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RESUMO 
 
 

SÍNTESE DE DERIVADOS DE SELENOFENOS E 4H-SELENOCROMENO VIA 
REAÇÕES DE CICLIZAÇÃO ELETROFÍLICA 

 
 

AUTORA: Kamila Kayser Casola 
ORIENTADOR: Gilson Zeni 

 
 

Este trabalho relata a síntese de uma série de heterocíclicos contendo o átomo de 
selênio em sua estrutura. A obtenção destes compostos se dá através de reações 
de ciclização eletrofílica intramolecular dos substratos alquinílicos, promovidas por 
diferentes fontes eletrofílicas. No primeiro momento, desenvolveu-se métodos 
alternativos para a promoção da reação de ciclização intramolecular de 2-
(selenobutil)-1-(alquinil)ciclohexanol, empregando diferentes eletrófilos. A utilização 
de iodo molecular levou a uma série de 3-iodoselenofenos (22 exemplos) com 
rendimentos que variaram de 30 a 94%. Já a utilização de brometo de cobre II como 
fonte eletrofílica, levou a síntese de 10 exemplos dos 3-bromoselenofenos com 
rendimentos entre 50 e 94%. Quando empregado um sistema de iodeto de cobre I e 
disseleneto de difenila, pode-se obter 6 novos exemplos de selenofenos substituídos 
na posição 3 com grupamentos selenofenil com rendimentos satisfatórios (29-70%). 
A fim de avaliar a versatilidade do composto 3-iodoselenofeno, este foi submetido a 
reações de acoplamento cruzado do tipo Sonogashira, Suzuki e tipo-Ulmmann, onde 
foi possível a obtenção de novos selenofenos com diferentes funcionalizações em 
bons rendimentos (60-84%). Num segundo momento, desenvolveu-se um método 
alternativo para a ciclização regiosseletiva 6-endo-dig de 2-(2-(selenobutil)aril)-4-
arilbut-3-in-2-ol, empregando-se cloreto de ferro III e alguns disselenetos de 
diorganoíla como agentes promotores da ciclização. Através deste protocolo de 
ciclização, pode-se sintetizar uma série de 4-metileno-3-(selenoaril)-4H-
selenocromeno (27 exemplos) em bons rendimentos os quais variaram de 30 a 71%. 
Por fim, quando submetidos o substrato 2-(2-(selenobutil)aril)-4-arilbut-3-in-2-ol a 
presença de PhSeBr como fonte eletrofílica, obteve-se dois exemplos de (3-
(bromometil)benzo[b]selenoar-2-il)arilmetanona com rendimentos satisfatórios. 
 

 
Palavras-chave: Selenofeno. Selenocromeno. Ciclização Eletrofílica. 





 

 

ABSTRACT 
 
 

SYNTHESIS OF SELENOPHENE AND 4H-SELENOCHROMENE DERIVATIVES 
VIA ELECTROPHILIC CYCLIZATION REACTIONS 

 
 

AUTHOR: Kamila Kayser Casola 
ADVISOR: Gilson Zeni 

 
 

This work reports the synthesis of a series of selenium heterocyclics containing in it’s 
core structure. These compounds are obtained through intramolecular electrophilic 
cyclization reactions of alkynyl substrates and promoted by different electrophilic 
sources. In the first step, new alternative methods were developed to promote the 
intramolecular electrophilic cyclization reaction of 2-(selenobutyl)-1-
(alkynyl)cyclohexanol in the presence of different electrophilic source. The use of 
resulted in molecular iodine series of 3-iodoselenofenes (22 examples) in yields 30 to 
94% isolated yields. The use of cupper (II) bromide as an electrophilic afforded 10 
examples of 3-bromoselenofenes in 50 and 94% yield. When a copper iodide and 
diphenyl diselenide were employed, 6 novel examples of 3-
(phenylselenyl)selenophene were obtained in satisfactory to good yields (29-70%). In 
addition, we also successfully applied 3-iodoselenophen as a substrate in coupling 
conditions of the Sonogashira, Suzuki and Ulmmann type, providing the 
corresponding products in moderate to good (60-84%). In a second step, we 
developed an alternative method in the regioselective cyclization 6-endo-dig of 2-(2-
(selenobutyl)aryl)-4-arylbut-3-yn-2-ol, by employing iron (III) chloride and differently 
substituted diorganoyl diselenides as promoters for this process. Through this 
cyclization protocol we obtained a series of (27 examples) 4-methylene-3-
(selenoaryl)-4H-selenocromene in 30 to 71% yield. Finally, when the PhSeBr was 
applied to electrophilic source for 2-(2-(selenobutyl)aryl)-4-arylbut-3-in-2-ol, 
interestingly two examples of 3- (bromomethyl) benzo[b]selenoar-2-yl)arylmethanone 
were obtained in satisfactory yields. 
 
 
Keywords: Selenophene. Selenochromene. Electrophilic Cyclization. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Compostos heterocíclicos são compostos cíclicos que possuem na estrutura 

do anel um ou mais elementos diferentes do carbono, tais como oxigênio, enxofre, 

nitrogênio ou selênio. Sistemas heterocíclicos podem ser encontrados em núcleos 

de cinco, seis ou até mais membros. 

A grande importância dos compostos heterocíclicos, tanto para a síntese 

orgânica quanto por suas propriedades biológicas, fez com que o interesse nestas 

substâncias aumentasse constantemente no decorrer das últimas décadas. Um 

grande número de compostos orgânicos de interesse biológico e farmacológico 

possuem em suas estruturas núcleos heterocíclicos, por exemplo, o feromônio 

hidroxidanaidal A (MEINWALD, 2011) e o alcalóide policarpatiamina A B (PHAM et 

al., 2013). Ainda, fármacos mundialmente consumidos, assim como a dipirona C, 

que possui ação analgésica e anti-inflamatória, a amoxicilina D, um antibiótico, o 

clonazepam E, que apresenta ação anticonvulsivante e ainda a zidovudina F, mais 

conhecida como AZT (azidotimidina), uma droga antirretroviral usada no tratamento 

da AIDS, também possuem unidades heterocíclicas em suas estruturas (Figura 1) 

(BARREIRO; FRAGA, 2015). 

 

Figura 1 – Compostos biologicamente ativos contendo heterociclos em sua 

estrutura. 
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Heterociclos de cinco membros contendo átomos de calcogênio pertencem à 

classe denominada genericamente de calcogenofenos, sendo que o mais simples 

deles é o furano, que possui um átomo de oxigênio. Também estão inclusos nesta 

classe o tiofeno, que possui um átomo de enxofre, e o selenofeno, que possui um 

único átomo de selênio. Um pouco mais complexos, contendo um núcleo benzênico 

incorporado ao anel de 5 membros, encontram-se na classe calcogenofenos os 

benzo derivados, sendo mais comumente encontrados os benzo[b]furanos, os 

benzo[b]tiofenos e os benzo[b]selenofenos. Já para os anéis de seis membros 

contendo átomos de oxigênio, temos como exemplo mais usual o 4H-pirano, e, com 

um benzo fundido, o 4H-1-benzopirano, mais conhecido como 4H-cromeno. Nesta 

classe, encontram-se ainda seus análogos contendo enxofre e selênio (Figura 2). 

 

Figura 2 – Exemplos de heterociclos de cinco e seis contendo um átomo de 

calcogênio. 

 

 

Dentre as inúmeras classes de compostos heterocíclicos que vêm sendo 

sintetizados, os compostos contendo átomos de selênio estimulam inúmeros testes 

bioquímicos e farmacológicos (ABDELWAHAB MAHMOUD; KIRSCH; PEAGLE, 

2018; MUGESH; DU MONT; SIES, 2001; SAEED; A. LARIK; A. CHANNAR, 2016; 

TAN et al., 2018). Além do mais, podem ser empregados na ciência de materiais por 

possuírem interessantes propriedades eletrônicas (GAO; HOLLINGER; SEFEROS, 

2012; HWANG; MURARI; JENEKHE, 2013; YAN et al., 2019) e ainda serem 

utilizados como base para a síntese de diversos outros compostos (STEIN et al., 

2013). 
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O Ebselen G (MARTINI et al., 2019; PARNHAM; SIES, 2013; SCHEWE, 

1995) é um exemplo de selenofeno que possui ação farmacológica, apresentando 

atividade antioxidante e anti-inflamatória, dentre outras. O D-501036 H (JUANG et 

al., 2007; YANG et al., 2011), outro derivado de selenofeno, apresenta atividade 

anti-tumoral, atuando diretamente na apoptose de células cancerígenas humanas. O 

composto 3-(4-fluorofenilselenil)-2,5-difenilselenofeno, F-DPS I (GAI et al., 2014; 

GAY et al., 2010), outro derivado deste heterociclo, apresentando um segundo 

átomo de selênio em sua estrutura, mostrou uma potente atividade do tipo 

antidepressiva. Já o composto 2-selenopirano[2,3-b]quinolina J apresenta-se como 

agente de fotoclivagem do DNA. (NAIK et al., 2009). Por fim, o derivado do benzo[d]-

[1,2,3]triazol K (ONK et al., 2017), que possui propriedades eletroluminescentes, 

sendo utilizado em tecnologias OLED, também apresenta em sua estrutura o ciclo 

selenofeno (Figura 1). 

 

Figura 3 – Exemplos de compostos contendo selênio no núcleos heterocíclicos com 

atividade farmacológica e propriedades eletrônicas. 

 

 

Dessa maneira, um grande número de metodologias para a síntese destas 

estruturas vem sendo estudadas a fim de aprimorar os métodos existentes, bem 

como, no desenvolvimento de novos e eficientes processos para a obtenção de 

compostos heterocíclicos estruturalmente promissores do ponto de vista biológico, 

farmacêutico e tecnológico. 
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A síntese e aplicação de compostos heterocíclicos que contenham unidades 

estruturais derivadas de calcogênios tem despertado grande interesse da 

comunidade científica (PISTOIA et al., 2017; PROCHNOW et al., 2019; WANG et al., 

2018; XU et al., 2018), devido a sua utilidade em um número extraordinário de 

reações, incluindo a formação de novas ligações carbono-carbono (STEIN; BILHERI; 

ZENI, 2015). Além do mais, do ponto de vista sintético, os calcogênios caracterizam-

se por agregar quimio-, régio- e estereosseletividade aos processos sintéticos em 

que estão envolvidos (ANANIKOV et al., 2012; WIRTH, 2000). 

Dentre as inúmeras alternativas para sintetizar anéis calcogenosubstituídos, 

os substratos de partida que contêm uma ligação insaturada (uma ligação dupla ou 

tripla) próxima a um heteroátomo permitem um acesso fácil e eficiente através de 

ciclizações intramoleculares (Esquema 1). Entre os métodos mais utilizados para 

ciclização intramolecular desses substratos, a ciclização eletrofílica (Esquema 1, a) 

(AGGARWAL; KUMAR; VERMA, 2016; GODOI; SCHUMACHER; ZENI, 2011; 

PISTOIA et al., 2017) e as reações catalisadas por metais de transição (Esquema 1, 

b) (KAZMIERCZAK et al., 2017; NAKAMURA; YAMAMOTO, 2004; NETO et al., 

2016; YAMAMOTO, 2014), estão entre as mais estudadas. Dessa forma, um grande 

número de calcogenociclos altamente funcionalizados podem ser obtidos facilmente. 

 

Esquema 1 

 

 

Considerando a importância sintética e biológica dos compostos 

heterocíclicos contendo átomos de organocalcogênio em sua estrutura, objetiva-se o 

desenvolvimento de uma metodologia simples e eficaz para a síntese de 3-

iodoselenofenos 2, 3-bromoselenofenos 3 e 3-selenofenil-selenofeno 4. Para tal, 

almejou-se a elaboração de um método de ciclização intramolecular promovido por 

diferentes reagentes eletrofílicos, utilizando os álcoois alquinílicos 1 como 

precursores para estes processos (Esquema 2). 
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Esquema 2 

 

 

Com a finalidade de aumentar a complexidade estrutural dos produtos obtidos 

e demonstrar a reatividade proporcionada pela presença do átomo de halogênio, 

planejou-se submeter a classe do 3-iodoselenofeno 2 a reações de acoplamento 

cruzado do tipo Sonogashira, Ullmann e Suzuki, catalisadas por metais de transição, 

para levar à formação dos produtos 5, 6 e 7 (Esquema 3). 

 

Esquema 3 

 

 

Para um segundo momento, idealizou-se desenvolver uma metodologia 

alternativa e versátil a fim de promover a ciclização intramolecular de álcoois 
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alquinílicos 8, empregando um sistema que combina sais de ferro com disselenetos 

de diorganoíla 9, para a preparação de 4-metileno-3-(selenoaril)-4H-selenocromenos 

10 (Esquema 4). 

 

Esquema 4 

 

 

 Além disso, planejou-se promover a ciclização do álcool alquinílico 8 junto ao 

PhSeBr, para a preparação do produto benzo[b]selenofeno 11 (Esquema 5). 

 

Esquema 5 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 REAÇÕES DE CICLIZAÇÃO ELETROFÍLICA PROMOVIDAS POR AGENTES 

HALOGENADOS PARA A SÍNTESE DE COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS 

 

Uma das metodologias atuais mais eficientes para a síntese de 

organocalcogenofenos altamente substituídos ocorre através de reações de 

ciclização eletrofílica de substratos contendo um nucleófilo (átomos de O, N, S, Se 

ou Te) próximo à uma ligação tripla. As principais fontes eletrofílicas utilizadas são 

as espécies de iodo (I2, ICl, NIS), bromo (Br2, NBS) e selênio (PhSeCl, PhSeBr) (DE 

ANDRADE; DE MATTOS, 2019; GODOI; SCHUMACHER; ZENI, 2011). 

O mecanismo típico dessas reações passa por três etapas (Esquema 6):  

1. Coordenação da ligação tripla do alquino ao eletrófilo formando o intermediário B; 

2. Ataque nucleofílico anti do átomo nucleofílico Y ao íon ônio, fornecendo o 

intermediário heterocíclico C;  

3. Ataque nucleofílico do ânion remanescente derivado do eletrófilo ao grupamento 

de saída (LG) ligado ao heteroátomo, levando à formação do produto desejado D. 

 

Esquema 6 

 

 

 No ano de 2005 foi relatada a síntese dos benzofuranos 13, através da 

reação de ciclização eletrofílica dos 2-alquinilanisois 12 (Esquema 7) (YUE; YAO; 

LAROCK, 2005). Neste trabalho, foi descrita a ciclização frente a diferentes fontes 
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eletrofílicas em dicloro metano, o que possibilitou a síntese de 28 compostos com 

ótimos rendimentos, variando de 60 a 100%. 

 

Esquema 7 

 

 

 Através da utilização de I2, NIS, ICl, Br2, NBS, PhSeBr, 4-O2NC6H4SCl, t-

BuSOCl e (Ph)2PCl como reagentes eletrofílicos, o mesmo grupo de pesquisa 

relatou a reação de ciclização intramolecular dos 2-alquinil-carboxialdeídos 14 para 

a preparação de uma série de 41 halo-cromenos 15 diferentemente funcionalizados, 

em rendimentos que variaram entre 21 a 100%. (Esquema 8) (YUE; DELLA CÁ; 

LAROCK, 2006). Estas ciclizações deram-se através do tratamento dos materias de 

partida 14, contendo uma variedade de grupos funcionais, com 1,2 equivalentes do 

reagente eletrofílico, utilizando-se 1 equivalente de K2CO3 como base e 1,2 

equivalentes do nucleófilo, em CH2Cl2 como solvente e a temperatura ambiente. 

 

Esquema 8 

 

 

 Derivados de 3-iodotiofenos polissubstituídos 17 foram preparados a partir da 

reação de iodociclização por Gabriele e colaboradores (Esquema 9) (GABRIELE et 

al., 2012). As reações foram conduzidas na presença do 1-mercapto-3-in-2-ol 16, 
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iodo molecular (2 equivalentes), NaHCO3 (2 equivalentes) e utilizando acetonitrila 

como solvente à temperatura ambiente. Através desta metodologia, foi possível a 

síntese de 12 diferentes 3-iodotiofenos 17 que variaram de 65 a 88% de rendimento. 

 

Esquema 9 

 

 

 Segundo os autores, o 1-mercapto-3-in-2-ol 16, na presença de iodo 

molecular, leva à formação do cátion iodônio A como intermediário da reação 

(Esquema 10). Em seguida, o ataque do átomo de enxofre leva à ciclização 5-endo-

dig, formando o intermediário B. Por fim, ocorre a aromatização do sistema através 

da remoção do OH, levando ao produto 3-iodotiofeno desejado 17. 

 

Esquema 10 

 

 

 No ano de 2013 foi relatada a síntese de diferentes indois, 19 e 20, a partir de 

reações de ciclização eletrofílicas dos alquinilalcoois 18 (Esquema 11) 

(KOTHANDARAMAN; LAUW; CHAN, 2013). Para tal, utilizaram-se diferentes N-

halosuccinidas (1,5 equivalentes) e halotrimetilsilano (1,5 equivalentes) em THF 

como solvente, onde foi possível a obtenção de 23 exemplos, com rendimentos que 

variaram entre 48 e 91%. Pode-se observar que o grupamento ligado ao nitrogênio 

define qual produto será formado: quando derivados do grupamento sulfonil estava 

ligado ao nitrogênio, observou-se a formação dos indóis protegidos 19; já a presença 

do grupo acetil leva à desproteção do nitrogênio, levando à formação dos indóis 20. 
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Esquema 11 

 

 

A síntese dos 3-iodobenzo[b]tiofenos 22 foi realizada por Kitamura e 

colaboradores através da reação de iodociclização dos substratos 21 (Esquema 12) 

(KITAMURA et al., 2019). Foi possível a obtenção de 13 compostos através da 

utilização de 0,6 equivalentes de iodo molecular e 0,6 equivalentes de uma espécie 

de iodo hipervalente, em dicloro metano como solvente. Os 3-iodobenzo[b]tiofenos 

22 sintetizados apresentaram rendimentos entre 61 e 82%. No mesmo trabalho, os 

autores realizaram a síntese de derivados de [1]-benzotieno[3,2-b][1]benzotiofenos 

(BTBT), o qual apresenta aplicabilidade na química dos materiais (TAKIMIYA et al., 

2014; TRUL et al., 2018; WEI et al., 2017). 

 

Esquema 12 

 

 

2.2 REAÇÕES DE CICLIZAÇÃO ELETROFÍLICA PROMOVIDAS POR METAIS DE 

TRANSIÇÃO PARA A SÍNTESE DE COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS 

 

 No decorrer dos anos, os metais de transição vêm ganhando cada vez mais 

destaque no âmbito da química orgânica sintética, devido à sua grande 
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versatilidade. Além de serem utilizados para diversas reações de acoplamentos, 

apresentam-se como uma alternativa para reações de ciclização eletrofílicas. Pode-

se observar no Esquema 13 um exemplo disto, uma vez que Swamy e 

colaboradores realizaram a síntese de diversos benzofuranos e indóis 24 através de 

reações de ciclização eletrofílica do substrato alquinilico 23 (SWAMY; YAZICI; 

PYNE, 2010). Na presença de 2,2 equivalentes da fonte eletrofílica de cobre em 

DMF, sob atmosfera de oxigênio, foi possível a síntese de 18 exemplos com 

rendimentos que variaram entre 22 e 80%. 

 

Esquema 13 

 

 

 A síntese de 3-organocalcogeno-quinolinas 26 e quinolinas 27 foi 

desenvolvida a partir da utilização de o-(2-arilamino)-2-inóis 25 como materiais de 

partida (Esquema 14) (STEIN; ROSÁRIO; ZENI, 2015). Quando os álcoois 

alquinílicos 25 foram submetidos às condições de reação, empregando-se um 

sistema envolvendo a utilização de 1 equivalente de FeCl3 e diferentes disselenetos 

de diorganoíla, pôde-se sintetizar uma variedade de 3-organocalcogeno-quinolina 

26, em rendimentos que variaram de 25 a 78%. 

No mesmo trabalho, ao empregar-se 20 mol% de FeCl3 para promover o 

processo de ciclização dos álcoois alquinílicos 25, uma variedade de quinolinas 27 

puderam ser sintetizadas em bons rendimentos. Ambos os derivados de quinolinas 

26 e 27 foram obtidos de maneira regiosseletiva, levando unicamente à formação de 

regioisômeros de seis membros, através de uma reação de ciclização intramolecular 

6-endo-dig. 
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Esquema 14 

 

 

 O mecanismo proposto (Esquema 15) para a formação das 3-

organocalcogeno-quinolinas 26 envolve uma etapa de coordenação da espécie de 

ferro III com o disseleneto de difenila e a ligação tripla do substrato 25, levando à 

formação do intermediário carregado positivamente A. Este sofre um ataque do 

átomo de nitrogênio, formando o intermediário carregado positivamente B, que está 

em equilíbrio com o intermediário C. Após a eliminação de água, ocorre a 

aromatização do sistema, formando as quinolinas 26. 

 

Esquema 15 

 

 



45 
 

 A síntese de derivados dos 3-selenobenzo[b]furanos 29 foi relatada em 2017 

por Kazmierszak e colaboradores (Esquema 16) (KAZMIERCZAK et al., 2017). No 

trabalho, há o relato de 13 derivados de benzofuranos, os produtos 29, a partir da 

ciclização dos o-alcoolalquinílicos 28, através da combinação de 1,5 equivalentes de 

iodeto de cobre e 1,1 equivalentes da espécie de disseleneto de diorganoíla como 

agentes ciclizantes. Com a utilização desta metodologia foram obtidos rendimentos 

que variaram de 24 a 72% dos produtos desejados 29. 

 

Esquema 16 

 

 

 Recentemente, Gao e colaboradores relataram a utilização de cloreto de 

alumínio junto com uma fonte de enxofre para síntese dos derivados de 4-

tioisoxazóis 31 (Esquema 17) (GAO et al., 2019a). Através de duas condições 

reacionais, foi possível a síntese de 21 exemplos de iosazóis 31 substituídos na 

posição 4, com rendimentos de 46 a 91%. Quando realizada a utilização de N-

clorosuccinimida (NCS) como fonte de enxofre, fez-se necessário o uso de 1 

equivalente de cloreto de alumínio, nitrometano como solvente em 60 ºC. Já com a 

utilização de dissulfeto de diorganoíla, as reações foram realizadas livres de 

solvente, sendo necessário somente a utilização de cloreto de alumínio à 

temperatura ambiente. 
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Esquema 17 

 

 

2.3 SÍNTESE DE COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS CONTENDO SELÊNIO NO 

NÚCLEO 

 

 Os compostos heterocíclicos contendo átomos de selênio em suas estruturas, 

quando comparados aos seus análogos contendo átomos de oxigênio, nitrogênio e 

enxofre, possuem um menor número de relatos na literatura, tanto na área biológica, 

quanto na área sintética e na área de ciência dos materiais. Isto incentiva estudos 

que busquem a síntese destes compostos através de diferentes metodologias na 

química orgânica sintética, bem como a busca de compostos que apresentem 

possíveis atividades biológicas. 

