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Introdução 

Diversas metodologias sobre a preparação 
estereosseletiva de moléculas assimétricas têm sido 
publicadas nos últimos anos, dentre essas, a 
organocatálise tem recebido bastante destaque.
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A reação aldólica é uma das inúmeras reações 
orgânicas que podem ser realizadas utilizando a 
organocatálise como estratégia,

2
 e com essa 

metodologia é possível obter produtos de aldol com 
grandes níveis de estereosseletividade. 
Adicionalmente, existe a possibilidade de 
substituição de solventes orgânicos por meios 
reacionais mais verdes, como, por exemplo, a 
água.
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Dando continuidade aos estudos envolvendo a 
aplicação do organocatalisador 6, neste resumo são 
apresentados os resultados obtidos na promoção da 
reação aldólica entre a cicloexanona e o p-
nitrobenzaldeído. 

Resultados e Discussão 

O organocatalisador 6 foi preparado em 5 etapas 
e obtido em 51% de rendimento global. A partir do 
composto fluorado 4, também foi possível preparar 
o organocatalisador 9, que foi obtido com 
rendimento global de 55%, como indicado no 
Esquema 1.  

Esquema 1 
 

 
 

Após a preparação de 6 e 9, os mesmos foram 
empregados na reação aldólica fornecendo o 
produto de aldol em bons rendimentos e níveis de 
estereosseletividade. Resultados obtidos 
anteriormente pelo grupo de pesquisa utilizando 6 
forneceram o produto de aldol em 40% de 
rendimento (Exp. 1) e, baseando-se nestes 
resultados, foi feita a otimização das condições 
reacionais, como exibido na Tabela 1.
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Tabela 1. Resultados obtidos na reação aldólica 
promovida por 6 e 9.

[a] 

 
 

Exp. Organ. nº de dias
 

rend. (%) anti/syn
[b]

 ee (%)
[c]

 

1 6 5 40 69:31 99 

2
[d] 

6 5 82 65:35 81 

3
[e]

 6 6 74 65:35 95 

4
[f] 

6 7 81 70:30 72 

5
[g]

 6 7 92 87:13 99 

6
[d],[e] 

9 6 42 37:63 - 
[a]

A reação foi realizada com p-nitrobenzaldeído (1 mmol), cicloexanona 

(30 mmol) e água (300 mol%) a temperatura ambiente, 
[b]

Determinado por 
RMN-

1
H, 

[c]
Determinado por HPLC em fase quiral para o produto anti, 

[d]
Temperatura controlada a 30°C, 

[e]
TFA (10 mol%), 

[f]
Temperatura 

controlada a 20°C, 
[g]

Sem adição de água. 
 

Inicialmente, testou-se a promoção da reação a 
30ºC, o que forneceu o produto de aldol em 82% de 
rendimento (Exp. 2). O teste com a adição de aditivo 
ácido (TFA) forneceu o produto em 74% de 
rendimento (Exp. 3). Com o aumento do tempo 
reacional o rendimento foi de 81% (Exp. 4). Foi 
testada uma condição reacional onde não houve 
adição de solvente (Exp. 5) que resultou em um 
excelente resultado, pois o produto de aldol anti foi 
obtido em 92% de rendimento e um ótimo nível de 
estereosseletividade.  

Por sua vez, o organocatalisador 9 promoveu a 
formação do aduto de aldol com rendimento 
modesto e com estereoquímica syn, o que é muito 
interessante do ponto de vista mecanístico e 
sintético (Exp. 6). Outros experimentos serão 
realizados para avaliar os fatores que influenciam a 
estereosseletividade desta reação. 

Conclusões 

 Foi possível concluir que a aplicação dos 
organocatalisadores sintetizados na reação aldólica 
mostrou-se bastante favorável uma vez que o 
produto de aldol foi obtido em bons rendimentos e 
níveis de estereosseletividade.  
 Os resultados obtidos neste trabalho auxiliarão 
no desenvolvimento de uma metodologia sintética 
mais verde, que poderá ser aplicada na síntese de 
produtos naturais com atividade biológica. 
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