X~100 como co-catalisado r 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.3.2, pg. 118), empregaram-se o iodeto de metila 

como · agente alquilante, e TRITON X-l00 como co-catalisador, e. fizeram-se reagir os seguintes 

reagentes: ú)-metilsulfinil acetofenona (251a) (0,15 9i 0,82 mmols), iodeto de metila (0,114 9i 0,90 

mmol), QUIBEC (0,036g; 0,082 mmol), TRITON X-l00 (O,0539i 0,082 mmol), carbonato de potássio 

(0,227 g; 1,64 mmols), e benzeno/diclorometano (1;1) (3 mL). Após cerca de 24 horas de reação, o 

produto bruto foi purificado através de uma coluna cromatográficaempregando-se um gradiente de 

hexano/acetona (8:2). Obteve-se 0,095 9 (58%) de um óleo levemente vermelho caracterizado por 

RMN1H, o qual mostrou se tratar do produto monoalquilado no carbono (271a), e que indicava um 

excesso diastereomérico de 1,57: 1 referente aos sinais sIngleto dos prótons metínicos do produto. 

o ° 

CO:d
ll 
S 

e ~ 'CH c 

e I # f CH3

3 

e a,b 

(271a) 

RMN1H (ô(ppm),CDChITMSlC200MHz) ..;, 

(a) 1,602 (d, J=5,88 HZ,3H) (CHrCH(CO)-SO) 
(b) 1,635 (d, J=7,36 Hz,3H) (CH3-CH(CO)-SO) 
(c) 2,480-2,543 (ds,3H) (1:1,57) (CHrSO-CH) 
(d) 4,670-4,926(dq, J=6,60-7,34Hz,lH) (1,58:1) (CO-CH-SO) 
(e) 7,942-7,657 (m,3H) (C6Hç CO-CH) 
(f) 7,977-8,043 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 
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3.1.6.1.1.4 Em sistema bifásico (NaOH=8%) empregando-se Mel 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.3.2, pg.118), empregou-se o iodeto de meti la como 

agente alquilante, e substituiram-se o carbonato de potássio por uma solução de hidróxido de sódio 

(c=8%) e o TEBAC por QUIBEC. Fizeram-se reagir os seguintes reagentes: (J}--metilsulfinil acetofenona 

(251a) (0,15 g; 0,82 mmol), o iodeto de metila (0,234 g; 1,65 mmols) e o QUIBEC (0,036 g; 0,082 

mmol) dissolvidos em diclorometano (0,5 mL), hidróxido de sódio (0,066 g; 1,65 mmols), diclorometano 

(0,8 mL) e água (0,8 mL). Após 24 horas de reação, purificou-se o produto bruto através de uma coluna 

cromatográfica com o emprego de éter/hexano (7 :3). Obteve-se 0,05 g (31%) de um óleo levemente 

amarelo, caracterizado por RMN1H, o qual mostrou se tratar do produto monoalquilado no carbono 

(271a), e que indicava um excesso diastereomérico de 1,46: 1 referente aos sinais singleto dos 

hidrogênios metínicos. 

o O 

e ~ S'CH
3

C (X):d
ll 

e I # f CH3 

e a,b 

(271a) 

RMN1H (o(ppm),CDChIIMS)(300MHz) .;. 

(a) 1,603 (d, J=6,88 Hz,3H) (CH3-CH(CO) -SO) 
(b) 1,635 (d, J=7,15 Hz,3H) (CH3-CH(CO)-SO) 
(c) 2,481-2,543 (ds,3H) (1:1,45) (CHrSO-CH) 
(d) 4,674-4,928 (dq, J=7,15-6,88Hz,lH) (1,46:1) (CO-CH-SO) 
(e) 7,500-7,681 (m,3H) (C6Hs-CO-CH) . 
(f) 7,985-8,039 (m,2H) (C6Hs-CO-CH) 

3.1.6.1.2 Através do emprego de iodeto de metila como agente alquilante (Método extrativo 

do íon-par) 138 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.3.1, pg.118) e empregando-se iodeto de metila em 

vez de iodeto de iso-propila, fizeram-se reagir os seguintes reagentes: ro-metilsulfinil acetofenona (251a) 

(1,5 g; 8,2 mmols), iodeto de meti la (2,34 g; 16,5 mmols), hidrogenossulfato de tetrabutilamônio (2,79 

g; 8,2 mmols), hidróxido de sódio (0,66 g; 16,5 mmols), diclorometano (8,25 mL) e água (8,25 mL). 