 Uma das primeiras sínteses relatadas para a formação do selenofeno foi 

desenvolvida em 1968, onde a partir dos diacetilenos 32 os autores relataram a 

formação dos selenofenos 33 (Esquema 18) (CURTIS; HASNAIN; TAYLOR, 1968). 

Para tal reação, os autores fizeram o uso de seleneto de hidrogênio, cobre ou prata 

como catalisador à temperatura de 60 ºC, o que levou à formação de 6 exemplos do 

selenofeno 33 substituídos com rendimentos que variaram entre 46 a 97%. 

 

Esquema 18 
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 Benzo[b]selenofenos foram sintetizados em 2005 por Takimiya e 

colaboradores (Esquema 19) (TAKIMIYA et al., 2005). Nesta metodologia de 

síntese, o composto dibromado 34 sofre reação de de-halometalação com t-BuLi. O 

intermediário dilitiado formado reage com selênio elementar, com posterior reação 

de ciclização em etanol, fornecendo como produto o benzo[b]bis(selenofeno) 

substituído 35 em 65% de rendimento. Após uma etapa de desproteção do 

composto com fluoreto de tetra-n-butilamônio (TBAF), foi obtido o produto 

benzo[b]bis(selenofeno) 36 em 93% de rendimento. 

 

Esquema 19 

 

 

 O primeiro relato da síntese da classe de selenocromenos foi realizado por 

Drevko e Fedotova no ano de 2006 (Esquema 20) (DREVKO; FEDOTOVA, 2006). 

Os autores utilizaram ZnSe e PCl3 em meio ácido para gerar in situ o seleneto de 

hidrogênio, e este reagir com a dicetona 37 levando à formação das 

selenocromenonas 38. Neste trabalho foi relatado apenas 2 exemplos do composto, 

sendo os substituíntes R iguais a Cl e H, e os rendimentos foram de 67 e 91%, 

respectivamente. 

 

Esquema 20 

 

 

 Através de uma reação radicalar, Xu e colaboradores descreveram a síntese 

de uma série de 3-(arilsulfonil)benzocalcogenofenos 39 (Esquema 21) (XU et al., 

2017a). Para tal, fizeram uso dos 2-calcogenoalquinil 38 e diferentes ácidos 

sulfônicos na presença de 80 mol% de terc-butil hidroperóxido (TBHP), o qual atua 
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como iniciador radicalar para a reação, em acetonitrila como solvente. Esta 

metodologia se mostrou eficiente para a preparação de derivados dos 3-

(arilsulfonil)benzocalcogenofenos 39, uma vez que levou à síntese de 33 novos 

compostos com rendimentos que variaram entre 32 e 83%. 

 

Esquema 21 

 

 

No ano de 2017, nosso grupo de pesquisa desenvolveu a síntese de dois 

derivados dos benzo[b]selenofenos, 41 e 42, a partir de uma ciclização/acoplamento 

dos dibrometos gem 40 (Esquema 22) (BILHERI et al., 2017). Através da utilização 

de 20 mol% de CuBr, em nitrometano como solvente à temperatura de 100 ºC, foi 

realizada a síntese de 5 exemplos dos 2-bromobenzo[b]selenofenos 41 com 

rendimentos que variaram de 60 a 90%. Partindo do mesmo substrato e 

acrescentando 10 mol% de paládio II, Et3N e diferentes álcoois acetilênicos na 

condição anterior, foi possível a obtenção de 26 novos exemplos de 2-alquinil-

benzo[b]selenofenos 42 com rendimentos entre 28 e 80%. 
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Esquema 22 

 

 

2.4 SÍNTESE DE COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS CONTENDO O NÚCLEO DE 

SELÊNIO ATRAVÉS DE CICLIZAÇÃO ELETROFÍLICA 

 

Tendo em vista a importância dos compostos heterocíclicos que contêm o 

átomo de selênio, além da versatilidade das reações de ciclização eletrofílica de 

compostos insaturados para a formação de unidades heterocíclicas, podemos 

observar ao longo dos anos o crescente número de relatos referente à síntese de 

selenofenos através de ciclizações eletrofílicas. Por exemplo, no ano de 2006, 

Larock e colaboradores desenvolveram a síntese dos benzo[b]selenofenos 44 

através da ciclização dos 2-selenoalquinos 43 (Esquema 23) (KESHARWANI; 

WORLIKAR; LAROCK, 2006). Os autores fizeram uso de I2, ICl, PhSeBr, PhSeCl, 

Br2, NBS e Hg (OAc)2 como fontes eletrofílicas, levando à formação de 25 derivados 

de benzo[b]selenofenos 44 com rendimentos que variaram de 43 a 94%.  

 

Esquema 23 
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A síntese dos 4-iodo-1H-isocalcogenocromenos 46 via reações de ciclização 

eletrofílicas 6-endo-dig dos compostos 2-alquinilbenzil calcogenetos 45 foi relatada 

no ano de 2011 pelo nosso grupo de pesquisa (Esquema 24) (SCHNEIDER et al., 

2011). Os derivados de isoselenocromenos 46 foram obtidos através da utilização 

de 2 equivalentes de iodo molecular em dicloro metano como solvente. A 

metodologia desenvolvida foi capaz de levar a rendimentos satisfatórios que 

variaram de 32 a 70% dos produtos desejados. 

 

Esquema 24 

 

 

No mesmo ano, houve a descrição da síntese dos 3-haloselenofenos 48 pelo 

uso de haletos de cobre (II) (Esquema 25) (BARANCELLI et al., 2011). Neste 

trabalho foram utilizados como materiais de partida os (Z)-calcogenoeninos 47. Para 

tal, duas metodologias foram propostas, dependentes da espécie de cobre utilizada. 

Os melhores rendimentos para a formação dos 3-bromoselenofenos foram obtidos 

utilizando-se CuBr2 como eletrófilo, à temperatura ambiente e THF como solvente. 

Para a síntese dos 3-cloroselenofenos, elevou-se a temperatura para 50ºC e utilizou-

se MeCN como solvente, levando à formação dos produtos em rendimentos de 31 a 

94%. 

 

Esquema 25 
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A proposta de mecanismo para essas reações envolve as seguintes etapas 

(esquema 26): 

1. Coordenação do sal de cobre II na ligação tripla do alquino 47 formando o 

intermediário A; 

2. Ataque nucleofílico anti do átomo de selênio na ligação tripla ativada do 

intermediário A, fornecendo o intermediário heterocíclico carregado B; 

3. Eliminação redutiva do cobre, gerando o 3-halocalcogenefeno desejado 48, cobre 

0 e 1-halobutano. 

 

Esquema 26 

 

 

No ano de 2015, foi relatada a síntese dos benzoselenofenos 50 sob 

condições brandas e sem a necessidade de aditivos (Esquema 27) (PISTOIA et al., 

2015). Neste protocolo, os 2-butilselenofenilprop-1-in-3-óis 49 foram convertidos a 

benzoselenofenos 50 na presença de 1,1 equivalentes de iodo molecular, em etanol 

como solvente. Através desta metodologia, foi possível a síntese de 21 exemplos 

com rendimentos variados entre 45 e 94%. 

 

Esquema 27 

 



52 

O mecanismo proposto inicia-se com a coordenação da molécula de I2 na 

ligação tripla do 2-butilselenofenilprop-1-in-3-ol 49, formando o intermediário iodônio 

A, que, em seguida, sofre um ataque nucleofílico anti do átomo de selênio, levando 

ao intermediário heterocíclico carregado B (Esquema 28). O ânion iodeto 

remanescente reage nucleofilicamente (SN2) com o grupamento butila ligado ao 

átomo de selênio, gerando o intermediário C, onde a eliminação de água forma o 

intermediário catiônico D. O ataque da água seguida da perda de próton gera o 

intermediário E; Por fim, a eliminação de HI leva à formação do produto desejado 50. 

 

Esquema 28 

 

 

Alternativamente, a síntese de uma variedade de benzo[b]calcogenofenos 52 

foi descrita através da reação de ciclização intramolecular dos 2-calcogenoalquinos 

51 (Esquema 29) (PERIN et al., 2019). Para tanto, empregou-se 1 equivalente de 

Oxone® e 1,1 equivalentes de disseleneto de diorganoíla, em etanol como solvente, 

à temperatura de refluxo e sob atmosfera de argônio. Desta forma, foi possível a 

preparação de uma série de 22 exemplos de benzo[b]calcogenofenos 52 com 

rendimentos que variaram entre 42 e 95%. 
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Esquema 29 

 

 

Um método eficiente foi desenvolvido por Stefani e colaboradores para a 

preparação dos 4H-calcogenocromenos 54 (Esquema 30) (STEFANI et al., 2019). 

As reações de ciclização eletrofílica de diferentes substratos alquinílicos 53 foram 

promovidas por FeCl3 em presença de dicalcogenetos de dirganoíla, onde, através 

desde sistema, uma série de 4H-calcogenocromenos 54 pôde ser sintetizada em 

rendimentos que variaram de 22 a 94%. 

 

Esquema 30 
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No que diz respeito ao mecanismo (Esquema 31), os autores sugerem que 

ocorra a ativação do disseleneto de difenila pela presença de FeCl3 em MeNO2, 

levando à formação do complexo ativado A, que é interceptado pelo composto 53 

para formar o intermediário iônico C. Ocorre então o ataque do selenofenil 

coordenado com o ferro, gerando o intermediário D, levando à eliminação do 

grupamento de saída piperidinila ativado, formando o cátion estabizidado E. Uma 

ciclização intramolecular realizada pelo carbono β ao selênio leva à formação de F. 

Na etapa final, a aromaticidade é reestabelecida pela remoção do hidrogênio, 

fornecendo o produto desejado 54.  

Os autores foram capazes de comprovar o mecanismo através de 

experimentos de espectrometria de massas de alta resolução, onde observaram a 

presença do complexo A e do intermediário C. 

 

Esquema 31 

 

 

Recentemente, Zeni e colaboradores descreveram a metodologia de 

ciclização para a obtenção de substâncias heterocíclicas contendo em sua estrutura 

mais de um átomo de calcogênio (Esquema 32) (DO CARMO PINHEIRO; BACK; 

ZENI, 2019). A síntese dos calcogenocromenos fundidos aos selenofenos 56 foi 



55 
 

conduzida em um sistema de reação contendo FeCl3 (2 equivalentes) e disseleneto 

de dibutila (2 equivalentes), com DCE como solvente. Através desta metodologia 

desenvolvida foi possível a síntese de uma classe de 23 compostos 56 com 

rendimentos que variaram de moderados a bons (40-83%). 

Os autores descreveram que inicialmente ocorre o ataque do calcogênio 

nucleofílico do diino 55 à ligação tripla, levando à formação do intermediário 

isocalcogenocromeno A e sua subsequente ciclização, levando à formação dos 

compostos calcogenocromenos fundidos aos selenofenos 56. 

 

Esquema 32 

 



56 
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3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A síntese de novos ciclos contendo o átomo de selênio via processo de 

ciclização eletrofílica permanece pouco explorada, tornando essa área da química 

fascinante (ELSHERBINI; HAMAMA; ZOOROB, 2016; SKHIRI et al., 2017). Dada 

essa lacuna de estudos e devido ao nosso interesse na química de compostos 

orgânicos de selênio, idealizou-se, neste trabalho, a síntese dos núcleos de 

selenofenos e 4H-selenocromenos através da ciclização eletrofílica de selenobutil 

álcoois (Esquema 33). 

 

Esquema 33 

 

 

A seguir, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos durante a 

realização deste trabalho. 

 

3.1 SÍNTESE DE SELENOFENOS VIA REAÇÃO DE CICLIZAÇÃO ELETROFÍLICA 

INTRAMOLECULAR  

 

 A síntese de selenofenos e suas propriedades têm sido amplamente 

estudadas e relatadas na literatura científica. A atenção para com essa classe de 

compostos é justificada pela sua vasta aplicabilidade, tanto no campo bioquímico 

(TAVADYAN et al., 2017; VELASQUEZ et al., 2017), quanto no campo físico-

químico (GAO et al., 2019b; YANG et al., 2018).  

Os diversos usos e aplicações dos selenofenos despertaram o interesse da 

comunidade científica e, assim, um grande número de métodos e protocolos 

sintéticos para a obtenção de derivados de selenofenos vêm sendo descritos 

(KRZYZANOWSKI; SALEEB; ELOFSSON, 2018; PROCHNOW et al., 2019; XU et 
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al., 2018). Metodologias envolvendo reações de ciclização eletrofílica estão entre as 

mais utilizadas (KESHARWANI et al., 2017; MARTINS et al., 2019; PISTOIA et al., 

2017). Tendo em vista que a introdução de um átomo de iodo na estrutura é 

bastante interessante do ponto de vista sintético – pois possibilita a ampliação da 

complexidade molecular facilmente (CHINCHILLA; NÁJERA, 2011; KURANDINA; 

CHUENTRAGOOL; GEVORGYAN, 2019; SUZUKI, 2011) –, nós propusemos a 

síntese dos 3-iodoselenofenos 2a via reações de ciclização eletrofílica dos 

butilselanil-alquinol 1a (Esquema 34). 

 

Esquema 34 

 

 

3.1.1 Síntese dos 3-iodoselenofenos 2 

 

Com o objetivo de otimizar a condição reacional para a obtenção dos 3-iodo-

selenofenos 2, escolheu-se o butilselanil-alquinol 1a como substrato padrão e 

desenvolveu-se um estudo sistemático que envolveu a avaliação de diferentes 

parâmetros reacionais, tais como solvente, espécie eletrofílica, aditivo, atmosfera, 

temperatura e tempo reacional. Os resultados deste estudo estão mostrados na 

Tabela 1. O primeiro teste reacional realizado foi baseado em estudos anteriores 

sobre o comportamento de substratos contendo organoselênio frente a reações de 

ciclização eletrofílica realizados em nosso laboratório (GRIMALDI et al., 2016; 

PISTOIA et al., 2017). Neste teste, adicionou-se iodo molecular (3 equiv) e NaHCO3 

(2 equiv) sobre uma solução do composto 1a (0,25 mmol) em 3 mL de CH2Cl2, sob 

atmosfera de argônio e à temperatura ambiente. Após 16 horas de reação à 

temperatura ambiente, obteve-se o selenofeno 2a, purificado por coluna 

cromatográfica, em 48% de rendimento (Tabela 1, Linha 1). 
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Tabela 1 − Otimização das condições de reação para a obtenção do 3-

iodoselenofeno 2aa 

 
# I2 (equiv) Solvente Temp. (°C) Rend. (%)b 

1c 3 CH2Cl2 25 48 

2d 3 CH2Cl2 25 60 

3 3 CH2Cl2 25 70 

4 3 EtOH 25 60 

5 3 THF 25 52 

6 3 1,4-dioxano 25 45 

7 3 DCE 25 40 

8 3 CH3NO2 25 53 

9 3 CH3CN 25 traços 

10 3 CH2Cl2 40 76 

11 1,5 CH2Cl2 40 78 

12 1 CH2Cl2 40 77 

13 e 1 CH2Cl2 40 82 

14 e,f 1 CH2Cl2 40 78 

15 e,g 1 CH2Cl2 40 77 

16 e,h 1 CH2Cl2 40 67 

17 e,g,i 1 CH2Cl2 40 70 

18 e,g,j 1 CH2Cl2 40 59 

a Reações realizadas utilizando-se 1a (0,25 mmol), I2 e solvente (5 mL), sob atmosfera de argônio por 
16 horas. b Rendimento do produto isolado após coluna cromatográfica. c Realizou-se a reação na 
presença de 2 equivalentes de NaHCO3. d Utilizou-se peneira molecular 4 Å. e Realizou-se a reação 
em condições aeróbica. f 3 horas de reação. g 2 horas de reação. h 1 hora de reação. i Utilizou-se 3 
mL de solvente. j Utilizou-se 1 mL de solvente. 

 

Como a formação do produto envolve a eliminação de uma molécula de 

água, avaliou-se a influência da utilização de peneira molecular no meio reacional. 

Neste experimento, com a utilização de 0,5 g de peneira molecular 4 Å, foi possível 

alcançar 60% de rendimento (Tabela 1, Linha 2). Porém, quando utilizado somente 
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três equivalentes de iodo, na ausência de aditivo, observou-se uma melhora 

significativa no rendimento reacional sendo que o 3-iodoselenofeno 2a foi obtido em 

70% (Tabela 1, Linha 3). 

Outros solventes, tais como etanol, THF, 1,4-dioxano, DCE, CH3NO2 e 

CH3CN, foram avaliados (Tabela 1, Linhas 4-9). Etanol, infelizmente, levou à 

formação do produto em um rendimento de 60%, inferior ao obtido com CH2Cl2 

(Tabela 1, Linha 4). A utilização de éteres cíclicos, como THF ou 1,4 dioxano, 

também não foi capaz de elevar o rendimento da reação, fornecendo o produto em 

52 e 45%, respectivamente (Tabela 1, Linhas 5 e 6). A utilização de DCE ou CH3NO2 

levou ao produto desejado em 40 e 53% de rendimento, respectivamente (Tabela 1, 

Linhas 7 e 8). Por sua vez, a reação utilizando CH3CN como solvente levou à 

formação de apenas traços do 2a (Tabela 1, Linha 9). Com base nos resultados 

obtidos, conclui-se que CH2Cl2 é o solvente ideal para a reação proposta, uma vez 

que o 3-iodoselenofeno 2a foi obtido em 70% de rendimento (Tabela 1, Linha 3). 

Verificando-se a influência da temperatura na reação, foi observado um 

aumento de rendimento de 70 para 76% do 2a quando a reação foi executada à 

temperatura de 40 °C (Tabela 1, Linha 10). 

Com os parâmetros de solvente e temperatura determinados, estudou-se a 

quantidade de iodo molecular ideal para a reação (Tabela 1, Linhas 11 e 12). Com o 

decréscimo da quantidade de iodo de 3,0 para 1,5 e 1,0 equivalentes, o rendimento 

se manteve. Sendo assim, estabeleceu-se que a quantidade mínima e suficiente de 

I2 para a formação do 3-iodoselenofeno 2a é 1 equivalente, condição que forneceu o 

produto em 77% de rendimento (Tabela 1, Linha 12). 

A reação realizada sob atmosfera aberta resultou em 82% de rendimento do 

2a (Tabela 1, Linha 13), demonstrando que a utilização de atmosfera inerte (argônio) 

é desnecessária. Quando o tempo reacional foi reduzido de dezesseis horas para 

três, duas e uma hora (Tabela 1, Linhas 14-16), observou-se que o tempo mínimo 

necessário para a formação de 2a é de duas horas. 

Por fim, o efeito da concentração do reagente também foi analisado ao se 

realizar a reação em 3 e 1 mL de CH2Cl2 (Tabela 1 Linhas 17 e 18). A diminuição da 

quantidade de solvente (aumento da concentração dos reagentes) também 

acarretou em uma diminuição do rendimento e, assim, 5 mL permaneceu como 

sendo a quantidade ideal de solvente. 
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Analisando-se os resultados experimentais obtidos, considerou-se como 

condição reacional ideal para a síntese do 3-iodoselenofeno 2a a utilização de 1 

equivalente de I2 em 5 mL de CH2Cl2, à temperatura de refluxo (40 ºC), sob 

atmosfera aeróbica por duas horas (Tabela 1, Linha 15). 

Após determinada a condição reacional ideal, a fim de avaliar a eficiência 

desta metodologia, estendeu-se a condição de reação para uma série de butilselanil-

alquinóis 1 diferentemente substituídos. Os resultados obtidos estão apresentados 

abaixo (Tabela 2). 

 

Tabela 2 − Síntese dos 3-iodo-2-aril-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofenos 2a-2ka 

 
(Continua) 

# Substrato 1 3-iodoselenofeno 2 Rend.b/tempo 

1 

 
 

77%/2h 

2 

 
 

70%/1h 

3 

 
 

73%/4h 
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Tabela 2 − Síntese dos 3-iodo-2-aril-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofenos 2a-2ka 

(Continua) 

# Substrato 1 3-iodoselenofeno 2 Rend.b/tempo 

4 

 

 

86%/1h 

5 

 
 

90%/16h 

6 

 

 

65%/3h 

7 

 

 

68%/4h 

8 

 
 

57%/16h 

9 

 
 

70%/6h 
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Tabela 2 − Síntese dos 3-iodo-2-aril-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofenos 2a-2ka 
(Conclusão) 

# Substrato 1 3-iodoselenofeno 2 Rend.b/tempo 

10 

 
 

80%/5h 

11 

 
 

94%/16h 

a Reações realizadas utilizando-se 1 (0,25 mmol), I2 (1 equiv.) e CH2Cl2 (5 mL) como solvente, à 
temperatura de 40 °C, sob condições aeróbicas. b Rendimentos dos produtos isolados após coluna 
cromatográfica. 

 

Materiais de partida contendo o grupamento metila nas posições para e 

meta do anel aromático foram eficientes em levar aos produtos desejados (2b e 2c) 

em rendimentos de 70 e 73%, respectivamente (Tabela 2, Linhas 2 e 3). Substratos 

contendo o grupamento metoxila nas posições para e orto no 2-(butilselanil)-1-

(ariletinil)ciclohexanol também foram empregados (Tabela 2, Linhas 4 e 5). No caso 

do substrato 1d, contendo o grupamento metoxila na posição para do anel 

aromático, o produto 2d foi formado em 86% de rendimento em apenas uma hora de 

reação (Tabela 2, Linha 4). Já com o grupamento metoxila na posição orto, fez-se 

necessário um tempo reacional de 16 horas para a formação do selenofeno 2e em 

um rendimento de 90% (Tabela 2, Linha 5). Este tempo elevado pode ser explicado 

pelo impedimento estérico causado pelo grupamento nesta posição (ver o 

mecanismo da reação na página 75). Na presença dos átomos bromo e cloro na 

posição para do anel aromático, os produtos 2f e 2g foram formados em 

rendimentos de 65% e 68%, respectivamente (Tabela 2, Linhas 6 e 7). O tempo 

necessário para estas reações foi de três horas para o substituinte p-Br e de quatro 

horas para o p-Cl. O grupamento o-Cl levou à formação do 3-iodoselenofeno 2h em 

57% de rendimento, necessitando de um tempo reacional de 16 horas (Tabela 2, 

Linha 8). Novamente, podemos atribuir este elevado tempo reacional ao 

impedimento estérico causado por substituintes na posição orto. 
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O substrato 1i, contendo o grupamento m-CF3, fortemente retirador de 

elétrons, foi submetido à condição ideal de reação e, após seis horas, foi obtido o 

produto 2i em 70% de rendimento (Tabela 2, Linha 9).  

