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Introdução 

O nióbio é um elemento extremamente importante 
para a síntese orgânica por ser um forte ácido de 
Lewis e ter uma alta atividade catalítica. Soma-se 
ainda o fato de no Brasil se encontrar as suas 
maiores reservas, tornando atraente e oportuno o 
seu estudo no país.1,2 
O furano é um dieno extremamente valioso, sendo 
um dos primeiros a ser utilizado por Diels-Alder em 
suas reações. É amplamente usado na síntese de 
derivados de produtos naturais com alta 
seletividade, devido à sua tendência de sofrer 
cicloadições [4+2] com uma grande variedade de 
dienófilos, produzindo, por exemplo, a estrutura 7-
oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno.3  
Em contrapartida, o furano apresenta uma baixa 
reatividade em reações de Diels-Alder, tornando-se 
necessário o uso de algumas variações nas 
condições reacionais, como alta pressão.2,4  
Recentemente nosso grupo começou um estudo 
sobre a utilização de NbCl5 em reações de Diels-
Alder com furano.6 Neste trabalho avaliou-se a 
eficiência do pentacloreto de nióbio como 
catalisador na reação de Diels-Alder do furano e 
acrilato de metila em diferentes condições 
(temperatura e tempo reacional). 

Resultados e Discussão 

As reações foram realizadas em condições anidras 
com 10 mmol de furano e 9 mmol de acrilato de 
metila com 10 mol% de catalisador NbCl5, variando-
se a temperatura e o tempo conforme a Tabela 1. 
Os produtos foram analisados por espectroscopia 
de RMN de H1 e RMN de C13. As proporções 
endo/exo foram obtidas através das áreas de 
integração dos hidrogênios 5 e 6 (δ 6,2-6,5 ppm) de 
cada isômero. 

 

Esquema 1.  Reação de Diels-Alder com furano e 
acrilato de metila  

Observou-se que o pentacloreto de nióbio foi efetivo 
nas reações, com bons rendimentos, não tendo sido 
observada a formação de subprodutos. 

 

 

Tabela 1.  Condições reacionais, rendimentos e 
seletividade. 

 Temp. 
(ºC) 

Tempo  
(h) 

Rendimento 
(%) Endo:Exo 

1 

t.a 

2 47 61:39 
2 4 58,3 57:43 
3 6 50 59:41 
4 24 42,6 57:43 
5 

0ºC 

2 81 58:42 
6 4 75 65:35 
7 6 59 62:38 
8 24 75,8 59:41 
9 

-20ºC 

2 83 62:38 
10 4 99,5 58:42 
11 6 85,3 61:39 
12 24 73,8 60:40 

Foi feita ainda uma reação sem o NbCl5 e mesmo 
após 48 horas não se verificou nenhuma conversão. 
Notou-se que a temperaturas mais baixas e em 
intervalos menores de tempo o rendimento tende a 
ser maior. Os melhores rendimentos foram com 4 
horas de reação e em 24 horas os rendimentos 
foram menores, devido à reversibilidade da reação 
na presença do catalisador ácido. A proporção dos 
adutos endo/exo não apresentaram uma grande 
diferença, mantendo-se em torno de 60:40.5 

Conclusões 

O uso de pentacloreto de nióbio, NbCl5, favoreceu a 
conversão da reação de Diels-Alder do furano com 
acrilato de metila, apresentando uma melhor 
condição reacional em um tempo de 4 horas e a 
temperatura de -20ºC.  
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