Após 2 horas de reação, o produto bruto foi purificado através de uma coluna cromatográfica com o 

emprego de éter/hexano (7:3), obtendo-se 1,0 g (63%) de um sólido branco (PF=76-78° C; lit. 138 

PF=77-78° C), o qual mostrou se tratar do produto monoalguilado no carbono (271a), sendo que o 

espectro de RMN1H apresentava o mesmo padrão dos obtidos anteriores. 

3.1.6.2 Obtenção do iso-propil enol-éter metílico (260A) a partir do B-ceto sulf6xido (251 A) 

3.1.6.2.1 Através do emprego de iodeto de iso-propila como agente alquilante (Método 

extrativo do íon-par) 138 

Seguindo-se o procedimento geral de captura de enolatos (cap.3.1.3.3.1, pg.118), fizeram-se 

reagir os seguintes reagentes: (J}--metilsulfinil acetofenona (251a) (1,50 g; 8,2 mmols), iodeto de iso

propila (2,79 g; 16,5 mmols), hidrogenossulfato de tetrabutilamônio (2,80 g; 0,82 mmols), hidróxido de 

sódio (0,66 g; 16,5 mmols), diclorometano (8 mL) e água (8 mL). Após 24 horas de reação, o produto 

bruto foi purificado através de uma coluna cromatográfica com o emprego de éter/hexano (7:3), 

__ • _ _ _ •• •• M.· ................ _ .......... ''. ___ ._ ••• _____ ••••• '' ••• , ... _ •.••••• __ .......... _ ____ .... __ •••••• ,. ••..•••• _________ ._ .. _ ••• _...... . •.•.•• __ ._ ..... _ _ • __ ... . 
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obtendo-se 1,06 9 (58%) de um óleo levemente amarelado, caracterizado por RMN 1H, o qual mostrou se 

tratar do produto monoalquilado no oxigênio (260a). 

CH3 

Hb3C~O O 

~II 
() ~ S'c~, 

f 

(260a) 

RMN 1H CoCppm),CDCI 3/TMS) C500MHz) ~ 

(a) 1,253 (d,J=6,l1Hz,3H) (CHrCH-O) 
(b) 1,299 (d,J=6,12Hz,3H) (CHrCH-O) 
(c) 2,705 (s,3H) 
(d) 4,223 (hept,J=6,12Hz,lH) (CHrCH-O) 
(e) 5,961 (s,lH) (CH-SO-CH3 ) 

(f) 7,413-7,493 (m,5H) (C6Hs-C-O) 

3.1.6.3 Obtenção da a.'-benzi!-a.-meti!sulfini! p-meti!-acetofenona (26ge) e do benzi! enol-éter 

metílico (270e) a partir do B-ceto sulfóxido (252e) 

3.1.6.3.1 Empregando-se brometo de benzila como agente alquilante, e tolueno como solvente 

(pelo método de C. T.F. usando QUIBEC) 

Empregando-se o procedimento geral (cap.3.1.3.2.2.2, pág.117), e substituindo-se a mistura de 

benzeno/diclorometano por tolueno (3 mL), fizeram-se reagir as seguintes quantidades de reagentes : 

w-metilsulfinil p-metil-acetofenona (251b) (0,15 g; 0,76 mmol), carbonato de potássio (0,211 g; 1,52 

mmols)( QUIBEC (0,036 g; 0,082 mmol), brometo de benzila (0,142 g; 0,83 mmol). Após 24 h de 

reação, verificou-se por TLC a formação de dois produtos , os quais foram isolados através de uma 

coluna cromatográfica empregando-se um gradiente de hexano/acetona (8:2), obtendo-se 0,10 g (46%) 

do primeiro produto como sendo um óleo amarelo, e 0,05 g (23%) de um óleo amarelo referente ao 

segundo produto isolado da reação, ambos totalmente isolados, livres de qualquer contaminação. 

O primeiro produto isolado (46%) (Rf 0,3 hexano/acetona (8:2)) foi caracterizado por RMN 1H, o 

qual mostrou-se ser o correspondente produto monoalquilado no carbono (269b), apresentando um 

pequeno excesso diastereomérico de 1,7: 1. O segundo produto isolado (23%) (Rf 0,2 hexano/acetona 

(8:2)) foi caracterizado por RMN1H, o qual corresponde ao enol éter benzílico (270b). 