O uso de materiais de partida contendo os substituintes volumosos 2-naftila 

e 1-naftila levou à formação dos produtos 2j e 2k em rendimentos de 80 e 94%, 

respectivamente (Tabela 2, Linhas 10 e 11). Pôde-se observar a influência do 

impedimento estérico na formação do produto 2k, reação na qual foram necessárias 

16 horas para o total consumo do material de partida. 

O substrato 1l, que contém uma segunda fração ciclohexanol ligada 

diretamente à ligação tripla, foi submetido à condição de iodociclização e forneceu o 

produto 2l em 30% de rendimento após 18 horas de reação (Esquema 35). Acredita-

se que, neste caso, o iodo age tanto para promover a aromatização da porção do 

selenofeno quanto para formar a ligação dupla no ciclohexano, através de um 

processo de desidratação. 

 

Esquema 35 

 

 

Diferentes substratos de cadeia aberta também puderam ser empregados 

para a síntese dos 3-iodoselenofenos (mostrados na Tabela 3, para melhor 

organização).  
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Tabela 3 − Síntese dos 3-iodo-2,4-diarilselenofeno 2m-2va 

 
(Continua) 

# Substrato 1 3-iodoselenofeno 2 Rend.b/tempo 

1 

  

70%/2h 

2 

 

 

70%/2h 

3 

 

 

55%/3h 

4 

 

 

40%/18h 

5 

 
 

53%/18h 
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Tabela 3 − Síntese dos 3-iodo-2,4-diarilselenofeno 2m-2va 

(Conclusão) 

# Substrato 1 3-iodoselenofeno 2 Rend.b/tempo 

6 

  

55%/3h 

7 

  

67%/3h 

8 

  

65%/4h 

9 

 
 

60%/4h 

10 

  

65%/6h 

a Reações realizadas utilizando-se 1 (0,25 mmol), I2 (1 equiv.) e CH2Cl2 (5 mL) como solvente, à 
temperatura de 40 °C, sob condições aeróbicas. b Rendimentos dos produtos isolados após coluna 
cromatográfica. 

 

Quando se realizou a reação com o substrato 1m, que não contém 

substituintes em seus anéis aromáticos, obteve-se a formação do 3-iodo-2,4-

difenilselenofeno 2m em 70% de rendimento após duas horas de reação (Tabela 3, 

Linha 1). Em seguida, foi investigado se diferentes substituintes nos anéis 

aromáticos influenciam no curso da reação. 



67 
 

Primeiramente, os substituintes do anel aromático ligado diretamente à 

ligação tripla foram avaliados (Tabela 3, Linhas 2-5). O selenofeno 2n, contendo o 

grupamento doador de elétrons p-metila, foi obtido em 70% de rendimento (Tabela 

3, Linha 2). Já o substrato 2o, substituído com o grupamento retirador de elétrons p-

Cl, foi obtido em um rendimento de 55% (Tabela 3, Linha 3). Estes resultados 

mostram que a reatividade do material de partida é dependente do efeito eletrônico 

do substituinte nesta posição, uma vez que na presença do grupamento p-Cl houve 

um decréscimo significativo do rendimento em relação ao p-metila. 

O uso dos materiais de partida estericamente impedidos 1p e 1q, que 

contêm os grupamentos 2-naftila e 1-naftila, levou aos 3-iodoselenofenos 

correspondentes em rendimentos de 40% e 53%, respectivamente, após 18 horas 

de reação (Tabela 3, Linhas 4 e 5). 

Ademais, avaliou-se a reatividade dos butilselanil-alquinóis contendo 

grupamentos substituintes no outro anel aromático (Tabela 3, Linhas 6-9). Os 

substratos contendo grupamentos m-OMe, p-Me, p-Cl e p-Br puderam ser utilizados 

para levar aos 3-iodoselenofenos substituídos, apresentando um decréscimo de 

rendimento apenas na presença do substituinte doador eletrônico metoxila na 

posição meta do anel aromático de 1r. Quando se substituiu o átomo de selênio por 

um átomo de enxofre, foi possível obter o 3-iodo-tiofeno 2v em 65% de rendimento, 

após seis horas de reação (Tabela 3, Linha 10). 

Substratos possuindo um grupo volumoso diretamente ligado ao alcino 

levaram à formação dos produtos em excelentes rendimentos, em alguns casos, 

porém exigiram um tempo de reação mais longo, indicando uma menor reatividade 

destes substratos. Esses resultados experimentais podem ser explicados pela 

análise da estrutura do intermediário iodônio formado na reação (Figura 4), no qual a 

existência de um grupo volumoso na posição C-2 do iodônio provavelmente dificulta 

a aproximação do selênio, diminuindo a reatividade. 

 

Figura 4  Intermediário iodônio formado na reação. 
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2.1.2 Síntese dos 3-bromoselenofenos 3 

 

Na literatura, podem ser encontradas inúmeras formas de introduzir o átomo 

de bromo na posição 3 de selenofenos (XU et al., 2017b). No entanto, há um 

número limitado de metodologias capazes de promover a ciclização e incorporar o 

átomo de bromo ao selenofeno em uma condição “one pot” (BARANCELLI et al., 

2011). A fim de expandir a aplicação sintética da metodologia de iodociclização, 

desenvolvemos um estudo sistemático para otimizar as condições de reação para a 

preparação do 3- bromoselenofeno 3 através do uso de diferentes fontes de bromo. 

 

Tabela 4 − Otimização das condições de reação para a obtenção do 3-

bromoselenofeno 3aa 

 
# Fonte de Br (equiv.) Solvente T (ºC) Rend.(%)b 

1 Br2 (2) CH2Cl2 40 34 

2 NBS (2) CH2Cl2 40 27 

3 CuBr2 (2) THF 60 60 

4 CuBr2 (2) THF 25 73 

5 CuBr2 (1,5) THF 25 43 

6 CuBr2 (1) THF 25 20 

a Reações realizadas utilizando-se 1c (0,25 mmol), fonte de bromo e solvente (3 mL), sob atmosfera 
aeróbica por 18 horas. b Rendimento do produto isolado após coluna cromatográfica. 

 
Como mostrado na Tabela 4 (Linha 1), quando bromo molecular foi 

empregado como fonte de halogênio em vez de iodo, a reação com o butilselanil 

alquinol 1a não foi satisfatória, levando à formação do 3-bromoselenofeno 3a em um 

rendimento de 34%. A fim de elevar o rendimento do produto desejado, algumas 

alterações na condição reacional foram realizadas. A utilização de N-

bromosuccinimida em CH2Cl2, à 40°C, levou ao produto desejado 3a em apenas 

27% de rendimento (Tabela 4, Linha 2). Quando empregado o brometo de cobre (II) 

como fonte de bromo, ocorreu a formação do 3-bromoselenofeno 3a em 60% de 
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rendimento (Tabela 4, Linha 3). Houve uma melhora significativa no rendimento da 

reação quando a temperatura foi reduzida para temperatura ambiente, sendo o 

produto 3a obtido em um rendimento de 73% (Tabela 4, Linha 4). Nas Linhas 5 e 6 

(Tabela 4), pode ser observado que a diminuição na quantidade da espécie de 

bromo fez com que ocorresse decréscimo no rendimento. Esses resultados sugerem 

que o Cu2+ participa da reação tanto para ativar a ligação tripla quanto como fonte de 

bromo. 

A fim de investigar se o sistema CuBr2/THF, apresentado na Tabela 4, 

poderia ser generalizado, ampliamos a condição de reação para outros butilsenanil-

alquinóis diferentemente substituídos 1 (Tabela 5). 

 

Tabela 5 − Síntese dos 3-bromo-2-aril-selenofenos 3a-ja 

 
(Continua) 

# Substrato 1 3-bromoselenofeno 3 Rend.b/tempo 

1 

 
 

73%/4h 

2 

 
 

50%/3h 

3 

 

 

86%/2h 
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Tabela 5 − Síntese dos 3-bromo-2-aril-selenofenos 3a-ja 
(Continua) 

# Substrato 1 3-bromoselenofeno 3 Rend.b/tempo 

4 

 

 

68%/5h 

5 

 
 

57%/18h 

6 

 
 

70%/5h 

7 

 
 

80%/5h 

8 

 
 

94%/16h 

9 

  

50%/3h 
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Tabela 5 − Síntese dos 3-bromo-2-aril-selenofenos 3a-ja 
(Conclusão) 

# Substrato 1 3-bromoselenofeno 3 Rend.b/tempo 

10 

  

62%/6h 

a Reações realizadas utilizando-se 1 (0,25 mmol), CuBr2 (2 equiv.) em THF (5 mL) como solvente, à 
temperatura ambiente e sob condições aeróbicas. b Rendimentos dos produtos isolados após coluna 
cromatográfica. 

 

Analisando-se a Tabela 5, observa-se que materiais de partida contendo 

tanto grupamentos ricos em elétrons quanto grupamentos pobres em elétrons 

diretamente ligados ao alcino mostraram-se eficientes frente à utilização de CuBr2 

para a formação dos 3-bromoselenofenos 3 desejados. 

Os grupamentos doadores de densidade eletrônica m-Me e p-Me levaram à 

formação dos produtos desejados 3a e 3b em rendimentos de 73% e 50%, 

respectivamente (Tabela 5, Linhas 1 e 2). Já, quando se empregou o grupamento 

mais fortemente doador de elétrons p-OMe, foi possível a obtenção do 3-

bromoselenofeno 3c em 86% de rendimento após duas horas de reação (Tabela 5, 

Linha 3). 

O emprego de grupamentos retiradores de densidade eletrônica, tais como 

p-Cl, o-Cl e m-CF3, levou à formação dos produtos desejados em 68%, 57% e 70% 

de rendimento, respectivamente (Tabela 5, Linhas 4-6). Como esperado, verificou-se 

um decréscimo de rendimento com a utilização do grupamento o-Cl, devido ao 

impedimento estérico causado pelo átomo de cloro nesta posição (Tabela 5, Linha 

5). 

Com a presença de substituintes volumosos nos materiais de partida, os 3-

bromoselenofenos foram obtidos em rendimentos excelentes, de 80% e 94% 

(Tabela 5, Linhas 7 e 8). Pôde-se observar que, com a presença do grupamento 1-

naftil, a reação necessitou de um tempo reacional de 16 horas, enquanto que, na 

presença do grupamento 2-naftil, fez-se necessário apenas cinco horas de reação 

para a obtenção do produto 3g. Isto pode ser atribuído ao maior impedimento 

estérico apresentado pelo grupamento 1-naftil. 

Na formação dos produtos 3 obteve-se bons resultados com a utilização de 

álcoois de cadeia aberta, tanto com o átomo de selênio quanto com o átomo de 



72 

enxofre (Tabela 5, Linhas 9 e 10). Com a utilização do substrato 1m, foi possível 

chegar ao 3-bromoselenofeno 3i em 50% de rendimento e, com o substrato 1v, em 

62% de rendimento do 3-bromotiofeno 3j. 

A estrutura do 3-bromoselenofeno 3g pôde ser confirmada através da 

análise de difração de raio-X (Figura 3). 

 

Figura 5  Representação ORTEP do composto 3g. 

 

 

3.1.3 Síntese dos 3-(selenofenil)-selenofeno 4 

 

Após a síntese dos 3-haloselenofenos, voltou-se a atenção para o uso de 

uma fonte eletrofílica de selênio para promover a ciclização dos butilselanil-alquinois 

e para introduzir uma porção organosselênio na posição 3 dos selenofenos (Tabela 

6). 

Inicialmente, utilizou-se como fonte eletrofílica de selênio a espécie de 

PhSeBr (Tabela 6, Linha 1), reagido na presença do material de partida 1d. Após 18 

horas de reação, foi possível observar somente traços do produto 3-(selenofenil)-

selenofeno 4. 

Além das inúmeras aplicabilidades apresentadas pelo disseleneto de 

diorganoíla, pode-se fazer o uso do mesmo, associado a um aditivo, como parceiros 

cooperativos para a ciclização de substratos insaturados.  Neste caso, os 
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disseleneto de diorganoíla possuí um duplo papel, agindo como agente ciclizante e 

introduzindo um grupo organoselênio na estrutura do substrato final. 

Geralmente, a reação realizada com disseleneto de difenila e cloreto de ferro 

(III), em quantidade catalítica ou equimolar, é capaz de promover a reação desejada 

(CASOLA; BACK; ZENI, 2015; GRIMALDI et al., 2016). Porém, pode-se observar 

nas Linhas 2 e 3 (Tabela 6), onde utilizou-se diferentes espécies de cloreto de ferro 

(III), que não houve a obtenção do produto 3-(selenofenil)-selenofeno 4a em bom 

rendimento. 

 

Tabela 6 − Otimização das condições de reação para a obtenção do 3-(selenofenil)-

selenofeno 4aa 

 

# Catalisador Promotor (equiv.) Solvente T (ºC) Rend. (%)b 

1 - PhSeBr (2) CH2Cl2 25 traços 

2 FeCl3.6H2O (20 mol%) (PhSe)2 (1,5) DCE 25 traços 

3 FeCl3 (1,5 equiv.) (PhSe)2 (1,5) CH2Cl2 25 40 

4 CuI (20 mol%) (PhSe)2 (1,5) DMSO 110 65 

5 CuI (20 mol%) (PhSe)2 (2) DMSO 110 65 

6 CuI (20 mol%) (PhSe)2 (1) DMSO 110 62 

7 CuI (20 mol%) (PhSe)2 (1,5) DMSO 25 N.R. 

a Reações realizadas utilizando-se 1d (0,25 mmol), catalisador, promotor e solvente (3 mL) sob 
atmosfera aeróbica por 18 horas. b Rendimento isolado após coluna cromatográfica. 

 

Com a utilização de 20 mol% de iodeto de cobre (I) e 1,5 equivalentes de 

disseleneto de difenila em DMSO à 110°C (STEIN et al., 2012), pode-se observar 

uma melhora significativa no rendimento da reação, onde obteve-se o 3-

(selenofenil)-selenofeno 4a em 65% de rendimento (Tabela 6, Linha 4). Quando 

alterada a quantidade de disseleneto de difenila, pode-se observar que o rendimento 

da reação permaneceu o mesmo (Tabela 6, Linhas 5 e 6). Por fim, realizou-se a 
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reação em temperatura ambiente (Tabela 6, Linha 7), levando a recuperação total do 

material de partida. 

Após estes estudos, concluímos que a melhor condição de reação para 

preparar o 3-(selenofenil)-selenofeno 4a, a partir do butilselanil alquinol 3d, é através 

do uso de iodeto de cobre (I) (20 mol%), disselento de difenila (1,5 equivalente) em 

DMSO (3 mL) a 110°C por 18h, na ausência de uma atmosfera inerte (Tabela 6, 

Linha 4). Nestas condições, diferentes materiais de partida 3 foram transformados 

no seu correspondente 3-(selenofenil)-selenofeno 4a-f com rendimentos de 

moderados a bons, como se mostra na Tabela 7. 

 

Tabela 7 − Síntese dos 3-(selenofenil)-selenofeno 4a-fa,b 

 
a Reações realizadas utilizando-se 1c (0,25 mmol), PhSeSePh (1,5 equiv.), CuI (20 mol%) e DMSO (3 
mL) como solvent à 110°C em atmosfera aberta. b Rendimento isolado após coluna cromatográfica. 

 

Pode-se observar nos resultados apresentados na Tabela 7 que os efeitos 

eletrônicos e estéricos dos substituintes influenciaram nos rendimentos das reações. 

Quando utilizado grupamento doador de densidade eletrônica, o-OMe, a formação 

do produto 4a se deu em um rendimento de 70%. Já a presença do grupamento p-Br 

no material de partida, levou a obtenção de 57% de rendimento do produto desejado 

4b. Provavelmente, a presença de um grupamento doador de elétrons no anel 

aromático leva a um aumento da densidade eletrônica da ligação , favorecendo a 

formação do complexo de cobre intermediário. 
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 Quando a reação foi realizada com materiais de partida contendo o 

grupamento naftila em sua estrutura, houve a formação dos produtos 4c e 4d em 

rendimentos moderados de, 45% e 43%, respectivamente (Tabela 7). O que pode 

ser explicado devido ao efeito de impedimento estérico conferido pelo grupamento 

volumoso naftila (Figura 2).  

A utilização do selenobutil alquinol 1 substituído com dois grupos fenila em 

sua estrutura na condição reacional, levou ao correspondente selenofeno 4e (Tabela 

7) em 78% de rendimento. Já com a presença do grupamento p-Br na estrutura do 

material de partida, houve um grande decréscimo no rendimento da reação, levando 

a apenas 28% do produto 4f (Tabela 7). 

 

3.1.4 Estudo e proposta de mecanismo para a reação de ciclização eletrofílica 

promovida por I2 dos selenobutil-alquinóis 1 

 

A fim de elucidar o mecanismo da iodociclização para formação dos 

selenofenos, foi realizado um estudo RMN de hidrogênio (400 MHz), onde a reação 

entre selenobutil alquinol 1m e iodo foi realizada em CDCl3 como solvente e 

acompanhada até a conversão total do material de partida para o produto 2m. 

O espectro de RMN 1H do selenobutil alquinol 1m apresenta os sinais 

característicos para dois átomos de hidrogênio H2 e H2’ referentes ao CH2 (3,15 e 

3,26 ppm), e os sinais típicos da cadeia butílica linear diretamente ligada ao átomo 

de selênio ( 0,95, 1,26, 1,56 e 2,57 ppm) (Figura 6, a).  

Após uma hora de reação do 1m com iodo, pode-se observar uma mudança 

significativa no espectro de RMN de 1H (Figura 6, b). A diferença mais notável é a 

mudança na posição do átomo de hidrogênio H’ do grupo hidroxila, juntamente com 

os hidrogênio H2 e H2’ cujo sinal é deslocado para 3,90 ppm, indicando estarem 

vizinhos ao átomo de selênio. Além destes, pode-se notar que o sinal do CH2, em 

2,57 ppm, passa a aparecer no deslocamento de 3,20 ppm, isto indica fortemente 

que o grupo butila é removido antes da aromatização do sistema, levando a 

formação de iodeto de butila.  

Em três horas de reação, observa-se o desaparecimento do hidrogênio H1 do 

grupo hidroxila e a presença de um singleto em 7,9 ppm, este atribuído ao 

hidrogênio H3 do anel selenofeno 2m (Figura 6, c). Após oito horas, o espectro de 
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RMN de 1H indicou a presença de iodeto de butila e a aromatização completa do 3-

iodoselenofeno 2m (Figura 6, d). 

Com base nesses resultados, pode-se deduzir que a ciclização e a remoção 

do grupamento butila ligado ao átomo de selênio é um processo rápido e, uma vez 

ocorrido, o próximo passo é a aromatização do sistema para a formação do 3-

iodoselenofeno. 

 

Figura 6  Estudo de RMN de 1H para a formação do produto 4l. 
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De acordo com estudos descritos na literatura para moléculas análogas 

(GODOI; SCHUMACHER; ZENI, 2011) e com base no experimento realizado, 

propõem-se o seguinte mecanismo para a reação (Esquema 36): 

1ª etapa – Coordenação de um átomo de iodo da molécula de I2 com a 

ligação tripla do selenobutil-alquinol 1, formando o intermediário iodônio A; 

2ª etapa – Ataque nucleofílico intramolecular 5-endo-dig do átomo de selênio 

anti ao intermediário iodônio A, fornecendo o cátion heterocíclico B. 

3ª etapa – Remoção do grupamento butila ligado ao átomo de selênio em B 

promovida pelo ânion de iodo presente no meio, gerando o intermediário neutro C e 

eliminando BuI; 

4ª etapa – Eliminação de água, levando à formação do produto aromático 

desejado 2 (WEN; LIU; LIANG, 2007). 

 

Esquema 36 

 
 

3.1.5 Aplicação sintética dos 3-iodoselenofenos 2 

 

Reações de funcionalização (através de reações de acoplamento cruzado, 

catalisadas por metais de transição) de compostos heterocíclicos contendo um 

halogênio em sua estrutura foram estudadas e continuam tendo grande interesse em 

síntese orgânica (CHINCHILLA; NÁJERA, 2011; KNAPPKE; JACOBI VON 

WANGELIN, 2011; STEIN; BILHERI; ZENI, 2015). Estas reações são uma 

importante ferramenta para a formação de novas ligações C-C, as quais são 
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significativas para a síntese de estruturas mais complexas, como produtos naturais 

(CZAJKOWSKA-SZCZYKOWSKA; MORZYCKI; WOJTKIELEWICZ, 2015), 

compostos biologicamente ativos (PETERSEN et al., 2015) ou com aplicação 

tecnológica (WOOD et al., 2015). 

Considerando a alta reatividade da posição 3 do núcleo selenofeno, os 

produtos 3-iodoselenofenos 2 sintetizados pela metodologia relatada oferecem 

inúmeras possibilidades para a preparação de selenofenos mais funcionalizados. 

Considerando isso , submeteu-se o substrato 2a em uma reação de acoplamento 

cruzado do tipo Sonogashira (SONOGASHIRA, 2002), com a utilização de 

fenilacetileno e sal de paládio, levando à formação do produto 3-alquinil-selenofeno 

5, em 65% de rendimento.  

Ainda no intuito de explorar a versatilidade destes substratos frente a reações 

de acoplamento, realizou-se uma reação de acoplamento cruzado do tipo Ullmann 

(BATES; GUJADHUR; VENKATARAMAN, 2002) utilizando-se tiofenol na presença 

de uma espécie de cobre catalítico, em que foi possível a síntese do produto 6, em 

84% de rendimento. Por fim, o composto 2a foi submetido a uma reação de 

acoplamento cruzado do tipo Suzuki (MIYAURA; YAMADA; SUZUKI, 1979) com 

ácido p-toluil borônico em presença de Pd(PPh3)4 e K2CO3, fornecendo o produto 7, 

em 60% de rendimento (Esquema 37). 
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Esquema 37 

 
 

A estrutura do composto 5 teve sua estrutura determinada por análise de 

difração de raio-X (Figura 7). 

