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Introdução 

Entre os diversos tipos de reações para a formação 
de novas ligações C-C, a reação de Henry – ou 
nitroaldol – resultando em um β–nitroálcool é uma 
das mais clássicas, sendo de extrema importância 
em síntese orgânica. A primeira versão 
enantiosseletiva da reação de Henry foi descrita por 
Shibasaki em 19921. Desde então, tem despertado 
interesse considerável na comunidade científica. 
Várias metodologias envolvendo novos 
catalisadores (baseados em metais ou puramente 
orgânicos) para a reação de Henry enantiosseletiva 
surgem continuamente na literatura. Apesar desse 
avanço, essa reação via organocatálise representa 
um grande desafio, pois o seu controle 
estereoquímico ainda é difícil. Assim, o objetivo 
deste trabalho é desenvolver in silico novos 
catalisadores orgânicos quirais. Uma vez obtidos 
potenciais candidatos, eles serão sintetizados e 
testados. 

Resultados e Discussão 

A primeira etapa do estudo envolveu a modelagem 
computacional da reação de Henry entre o 
benzaldeído e o nitrometano frente a 8 potenciais 
organocatalisadores idealizados (Fig 1). Os cálculos 
teóricos (B3LYP/6-311+G(2d,2p)//B3LYP/6-
31G(d,p)) foram realizados utilizando-se o programa 
GAUSSIAN 09. 

 
Figura 1.  Organocatalisadores estudados. 
Os possíveis estados de transição da etapa 
determinante da enantiosseletividade da reação de 
Henry envolvem a formação da ligação carbono-
carbono entre o nitrometano desprotonado e o 
benzaldeído. O aspecto crucial dessa etapa 
consiste na avaliação das conformações mais 
estáveis dos possíveis complexos entre catalisador 
e substrato, de modo a verificar se tais combinações 

permitem que os reagentes assumam uma 
geometria propícia à ocorrência da reação. Os 
candidatos a catalisadores que não se enquadrarem 
nestas condições serão descartados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Modelo de ação dos catalisadores. 
A Tabela 1 apresenta os dados obtidos a partir dos 
cálculos na fase gasosa dos estados de transição 
para a formação dos produtos enantioméricos R e 
S. Foram obtidos valores de ee de 88% até 99% 
(entrada 4). 
Tabela 1.  Enantiosseletividade calculada para a 
reação da Fig. 2 (B3LYP/6-311+G(2d,2p)//B3LYP/6-
31G(d,p)). 

Entrada  Organocat.  Calculado  

R1 R2 ∆Gee (kcal/mol) a ee (%)b 

1 cinchonidina A 1,49 88 
2 cinchonidina B 1,74 92 
3 cinchonidina C 2,09 96 
4 cinchonidina D 2,88 99 
5 cinchonina A 2,71 98 
6 cinchonina B 1,67 91 
7 cinchonina C 1,94 94 
8 cinchonina D 2,04 95 

a
∆Gee se refere a diferença de energia entre as estruturas de transição que 

levam aos enantiômeros S e R. bValores obtidos utilizando-se ∆G=-
RTln[(S)/(R)]. 

Conclusões 

Os resultados obtidos na etapa de modelagem 
molecular são otimistas, indicando que os 
candidatos possuem potencial enantiosseletivo para 
a reação de Henry. A próxima etapa consiste na 
síntese e na avaliação experimental das melhores 
condições experimentais para a reação de Henry. 
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