Produto monoalguilado .DQ 
Carbono 

H3C 

(26gb) 

Análise Elementar 

Produto monoalquilado no carbono 
(269b) 

RMN1H (õ(ppm),CDCl3~ (300MHz): 

(a) 2,379 (d,J=5.52 Hz,3H) (CHrC6H4-CO) 
(b) 2,513 (d,J=2,22 Hz,3H) (CHrSO-CH) 
(c) 3,303-3,516 (m,2H) (CO-CH(SMe)-SO) 
(d) 4,798-4,872; 4,953-5,019 (m,lH) (1:1,7) (C6Hs-CH2 -CH) 
(e) 7,158-7,253 (m,7H) (CHr C6H4-CO) 
(f) 7,650-7,812 (m,2H) (CHr C6H4-CO) 

%C(teórico) = 71,29 

%C(obtido) = 71,47 

~C = 1,8/1000 
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Produto monoalquilado no oxigênio RMN 1H (õCppm),CDCI 3/TMS) (RMN300MHz): 

Y' 
~

o ~ 

I
~ ~s, b 

d CH3 

H
3
C # 
a e 

(270dl 

(a) 2,41 (s,3H) (CHr C6 H4 -CO(Bn» 
(b) 2,58 (s,3H) (CHrSO-CH) 
(c) 4,89 (s,2H) (C6Hs-CH 2-O) 
(d) 5,94 (s,lH) (CO(Bn)-CH-SO) 
(e) 7,23-7,42 (m,9H) (CH 3 -C6 H4 -CO(Bn) e C6Hs-CH 2-O) 

3.1.6.4 Obtenção do iso-propil enol-éter terc-butílico (260E) a partir do B-ceto sulfóxido (256E) 

3.1.6.4.1 Através do emprego de iodeto de iso-propila como agente alquilante (Método 

extrativo do íon-par) 138 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3.1.3.3.1, pg.118), fizeram-se reagir os seguintes 

reagentes: a-terc-butilsulfinil acetofenona (256e) (0,15 g; 0,67 mmol), iodeto de iso-propila (0,23 g; 

1,34 mmols), hidrogenossulfato de tetrabutilamônio (0,23 g; 0,67 mmol), hidróxido de sódio (0,054 g; 

1,34 mmols), diclorometano (0,7 mL) e água (0,7 mL). Após 24 horas de reação, o produto bruto foi 

purificado através de uma coluna cromatográfica com o emprego de éter/hexano (7:3), obtendo-se 0,09 

g (51%) de um sólido branco (PF=80-82° C), caracterizado por RMN 1H, e análise elementar, o qual 

mostrou se tratar do produto monoalguilado no oxigênio (260e), sendo que a análise de NOE e Raio-X 

indicaram que o enol éter obtido apresentava geometria Z. 

Análise elementar %C(teórico) = 67,63 

%C(obtido) = 67,42 

óC = 2,1/1000 

%H(teórico) = 8,32 

%H(obtido) = 8,04 

óH = 2,8/1000 

Iso-propil enol éter terc-butílico RMN1H (õ(ppm),CDCI3.LIM.2l (500MHz): 

CH3 a 

~ 
a H3C O O 

I 

~ 

H3C 
a 

d 

CH3 
a 

(260el 

(a) 1,233- 1,372 (m,15H) «CH3h-C-CO) e «CH3h-CH-O» 
(b) 4,200 (hept,J=6,13 Hz, iH) «CH3h-CH-O) 
(c) 5,680 (s,lH) (CO(i-Pr)-CH-SO) 
(d) 7,408-7,535 (m,5H) (C6 Hs-CO(i-Pr)-CH) 
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3.1.6.5 Obtenção do iso-propil enol-éter fenílico (2609) a partir do (:3-ceto sulfóxido (256G) 

3.1.6.5.1 através do emprego de iodeto de iso-propila como agente alquilante (Método 

extrativo do íon-par) 138 

Seguindo-se o procedimento geral (cap.3 .1.3.3.1, pg.118), fizeram-se reagir os seguintes 

reagentes: a-fenilsulfin il acetofenona (256g) (0,15 g; 0,61 mmol), iodeto de iso-propila (0,21 g; 1,23 

mmols), hidrogenossulfato de tetrabutilamônio (0,21 g; 0,61 mmol), hidróxido de sódio (0,049 g; 1,23 

mmols), diclorometano (0,6 mL) e água (0,6 mL). Ao final da reação o produto monoalquilado resultante 

foi purificado através de uma coluna cromatográfica de gradiente de hexano/acetona (8:2), obtendo-se 

cerca de 0,11 9 de óleo levemente amarelado (63%), caracterizado por RMN 1H, o qual mostrou se tratar 

do iso-propil enol éter fenílico (260g) correspondente, sendo posteriormente analisado por NOE, no qual 

apresentou configuração Z. Entretanto, não foi possível caracterizá-lo por microanálise. 