 

Figura 7  Representação ORTEP do composto 5. 
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3.1.6 Determinação estrutural do 3-iodoselenofeno 2d 

 

A Figura 8 ilustra o espectro de RMN de 1H para o composto 2d, realizado em 

uma frequência de 400 MHz e com CDCl3 como solvente. Na Figura 8, notam-se os 

sinais correspondentes aos quatro hidrogênios aromáticos, nas regiões entre 7,46 e 

6,86 ppm, e os sinais correspondentes aos nove hidrogênios alifáticos, entre as 

regiões 3,84 e 1,78 ppm. Destaca-se o simpleto correspondente aos hidrogênios do 

grupamento metoxila (H-13) em 3,82 ppm. 

 

Figura 8 – Espectro de RMN de 1H do composto 2d em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Na expansão do campo baixo do espectro de RMN de 1H do composto 2d 

(Figura 9), observa-se em 7,43 e 6,91 ppm dois dupletos referentes aos hidrogênios 

H-10/10’ e H-11/11’ do anel aromático para substituído. Os hidrogênios acoplam 

entre si com constantes de acoplamento J = 8,9 Hz. 
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Figura 9 – Expansão do espectro de RMN de 1H do composto 2d. 

 

Na expansão do campo alto do espectro de RMN de 1H do composto 2d 

(Figura 10), enfatizam-se os sinais correspondentes aos oito hidrogênios alifáticos 

do ciclohexano. Entre 2,86 e 2,81 ppm, constata-se o multipleto referente aos dois 

hidrogênios H-2. Entre 2,55 e 2,50 ppm, observa-se o multipleto relativo aos dois 

hidrogênios H-5. O multipleto em 1,86 a 1,80 ppm refere-se aos quatro hidrogênios 

H-3 e H-4 e é resultado dos acoplamentos entre eles e os hidrogênios H-2 e H-5.  
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Figura 10 – Expansão do espectro de RMN de 1H do composto 2d. 

 

 

As Figuras 11 e 12 representam o espectro de RMN de 13C para o composto 

2d e sua expansão, realizado em uma frequência de 100 MHz com CDCl3 como 

solvente. O primeiro sinal observado em campo baixo (Figura 11), em 159,4 ppm, 

refere-se ao carbono aromático C-12, diretamente ligado ao substituinte metoxila. 

Entre 142,1 e 86,7 ppm apresentam-se os demais carbonos aromáticos. Em 130,8 e 

113,7 ppm, podemos observar os carbonos C-11/11’ e C-10/10’, respectivamente. 

No deslocamento de 86,7 ppm, encontra-se o carbono aromático do selenofeno C-7 

ligado ao átomo de iodo. 

Em campo alto, podemos observar o carbono C-13 da metoxila, em 55,3 ppm. 

Os carbonos C-5 e C-2 localizam-se nos deslocamentos de 31,1 e 27,9 ppm, 

respectivamente. Já os carbonos C-3 e C-4 (em destaque), encontram-se em 24,1 e 

23,3 ppm, não puderam ter seus deslocamentos exatos atribuídos. 
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Figura 11 – Espectro de RMN de 13C do composto 2d em CDCl3 a 100 MHz. 

 
 

A Figura 12 representa a expansão do espectro de RMN de 13C do composto 

2d, onde se encontram indicados os demais carbonos aromáticos. 

 

Figura 12 – Espectro de RMN de 13C do composto 2d em CDCl3 a 100 MHz. 
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A estrutura do composto 2d pôde ser elucidada com o auxílio dos 

experimentos COSY (JHH), HSQC (1JCH), HMBC (2JCH
 e 3JCH) e DEPT-135. 

O experimento de RMN 2D COSY (Homonuclear Correlation Spectroscopy) 

mostra a correlação 1H-1H. Este experimento é capaz de identificar os prótons que 

estão acoplados, isto é, que desdobram o sinal um do outro. HSQC (Heteronuclear 

Single Quantum Coherence) e HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation) são 

técnicas de RMN 2D que permitem determinar as correlações 1H-13C. Os espectros 

HSQC mostram o acoplamento entre prótons e o carbono ao qual eles estão 

diretamente ligados (1JCH). O experimento HMBC mostra as correlações entre 

carbonos e hidrogênios que estão distantes por duas (2JCH) e três (3JCH) ligações. A 

técnica chamada RMN de 13C DEPT (Distortionless Enhancement of Polarization 

Transfer) serve para distinguir os grupos CH3, CH2 e CH. O espectro DEPT 135 

mostra os carbonos terciários (CH) e primários (CH3) acima da linha base (positivos) 

e os carbonos secundários (CH2) abaixo da linha base (negativos). Este experimento 

também permite a identificação dos carbonos quaternários por comparação com o 

espectro de RMN de 13C, uma vez que os carbonos quaternários não aparecem no 

espectro DEPT. 

Inicialmente analisou-se o experimento DEPT-135 (Figura 13), onde o 

carbono C-13 pode ser facilmente confirmado devido ao seu deslocamento químico 

e por estar acima da linha base. 
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Figura 13 – Experimento de RMN de DEPT-135 do composto 2d. 

 
 

Conhecendo-se o carbono C-13 através de seu deslocamento químico e 

confirmado pelo experimento DEPT-135, podem-se determinar os hidrogênios H-13 

da metoxila através do experimento de HSQC (Figura 14). 

 

Figura 14 – Experimento de RMN de HSQC do composto 2d. 

 



86 

Através do experimento de HMBC, pode-se determinar o carbono C-12 

partindo-se dos hidrogênios H-13, por ser o único acoplamento observado para 

estes hidrogênios (Figura 15). 

 

Figura 15 – Experimento de RMN de HMBC do composto 2d. 

 

 

A partir do carbono C-12, pode-se chegar aos hidrogênios H-10/10’ e H-11/11’ 

através do experimento de HMBC (Figura 16). 
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Figura 16 – Experimento de RMN de HMBC do composto 2d. 

 

 

Pode-se ainda confirmar a relação entre os hidrogênios H-10/10’ e H-11/11’ 

utilizando-se o experimento COSY, empregado para identificar hidrogênios vizinhos 

(Figura 17). 

 

Figura 17 – Experimento de RMN de COSY do composto 2d. 
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Com o auxílio do experimento de HSQC podem ser, em seguida, atribuídos 

os carbonos C-10/10’ e C-11/11’ (Figura 18). 

 

Figura 18 – Experimento de RMN de HSQC do composto 2d. 
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Pode-se atribuir o carbono C-9 utilizando o experimento de HMBC, em que 

nele aparece o acoplamento com os hidrogênios H-11/11’ (Figura 19). 

 

Figura 19 – Experimento de RMN de HMBC do composto 2d. 

 
 

Ainda utilizando o experimento de HMBC, atribui-se o carbono C-8, pois este 

mostra um acoplamento com os hidrogênios H-10/10’ (Figura 20). Pode-se observar 

ainda o acoplamento entre os hidrogênios H-10 e H-11 com os carbonos C-10’ e C-

11’. 
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Figura 20 – Experimento de RMN de HMBC do composto 2d. 

 
 

Devido ao efeito de blindagem causado pelo átomo de iodo, pode-se 

identificar o carbono ligado diretamente a ele como sendo C-7, em 86,7 ppm (Figura 

21). 

 

Figura 21 – Experimento de RMN de 13C do composto 2d. 
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Com a identificação do carbono C-7, é possível a atribuição do hidrogênio H-5 

através da análise do experimento de HMBC, uma vez que somente este 

acoplamento é realizado pelo carbono C-7 (Figura 22). 

 

Figura 22 – Experimento de RMN de HMBC do composto 2d. 

 
 

Ao utilizar o experimento de COSY observa-se a correlação entre os 

hidrogênios alquílicos, na qual o hidrogênio H-5 correlaciona-se com os hidrogênios 

H-3 e H-4, que estão sobrepostos no mesmo sinal. Pode-se observar uma 

correlação de menor intensidade entre os hidrogênios H-5 e H-2, além da correlação 

entre o hidrogênio H-2 e os hidrogênios H-3/H-4 (Figura 23). 
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Figura 23 – Experimento de RMN de COSY do composto 2d. 

 

 

A Figura 24 traz o experimento de HSQC do composto 2d, em que podem ser 

relacionados os sinais dos hidrogênios alifáticos H-2 e H-5 com os sinais dos seus 

respectivos carbonos. Os carbonos C-3 e C-4 não puderam ser atribuídos, uma vez 

que os sinais dos hidrogênios estão sobrepostos, impossibilitando a identificação. 
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Figura 24 – Experimento de RMN de HSQC do composto 2d. 

 

 

Finalmente, os carbonos C-1 e C-6 são atribuídos devido ao efeito de 

blindagem do átomo de selênio, uma vez que ambos acoplam com os mesmos 

hidrogênios no experimento de HMBC (Figura 25). 

 

Figura 25 – Experimento de RMN de HMBC do composto 2d. 
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Devido à influência eletrônica dos substituintes, alterações quanto aos 

deslocamentos dos sinais nos demais compostos são observadas. Ademais da 

elucidação das estruturas por experimentos de RMN, os compostos 2a, 2s e 2t 

puderam ter suas estruturas confirmadas por análise de difração de raios-X (Figuras 

26, 27 e 28). 

 

Figura 26 – Representação ORTEP do composto 2a. 

 

 

Figura 27 – Representação ORTEP do composto 2s. 

 

 

Figura 28 – Representação ORTEP do composto 2t. 
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3.2 SÍNTESE REGIOSSELETIVA DOS 4H-SELENOCROMENO 9 VIA REAÇÃO DE 

CICLIZAÇÃO ELETROFÍLICA INTRAMOLECULAR PROMOVIDA POR FeCl3 E 

DISSELENETO DE DIORGANOÍLA 

 

Compostos heterocíclicos de seis membros estão entre as unidades 

estruturais mais comuns encontradas em produtos naturais (BATISTA et al., 2008), 

além de apresentarem inúmeras atividades biológicas e farmacológicas importantes 

(GUPTA et al., 2016; JESUMOROTI et al., 2019). Porém há pouquíssimos relatos 

sobre os anéis de seis membros contendo o átomo de selênio em sua estrutura 

(ELSHERBINI; HAMAMA; ZOOROB, 2017; SCHNEIDER et al., 2011; STEFANI et 

al., 2019). 

Em razão das inúmeras propriedades relevantes apresentadas por 

heterociclos de seis membros e os poucos relatos em relação a estes contendo 

selênio em sua estrutura, fomos motivados a estudar a síntese dos 4H-

selenocromeno 10 via reações de ciclização intramolecular dos álcoois 

alquinilarílicos 8, utilizando sais de ferro e os disseleneto de diorganoíla 9 para 

promover este processo (Esquema 38). 

 

Esquema 38 

 

 

3.2.1 Síntese dos 4H-selenocromeno 10 

 

 O primeiro teste experimental realizado foi baseado em metodologias já 

desenvolvidas em nosso laboratório, utilizando-se uma mistura de FeCl3 e 

dicalcogenetos de diorganoíla (NETO et al., 2016; RECCHI; BACK; ZENI, 2017). 

Assim, adicionaram-se 3 equivalentes do disseleneto de difenila 9 (0,75 mmol) a 

uma solução de 3 equivalentes de FeCl3 (0,75 mmol) em 3 mL de CH2Cl2 como 

solvente, à temperatura ambiente e sob atmosfera inerte (argônio). Após 15 minutos 

sob agitação, o material de partida 8a (0,25 mmol) foi adicionado, e deixou-se a 
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reação sob agitação nestas condições por 16 horas. Assim, obtendo-se o produto 

4H-selenocromeno 10a em 40% de rendimento (Tabela 8, Linha 1). 

 Motivados por este resultado promissor, realizamos uma série de testes a fim 

de se estabelecer os melhores parâmetros de reação para a obtenção dos 4H-

selenocromeno 10. Estudaram-se os efeitos da temperatura, do solvente e da 

atmosfera, a quantidade e espécie de ferro a ser empregada, bem como a 

quantidade ideal de disseleneto de difenila (Tabela 8). 

  

Tabela 8 − Otimização das condições de reação para a obtenção do 4H-

selenocromeno 10aa 

 
(Continua) 

# (PhSe)2 (equiv.) Promotor (equiv.) Solvente t (h) Rend. (%)b 

1 3.0 FeCl3 (3.0) CH2Cl2 16 40 

2 1.5 FeCl3 (1.5) CH2Cl2 16 58 

3 1.5 FeCl3 (1.5) 1,4-dioxano 16 -c 

4 1.5 FeCl3 (1.5) DMF 16 10 

5 1.5 FeCl3 (1.5) DCE 16 60 

6 1.5 FeCl3 (1.5) Tolueno 16 49 

7 1.5 FeCl3 (1.5) CH3CN 16 25 

8 1.5 FeCl3 (1.5) CH3NO2 16 49 

9 2.0 FeCl3 (1.5) CH2Cl2 16 59 

10 1.0 FeCl3 (1.5) CH2Cl2 16 58 

11 0.5 FeCl3 (1.5) CH2Cl2 16 41 

12 1.0 FeCl3 (1.0) CH2Cl2 16 30 

13 1.0 FeCl3 (2.0) CH2Cl2 16 55 

14 1.0 FeCl3 (1.5) CH2Cl2 16 43d 

15 1.0 FeCl3 (1.5) DCE 16 34d 

16 1.0 FeCl3 (1.5) CH2Cl2 16 40e 

17 1.0 FeCl3.6H2O (1.5) CH2Cl2 16 24 

18 1.0 FeCl2.4H2O (1.5) CH2Cl2 16 27 



97 
 

Tabela 8  Otimização das condições de reação para a obtenção do 4H-

selenocromeno 10aa 

(Conclusão) 

# (PhSe)2 (equiv.) Promotor (equiv.) Solvente t (h) Rend. (%)b 

19 1.0 Ferroceno (1.5) CH2Cl2 16 -c 

20 1.0 Fe(acac)3  (1.5) CH2Cl2 16 -c 

21 1.0 OEt2BF3 (1.5) CH2Cl2 16 15 

22 1.0 FeCl3 (1.5) CH2Cl2 6 57 

23 1.0 FeCl3 (1.5) CH2Cl2 2 60 

a Reações realizadas utilizando-se 8a (0,25 mmol), disseleneto de difenila 9a, promotor e solvente (3 
mL), sob atmosfera de Nitrogênio e temperatura ambiente. b Rendimento isolado após coluna 
cromatográfica. c Não houve formação do produto desejado. d Reação realizada a temperatura de 
refluxo. e Reação realizada em atmosfera aeróbica. 

 
 Como no teste inicial optou-se por utilizar quantidades em excesso de cloreto 

férrico e disseleneto de difenila, diminui-se estas quantidades em um segundo teste 

reacional, fazendo-se uso de 1,5 equivalentes de disseleneto de difenila (0,375 

mmol) e 1,5 equivalentes de FeCl3 (0,375 mmol) em 3 mL de CH2Cl2 como solvente, 

ainda a temperatura ambiente e em atmosfera inerte, por um período de 16 horas de 

reação (Tabela 8, Linha 2). Deste modo, foi possível observar o produto desejado 

em 58% de rendimento. 

 Analisando-se que o uso de menores quantidades de disseleneto de difenila e 

do sal de ferro levaram a um rendimento mais elevado, variaram-se os solventes 

utilizados a fim de selecionar o mais adequado para a reação. Ao utilizar-se 1,4-

dioxano como solvente, não houve o consumo do material de partida 8a, e o produto 

10a não foi formado e (Tabela 8, Linha 3). Já a utilização de DMF levou à formação 

de apenas 10% do 4H-selenocromeno 10a (Tabela 8, Linha 4). Acredita-se que 

estes resultados podem ser explicados por uma afinidade entre os solventes, 

atuantes como bases de Lewis, e o FeCl3, atuante como ácido de Lewis, uma vez 

que tal interação conduz à inativação parcial ou total do sal de ferro como 

catalisador para a síntese. A utilização de DCE e tolueno como solventes levaram à 

formação do produto 10a em 60% e 49% de rendimento, respectivamente (Tabela 8, 

Linhas 5 e 6). Por fim, testou-se o uso de CH3CN e CH3NO2, os quais levaram a 

formação de, respectivamente, 25 e 49% de rendimento do 4H-selenocromeno 10a 

(Tabela 8, Linhas 7 e 8). Optou-se por manter o uso de dicloro metano como 

solvente, uma vez que este levou a um dos maiores rendimentos do produto 
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desejado, e por apresentar-se em maior disponibilidade em nosso laboratório, 

comparando-se com o solvente DCE. 

 Observou-se, ainda, que a quantidade de disseleneto de difenila não afetou 

significativamente o comportamento da reação. Empregando-se quantidades de 1 e 

2 equivalentes, a obtenção do produto manteve-se em rendimento similar (Tabela 8, 

Linhas 9 e 10). Já com a diminuição de PhSeSePh para 0,5 equivalentes, notou-se 

um decréscimo no rendimento, levando à formação do produto 10a a 41% (Tabela 8, 

Linha 11). A quantidade selecionada para dar continuidade ao estudou foi de 1 

equivalente de PhSeSePh, então. 

 A variação da quantidade de FeCl3 empregado na reação levou a um 

decréscimo significativo no rendimento da reação, uma vez que quando empregado 

1 equivalente de cloreto férrico, em vez de 1,5 equivalente, o rendimento do produto 

formado foi de apenas 30% (Tabela 8, Linha 12). A utilização de uma maior 

quantidade do sal, 2 equivalentes de cloreto de ferro (III), também não se mostrou 

eficiente, levando a formação do produto 10a em 55% de rendimento (Tabela 8, 

Linha 13). Sendo assim, estabeleceu-se a quantidade de FeCl3 em 1,5 equivalentes 

como sendo a ideal. 

 Com o intuito de analisar a influência da temperatura neste processo de 

ciclização, testou-se o uso de CH2Cl2 à 40°C e de DCE à 80°C. Neste segundo 

teste, utilizou-se o solvente DCE por apresentar um ponto de ebulição mais elevado 

que CH2Cl2. Pôde-se observar que o aumento da temperatura levou a um 

decréscimo de rendimento em ambas reações (Tabela 8, Linhas 14 e 15).  

Com o propósito de tornar a metodologia mais prática e econômica, testou-se 

conduzir a ciclização do substrato 8a sob atmosfera aberta (Tabela 8, Linha 16). 

Este sistema, apesar de levar a formação do produto 10a em 40% de rendimento, 

não superou o rendimento da reação conduzida em atmosfera inerte. 

 A espécie do sal de ferro também se mostrou extremamente importante para 

o processo de ciclização. Espécies hidratadas de ferro, como o FeCl3.6H2O e 

FeCl2.4H2O mostraram-se pouco eficientes para a formação do produto desejado, 

uma vez que levaram a rendimentos de apenas 24 e 27%, respectivamente (Tabela 

8, Linhas 17 e 18). O ferroceno, um metaloceno formado por Fe0, não apresentou 

reatividade frente a este tipo de reação (Tabela 8, Linha 19), o que pode ser 

explicado uma vez que a formação do produto depende da formação de um 

complexo de ferro reativo. Quando utilizou-se o Fe(acac)3, também não houve a 
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formação do 4H-selenocromeno 10a (Tabela 8, Linha 20), que pode ser devido a 

esta espécie de ferro ser um complexo formado por um ligante bidentado (ânion 

acetilacetonato) e o ferro, que estão fortemente ligados de forma covalente, e para 

romper esta ligação termodinamicamente estável (Fe-O) e deixar o ferro ativo para a 

síntese, seria necessária uma energia muito grande. 

 Também foi estudada a eficácia do BF3.OEt ao invés de um sal de ferro, por 

se tratar de outra espécie de ácido de Lewis, entretanto a formação do produto 10a 

ocorreu em apenas 15% de rendimento (Tabela 8, Linha 21). 

 A fim de estudar a influência do tempo reacional no rendimento do produto, 

deixou-se a reação sob agitação por 6 e 2 horas (Tabela 8, Linhas 22 e 23). Pode-se 

observar que não houve influência do tempo reacional para a obtenção do produto 

10a, adotando-se o tempo de 2 horas como melhor condição, para este substrato. 

 Após uma análise detalhada dos experimentos conduzidos, considerou-se 

como condição ideal para a reação de ciclização a utilização de 1 equivalente de 

disseleneto de difenila, 1,5 equivalentes de cloreto férrico em 3 mL de diclorometano 

como solvente, atmosfera inerte à temperatura ambiente pelo tempo de 2 horas, 

para uma escala de 0,25 mmol de material de partida, pois esta condição levou à 

formação do 4H-selenocromeno 10a em 60% de rendimento (Tabela 8, Linha 23). 

 Com a condição ideal de ciclização definida, partiu-se para investigação da 

generalidade deste sistema de reação frente a diferentes disselenetos de diorganoíla 

e dos álcoois alquinilarílicos substituídos 8 para a síntese de uma série de 4H-

selenocromenos 10. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Síntese 4-metileno-4H-selenocromeno 10a-aaa 

 
(Continua) 

# Alcool alquinilarílico 8 R3 4H-selenocromeno 10 Rend.b (t) 

1 

 

 

 

60% (2h) 
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Tabela 9 – Síntese 4-metileno-4H-selenocromeno 10a-aaa 

(Continua) 

# Alcool alquinilarílico 8 R3 4H-selenocromeno 10 Rend.b (t) 

2 8a 
 

 

50% (7h) 

3 8a 
 

 

51% (8h) 

4 8a 
 

 

48% (8h) 

5 

 

 

 

39% (4h) 

6 8b 
 

 

43% (3h) 

7 8b 
 

 

61% (3h) 

8 

 

 

 

66% (5h) 

9 8c 
 

 

35% (6h) 
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Tabela 9 – Síntese 4-metileno-4H-selenocromeno 10a-aaa 

(Continua) 

# Alcool alquinilarílico 8 R3 4H-selenocromeno 10 Rend.b (t) 

10 8c 
 

 

49% (5h) 

11 

 

 

 

55% (7h) 

12 8d 
 

 

45% (5h) 

13 8d 
 

 

70% (6h) 

14 8d 

 
 

46% (7h) 

15 8d 
 

 

54% (4h) 

16 

 

 

 

44% (2h) 

17 8e 
 

 

56% (3h) 
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Tabela 9 – Síntese 4-metileno-4H-selenocromeno 10a-aaa 

(Continua) 

# Alcool alquinilarílico 8 R3 4H-selenocromeno 10 Rend.b (t) 

18 8e 
 

 

61% (3h) 

19 

 

 

 

53% (5h) 

20 8f 
 

 

37% (8h) 

21 8f 
 

 

52% (4h) 

22 

 

 

 

64% (3h) 

23 8g 
 

 

71% (5h) 

24 

 

 

 

30% (6h) 
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Tabela 9 – Síntese 4-metileno-4H-selenocromeno 10a-aaa 

(Conclusão) 

# Alcool alquinilarílico 8 R3 4H-selenocromeno 10 Rend.b (t) 

25 8h 
 

 

35% (3h) 

26 8h 
 

 

37% (7h) 

27 

 

 

 

35% (2h) 

a Reações realizadas utilizando-se álcool alquinílico 8 (0,25 mmol), disseleneto de diorganoíla 9 ( 1 
equiv), FeCl3 (1,5 equiv) em CH2Cl2 (3 mL) como solvente, sob atmosfera de nitrogênio e temperatura 
ambiente. b Rendimento isolado após coluna cromatográfica.  

