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Introdução 

Atualmente a síntese de compostos orgânicos contendo 

selênio é bastante explorada por estes realizarem 

reações quimio, regio e estereosseletivas
1
 e 

apresentarem atividades biológicas.
2
 Para sintetizar 

estas moléculas, necessita-se na maioria das vezes 

operar em condições drásticas de reação.
1
 

Em vista disto, buscam-se metodologias alternativas 

para a preparação de compostos orgânicos de selênio 

que contemplem alguns princípios da Química Verde.
3  

Desta forma os sais de arenodiazônio tornam-se 

substratos atrativos, por apresentarem enorme potencial 

na síntese de compostos funcionais.
4 

Neste sentido, este 

trabalho descreve a síntese direta de selenetos de diarila 

em reações de substituição nucleofílica entre selenóis 

arílicos, gerados in situ através de reações entre 

disselenetos de diarila com ácido hipofosforoso (H3PO2),  

com sais de arenodiazônio.
 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, realizaram-se estudos com intuito de 

determinar a melhor condição para estas reações, 

escolhendo-se o disseleneto de difenila 1a e o 

tetrafluoroborato de 4-metoxifenildiazônio 2a como 

substratos padrão. Realizou-se estas reações utilizando 

diferentes solventes (tolueno, DMF, H2O, CH2Cl2, 
CH3CN, EtOH, THF), variando-se a quantidade de 

H3PO2 para formar a espécie nucleofílica de selênio 

(PhSeH), bem como foi variado o tempo reacional. 

Após estes ensaios, a melhor condição de reação para 

a formação do produto seleneto de diarila 3a foi 

reagindo-se disseleneto de difenila 1a (0,15 mmol), com 

o H3PO2 (0,1 mL) e THF como solvente, sob agitação 

constante em atmosfera de N2 durante 30 minutos e, 

após este tempo, adicionou-se o tetrafluoroborato de 4-

metoxifenildiazônio 2a (0,3 mmol), deixando-se reagir 

por 2 horas adicionais. Sob estas condições de reação o 

produto 3a foi obtido em 97% de rendimento (Figura 1). 

Figura 1. Melhor condição de reação.  

 
 

Com a melhor condição de reação definida, estendeu-

se a eficiência desta metodologia a uma variedade de 

disselenetos de diarila e sais de arenodiazônio, obtendo-

se na maioria dos casos excelentes rendimentos dos 

produtos desejados (Figura 2). 

Figura 2. Selenetos de diarila 3b –m obtidos. 

 

Conclusões 

Explorou-se a síntese direta de selenetos de diarila em 

reações de substituição nucleofílica entre selenóis 

arílicos, gerados in situ através de reações entre 

disselenetos de diarila com ácido hipofosforoso (H3PO2), 

com sais de arenodiazônio. Utilizando-se esta 

metodologia uma série de selenetos de diarila foram 

obtidos (3a-j) em ótimos rendimentos, em condições de 

reação brandas e curtos tempos de reação. 
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