Iso-propil enol éter fenílico 

CH3 a 

~ 
b~H3C cO ~ , 

~ ~ S~e 
I ~ d ,Ve 
e e 

(260g) 

RMN1H (õ(pDm),CDCh~ (500MHz): 

(a) 1,332 (d,J=6,38 Hz, 3H) «CH3h-CH-O) 
(b) 1,379 (d,J=6,43 Hz, 3H) «CH3h-CH-O) 
(c) 4,312 (hept,J=6,14 Hz, IH) «CH3h-CH-O) 
(d) 5,953 (s,lH) (CO(i-Pr)-CH-SO) 
(e) 7,363-7,494 (m,8H) (C6Hs-CO(i-Pr)- e C6Hs-SO) 
(f) (f) 7,703-7,735 (m,2H) (C6Hs-SO) 

_ .•....... _. __ ._ ............................... __ .. _._ ..... _- ................. _ --_ ......... _--_ .. _._. __ ... _ ..... _ .... _ ... -._._ .... _._ .... _------ - - _. 
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3.1.7 Procedimento utilizado no programa HvperChem 

3.1.7.1 Cálculo da energia relativa dos enolatos Z e E 

o programa HyperChem foi utilizado para calcular as energias relativas dos enolatos ~ e g 
derivados do !)-ceto sulfóxido terc-butílico (256e). O procedimento adotado segue descrito abaixo: 

./ Criar a estrutura do enolato ~ do !)-ceto sulfóxido (256e) utilizando as ferramentas do 

programa HyperChem . 

./ Definir o ângulo torsional entre o oxigênio sulfinílico, enxofre, carbono metínico e carbono 

enólico (O-5-C-CO) como sendo igual a zero. Gravar o arquivo eletrônico . 

./ Estas duas últimas operações são utilizadas para se obter o enolato E, entretanto, além de 

definir o ângulo torsional entre 0-5-C-CO igual a zero, é necessário também definir o ângulo 

torsional entre o enxofre, carbono metínico, carbono enólico e oxigênio enólico como sendo 

igual a "trans" afim de evitar contratempos posteriores. Este arquivo eletrônico também é 

gravado com um outro nome. 

Em seguida, o cálculo da energia relativa dos enolatos pode ser obtido através das seguintes 

operações: 

./ Abrir o arquivo eletrônico de interesse. Como o ângulo torsional entre o 0-5-C-CO foi 

gravado como sendo igual a zero, não há necessidade de alterar este valor. Este valor é 

alterado posteriormente em intervalos de 30°, 

./ Após ter sido definido o ângulo torsional entre os átomos 0-5-C-CO, seleciona-se a 

molécula inteira e calcula-se a energia relativa do mesmo. Este valor obtido é 

transportado à uma tabela no Excel, 

./ Em seguida, seleciona-se novamente os átomos de 0-5-C-CO, altera-se o ângulo 

torsional em intervalos de 30°, e repete-se a operacão descrita acima. Estas operações 

são realizadas repetidas vezes até que o valor do ângulo torsional seja novamente igual à 

zero. 

Os valores obtidos no programa HyperChem eram transportados para uma tabela do Excel, 

permitindo a criação de um gráfico relacionando a energia relativa obtida em função dos vários ângulos 

torsionais (0-5-C-CO) fornecidos ao programa. 

Os valores obtidos neste procedimento podem ser visualizados na Tabela 6 (pág.77) para o 

enolato ~, e na Tabela 8 (pág.83) para o enolato g. Estes valores são sumarizados em um gráfico 

ilustrado na Figura 12 (pág.75) . 