 

Inicialmente, estudou-se o comportamento da reação de ciclização do álcool 

alquinílico 8a frente a disselenetos de diorganoílas contendo diferentes substituintes 

do anel aromático (Tabela 9, Linhas 2-4). Pôde-se notar que tanto com a utilização 

de grupamento doador de densidade eletrônica (p-Me), quanto com grupamentos 

retiradores de densidade eletrônica (p-Cl, p-F), foi possível chegar aos respectivos 

4H-selenocromeno 10b, 10c e 10d em rendimentos moderados de 50, 51 e 48%, 

respectivamente. Estes experimentos mostram que a reação de ciclização do 

substrato 8a não sofre considerável influência quanto a possíveis efeitos eletrônicos 

dos substituintes do disseleneto de diorganoíla 9. 

 Em seguida, reações com diferentes álcoois alquinilarílicos 8 foram 

realizadas. A utilização do grupamento p-Me presente no anel aromático ligado 

diretamente à ligação tripla, substrato 8b, levou à formação dos produtos desejados 

quando submetido à diferentes disselentos de diorganoíla. Podemos observar que 

com a utilização do grupamento p-Me na porção do disselento de diarila 9b, um 

rendimento inferior em relação aos disselentos p-Cl 9c e p-F 9d foi observado. 

Nestes casos, foi possível a obtenção dos 4H-selecromenos 10f, 10g e 10h em, 

respectivamente, 39, 43 e 61% de rendimento (Tabela 9, Linhas 5-7).  
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 A utilização do substrato 8c, contendo o elemento Cl na posição para do anel 

aromático ligado a tripla ligação, mostrou-se eficaz para a formação do produto 

desejado 10h frente ao disseleneto de difenila 9a, uma vez que o produto foi obtido 

em 66% de rendimento após 5 horas de reação (Tabela 9, Linha 8). Por outro lado, a 

utilização dos disselenetos doador de densidade eletrônica 9b e retirador de 

densidade eletrônica 9c não mostraram a mesma eficácia, levando à formação dos 

produtos 10i e 10j em rendimentos de 35 e 49%, respectivamente (Tabela 9, Linhas 

9 e 10). 

 Quando o disseleneto de difenila 9a reagiu frente ao material de partida 8d, 

contendo átomo de cloro ligado no mesmo anel aromático do selênio, levou a 

formação do produto desejado 10k em 55% de rendimento (Tabela 9, Linha 11). O 

mesmo substrato 8d foi submetido a diferentes disselenetos com grupamentos 

retiradores de elétrons, e pode-se observar que na presença dos grupamentos p-Cl 

9c e m-CF3 9e o rendimento manteve-se na mesma faixa de variação, formando os 

produtos 10l e 10n em, respectivamente, 45 e 46% de rendimento (Tabela 9, Linhas 

12 e 14). Já a utilização do grupamento p-F 9d, levou a um rendimento elevado de 

70% do produto 10m (Tabela 9, Linha 13). Quando o disseleneto de dibutila 9f foi 

utilizado como grupamento organocalcogênico, o correspondente 4H-selenocromeno 

10o foi isolado em 54% de rendimento (Tabela 9, Linha 15). 

 A metodologia de ciclização mostrou-se tolerante à utilização de substratos 

que continham diferentes grupamentos nos dois anéis aromáticos. No caso da 

utilização do grupamento Cl em R1 e grupamentos doadores, como p-Me 8e e p-

OMe 8f em R2, podemos notar que foi possível obter os respectivos produtos com 

diferentes disseleneto de diorganoíla (Tabela 9, Linhas 16-21). A reação entre o 

substrato 8e e o disseleneto de difenila 9a, após 2 horas, levou ao consumo total do 

material de partida e a formação do 4H-selenocromeno 10p em 44% de rendimento 

(Tabela 9, Linha 16). Observou-se que o substrato 8e na presença de disseleneto de 

p-Cl 9c e p-F 9d, levou a um produto com acréscimo do rendimento, podendo ser 

isolados em 56 e 61% os produtos 10q e 10r (Tabela 9, Linhas 17 e 18). A presença 

dos grupamentos p-Cl e p-OMe no substrato 8f levou a obtenção do produto 10s em 

53% de rendimento (Tabela 9, Linha 19). Podemos observar que o grupamento 

presente no disseleneto de diarila influencia diretamente no rendimento da reação, 

uma vez que a presença de um grupamento doador de densidade eletrônica (p-Me) 

levou a um rendimento inferior de 37% do produto 10t após 8 horas de reação 
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(Tabela 9, Linha 20), e na presença do átomo retirador de densidade eletrônica (p-

Cl), o produtor 10u pode ser isolado, após 4 horas, em um rendimento de 52% 

(Tabela 9, Linha 21). 

 Utilizou-se como material de partida o substrato 8g, que contém dois átomos 

de cloro em sua estrutura, levando à formação dos produtos 10v e 10w em 64 e 

71% de rendimento, respectivamente (Tabela 9, Linhas 22 e 23). Pôde-se notar que 

a presença do átomo de cloro no anel aromático ligado à tripla ligação levou a um 

aumento considerável de rendimento, quando comparado ao uso de grupamentos 

doadores de densidade eletrônica (Linha 16 e 19 versus Linha 22 e Linhas 17 e 21 

versus Linha 23). 

 Pôde-se empregar o grupamento 2-naftila na estrutura do material de partida 

a ser ciclizado. As reações com a utilização deste substrato 8h se procederam na 

condição reacional desenvolvida, levando a rendimentos satisfatórios. Na presença 

de disseleneto de difenila 9a, houve a formação do 4H-selenocromeno 10x em 

apenas 30% de rendimento (Tabela 9, Linha 24). A utilização dos disselenetos de p-

Cl 9c e p-F 9d levaram à formação dos produtos 10y e 10z em, respectivamente, 35 

e 36% de rendimento (Tabela 9, Linhas 25 e 26). Os baixos rendimentos destas 

reações podem ser explicados pelo impedimento estérico oferecido pelo grupamento 

naftila presente na estrutura do material de partida. 

 Ainda, utilizou-se como material de partida o substrato 8i, que contem dois 

átomos de selênio em sua estrutura. A reação de ciclização deste composto 

utilizando disseleneto de difenila 9a levou ao isolamento do produto 10aa em 35% 

de rendimento (Tabela 9, Linha 27). 

 Com o objetivo de estudar o comportamento de outras espécies de 

dicalcogenetos de diorganoíla frente a estas reações de ciclização, utilizou-se o 

substrato padrão 8a com o dissulfeto de difenila e o ditelureto de difenila. 

Infelizmente, em nenhum dos casos houve a formação dos produtos desejados, 

somente a recuperação do material de partida 8a (Esquema 39). 
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Esquema 39 

 

 

 Tentou-se expandir a condição reacional para o substrato 1j, que possui um 

átomo de oxigênio ao invés do selênio, o que levaria aos cromenos, outra classe de 

compostos (Esquema 40).  

 

Esquema 40 

 

 

 A reação levou ao consumo total do material de partida, e acompanhando-se 

a reação por CCD observou-se a formação de uma mancha roxa (diferente da 

característica do material de partida). Além disso, observarmos a formação do 

produto desejado 10ad (m/z = 375) por análise de cromatografia gasosa com 

espectrometria de massa (CG/MS) da reação sem purificação (Figura 29). Porém a 

purificação por coluna cromatográfica levou à total decomposição do produto. Foram 

realizados inúmeros testes reacionais e testes de purificação, mas infelizmente não 

foi possível a obtenção do produto desejado isolado. 

 

Figura 29  Espectro de CG/MS do composto 10ad. 
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3.2.2 Estudo e proposta de mecanismo para a reação de ciclização eletrofílica 

promovida por FeCl3 e disseleneto de diorganoíla 9 dos álcoois alquinilarílico 8 

 

 O mecanismo plausível para este processo de ciclização intramolecular 

mediado por FeCl3/PhSeSePh ainda não é claro, e um estudo aprofundado é 

extremamente necessário a fim de melhor compreender esta recente e versátil 

ferramenta sintética. Neste sentido, foram realizadas duas experiências que poderão 

ajudar a compreender alguns aspectos mecanísticos (Esquema 41).  

 

Esquema 41 

 

 

 Quando o álcool alquiarílico 8a foi submetido às condições de ciclização 

usando disseleneto de difenila, na ausência do sal de ferro (III), nenhum vestígio do 

produto 10a foi observado e o material de partida 8a pôde ser recuperado (Esquema 

41, Equação a). Do mesmo modo, a reação do álcool 8a utilizando apenas FeCl3 

para promover o processo de ciclização não conduziu à formação do produto 10a’ 

(Esquema 41, Eq. b), o qual poderia ser formado por uma hidrogenação da posição 

C-3 do núcleo selenocromeno. 

 Ao analisar os experimentos anteriores, torna-se claro que este processo de 

ciclização depende da presença simultânea de disseleneto de difenila e cloreto 

férrico no sistema da reação. Este fato nos faz acreditar que possa ocorrer a 

coordenação entre o disseleneto de diarila e a espécie de ferro III, levando à 

formação de um agente responsável pela ciclização. 

 Para elucidar melhor o mecanismo, realizou-se a reação na presença de HCl 

gasoso e na ausência da espécie de ferro, acreditando-se que o HCl poderia ser 
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gerado in situ a partir do FeCl3 e este ser o responsável por promover a ciclização, 

uma vez que há relatos na literatura onde ciclização semelhante é promovida na 

presença de um ácido de Bronsted (GHOLAP; JANGID; FERNANDES, 2019; QIU et 

al., 2015). Assim, quando o substrato 8a foi submetido à reação na presença de HCl 

gasoso e na ausência de cloreto de ferro (III), foi possível observar traços do produto 

10a (Esquema 42), mostrando que a ciclização não passa por esta via de 

mecanismo.  

 

Esquema 42 

 

 

Ainda com o intuito de compreender o mecanismo do processo de ciclização 

do substrato 8a, foram realizadas reações na condição ótima e na presença de dois 

diferentes inibidores radicalares, o N-oxil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina (TEMPO) e a 

hidroquinona (Esquema 43).  

Observou-se que não houve a formação do produto na presença de TEMPO, 

porém há relatos da literatura mostrando que a combinação de uma espécie de ferro 

e TEMPO leva à oxidação do álcool (LIU; MA, 2013; SCEPANIAK et al., 2012). Já na 

presença da hidroquinona foi possível obter o produto 10a com um rendimento de 

51%, indicando que a formação do produto não ocorre via um mecanismo radicalar. 
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Esquema 43 

 

 

 A fim de determinar se o produto 10a é formado através do mecanismo de 

ciclização eletrofílica direta, onde a combinação de FeCl3 e disseleneto de difenila 

poderia levar a formação in situ da espécie eletrofílica, responsável pela ciclização 

(STEIN et al., 2010; ZHANG et al., 2010) foi realizado uma reação utilizando o 

substrato 8a com 2 equivalentes de PhSeBr, como fonte eletrofílica de selênio, na 

ausência de FeCl3. Não houve formação do produto esperado 4H-selenocromeno 

10a (Esquema 44, Eq. a), mas sim, surpreendentemente, a formação do 

benzoselenofeno 11a, proveniente da ciclização 5-exo-dig, em 70% de rendimento 

(Esquema 44, Eq. b). 

 

Esquema 44 

 

 

 Este resultado foi positivamente reproduzido para o substrato 8g, levando ao 

produto 11b em 40% de rendimento na presença de PhSeBr (Esquema 45).  
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Esquema 45 

 

 

 Realizou-se, ainda, uma reação na presença de PhSeBr e FeCl3, onde foi 

possível obter uma mistura dos produtos 10a e 11a, porém apenas traços de ambos 

(Esquema 46). Isto mostra que a presença de cloreto férrico é necessária para a 

obtenção do produto da ciclização 6-endo-dig. 

 

Esquema 46 

 

 

Com base nesses resultados, um mecanismo plausível para a reação foi 

proposto no Esquema 47. Acredita-se que a reação de ciclização segue as 

seguintes etapas reacionais: 

1ª etapa – Ativação do disselento de diarila pelo cloreto de ferro III, gerando o 

complexo ativado I (STEFANI et al., 2019); 

2ª etapa – Coordenação do complexo I com a ligação tripla do substrato 8 e 

subsequente ataque ao selênio, levando ao intermediário B; 

3ª etapa – Ataque nucleofílico intramolecular 6-endo-dig do átomo de selênio 

anti ao intermediário B, fornecendo o cátion heterocíclico C. 

3ª etapa – Remoção do grupamento butila ligado ao átomo de selênio em C 

promovida pelo organoselenolato presente no meio, gerando o intermediário neutro 

D e eliminando PhSeBu; 

4ª etapa – Eliminação de água, levando à formação do produto aromático 

desejado 10 (WEN; LIU; LIANG, 2007). 
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Esquema 47 

 
 

3.2.3 Determinação estrutural do 4H-selenocromeno 10t 

 

A Figura 30 ilustra o espectro de RMN de 1H para o composto 10t, realizado 

em uma frequência de 400 MHz e com CDCl3 como solvente. Nessa, notam-se os 

sinais correspondentes aos onze hidrogênios aromáticos, nas regiões entre 7,40 e 

6,8 ppm. Nas regiões de 5,81 e 5,42 ppm, observa-se dois dupletos de J = 0,6 Hz, 

referentes aos hidrogênios geminais (H-9) e os simpletos correspondentes aos 

hidrogênios dos grupamentos metoxila (H-1) e metila (H-16), localizados em 3,81 e 

2,25 ppm, respectivamente. 
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Figura 30 – Espectro de RMN de 1H do composto 10t em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

 Na expansão do campo baixo do espectro de RMN de 1H do composto 10t 

(Figura 31), pode-se observar em 7,4 ppm um dupleto de J = 2,0 Hz referente ao 

hidrogênio H-14 acoplando com o hidrogênio H-12. O sinal em 7,31 ppm refere-se 

ao hidrogênio H-4, que possui acoplamento com o hidrogênio H-3, apresentando a 

multiplicidade de um dupleto com J = 8,9 Hz. Em 7,18 ppm tem-se o dupleto de 

dupletos relativo ao hidrogênio H-12, cujas constantes de acoplamento J = 8,4 e 2,0 

Hz, referem-se aos acoplamentos com os hidrogênios H-11 e H-14, 

respectivamente. Entre 7,10 e 7,4 ppm podemos observar um multipleto com valor 

da integral para três hidrogênios, relativo aos hidrogênios H-19 e H-11. Outro 

multipleto é observado no deslocamento químico de 6,95 a 6,92 ppm com valor para 

dois hidrogênios, este sinal é referente aos hidrogênios H-18. Por fim, observa-se 

um dupleto com J = 8,9 Hz, em 6,89 ppm, indicando os hidrogênios H-3. 
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Figura 31 – Espectro de RMN de 1H do composto 10t em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

As figuras 32 e 33 representam o espectro de RMN de carbono-13 para o 

composto 10t e sua expansão, realizado em uma frequência de 100 MHz com CDCl3 

como solvente. O primeiro sinal observado em campo baixo (Figura 32), em 160,1 

ppm, refere-se ao carbono aromático C-2, diretamente ligado ao substituinte 

metoxila. No deslocamento químico de 143,7 ppm pode-se observar o C-8, referente 

ao carbono na posição 4 do anel selenocromeno. Entre 136,4 e 123,1 ppm 

apresentam-se os demais carbonos aromáticos. Em 120,0 ppm, está localizado o 

carbono C-9, relativo a dupla gem presente na estrutura. Na sequência, tem-se o 

carbono C-3 no deslocamento de 113,6 ppm. 

Em campo alta, pode-se observar o carbono C-1 da metoxila, em 55,3 ppm, e 

o carbono C-16 da metila, em 21,0 ppm. 
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Figura 32 – Espectro de RMN de 13C do composto 10t em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

A Figura 33 representa a expansão do espectro de RMN de carbono-13 do 

composto 10t, onde se encontram indicamos os deslocamentos químicos dos 

demais carbonos aromáticos. Pode-se observar que há sobreposição do carbono C-

20 e do carbono C-11. 

 

Figura 33 – Espectro de RMN de 13C do composto 10t em CDCl3 a 400 MHz. 
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A estrutura do composto 10t pôde ser elucidada com o auxílio dos 

experimentos DEPT-135, HSQC (1JCH), HMBC (2JCH e 3JCH) e COSY (JHH). 

 Inicialmente analisou-se o experimento DEPT-135 (Figura 34), onde se 

podem observar os carbonos primários e tercinários, acima da linha base, e os 

carbonos secundários, abaixo. Os carbonos quaternários podem ser determinados 

por comparação ao experimento de RMN 13C, uma vez que os mesmos não são 

oobservados neste experimento. Assim, C-9 pode ser facilmente confirmado devido 

ao seu pico, em 120,0 ppm, estar abaixo da linha base. Também podemos atribuir 

os carbonos C-1 (21,1 ppm) e C-16 (55,3 ppm), sendo estes os únicos alquílicos e 

de fácil atribuição devido ao efeito de desblindagem que o átomo de oxigênio 

confere ao grupo metil ligado diretamente a ele. 

 

Figura 34 – Espectro de RMN de DEPT-135 do composto 10t. 

 

 

 Conhecendo-se C-9, pode-se determinar os hidrogênios geminais H-9 

através do experimento de HSQC, que mostra a correlação direta entre um 

hidrogênio e o carbono ligado diretamente a ele (Figura 35).  
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Figura 35 – Espectro de RMN de HSQC do composto 10t. 

 

 

Observa-se que os hidrogênios H-9 são diastereotópicos, uma vez que 

possuem deslocamentos diferentes e acoplam entre si. Através do experimento de 

COSY, o qual mostra o acoplamento entre hidrogênios vizinhos, podemos ver este 

acoplamento característico de hidrogênios diastereotópicos (Figura 36). 

 

Figura 36 – Espectro de RMN de COSY do composto 10t. 
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Através do experimento de HMBC, que mostra a correlação entre carbonos e 

hidrogênios separados por duas ou três ligações, podemos atribuir os carbonos 

quaternário C-7, C-8 e C-10, uma vez que eles mostram acoplamento com os 

hidrogênios H-9 (Figura 37). 

 

Figura 37 – Espectro de RMN de HMBC do composto 10t. 

 

 

 Por meio do experimento de HMBC, podemos observar que o carbono 

C-8 apresenta correlação com o hidrogênio H-11, através de um acoplamento de 

três ligações (Figura 38).  
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Figura 38 – Espectro de RMN de HMBC do composto 10t. 

 

 

Com o hidrogênio H-11 conhecido, seu carbono C-11 é facilmente atribuído 

com a utilização do experimento de HSQC (Figura 39). 

 

Figura 39 – Espectro de RMN de HSQC do composto 10t. 

 

 

No experimento de COSY realizado, é possível observar a correlação do 

hidrogênio H-11 com o hidrogênio H12, e este com o hidrogênio H-14 (Figura 40). 



119 
 

Figura 40 – Espectro de RMN de COSY do composto 10t. 

 

 

Os carbonos C-12 e C-14 foram atribuídos com a utilização do experimento 

de HSQC, onde podemos observar suas correlações com seus respectivos 

hidrogênios H-12 e H-14 (Figura 41). 

 

Figura 41 – Espectro de RMN de HSQC do composto 10t. 
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Através do experimento de HMBC, pode-se atribuir os carbonos quaternário 

C-13 e C-15, visto que apresentam acoplamento com o hidrogênio H-11 (Figura 42). 

 

Figura 42 – Espectro de RMN de HMBC do composto 10t. 

 

 

Pode-se observar, ainda no espectro de HMBC, o acoplamento entre o 

hidrogênio H-12 com os carbonos C-10 e C-14, além do hidrogênio H-14 com o 

carbono C-12 (Figura 43). 
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Figura 43 – Espectro de RMN de HMBC do composto 10t. 

 

 

Utilizando o experimento de HSQC, pode-se atribuir os hidrogênios H-1 e H-

16, uma vez que estes de correlacionam de forma direta com seus respectivos 

carbonos, C-1 e C-16 (Figura 44). 

 

Figura 44 – Espectro de RMN de HSQC do composto 10t. 
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 Com o hidrogênio H-16 elucidado, pode-se identificar o sinal referente aos 

hidrogênios H-18 através do experimento de COSY, uma vez que estes acoplam 

entre si (Figura 45). 

 

Figura 45 – Espectro de RMN de COSY do composto 10t. 

 

 

Ainda utilizando o experimento de COSY, é possível identificar os hidrogênios 

H-19, pois estes estão relacionados diretamente com seus hidrogênios vizinhos H-

18 (Figura 46). 
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Figura 46 – Espectro de RMN de COSY do composto 10t. 

 

 

 Em seguida, com o auxílio do experimento de HSQC, podem ser atribuídos os 

carbonos C-18 e C-19 (Figura 47). 

 

Figura 47 – Espectro de RMN de HSQC do composto 10t. 
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Através do experimento de HMBC, que mostra a correlação entre carbonos e 

hidrogênios separados por duas ou três ligações, pode-se determinar o carbono C-

17, pois este se relaciona com o hidrogênio da metila H-16 (Figura 48). 

 

Figura 48 – Espectro de RMN de HMBC do composto 10t. 

 

 

É possível fazer a atribuição do carbono C-20 pelo experimento de HMBC, 

uma vez que ele se correlaciona através de um acoplamento 3JCH com o hidrogênio 

H-18 (Figura 49). 
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Figura 49 – Espectro de RMN de HMBC do composto 10t. 

 

 

O sinal do hidrogênio H-1, através do experimento de HMBC, mostra uma 

única correlação, logo é fácil atribuí-lo ao carbono C-2 (Figura 50). 

 

Figura 50 – Espectro de RMN de HMBC do composto 10t. 

 

 

 Ainda utilizando o experimento de HMBC, atribui-se os hidrogênios H-3 e H-4, 

pois estes mostram um acoplamento com o carbono C-2 (Figura 51).  
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Figura 51 – Espectro de RMN de HMBC do composto 10t. 

