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Introdução 

    A utilização de técnicas de raio-X e ressonância 

magnética nuclear (RMN) são as melhores 

ferramentas para determinação de estereoquímica 

absoluta de moléculas orgânicas. As técnicas de 

raio-X esbarram na necessidade de se obter a 

substância quiral como monocristal. Em 

contrapartida, o uso de RMN em solução não 

necessita de tal requisito, de forma que amostras 

líquidas, sólidas cristalinas ou não podem ter sua 

estereoquímica absoluta determinada. 

    Dentre as técnicas de RMN empregadas com 

este objetivo encontramos o uso de auxiliares 

quirais ligados covalentemente à molécula orgânica 

cuja estereoquímica será determinada. 

   O ácido de Mosher(MTPA) e seus análogos têm 

sido bastante utilizado mas seus deslocamentos são 

discretos, o que leva alguns insucessos na sua 

utilização. 

Cicloexila vem sido utilizados em síntese orgânica 

como agente de transferância de quiralidade na 

reações. O (-)-8-fenilmentol primeiro membro da 

família de cicloexila, que foi desenhado para que o 

anel aromático do auxiliar quiral bloqueasse uma 

das faces pró-quirais do sítio de reação e 

favorecesse a aproximação do reagente somente 

pela face não bloqueada. 

   Esta característica estrutural, no nosso entender, 

poderia ser empregada na determinação da 

estereoquímica absoluta de moléculas orgânicas. 

Resultados e Discussão 

   Os aminoésteres de D e L aminoácidos foram 

preparados e rendeu os produtos desejados em 

rendimentos compatíveis com os descritos na 

literatura. 

 

 
Figura 1. Esterificação.   
 
    O cloroformiato de (-)-8-fenilmentila foi preparado 
a partir do (-)-8-fenilmentol e trifosgênio (20%). Os 
α- aminoésteres metílicos reagiram com o 
cloroformiato preparado anteriomente (L-89% e D-
92%). 
 

Figura 2. Formação dos carbamatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fração do espectro de 
1
H RMN (300 MHz, 

CDCl3, 20
o
C) dos carbamatos. 

Conclusões 

O resultado obtido por meio da análise dos 

espectros dos carbamatos diastereisoméricos 

sugere que o uso do 8-fenilmentol como auxiliar 

quiral na determinação por RMN da estereoquímica 

absoluta de aminas quirais é um método promissor. 
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