•••• H •••••• ___ ._ •• H ....... _ ......... H..... • ........ H. ____ ····H ••••• H ............ _ ................ H •• _. ___ •• __ •••••• H ••• __ •••• • .•••••.•. __ ••• __ ••• __ ____ • ........ H. __ • __ ••••••• _._ ... H. ____ ••••••• _ •••••••• H •• ____________ • 
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................................................. _ .... _ .•.. - ............. _ ...... - ..... _ .... ~---

3.1.7.2 Estudo de otimização da geometria do enolato 

o programa HyperChem também foi utilizado na otimização da geometria dos enolatos Z e E do 

b-ceto sulfóxido ter-butílico (256e) através do seguinte procedimento: 

../ Abrir o arquivo eletrônico de interésse. Como o ângulo torsional entre o 0-5-C-CO foi 

gravado como sendo igual a zero, não há necessidade de alterar este valor. Este valor é 

alterado posteriormente em intervalos de 30°, 

../ Após ter sido definido o ângulo torsional entre os átomos 0-5-C-CO, seleciona-se a 

molécula inteira e efetua-se a otimização da geometria dO mesmo. Em seguida, realiza-se 

o cálculo da energia relativa deste confôrmero obtido. O valor obtido de energia relativa 

é transportado à uma tabela no Excel, bem como o ângulo torsional entre os átomos 0-

5-C-CO assim obtidos após otimização da geometria, 

../ Em seguida, , altera-se o ângulo torsional entre oS átomos de 0-5-C-CO em intervalos de 

30°, e repete-se a operacão descrita acima. Estas operações são realizi3das repetidas 

vezes até que o valor do ângulo torsional seja novamente igual à zero. 

Os valores obtidos no programa HyperChem eram transportados para uma tabela do Excel, 

permitindo a criação de um gráfico relacionando a energia relativa obtida em função dos vários ângulos 

torsionais (0-5~C-CO) fornecidos ao programa. 

Os valores obtidos neste procedimento podem ser visualizados na Tabela 7 (pág.78) e gráfico 

(Figura 14, pág.77) para o enolato ~, e na Tabela 9 (pág.84) e gráfico (Figura 18, pág.82) para o enolato 

g . 

......... _-_. __ .... _ ..... __ ...... __ .................... __ ... __ ......... _---"-._ ....... __ .. _ ........ _-_ ... -_ .. _-_ .. _---_." ....... -............. _----_. __ . __ ._ .............. _--_. 
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RAIO-X 

RAIO-X DO ISO-PROPIL ENOL ÉTER TERC-BUTÍLICO (260e) 

Bond lenQhts IAl and angles ff!ggJ 

5-0 (2) 1.494 (2) O( 1 )-C( 1 )-C( 10) 117.5 (2) 

5-C (2) 1. 764 (2) C(1)-C(2)-5 123.5 (2) 

5-C (6) 1.847 (3) 0(1)-C(3)-C(4) 110.0 (2) 

O(l)-C(l) 1.372 (3) 0(1)-C(3)-C(5) 105.8 (2) 

0(1)-C(3) . 1.461 (3) C(4)-O(3)-C(5) 113.2 (3) 

C(1)-C(2) . 1.328 (3) C(8)-0(6)-C(7) 113.0 (3) 

C(1)-C(10) 1.482 (3) C(8)-0(6)-C(9) 111.3 (2) 

C(3)-C(4) 1.490 (4) C(7)-C(6}-C(9) 110.0 (2) 

C(3)-C(5) 1.503 (4) C(8)-C(6)-5 107.2 (2) 

C(6)-C(8) 1.515 (4) C(7)-C(6)-5 110.6 (2) 

C(6)-C(7) 11.522 (4) C(9)-C(6)-S 105.5 (2) 

C(6)-C(9) 1.532 (4) C(15)-C(10)-C(11) 118.3 (2) 

C(10)-C( 15) 1.383 (3) C(15)-C(10)-C(1) 120.8 (2) 

C(10)-C(11) 1.391 (3) C(11)-C(10)-C(1) 120.8 (2) 

C(11)-C(12) 1.371 (4) C(12)-C(11)-C(10) 120.9 (3) 

C(12)-C(13) 1.368 (4) C(13)-C(12)-C(11) 120.3 (3) 

C(13)-C(14) 1.368 (4) C( 14 )-C(13)-C(12) 119.5 (3) 

C(14)-C(15) 1.382 (4) C(13)-C(14)-C(15) 120.8 (3) 

O(2)-5-C(2) 105.70 (11) C(14)-C(15)-C(10) 120.1 (3) 

O(2)-S-C(6) 106.23 (11) 

C(2)-5-C(6) 100.45 (11) 

C(1)-O(l)-C(3) 116.9 (2) 

C(2)-C(1 )-O( 1) 119.2 (2) 

C(2)-C(1)-C(10) . 122.9 (2) 

--_._~--_ ... _--_ .... ""_._ ..... _"._"-- -_ ... -"_."._"----
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Crystétl Data andstru.ct:ure refinement 

Empirtcal formula 

FormlJla. weight 

TelhPerªture 

Waveleng:ht 

CrystaI system 

Spacegroup 

Unit cellditnensions 

Volume 

Z 

Densi.ty (calculated) 

Absorption coefficient 

F(OOO) 

Crystal size 

Theta tânge for data colléttipn 

~ndex rahges 

reflections collected 

independent reflections 

Refinement method 

Data.! restraiils I Parameters. 
Gó.ódness,-of-fitQl1 F2. 