 

 

Pode-se ainda confirmar a relação entre os hidrogênios H-3 e H-4 utilizando o 

experimento de COSY, empregado para identificar hidrogênios vizinhos (Figura 52). 

 

Figura 52 – Espectro de RMN de COSY do composto 10t. 
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 Uma vez atribuídos os hidrogênios H-3 e H-4, pode-se atribuir seus 

respectivos carbonos, C-3 e C-4, através da utilização do experimento de HSQC 

(Figura 53). 

 

Figura 53 – Espectro de RMN de HSQC do composto 10t. 

 

 

 Finalmente, o experimento de HMBC foi utilizado para atribuir os sinais dos 

carbonos quaternário C-5 e C-6, através dos hidrogênios H-3 e H-4, respectivamente 

(Figura 54). 
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Figura 54 – Espectro de RMN de HMBC do composto 10t. 

 

 

Devido à influência eletrônica dos substituintes, alterações quanto aos 

deslocamentos dos sinais nos demais compostos são observadas. Ademais da 

elucidação das estruturas por experimentos de RMN, os compostos 10a e 11b 

puderam ter suas estruturas confirmadas por análise de difração de raios-X (Figuras 

55 e 56). 

 

Figura 55 – Representação ORTEP do composto 10a. 
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Figura 56 – Representação ORTEP do composto 11b. 

 



130 

 



131 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando-se os objetivos propostos e analisando-se os resultados 

obtidos ao longo da realização do presente trabalho, é pertinente fazer algumas 

considerações.  

Primeiramente, desenvolveu-se uma metodologia alternativa que permitiu a 

preparação de uma série de 3-iodoselenofenos 2 através de uma reação de 

ciclização eletrofílica intramolecular de álcoois alquinílicos 1, empregando I2 como 

reagente eletrofílico para promover este processo. Cabe ressaltar que esta 

metodologia faz uso de condições suaves de reação, uma vez que, se utilizou 

apenas um equivalente de iodo molecular nesta síntese, além da reação se proceder 

em atmosfera aeróbica. Assim, foi possível a síntese de 22 exemplos de derivados 

de 3-iodoselenofenos 2 em rendimentos que variaram de 30% a 94%. 

Os mesmos precursores alquinílicos 1 foram submetidos a outras fontes 

eletrofílicas, levando a formação de mais duas classes de selenofenos. Um total de 

10 compostos derivados dos 3-bromoselenofenos 3, foram sintetizados através de 

eficiente metodologia, em que, na presença de CuBr2, em THF, à temperatura 

ambiente e sem a necessidade de atmosfera inerte, obtiveram-se rendimentos que 

variaram de 50% a 94%. Ademais, foi possível a realização da síntese de 6 

derviados de 3-(selenofenil)-selenofeno 4 em rendimento de 29 a 78% com a 

utilização de PhSeSePh sob catálise de um sal de cobre. Em geral, pôde-se 

sintetizar uma variedade de selenofenos, com rendimentos de moderados a bons, a 

partir de diferentes fontes eletrofílicas. 

Após o êxito das reações de ciclização, e tendo em vista o potencial sintético 

dos compostos orgânicos que contêm um átomo iodo para formação de ligações C-

C, submeteu-se o 3-iodoselenofeno 2a a reações de acoplamento cruzado do tipo 

Sonogashira, Ullmann e Suzuki, com a finalidade de aumentar a funcionalização dos 

selenofenos. Os produtos destas reatividades foram isolados em rendimentos de 

65% a 84%. 

Os resultados relacionados a esta primeira parte do trabalho foram publicados 

na forma de artigo científico na revista The Journal of Organic Chemistry (ver 

Apêndice A). 

Em uma segunda etapa, desenvolveu-se uma metodologia para a preparação 

de 3-organocalcogeno-4H-selenocromenos 10, através da ciclização intramolecular 
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de álcoois alquinílicos 8, pela utilização de um sistema que combina diferentes 

disselenetos de diorganoíla 9 e cloreto férrico, promotores do processo. Este 

protocolo se mostrou altamente regiosseletivo, levando a formação unicamente de 

heterociclos de seis membros, via um processo de ciclização 6-endo-dig. A reação 

demonstrou-se tolerante a uma diversidade de disselentos e álcoois, uma vez que, 

tanto grupo neutro, doadores e retiradores de elétrons, em ambos os substratos 

foram empregados, levaram a um total de 27 exemplos, com rendimentos que 

variaram entre 30 e 71%.  

Neste sentido, pôde-se observar que o processo de ciclização envolvendo a 

combinação de dicalcogenetos com um metal de transição, vem demonstrando ser 

uma ferramenta sintética bastante útil. Além da estrutura heterocíclica formada, 

pôde-se obter a inserção de outra molécula orgânica de calcogênio, proveniente do 

dicalcogeneto utilizado. Outro ponto a ser destacado é a seletividade apresentada 

no processo de ciclização intramolecular através da metodologia desenvolvida, pois 

os álcoois alquinílicos 8 utilizados possuem a possibilidade de formação de outras 

estruturas. 

Salienta-se que todos os produtos sintetizados neste trabalho tiveram suas 

massas moleculares comprovadas por espectrometria de massas de alta e baixa 

resolução, e suas estruturas confirmadas por experimentos de RMN 1H e RMN 13C, 

além de experimentos adicionais de 77Se, DEPT-135, HMQC, HMBC, COSY, por fim 

a difração de raios-X para os compostos selecionados. 



133 
 

5 PARTE EXPERIMENTAL 

 

5.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1.1 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

Os espectros de RMN 1H, RMN 13C e RMN 77Se foram obtidos em um espectrômetro 

Bruker – Avance Nanobay V3-I 400 MHz, que opera nas frequências de 400 MHz, 

100 MHz e 77 MHz (Departamento de Química - Universidade Federal de Santa 

Maria), respectivamente. Os deslocamentos químicos (δ) estão relacionados em 

partes por milhão (ppm) em relação ao pico residual do tetrametilsilano (TMS, 

utilizado como padrão interno para os espectros de próton) em CDCl3. Os dados são 

apresentados colocando-se entre parênteses a multiplicidade (s = singlete, d = 

duplete, t = triplete, quart = quartete, quint = quintete, dd = duplo duplete e m = 

multiplete), o número de hidrogênios deduzido da integral relativa e a constante de 

acoplamento (J) em Hertz (Hz). 

 

5.1.2 Espectrometria de massas 

 

Os espectros de massas de baixa resolução (EM) foram obtidos em um 

espectrômetro utilizando EI a 70 eV (Departamento de Química – Universidade 

Federal de Santa Maria). Os espectros de massas de alta resolução (HRMS) foram 

obtidos em um LC-MS-IT-TOF (Universidade Federal de Pernambuco – Recife, 

Brasil) ou em um ESI-FTMS (Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul – Rio 

Grande do Sul, Brasil). 

 

5.1.3 Solventes e reagentes 

 

Os solventes foram purificados e secos antes de serem utilizados conforme 

técnicas usuais (ARMAREGO; CHAI, 2009; WILLIAMS; LAWTON, 2010). O THF foi 

refluxado sob sódio metálico utilizando como indicador a benzofenona e destilado 

imediatamente antes do uso. Os reagentes restantes foram obtidos de fontes 

comerciais e utilizados sem prévia purificação. 
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Cromatografia em camada delgada (CCD) foi efetuada utilizando-se placas de 

sílica-gel GF254 de 0,25 mm de espessura obtidas de fontes comerciais. Utilizou-se 

como método de revelação cuba de iodo, luz ultravioleta e solução ácida de vanilina. 

Purificações por coluna cromatográfica foram realizadas utilizando-se sílica-

gel (230-400 mesh) e acetato de etila e hexano como eluentes. 

 

5.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

5.2.1 Procedimento para a preparação do disseleneto de difenila 

 

Em um balão de 2 bocas, equipado com condensador de refluxo e agitação 

magnética, sob argônio, contendo magnésio elementar (50 mmol; 1,2g) e flambou-se 

o sistema. Alguns cristais de iodo e THF (30 mL) foram adicionados ao balão. Em 

seguida, iniciou-se, lentamente, a adição do brometo de fenila (50 mmol) diluído em 

THF, à 25 ºC. Após todo o magnésio ser consumido, adicionou-se, em temperatura 

ambiente, o selênio na sua forma elementar (50 mmol) em pequenas porções, 

utilizando-se um funil de adição de sólidos. A reação foi colocada em refluxo por 1h 

e depois à temperatura ambiente por 8h. O balão foi envolto por banho de gelo e 

adicionou-se, cuidadosamente, solução saturada de cloreto de amônio. Deixou-se a 

mistura oxidar ao ar por 4 horas. Extraiu-se 5 vezes com acetato de etila, secou-se 

sob MgSO4, filtrou-se e evaporou-se o solvente sob pressão reduzida. O produto foi 

purificado por recristalização usando-se hexano como solvente (BRAGA et al., 

2002). 

 

5.2.2 Procedimento geral para a preparação do Pd(PPh3)4 

 

A uma suspensão de PdCl2 (0,2g; 1,13 mmol) em água (2,5 mL), adicionou-se 

NaCl (0,128g; 2,2 mmol) à temperatura ambiente. A mistura foi aquecida de forma 

lenta e cuidadosa, em chapa de aquecimento, sob agitação, até quase a secura. 

Resfriou-se a mistura e adicionou-se água (2,5 mL) e repetiu-se a evaporação até a 

secura total da mistura. Em seguida, adicionou-se etanol (50 mL), e aqueceu-se até 

60 °C. Quando atingido esta temperatura, a PPh3 (1,63g; 6,2 mmol) foi adicionada. 

Depois de 2-3 minutos, formou-se um precipitado amarelo. Retirou-se o 

aquecimento e adicionou-se N2H4.H2O (0,15 mL), lentamente, e manteve-se a 
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agitação por mais 3-5 minutos. Formou-se um sólido amarelo esverdeado. Filtrou-se 

a suspensão em funil de Büchner, e secou-se sob pressão reduzida, em bomba de 

vácuo (MALATESIA; ANGOLETTA, 1957). 

 

5.2.3 Procedimento geral para a preparação do PdCl2(PPh3)2 

 

A uma suspensão de PdCl2 (0,2g; 1,13 mmol) em água (2,5 mL), adicionou-se 

NaCl (0,128g; 2,2 mmol) à temperatura ambiente. A mistura foi aquecida de forma 

lenta e cuidadosa, em chapa de aquecimento, sob agitação, até quase a secura. 

Resfriou-se a mistura e adicionou-se água (2,5 mL) e repetiu-se a evaporação até a 

secura total da mistura. Em seguida, adicionou-se etanol (50 mL), e aqueceu-se até 

60 °C. Quando atingido esta temperatura, a PPh3 (1,63g; 6,2 mmol) foi adicionada. 

Depois de 2-3 minutos, formou-se um precipitado amarelo. Filtrou-se a suspensão 

em funil de Büchner, e secou-se sob pressão reduzida, em bomba de vácuo 

(ITATANI; BAILAR, 1967). 

 

5.2.4 Prodcedimento geral para a preparação dos selenobutil alquinóis 1a-1l 

 

Primeira etapa: Em um balão de uma boca, sob atmosfera aeróbica e provido 

de agitação magnética, contendo o disseleneto de dibutila (1 equiv) em DMSO 

(3mL/mmol), adicionou-se a ciclohexanona (3 equiv) e o K3PO4 (1,5 equiv). Deixou-

se reagindo a temperatura de 40 ºC por 24 horas. Retirou-se o banho de óleo e após 

voltar à temperatura ambiente, diluiu-se a mistura em acetato de etila e lavou-se 

com solução concentrada de NH4Cl. A fase orgânica foi seca com MgSO4, o 

solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por 

cromatografia em coluna, utilizando-se uma solução de hexano/acetato de etila 

(95/5) como eluente, fornecendo a selenobutil-ciclohexanona (MOVASSAGH; 

YOUSEFI, 2014). 

Segunda etapa: Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de argônio e 

provido de agitação magnética, contendo o Mg0 (1,6 equiv) em THF (1 mL/mmol), 

adicionou-se lentamente o bromobutano (1,6 equiv). Deixou-se reagindo por 30 

minutos e então se adicionou o acetileno desejado (1,6 equiv), gota-a-gota. Após 1 

hora, adicionou-se a selenobutil-ciclohexanona (1 equiv), lentamente. Deixou-se 

reagir a temperatura ambiente até o consumo total do material de partida. Diluiu-se a 
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mistura em acetato de etila e lavou-se com solução concentrada de NH4Cl. A fase 

orgânica foi seca com MgSO4, o solvente foi removido sob pressão reduzida e o 

resíduo foi purificado por cromatografia em coluna, utilizando-se uma solução de 

hexano/acetato de etila (90/10) como eluente, fornecendo os selenobutil alquinóis 

1a-1l. 

 

5.2.5 Procedimento geral para a preparação dos selenobutil-alquinóis 1m-1v 

 

Primeira etapa: Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de argônio e 

provido de agitação magnética, contendo a acetofenona desejada (1 equiv) desejada 

em CH3CN (2 mL/mmol), adicionou-se o ácido p-toluilsulfônico (1 equiv) e o NBS 

(1,05 equiv). Deixou-se reagindo até o consumo total da acetofenona em 60ºC. 

Diluiu-se a mistura em acetato de etila e lavou-se com solução concentrada de 

NH4Cl. A fase orgânica foi seca com MgSO4, o solvente foi removido sob pressão 

reduzida, fornecendo as bromo-acetofenonas (LI et al., 2015). 

Segunda etapa: Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de argônio e 

provido de agitação magnética, contendo o fenil acetileno (1,5 equiv) em THF (2 

mL/mmol), adicionou-se lentamente o n-BuLi (1,2 equiv), a -78 ºC. Deixou-se reagir 

a esta temperatura por 30 minutos. Então, ainda a esta temperatura, adicionou-se a 

2-bromo-acetofenona adequada (1 equiv) em THF. Retirou-se o banho de gelo e 

deixou-se reagir à temperatura ambiente por 30 minutos. Diluiu-se a mistura em 

acetato de etila e lavou-se com solução concentrada de NH4Cl. A fase orgânica foi 

seca com MgSO4, o solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi 

purificado por cromatografia em coluna, utilizando-se uma solução de 

hexano/acetato de etila (90/10) como eluente, fornecendo os bromo-aquinóis. 

Terceira etapa: Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de argônio e 

provido de agitação magnética, contendo Se0 (2 equiv) em THF (2 mL/mmol), 

adicionou-se lentamente o n-BuLi (2 equiv), à 0 ºC. Deixou-se reagir a esta 

temperatura por uma hora. Então, ainda a esta temperatura, adicionou-se o bromo-

alquinol desejado (1 equiv). Retirou-se o banho de gelo e deixou-se reagir à 

temperatura ambiente por 3 horas. Diluiu-se a mistura em acetato de etila e lavou-se 

com solução concentrada de NH4Cl. A fase orgânica foi seca com MgSO4, o 

solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por 
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cromatografia em coluna, utilizando-se uma solução de hexano/acetato de etila 

(95/5) como eluente, fornecendo os selenobutil-alquinóis 1m-1v. 

 

5.2.6 Procedimento geral para a preparação dos 3-iodoselenofenos 2 

 

Em um tubo de ensaio sob atmosfera aeróbica, provido de agitação 

magnética, adicionou-se, à temperatura ambiente, o butilselanil-alquinol desejado 1 

(0,25 mmol), o I2 (1,0 equiv.) e o CH2Cl2 (5 mL). Deixou-se reagir à 40 ºC até total 

consumo do material de partida, acompanhando-se a reação por CCD. Diluiu-se a 

mistura em acetato de etila e lavou-se três vezes com solução de NaBH4, etanol e 

água. A fase orgânica foi seca com MgSO4, o solvente foi removido sob pressão 

reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna, utilizando-se como 

eluente, fornecendo os 3-iodoselenofenos 2. 

 

5.2.7 Procedimento geral para a preparação dos 3-bromoselenofenos 3 

 

Em um tubo de ensaio sob atmosfera aeróbica, provido de agitação 

magnética, adicionou-se, à temperatura ambiente, o butilselanil-alquinol desejado 1 

(0,25 mmol), o CuBr2 (2,0 equiv.) e o THF (5 mL). Deixou-se reagir à temperatura 

ambiente até total consumo do material de partida, acompanhando-se a reação por 

CCD. Diluiu-se a mistura em acetato de etila e lavou-se três vezes com solução 

saturada de NH4Cl. A fase orgânica foi seca com MgSO4, o solvente foi removido 

sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna, 

utilizando-se hexano como eluente, fornecendo os 3-bromoselenofenos 3. 

 

5.2.8 Procedimento geral para a preparação dos 3-(selenofenil)-selenofeno 4 

 

Em um tubo de ensaio sob atmosfera de argônio, provido de agitação magnética, 

contendo o selenobutil-alquinol desejado 1 (0,25 mmol), disseleneto de difenila (1,5 

equiv.) em DMSO (3 mL), adicionou-se, à temperatura ambiente o CuI (20 mol%). 

Deixou-se reagir à 100 ºC até total consumo do material de partida, acompanhando-

se a reação por CCD. Diluiu-se a mistura em acetato de etila e lavou-se três vezes 

com solução concentrada de NH4Cl. A fase orgânica foi seca com MgSO4, o 

solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por 
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cromatografia em coluna, utilizando-se hexano como eluente, fornecendo os 3-

(selenofenil)-selenofenos 4. 

 

5.2.9 Procedimento geral para a preparação do 3-alquinil-selenofeno 5 

 

Em um tubo de ensaio, sob atmosfera de argônio e provido de agitação 

magnética, adicionou-se o 3-iodoselenofeno (1,0 equiv.), a Et3N (3 mL/mmol), o 

Pd(PPh3)Cl2 (3 mol%) e o fenilacetileno (1,2 equiv.). Deixou-se reagir por 5 minutos 

à temperatura ambiente, então se adicionou o CuI (3 mol%). Deixou-se reagir à 

temperatura ambiente por 18 horas. Diluiu-se a mistura em acetato de etila e lavou-

se três vezes com solução concentrada de NH4Cl. A fase orgânica foi seca com 

MgSO4, o solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por 

cromatografia em coluna, utilizando-se hexano como eluente, fornecendo o 3-

alquinil-selenofeno 5. 

 

5.2.10 Procedimento geral para a preparação do 3-tiofenil-selenofeno 6 

 

Em um tubo de Schlenk, sob atmosfera de argônio e provido de agitação 

magnética, sob uma solução de 3-iodoselenofeno (0.25 mmol), em dioxano (3 mL), 

adicionou-se o tiofenol (1,2 equiv.). Deixou-se reagir por 5 minutos à temperatura 

ambiente. Após isto, adicionou-se a Et3N (2,0 equiv.) e o CuI (10 mol%). Deixou-se 

reagir à temperatura de refluxo por 6 horas. Diluiu-se a mistura em acetato de etila e 

lavou-se três vezes com solução concentrada de NH4Cl. A fase orgânica foi seca 

com MgSO4, o solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado 

por cromatografia em coluna, utilizando-se hexano como eluente, fornecendo o 3-

tiofenil-selenofeno 6. 

 

5.2.11 Procedimento geral para a preparação do 3-(p-toluil)-selenofeno 7 

 

Em um tubo de ensaio, sob atmosfera inerte e provido de agitação magnética, 

sob uma solução de 3-iodoselenofeno (0.25 mmol), em DMF/H2O (5:1, 5 mL), 

adicionou-se o Pd(PPh3)4 (2 mol%) e K2CO3 (2,0 equiv.). Deixou-se reagir por 5 

minutos à temperatura ambiente, então se adicionou o CuI (2 mol%). Após isto, 

adicionou-se o ácido p-toluil borônico (1,5 equiv.) em DMF (0,5 mL). Deixou-se reagir 
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à temperatura de refluxo por 8 horas. Diluiu-se a mistura em acetato de etila e lavou-

se três vezes com solução concentrada de NH4Cl. A fase orgânica foi seca com 

MgSO4, o solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por 

cromatografia em coluna, utilizando-se hexano como eluente, fornecendo o 3-(p-

toluil)-selenofeno 7. 

 

5.2.12 Procedimento geral para a preparação dos álcoois alquinilicos 8a-i 

 

Primeira etapa: em um balão equipado com condensador de refluxo e agitação 

magnética, sob argônio, contendo Se0 (1 equiv) em THF (2 mL/mmol) à temperatura 

de 0 ºC, adiciou-se o n-BuLi (1 equiv) lentamente. Após 30 minutos, adiciona-se, à 

temperatura ambiente, a 2’-cloro-acetofenona apropriada (1 equiv). Aquece-se a 

mistura à 60 ºC em banho de óleo por 12 horas. Após este tempo, a mistura foi 

resfriada à temperatura ambiente e adicionou-se solução saturada de NH4Cl. Diluiu-

se a mistura em acetato de etila e lavou-se três vezes com solução concentrada de 

NH4Cl. A fase orgânica foi seca com MgSO4, o solvente foi removido sob pressão 

reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna, utilizando-se 

hexano:acetato de etila (99:1) como eluente, fornecendo as 2’-selenobutil-

acetofenona (PISTOIA et al., 2015). 

Segunda etapa: Em um balão de duas bocas, sob atmosfera de argônio e provido de 

agitação magnética, contendo o acetileno apropriado (1,5 equiv) em THF (2 

mL/mmol), adicionou-se lentamente o n-BuLi (1,2 equiv), a -78 ºC. Deixou-se reagir 

a esta temperatura por 30 minutos. Então, ainda a esta temperatura, adicionou-se a 

2’-selenobutil-acetofenona adequada (1 equiv) em THF. Retirou-se o banho de gelo 

e deixou-se reagir à temperatura ambiente por 30 minutos. Diluiu-se a mistura em 

acetato de etila e lavou-se com solução concentrada de NH4Cl. A fase orgânica foi 

seca com MgSO4, o solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi 

purificado por cromatografia em coluna, utilizando-se uma solução de 

hexano/acetato de etila (90/10) como eluente, fornecendo os álcoois alquinílicos 8. 

 

5.2.13 Procedimento geral para a preparação dos 4H-selenocromeno 10 

 

Em um tubo de ensaio sob atmosfera inerte, provido de agitação magnética, 

adicionou-se, à temperatura ambiente, o dicalcogeneto de diorganoila 9 (1 equiv.), o 
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FeCl3 (1,5 equiv.) e CH2Cl2 (2 mL). Deixou-se reagir por 15 minutos à temperatura 

ambiente, então se adicionou o álcool alquinílico desejado 8 (0,25 mmol) em CH2Cl2 

(1 mL). Deixou-se reagir à temperatura ambiente até total consumo do material de 

partida, acompanhando-se a reação por CCD. Diluiu-se a mistura em acetato de 

etila e lavou-se três vezes com solução concentrada de NH4Cl. A fase orgânica foi 

seca com MgSO4, o solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi 

purificado por cromatografia em coluna, utilizando-se hexano como eluente, 

fornecendo os 4H-selenocromenos 10. 