Final R índices [I>sjgtnaf!)] 

R índices (iHI data) 

Largest diff. Peak and hole 

C1sH3p0 2S 

274,A5. 

j2g3(2) K 

0;11:073 Â. 

trlcUnic 

P ... 1 

a =8.888 A 

B::;9.733Ã 

tJ..= 8'9.33° 

~ = 69,84° 

c = 10.546 A 'Y =65.65° 

771.1 A'i 
2 

1.182 M.g/m 

0.204 mm-1 

304 

.0.20 X 0.15 x.. 0.10 rn.h1' 

2.0'8 to ,26,30 deg, 

0<=h<=11,-11<=k<==12, 

-12<=1<':==13 

33'38 

3124IR(iht) =0.0315] 

~uU-matrÍ){ leaSt-;sqYates on F2 

:3:1.24/ 0/168 

1.023 

R1!::: 0.0457, wR2= 0.1039 

Ri == 0.1252, wR2 == Q.1308 

0.19'0 ànd -0,3.11 eX"J 



ESPECTROS 

ESPECTRO 1 - RMN1H DO PRODUTO MONOSSULFENILADO DO B-CETO SULFÓXIDO [MBB1] ISO-PROPÍLICO OBTIDO ATRAVÉS DO 

MÉTODO DE FASE HOMOGÊNEA - (258d) 
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ESPECTRO 2 - RMN1H DO PRODUTO MONOSSULFENlLADO DO B-CETO SULFÓXIDO ISO-PROPÍLICO OBTIDO ATRAVÉS DO MÉTODO DE 

FASE HOMOGÊNEA (PÓS 1 ANO EM FREEZER) - (258d) 
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ESPECTROS 

ESPECTRO 3 - RMN1H DO PRODUTO MONOSSULFENlLADO DO B CETO SULFÓXIDO TERC-BUTÍLICO OBTIDO ATRAVÉS DO MÉTODO DE 

FASE HOMOGÊNEA - (258e) 
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ESPECTRO 4 - RMN1H DO PRODUTO MONOSSULFENlLADO DO 6-CETO SULFÓXIDO TERC-BUTÍUCO OBTIDO ATRAVÉS DO MÉTODO DE 

C.T.F. COM TEBAC[MBB4] - C258e) 
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ESPECTROS 

ESPECTRO 5 - RMN1H DO PRODUTO MONOSSULFENILADO PURO DO B CETO SULFÓXIDO METÍLICO OBTIDO ATRAVÉS DO MÉTODO DE 

C.T.F. COM QUIBEC (DISSOLVIDO EM CDCL3 E D 2 0) - (252B) 
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ESPECTRO 9 - RMN1H DO I-PROPIL ENOL ÉTER CORRESPONDENTE AO B-CETO SULFÓXIDO METÍLICO - C260a) 
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ESPECTRO 11 NOE DO I-PROPIL ENOL ÉTER CORRESPONDENTE AO B-CETO SULFÓXIDO METÍ LICO - (260A) 
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ESPECTRO 15 - NOE DO BENZIL ENOL ÉTER CORRESPONDENTE AO B-CETO SULFÓXIDO METÍLICO OBTIDO ATRAVÉS DO MÉTODO DE 

C.T.F. COM TEBAC E BROMETO DE BENZlLA - (270b) 
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ESPECTRO 17 RMN1H DO I-PROPIL I:NOL ÉTER CORRESPONDENTE AO B-CETO SULFÓXIDO TERC-SUTÍLICO - (260e) 
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ESPECTRO 19 - NOE DO I-PROPIL ENOL ÉTER CORRESPONDENTE AO B-CETO SULFÓXIDO TERC-BUTÍLICO - (260e) 
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ESPECTRO 20 - NOE DO I-PROPIL ENOL ÉTER CORRESPONDENTE AO B-CETO SULFÓXIDO TERC-BUTÍLICO - (260e) 
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ESPECTRO 21 NOE DO I-PROPIL ENOL ÉTER CORRESPONDENTE AO B-CETO S ULFÓXIDO TERC-SUTÍLICO - C260e) 
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