 

5.2.14 Procedimento geral para a preparação dos benzo[b]selenofenos 11 

 

Em um tubo de ensaio sob atmosfera inerte, provido de agitação magnética, 

adicionou-se, à temperatura ambiente, o álcool alquinílico desejado 8 (0,25 mmol), o 

PhSeBr (2,0 equiv.) e o CH2Cl2 (3 mL). Deixou-se reagir à temperatura ambiente até 

total consumo do material de partida, acompanhando-se a reação por CCD. Diluiu-

se a mistura em acetato de etila e lavou-se três vezes com solução saturada de 

NH4Cl. A fase orgânica foi seca com MgSO4, o solvente foi removido sob pressão 

reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna, utilizando-se 

hexano como eluente, fornecendo os benzo[b]selenofenos 11. 

 

5.3 DADOS ESPECTROSCÓPICOS 

 

 

3-Iodo-2-fenil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2a). Isolado por coluna 

cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo claro. Rend: 0,075 g 

(77%); mp 60,5-62,3 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,55-7,43 (m, 2H), 

7,40-7,32 (m, 3H), 2,90-2,81 (m, 2H), 2,58-2,51 (m, 2H), 1,84 (quint, J = 3,1 Hz, 4H). 

13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 142,5; 142,1; 139,1; 137,4; 129,7; 128,2; 127,9; 

86,9; 31,1; 27,9; 24,0; 23,3. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 388 (39), 207 

(20), 181 (100), 165 (50), 115 (25), 77 (15). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para 

C14H14ISe [M + H]+: 388,9305. Encontrado: 388,9311. 
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3-Iodo-2-(p-toluil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2b). Isolado por coluna 

cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 0,071 g (70%); 

mp 63,4-65,8 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,40 (d, J = 8,0 Hz, 2H), 7,19 

(d, J = 8,0 Hz, 2H), 2,87-2,81 (m, 2H), 2,56-2,50 (m, 2H), 2,37 (s, 3H), 1,83 (quint, J 

= 3,1 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 142,2; 142,1; 139,0; 137,8; 

134,4; 129,4; 129,0; 86,7; 31,1; 27,9; 24,0; 23,2; 21,3. 77Se RMN (77 MHz, em CDCl3 

com disseleneto de difenila como referência externa) δ (ppm) 673,4. MS (EI, 70 eV. 

m/z (intensidade relativa)): 402 (62), 275 (8), 195 (100), 165 (41), 115 (21), 77 (7). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C15H18ISe [M + H]+: 402,9462. Encontrado: 

402,9456. 

 

3-Iodo-2-(m-toluil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2c). Isolado por coluna 

cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo amarelo. Rend: 0,073 g (73%); 

1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,32-7,24 (m, 3H), 7,17-7,12 (m, 1H), 2,88-2,83 

(m, 2H), 2,57-2,52 (m, 2H), 2,39 (s, 3H), 1,84 (quint, J = 3,1 Hz, 4H). 13C RMN 

(CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 142,3; 137,9; 130,3; 128,7; 128,1; 126,7; 86,7; 31,1; 

27,9; 24,0; 23,3. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 402 (59), 207 (7), 195 

(100), 179 (23), 165 (32), 77 (5). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C15H16ISe [M 

+ H]+: 402,9462. Encontrado: 402,9469. 

 

3-Iodo-2-(4-metóxifenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2d). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo amarelo. Rend: 0,090 g 

(86%); 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,43 (d, J = 8,9 Hz, 2H), 6,91 (d, J = 8,9 

Hz, 2H), 3,82 (s, 3H), 2,86-2,81 (m, 2H), 2,55-2,50 (m, 2H), 1,83 (quint, J = 3,0 Hz, 

4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 159,4; 142,0; 141,9; 138,9; 130,8; 129,8; 

113,7; 86,7; 55,3; 31,1; 27,9; 24,1; 23,3. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 
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418 (100), 291 (13), 211 (92), 165 (24), 105 (11), 77 (6). HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C15H18IOSe [M + H]+: 418,9411. Encontrado: 418,9420. 

 

3-Iodo-2-(2-metóxifenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2e). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 0,094 g 

(90%); mp 108,7-110,5 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,41-7,26 (m, 2H), 

7,03-6,91 (m, 2H), 3,83 (s, 3H), 2,89-2,83 (m, 0H), 2,56-2,50 (m, 2H), 1,84 (quint, J = 

3,2 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 156,5; 142,6; 138,3; 138,2; 132,1; 

129,8; 126,2; 120,2; 111,1; 89,9; 55,5; 30,8; 27,8; 23,9; 23,2. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 418 (100), 276 (36), 211 (93), 131 (43), 115 (44), 77 (18). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C15H16IOSe [M + H]+: 418,9411. Encontrado: 

418,9419. 

 

2-(4-Bromofenil)-3-iodo-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2f). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 0,076 g 

(65%); mp 57,3-59,9 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,50 (d, J = 8,2 Hz, 

2H), 7,37 (d, J = 8,2 Hz, 2H), 2,91-2,80 (m, 2H), 2,59-2,49 (m, 2H), 1,89-1,78 (m, 

4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 143,0; 140,6; 139,3; 136,3; 131,5; 131,2; 

122,2; 87,4; 31,1; 27,9; 24,0; 23,2. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 468 

([M + 2], 64), 466 (78), 259 (100), 165 (68), 126 (27), 89 (24). HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C14H15BrISe [M + H]+: 466,8411. Encontrado: 466,8416. 

 

2-(4-Clorofenil)-3-iodo-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2g). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido marrom. Rend: 0,072 

g (68%); mp 74,0-75,8 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,43 (d, J = 8,2 Hz, 

2H), 7,34 (d, J = 8,2 Hz, 2H), 2,90-2,79 (m, 2H), 2,58-2,47 (m, 2H), 1,90-1,68 (m, 

4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 142,9; 140,6; 139,3; 135,8; 133,9; 130,9; 

128,5; 87,4; 31,1; 27,9; 24,0; 23,2. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 422 
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(58), 394 (7), 215 (100), 165 (32), 125 (11), 79 (12). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado 

para C14H13ClISe [M + H]+: 422,8916. Encontrado: 422,8923. 

 

2-(2-Clorofenil)-3-iodo-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2h). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo. Rend: 0,060 

g (57%); mp 99,5−101,1 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,51-7,40 (m, 1H), 

7,37-7,24 (m, 3H), 2,93-2,83 (m, 2H), 2,59-2,49 (m, 2H), 1,85 (quint, J = 3,1 Hz, 4H). 

13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 143,3; 139,0; 138,2; 136,7; 134,1; 132,5; 129,7; 

126,4; 90,5; 30,7; 27,9; 23,9; 23,1. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 422 

(61), 231 (11), 215 (100), 179 (39), 165 (25), 79 (9). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado 

para C14H13ClISe [M + H]+: 422,8916. Encontrado: 422,8944. 

 

3-Iodo-2-(3-(triflúormetil)fenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2i). Isolado 

por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo escuro. 

Rend: 0,080 g (70%); mp 71,5-73,2 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,78 (s, 

1H), 7,68 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,59 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,49 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 2,90-

2,80 (m, 2H), 2,59-2,50 (m, 2H), 1,84 (quint, J = 3,1 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 

MHz): δ (ppm) 143,5; 140,1; 139,5; 138,3; 132,9; 130,8 (quart, J = 32,5 Hz), 128,8; 

128,0; 126,5 (quart, J = 3,8 Hz), 124,6 (quart, J = 3,8 Hz), 124,0 (quart, J = 272,3 

Hz), 87,9; 31,1; 27,9; 24,0; 23,2. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 456 (61), 

249 (100), 207 (10), 178 (21), 165 (23), 79 (11). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado 

para C14H13F3ISe [M + H]+: 456,9179. Encontrado: 456,9188. 

 

3-Iodo-2-(naftalen-2-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2j). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido marrom. Rend: 0,088 

g (80%); mp 70,5−73,0 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,96 (s, 1H), 7,85-

7,79 (m, 3H), 7,63 (dd, J = 8,5 Hz, J = 1,7 Hz, 1H), 7,50-7,43 (m, 2H), 2,88-2,81 (m, 

2H), 2,59-2,52 (m, 2H), 1,83 (quint, J = 3,2 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ 
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(ppm) 142,7; 142,1; 139,2; 134,8; 133,1; 132,8; 128,7; 128,1; 127,8; 127,7; 127,5; 

126,4; 126,3; 87,1; 31,1; 27,9; 24,0; 23,3. 77Se RMN (77 MHz, em CDCl3 com 

disseleneto de difenila como referência externa) δ (ppm) 678,1. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 438 (99), 231 (100), 165 (21), 139 (6), 115 (19), 79 (11). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C18H16ISe [M + H]+: 438,9462. Encontrado: 

438,9471. 

  

3-Iodo-2-(naftalen-1-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2k). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido marrom. Rend: 0,103 

g (94%); mp 108,0−110,7 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,91-7,86 (m, 2H), 

7,83-7,79 (m, 1H), 7,52-7,44 (m, 4H), 2,93-2,86 (m, 2H), 2,61-2,55 (m, 2H), 1,88 

(quint, J = 2,8 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 143,0; 140,3; 138,2; 

135,3; 133,6; 131,7; 128,8; 128,7; 128,1; 126,4; 126,2; 126,0; 125,0; 90,7; 30,8; 

27,9; 24,0; 23,2. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 438 (70), 311 (53), 230 

(100), 202 (95), 195 (43), 79 (10). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C18H16ISe [M 

+ H]+: 438,9462. Encontrado: 438,9477. 

 

2-(ciclohex-1-en-1-il)-3-Iodo-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (2l). Isolado 

por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo marrom escuro. 

Rend: 0,029 g (30%); 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 6,02-5,91 (m, 1H), 2,84-

2,75 (m, 2H), 2,53-2,44 (m, 2H), 2,37-2,30 (m, 2H), 2,21-2,13 (m, 2H), 1,84-1,71 (m, 

6H), 1,69-1,62 (m, 2H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 145,3; 140,1; 138,3; 

134,6; 130,1; 85,0; 30,8; 30,6; 27,8; 25,5; 24,0; 23,3; 22,9; 21,8. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 392 (100), 265 (39), 195 (30), 185 (68), 141 (67), 79 (66). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C14H18ISe [M + H]+: 392,9613. Encontrado: 

392,9621. 
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3-Iodo-2,4-difenilselenofeno (2m). Isolado por coluna cromatográfica (hexano 

como eluente) como um sólido amarelo claro. Rend: 0,072 g (70%); mp 119,8-121,2 

°C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,90 (s, 1H), 7,57-7,53 (m, 2H), 7,43-7,36 

(m, 8H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 148,8; 147,7; 139,7; 137,6; 129,9; 

129,8; 128,3; 127,9; 127,7; 127,3; 85,8. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 

410 (44), 282 (34), 202 (100), 141 (15), 101 (41), 77 (8). HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C16H12ISe [M + H]+: 410,9149. Encontrado: 410,9155. 

 

3-Iodo-4-fenil-2-(p-toluil)selenofeno (2n). Isolado por coluna cromatográfica 

(hexano como eluente) como um sólido amarelo claro. Rend: 0,070 g (70%); mp 

113,0-115,2 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,88 (s, 1H), 7,46-7,36 (m, 7H), 

7,23-7,20 (m, 2H), 2,38 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 148,8; 147,9; 

139,8; 138,3; 134,7; 129,8; 129,7; 129,1; 127,9; 127,7; 127,0; 85,6; 21,3. MS (EI, 70 

eV. m/z (intensidade relativa)): 424 (100), 282 (80), 202 (73), 189 (14), 115 (16), 89 

(24). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C17H14ISe [M + H]+: 402,9462. 

Encontrado: 402,9485. 

 

2-(4-Clorofenil)-3-iodo-4-fenilselenofeno (2o). Isolado por coluna cromatográfica 

(hexano como eluente) como um sólido amarelo. Rend: 0,061 g (55%); mp 99,8-

102,0 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,93 (s, 1H), 7,49 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 

7,44-7,35 (m, 7H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 149,0; 146,2; 139,5; 136,1; 

134,5; 131,2; 129,8; 128,6; 127,9; 127,8; 127,6; 86,4. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 444 (89), 282 (100), 202 (89), 141 (41), 126 (17), 75 (11). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C16H11ClISe [M + H]+: 444,8759. Encontrado: 

444,8790. 

 

3-Iodo-2-(naftalen-2-il)-4-fenilselenofeno (2p). Isolado por coluna cromatográfica 

(hexano como eluente) como um sólido amarelo. Rend: 0,046 g (40%); mp 115,0-
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117,9 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 8,03 (d, J = 1,2 Hz, 1H), 7,96 (s, 1H), 

7,92-7,83 (m, 3H), 7,69 (dd, J = 8,5 Hz, J = 1,7 Hz, 1H), 7,55-7,47 (m, 2H), 7,47-7,36 

(m, 5H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 149,0; 147,7; 139,7; 135,0; 133,1; 

133,0; 129,8; 129,1; 128,2; 127,9; 127,9; 127,8; 127,6; 127,5; 126,6; 126,5; 86,1. MS 

(EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 460 (89), 252 (100), 207 (92), 151 (20), 135 

(20), 73 (54). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C20H14ISe [M + H]+: 460,9305. 

Encontrado: 460,9311. 

 

3-Iodo-2-(naftalen-1-il)-4-fenilselenofeno (2q). Isolado por coluna cromatográfica 

(hexano como eluente) como um sólido marrom. Rend: 0,061 g (53%); mp 157,0-

158,0 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 8,02 (s, 1H), 7,92-7,86 (m, 2H), 7,83-

7,78 (m, 1H), 7,53-7,34 (m, 9H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 147,9; 146,0; 

139,3; 135,3; 133,6; 131,6; 129,8; 129,2; 128,8; 128,2; 128,1; 127,9; 127,7; 126,4; 

126,3; 126,1; 125,0; 89,4. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 460 (43), 333 

(42), 252 (100), 165 (19), 126 (60), 133 (19). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para 

C20H14ISe [M + H]+: 460,9305. Encontrado: 460,9316. 

 

3-Iodo-2-fenil-4-(p-toluil)selenofeno (2r). Isolado por coluna cromatográfica 

(hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 0,048 g (45%); mp 89,1-92,0 

°C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,88 (s, 1H), 7,58-7,52 (m, 2H), 7,44-7,35 

(m, 3H), 7,32 (d, J = 8,1 Hz, 2H), 7,22 (d, J = 8,1 Hz, 2H), 2,40 (s, 3H). 13C RMN 

(CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 148,7; 147,5; 137,6; 137,5; 136,7; 129,9; 129,6; 128,6; 

128,3; 127,0; 86,1; 21,3. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 424 (100), 282 

(78), 215 (59), 202 (70), 141 (14), 101 (19). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para 

C17H14ISe [M + H]+: 424,9305. Encontrado: 424,9311. 
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3-Iodo-4-(3-metóxifenil)-2-fenilselenofeno (2s). Isolado por coluna cromatográfica 

(hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 0,060 g (55%); mp 73,1-74,7 

°C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,91 (s, 1H), 7,58-7,52 (m, 2H), 7,44-7,35 

(m, 3H), 7,30 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,02-6,96 (m, 2H), 6,94-6,90 (m, 1H), 3,82 (s, 3H). 

13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) δ 159,0; 148,5; 147,7; 140,8; 137,5; 129,9; 

128,9; 128,4; 128,3; 127,4; 122,3; 115,3; 113,5; 85,7; 55,3. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 440 (100), 313 (12), 298 (25), 269 (19), 189 (45), 77 (4). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C17H14IOSe [M + H]+: 440,9255. Encontrado: 

440,9260. 

 

4-(4-Clorofenil)-3-iodo-2-fenilselenofeno (2t). Isolado por coluna cromatográfica 

(hexano como eluente) como um sólido amarelo. Rend: 0,072 g (65%); mp 99,6-

101,3 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,91 (s, 1H), 7,58-7,50 (m, 2H), 7,45-

7,34 (m, 7H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 148,0; 147,4; 137,9; 137,3; 133,8; 

131,1; 129,8; 128,4; 128,4; 128,1; 127,8; 85,4. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade 

relativa)): 444 (93), 317 (19), 282 (100), 202 (87), 140 (40), 101 (32). HRMS (ESI-

TOF) m/z calculado para C16H11ClISe [M + H]+: 444,8759. Encontrado: 444,8765. 

 

4-(4-Bromofenil)-3-iodo-2-fenilselenofeno (2u). Isolado por coluna cromatográfica 

(hexano como eluente) como um óleo amarelo. Rend: 0,073 g (60%); 1H RMN 

(CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,94 (s, 1H), 7,59-7,52 (m, 4H), 7,48-7,38 (m, 3H), 7,31 

(d, J = 8,3 Hz, 2H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 148,1; 147,5; 138,4; 137,3; 

131,4; 131,1; 129,8; 128,5; 128,4; 127,8; 122,0; 85,3. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 482 ([M + 2], 39), 488 (52), 282 (100), 278 (18), 202 (69), 140 

(40), 101 (30). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C16H11BrISe [M + H]+: 488,8254. 

Encontrado: 488,8259. 
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3-Iodo-2,4-difeniltiofeno (2v). Isolado por coluna cromatográfica (hexano como 

eluente) como um sólido branco. Rend: 0,060 g (66%); mp 102,1-103,6 °C. 1H RMN 

(CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,62-7,58 (m, 2H), 7,49-7,35 (m, 8H), 7,31 (s, 1H). 13C 

RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 146,7; 143,3; 137,7; 135,2; 129,9; 129,7; 128,5; 

128,4; 128,0; 127,8; 122,5; 83,8. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 362 

(100), 234 (73), 202 (23), 189 (20), 117 (29), 89 (12). HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C16H13ISe [M + H]+: 362,9704. Encontrado: 362,9709. 

 

3-Bromo-2-(m-toluil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (3a). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo amarelo. Rend: 0,062 g 

(70 %); 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,41-7,35 (m, 2H), 7,28 (t, J = 7,6 Hz, 

1H), 7,17-7,12 (m, 1H), 2,87-2,81 (m, 2H), 2,58-2,52 (m, 2H), 2,39 (s, 3H), 1,85 

(quint, J = 3,1 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 141,1; 138,6; 138,0; 

136,9; 135,4; 130,0; 128,6; 128,2; 126,4; 110,3; 28,2; 27,8; 23,8; 22,6; 21,4. MS (EI, 

70 eV. m/z (intensidade relativa)): 356 ([M+2], 80), 354 (100), 275 (64), 192 (31), 151 

(25), 77 (17). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C15H17BrSe [M + H]+: 354,9595. 

Encontrado: 354,9602. 

 

3-bromo-2-(p-toluil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (3b). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo amarelo. Rend: 0,053 g 

(60 %); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,46 (d, J = 8,1 Hz, 2H), 7,18 (dd, J = 8,4 

Hz, J = 0,6 Hz, 2H), 2,85-2,79 (m, 2H), 2,57-2,51 (m, 2H), 2,36 (s, 3H), 1,83 (quint, J 

= 3,1 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 140,9; 138,4; 137,7; 136,9; 

132,5; 129,1; 129,0; 110,1; 28,1; 27,7; 23,7; 22,5; 21,3. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 346 ([M + 2], 72), 354 (100), 275 (57), 164 (84), 115 (50), 77 

(13). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C15H17BrSe [M + H]+: 354,9595. 

Encontrado: 354,9609 

 



149 
 

3-Bromo-2-(4-metóxifenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (3c). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo marrom. Rend: 0,055 g 

(59 %); 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,50 (d, J = 8,9 Hz, 2H), 6,92 (d, J = 8,9 

Hz, 2H), 3,82 (s, 3H), 2,86-2,79 (m, 2H), 2,58-2,50 (m, 2H), 1,84 (p, J = 3,2 Hz, 4H). 

13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 159,2; 140,5; 138,2; 136,8; 130,5; 127,8; 113,7; 

109,9; 55,3; 28,1; 27,7; 23,7; 22,5. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 372 

([M +2], 79), 370 (100), 289 (22), 195 (19), 165 (46), 115 (17). HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C15H16BrOSe [M + H]+: 370,9550. Encontrado: 370,9561. 

 

3-Bromo-2-(4-clorofenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (3d). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido branco. Rend: 0,068 

g (73 %); mp 94,8-96,5 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,50 (d, J = 8,5 Hz, 

2H), 7,35 (d, J = 8,5 Hz, 2H), 2,86-2,81 (m, 2H), 2,57-2,52 (m, 2H), 1,84 (quint, J = 

3,2 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 141,7; 137,1; 136,8; 133,9; 133,7; 

130,5; 128,5; 110,9; 28,1; 27,8; 23,7; 22,5. 77Se RMN (77 MHz, em CDCl3 com 

disseleneto de difenila como referência externa) δ (ppm) 635,3. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 376 ([M + 2], 92), 374 (100), 295 (64), 165 (23), 115 (9), 77 

(8). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C14H13ClBrSe [M + H]+: 374,9049. 

Encontrado: 374,9056. 

 

3-Bromo-2-(2-clorofenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (3e). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo claro. Rend: 

0,037 g (40 %); mp 70,8-72,0 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,48-7,44 (m, 

1H), 7,39-7,36 (m, 1H), 7,34-7,26 (m, 2H), 2,89-2,84 (m, 2H), 2,58-2,52 (m, 2H), 1,86 

(quint, J = 3,1 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 142,5; 135,8; 134,7; 

134,5; 134,1; 132,5; 129,7; 129,6; 126,4; 113,8; 27,9; 27,8; 23,6; 22,4. MS (EI, 70 

eV. m/z (intensidade relativa)): 376 ([M + 2], 90), 374 (100), 348 (42), 295 (93), 165 

(49), 77 (13). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C14H13ClBrSe [M + H]+: 

374,9054. Encontrado: 374,9059. 
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3-Bromo-2-(3-(triflúormetil)fenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (3f). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido branco. 

Rend: 0,082 g (80 %); mp 87,4-89,2 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,83 (s, 

1H), 7,74 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,58 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,50 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 2,90-

2,80 (m, 2H), 2,60-2,52 (m, 2H), 1,85 (quint, J = 3,1 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 

MHz): δ (ppm) 142,4; 137,2; 136,3; 132,5; 130,8 (q, J = 32,3 Hz), 128,8; 126,1 (q, J = 

3,7 Hz) 124,3 (q, J = 3,7 Hz), 123,9 (q, J = 272,5 Hz), 111,4; 28,1; 27,8; 27,7; 23,7; 

22,4. 77Se RMN (77 MHz, em CDCl3 com disseleneto de difenila como referência 

externa) δ (ppm) 638,2. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 410 ([M + 2], 78), 

408 (91), 328 (100), 248 (41), 165 (45), 115 (10). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado 

para C14H13BrF3Se [M + H]+: 408,9312. Encontrado: 408,9319. 

 

3-Bromo-2-(naftalen-2-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (3g). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo claro. Rend: 

0,066 g (68 %); mp 90,8-92,3 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 8,05-8,02 (m, 

1H), 7,88-7,80 (m, 3H), 7,73-7,68 (m, 1H), 7,51-7,45 (m, 2H), 2,90-2,82 (m, 2H), 

2,63-2,53 (m, 2H), 1,86 (quint, J = 3,3 Hz, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 

141,6; 138,3; 137,1; 133,1; 132,9; 132,6; 128,3; 128,1; 127,9; 127,7; 127,2; 126,4; 

126,3; 110,7; 28,2; 27,8; 23,7; 22,5. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 392 

([M + 2], 77), 390 (100), 230 (45), 165 (16), 101 (28), 77 (4). HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C18H16BrSe [M + H]+: 390,9601. Encontrado: 390,9608. 

 

3-Bromo-2-(naftalen-1-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (3h). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo claro. Rend: 

0,049 g (50 %); mp 67,5-69,2 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,90-7,85 (m, 

3H), 7,52-7,45 (m, 4H), 2,92-2,85 (m, 2H), 2,64-2,56 (m, 2H), 1,89 (quint, J = 3,1 Hz, 

4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 142,1; 136,1; 135,9; 133,5; 133,1; 131,7; 



151 
 

128,8; 128,7; 128,2; 126,4; 126,2; 126,0; 125,1; 113,7; 28,0; 27,8; 23,8; 22,5. MS 

(EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 392 ([M + 2], 43), 390 (60), 230 (78), 202 

(100), 165 (44), 101 (24). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C18H16BrSe [M + H]+: 

390,9601. Encontrado: 390,9609. 

 

3-bromo-2;4-difenilselenofeno (3i). Isolado por coluna cromatográfica (hexano 

como eluente) como um sólido amarelo claro. Rend: 0,045 g (50 %); mp 73,0-75,8 

°C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,86 (s, 1H), 7,64-7,60 (m, 2H), 7,50-7,35 

(m, 8H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 145,5; 143,8; 138,0; 135,5; 129,6; 

129,4; 128,4; 128,3; 128,0; 127,7; 127,1; 109,8. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade 

relativa)): 364 ([M + 2], 40), 362 (50), 202 (100), 141 (12), 89 (15), 77 (5). HRMS 

(ESI-TOF) m/z calculado para C16H13BrSe [M + H]+: 362,9282. Encontrado: 

362,9293. 

 

3-Bromo-2,4-difenilthiophene (3j). Isolado por coluna cromatográfica (hexano 

como eluente) como um sólido amarelo. Rend: 0,049 g (62 %); mp 116,1-117,8 °C. 

1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,68-7,63 (m, 2H), 7,54-7,49 (m, 2H), 7,46-7,34 

(m, 6H), 7,26 (s, 1H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 143,3; 139,2; 136,0; 

133,5; 129,4; 129,3; 128,5; 128,3; 128,1; 127,8; 122,3; 108,9. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 316 ([M + 2], 100), 314 (96), 234 (76), 189 (31), 117 (38), 89 

(13). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C16H13BrS [M + H]+: 314,9843. 

Encontrado: 314,9852. 

 

2-(4-Metóxifenil)-3-(fenilselanil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (4a). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo amarelo. 

Rend: 0,078 g (70 %); 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,38 (d, J = 8,8 Hz, 2H), 

7,18-7,06 (m, 5H), 6,83 (d, J = 8,8 Hz, 2H), 3,75 (s, 3H), 2,88-2,79 (m, 2H), 2,51-2,43 

(m, 2H), 1,85-1,66 (m, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 159,3; 150,6; 141,2; 

140,3; 134,0; 130,8; 129,1; 129,0; 128,2; 125,4; 120,8; 113,4; 55,1; 28,2; 27,7; 23,8; 
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22,7. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 448 (100); 365 (20); 211 (94); 165 

(72); 115 (21); 77 (31). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C21H21OSe2 [M + H]+: 

448,9923. Encontrado: 448,9928. 

 

2-(4-Bromofenil)-3-(fenilselanil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (4b). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo amarelo. 

Rend: 0,070 g (57 %); 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,43 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 

7,31 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 7,20-7,08 (m, 5H), 2,90-2,85 (m, 2H), 2,51-2,46 (m, 2H), 

1,87-1,79 (m, 2H), 1,78-1,71 (m, 2H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 149,0; 

142,5; 140,7; 135,7; 133,6; 132,5; 131,2; 131,2; 129,2; 128,5; 125,7; 122,1; 28,3; 

27,8; 23,8; 22,7. 77Se RMN (77 MHz, em CDCl3 com disseleneto de difenila como 

referência externa) δ (ppm) 652,2; 284,2. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 

496 (12); 281 (35); 207 (100); 165 (37); 115 (4); 77 (10). HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C20H18BrSe2 [M + H]+: 496,8922. Encontrado: 496,8928, 

 

2-(naftalen-2-il)-3-(fenilselanil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (4c). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido branco. 

Rend: 0,052 g (45 %); mp 117,8-119,9 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,89 

(d, J = 1,0 Hz, 1H), 7,81-7,74 (m, 3H), 7,62-7,58 (m, 1H), 7,47-7,42 (m, 2H), 7,21-

7,08 (m, 5H), 2,94-2,87 (m, 2H), 2,56-2,49 (m, 2H), 1,89-1,72 (m, 4H). 13C RMN 

(CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 150,6; 142,3; 140,7; 134,2; 134,0; 133,0; 132,8; 129,2; 

128,8; 128,6; 128,2; 127,8; 127,7; 127,5; 126,3; 126,2; 125,6; 121,9; 28,4; 27,9; 

23,9; 22,8. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 468 (100); 387 (59); 265 (19); 

189 (26); 115 (12); 77 (16). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C24H21Se2 [M + H]+: 

468,9974. Encontrado: 468,9979. 
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2-(Naftalen-2-il)-4-fenil-3-(fenilselanil)selenofeno 7d. Isolado por coluna 

cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido branco. Rend: 0,052 g (43 

%); mp 168,7-171,2 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 8,06 (s, 1H), 7,89-7,82 

(m, 3H), 7,50-7,38 (m, 6H), 7,32-7,26 (m, 3H), 6,97-6,86 (m, 3H), 6,83-6,79 (m, 2H). 

13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 151,2; 148,4; 138,9; 134,3; 133,4; 132,6; 132,4; 

131,0; 129,5; 128,8; 128,6; 128,5; 128,4; 128,1; 127,6; 127,2; 126,2; 126,1; 125,9; 

125,9; 125,7; 124,8. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 488 (22); 333 (24); 

252 (100); 207 (12); 151 (12); 77 (6). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para 

C26H19Se2 [M + H]+: 490,9817. Encontrado: 490,9823. 

 

2,4-Difenil-3-(fenilselanil)selenofeno (4e). Isolado por coluna cromatográfica 

(hexano como eluente) como um sólido amarelo. Rend: 0,085 g (78 %); mp 98,0-

100,1 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,92 (s, 1H), 7,51-7,47 (m, 2H), 7,36-

7,31 (m, 3H), 7,30-7,22 (m, 5H), 7,02-6,98 (m, 3H), 6,93-6,89 (m, 2H). 13C RMN 

(CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 154,5; 149,6; 139,1; 136,8; 133,7; 129,9; 129,9; 129,4; 

128,6; 128,1; 128,1; 127,6; 127,5; 127,1; 125,8; 122,2. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 438 (47); 360 (22); 282(43); 202 (100); 178 (17); 77 (8). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C22H17Se2 [M + H]+: 440,9661. Encontrado: 

440,9669. 

 

4-(4-Bromofenil)-2-fenil-3-(fenilselanil)selenofeno (4f). Isolado por coluna 

cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo. Rend: 0,037 g (29 

%); mp 83,5-86,0 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,91 (s, 1H), 7,52-7,46 (m, 

2H), 7,38-7,32 (m, 5H), 7,12 (d, J = 8,4 Hz, 2H), 7,05-6,99 (m, 3H), 6,93-6,87 (m, 

2H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 154,7; 148,2; 137,9; 136,6; 133,5; 131,0; 

130,64; 129,9; 129,8; 128,8; 128,2; 128,1; 128,0; 125,9; 121,9; 121,4. MS (EI, 70 eV. 

m/z (intensidade relativa)): 518 (53); 438 (19); 282 (91); 202 (100); 178 (26); 77 (12). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C22H16BrSe2 [M + H]+: 518,8766. Encontrado: 

518,8771. 
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2-Fenil-3-(fenilethynil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (5). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 0,059 g 

(65%); mp 88,5-90,2 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,87-7,82 (m, 2H), 

7,48-7,43 (m, 2H), 7,42-7,36 (m, 2H), 7,34-7,29 (m, 4H), 2,86-2,79 (m, 2H), 2,75-2,69 

(m, 2H), 1,92-1,83 (m, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 148,8; 139,6; 139,3; 

136,3; 131,4; 128,4; 128,3; 128,1; 127,9; 127,6; 123,8; 120,5; 92,6; 86,6; 27,5; 27,0; 

23,8; 22,4. MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 362 (100), 281 (15), 252 (58), 

165 (15), 113 (14), 77 (9). (ESI-TOF) m/z calculado para C22H19Se [M + H]+: 

363,0652. Encontrado: 363,0660. 

 

Fenil(2-fenil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenophen-3-il)sulfane (6). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido marrom. Rend: 0,078 

g (84%); mp 85,0-86,7 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,53-7,44 (m, 2H), 

7,32-7,23 (m, 3H), 7,21-7,14 (m, 2H), 7,08-6,98 (m, 3H), 2,89-2,80 (m, 2H), 2,47-2,37 

(m, 2H), 1,85-1,67 (m, 4H). 13C RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 151,6; 141,2; 140,1; 

138,8; 135,9; 129,4; 128,8; 128,1; 127,8; 125,8; 124,7; 124,2; 27,8; 26,9; 23,8; 22,4. 

MS (EI, 70 eV. m/z (intensidade relativa)): 370 (100), 261 (10), 180 (98), 165 (66), 

115 (30), 77 (21). HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C20H19SSe [M + H]+: 

371,0373. Encontrado: 371,0380. 

 

2-fenil-3-(p-toluil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]selenofeno (7). Isolado por coluna 

cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo claro. Rend: 0,053 g 

(60%); mp 107,2-109,5 °C. 1H RMN (CDCl3, 400 MHz): δ (ppm) 7,16-7,01 (m, 9H), 
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2,89 (t, J = 6,1 Hz, 2H), 2,35-2,27 (m, 5H), 1,91-1,81 (m, 2H), 1,77-1,69 (m, 2H). 13C 

RMN (CDCl3, 100 MHz): δ (ppm) 141,4; 140,3; 140,3; 138,1; 136,7; 136,2; 134,9; 

129,9; 129,2; 128,9; 128,0; 126,4; 27,8; 27,7; 23,8; 22,6; 21,2. MS (EI, 70 eV. m/z 

(intensidade relativa)): 352 (100), 309 (14), 243 (20), 165 (14), 115 (11), 77 (5). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C21H21Se [M + H]+: 353,0808. Encontrado: 

353,0812. 

 

4-metileno-2-fenil-3-(selenofenil)-4H-selenocromeno (10a). Isolado por coluna 

cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 0,066 g (60%); 

mp 62,0-64,3 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,43-7,39 (m, 1H), 7,38-7,33 

(m, 5H), 7,26-7,18 (m, 5H), 7,14-7,10 (m, 3H), 5,89 (d, J = 0,7 Hz, 1H), 5,49 (d, J = 

0,7 Hz, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 144,4; 140,4; 135,8; 135,7; 132,3; 

131,1; 129,6; 129,2; 128,8; 128,7; 128,2; 127,7; 127,6; 127,3; 127,1; 126,3; 123,0; 

119,8. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C22H17Se2 [M + H]+: 440,9661. 

Encontrado: 440,9670. 

 

4-metileno-2-fenil-3-(p-toluilselanyl)-4H-selenocromeno (10b). Isolado por coluna 

cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo. Rend: 0,057 g 

(50%); mp 110,3-112,1 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,42-7,32 (m, 6H), 

7,25 -7,21 (m, 3H), 7,09 (d, J = 8,1 Hz, 2H), 6,93 (d, J = 8,1 Hz, 2H), 5,87 (d, J = 0,8 

Hz, 1H), 5,48 (d, J = 0,8 Hz, 1H), 2,25 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 

144,3; 140,5; 136,2; 135,8; 135,1; 131,3; 129,6; 129,6; 129,2; 128,6; 128,3; 128,2; 

127,6; 127,6; 127,3; 127,1; 123,4; 119,8; 21,0. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para 

C23H19Se2 [M + H]+: 454,9817. Encontrado: 454,9826. 

 

3-((4-clorofenil)selanyl)-4-metileno-2-fenil-4H-selenocromeno (10c). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 0,060 g 

(51%); mp 81,0-83,4 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,43-7,40 (m, 1H), 

7,38-7,34 (m, 5H), 7,27-7,23 (m, 1H), 7,13-7,07 (m, 4H), 5,85 (d, J = 0,5 Hz, 1H), 
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5,51 (d, J = 0,5 Hz, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 144,2; 140,3; 136,4; 

135,5; 132,5; 132,4; 130,4; 129,5; 129,1; 128,9; 128,8; 128,3; 127,8; 127,8; 127,3; 

127,1; 122,6; 119,8. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C22H16ClSe2 [M + H]+: 

474,9271. Encontrado: 474,9264. 

 

3-((4-fluorofenil)selanyl)-4-metileno-2-fenil-4H-selenocromeno (10d). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 0,055 g 

(48%); mp 75,2-77,8 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,42-7,33 (m, 6H), 

7,25-7,14 (m, 5H), 6,82 (t, J = 8,8 Hz, 2H), 5,84 (d, J = 0,7 Hz, 1H), 5,49 (d, J = 0,7 

Hz, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 161,9 (d, J = 245,9 Hz), 144,3; 140,2; 

135,7; 135,4; 133,5 (d, J = 7,5 Hz), 129,6; 129,2; 128,8; 128,2; 127,7; 127,7; 127,3; 

127,0; 126,5 (d, J = 3,1 Hz), 123,3; 119,8; 115,9 (d, J = 21,4 Hz). HRMS (ESI-TOF) 

m/z calculado para C22H16FSe2 [M + H]+: 458,9566. Encontrado: 458,9574. 

 

4-metileno-2-(p-toluil)-3-(p-toluilselanyl)-4H-selenocromeno (10e). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido marrom. Rend: 0,046 

g (39%); mp 87,5-89,7 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,43-7,38 (m, 1H), 

7,30-7,16 (m, 7H), 7,09 (d, J = 8,0 Hz, 2H), 6,93 (d, J = 8,0 Hz, 2H), 5,84 (s, 1H), 

5,46 (s, 1H), 2,36 (s, 3H), 2,25 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 144,4; 

138,7; 137,5; 136,2; 135,9; 135,1; 131,4; 129,8; 129,6; 129,2; 128,9; 128,4; 127,6; 

127,5; 127,2; 127,1; 123,0; 119,7; 21,3; 21,0. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para 

C24H21Se2 [M + H]+: 468,9974. Encontrado: 468,9982. 

 

3-((4-clorofenil)selanyl)-4-metileno-2-(p-toluil)-4H-selenocromeno (10f). Isolado 

por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 

0,052 g (43%); mp 101,2-103,9 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,44-7,40 

(m, 1H), 7,29,7,16 (m, 7H), 7,14-7,07 (m, 4H), 5,82 (d, J = 0,5 Hz, 1H), 5,48 (d, J = 
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0,5 Hz, 1H), 2,37 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 144,3; 139,0; 137,3; 

133,3; 132,4; 132,4; 130,5; 129,6; 129,4; 129,1; 129,0; 128,9; 127,8; 127,8; 127,3; 

127,1; 122,2; 119,7; 21,4. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C23H18ClSe2 [M + 

H]+: 488,9427. Encontrado: 488,9419. 

 

3-((4-fluorofenil)selanyl)-4-metileno-2-(p-toluil)-4H-selenocromeno (10g). Isolado 

por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja escuro. 

Rend: 0,072 g (61%); mp 107,8-110,0 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,42-

7,37 (m, 1H), 7,29-7,25 (m, 2H), 7,24-7,13 (m, 7H), 6,82 (t, J = 8,8 Hz, 2H), 5,81 (d, J 

= 0,6 Hz, 1H), 5,46 (d, J = 0,6 Hz, 1H), 2,36 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ 

(ppm) 161,3 (d, J = 246,0 Hz), 144,3; 138,9; 137,3; 135,8; 135,5; 133,5 (d, J = 7,7 

Hz), 129,7; 129,2; 129,0; 127,7; 127,6; 127,3; 127,0; 126,5 (d, J = 3,3 Hz), 122,8; 

119,7; 115,9 (d, J = 21,7 Hz), 21,3, 77Se RMN (77 MHz, em CDCl3 com disseleneto 

de difenila como referência externa) δ (ppm) 438,7; 405,5. HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C23H18FSe2 [M + H]+: 472,9723. Encontrado: 472,9730. 

 

2-(4-clorofenil)-4-metileno-3-(selenofenil)-4H-selenocromeno (10h). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo. Rend: 0,078 

g (66%); mp 99,7-101,9 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,41-7,37 (m, 1H), 

7,33-7,21 (m, 7H), 7,20-7,16 (m, 2H), 7,13-7,09 (m, 3H), 5,88 (d, J = 0,6 Hz, 1H), 

5,50 (d, J = 0,6 Hz, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 144,3; 138,8; 135,6; 

134,6; 134,5; 132,0; 131,1; 130,5; 129,3; 129,1; 128,9; 128,4; 127,8; 127,3; 127,1; 

126,5; 123,7; 120,1. 77Se RMN (77 MHz, em CDCl3 com disseleneto de difenila 

como referência externa) δ (ppm) 440,0; 409,9. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para 

C22H16ClSe2 [M + H]+: 474,9271. Encontrado: 474,9280. 
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2-(4-clorofenil)-4-metileno-3-(p-toluilselanyl)-4H-selenocromeno (10i). Isolado 

por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. Rend: 

0,043 g (35%); mp 63,9-65,1 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,42-7,37 (m, 

1H), 7,34-7,27 (m, 4H), 7,26-7,20 (m, 3H), 7,10-7,04 (m, 2H), 6,97-6,91 (m, 2H), 5,87 

(d, J = 0,6 Hz, 1H), 5,50 (d, J = 0,6 Hz, 1H), 2,26 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3; 100 

MHz): δ (ppm) 144,3; 138,8; 136,4; 135,7; 134,5; 133,7; 132,3; 131,4; 130,6; 129,7; 

129,4; 128,4; 128,1; 127,7; 127,2; 127,1; 124,0; 120,1; 21,0. HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C23H18ClSe2 [M + H]+: 488,9427. Encontrado: 488,9421. 

 

2-(4-Clorofenil)-3-(seleno(4-clorofenil))-4-metileno-4H-selenocromeno (10j). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido amarelo. 

Rend: 0,062 g (49%); mp 116,7-118,2 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,41-

7,38 (m, 1H), 7,35-7,31 (m, 2H), 7,29-7,22 (m, 5H), 7,11-7,08 (m, 4H), 5,84 (d, J = 

0,4 Hz, 1H), 5,52 (d, J = 0,4 Hz, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 144,1; 

138,6; 135,4; 135,1; 134,8; 132,7; 132,4; 130,5; 130,2; 129,2; 129,0; 128,5; 127,9; 

127,3; 127,1; 123,2; 120,1. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C22H15Cl2Se2 [M + 

H]+: 508,8881. Encontrado: 508,8877. 

 

7-Cloro-4-metileno-2-fenil-3-(selenofenil)-4H-selenocromeno (10k). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido marrom. Rend: 0,065 

g (55%); mp 98,9-101,2 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,42-7,39 (m, 1H), 

7,37-7,34 (m, 5H), 7,21-7,17 (m, 3H), 7,14-7,10 (m, 4H), 5,88 (s, 1H), 5,46 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 143,6; 140,0; 135,2; 134,3; 133,9; 132,0; 131,2; 

131,2; 129,2; 128,8; 128,3; 128,2; 127,8; 126,9; 126,5; 123,4; 120,2. HRMS (ESI-

TOF) m/z calculado para C22H16ClSe2 [M + H]+: 474,9271. Encontrado: 474,9280. 



159 
 

 

7-Cloro-3-(seleno(4-clorofenil))-4-metileno-2-fenil-4H-selenocromeno (10l). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. 

Rend: 0,057 g (45%); mp 102,3-104,5 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,42-

7,40 (m, 1H), 7,38-7,31 (m, 5H), 7,24-7,20 (m, 1H), 7,13 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 7,11-

7,09 (m, 4H), 5,85 (d, J = 0,5 Hz, 1H), 5,48 (d, J = 0,5 Hz, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 

MHz): δ (ppm) 143,4; 139,8; 135,8; 134,1; 134,1; 133,3; 132,7; 132,5; 131,1; 130,2; 

129,2; 129,0; 128,4; 128,1; 128,0; 127,0; 123,0; 120,2. HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C22H15Cl2Se2 [M + H]+: 508,8881. Encontrado: 508,8891. 

 

7-Cloro-3-(seleno(4-fluorofenil))-4-metileno-2-fenil-4H-selenocromeno (10m). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um dark óleo 

amarelo. Rend: 0,086 g (70%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,41-7,32 (m, 

6H), 7,20-7,13 (m, 3H), 7,06 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 6,83 (t, J = 8,7 Hz, 2H), 5,83 (s, 1H), 

5,47 (s, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 162,0 (d, J = 246,6 Hz), 143,5; 

139,8; 134,8; 134,2; 134,0; 133,7 (d, J = 7,9 Hz), 131,2; 129,2; 129,0; 128,3; 128,1; 

127,8; 126,9; 126,3 (d, J = 3,2 Hz), 123,6; 120,2; 116,0 (d, J = 21,5 Hz). 77Se RMN 

(77 MHz, em CDCl3 com disseleneto de difenila como referência externa) δ (ppm) 

448,2; 408,5. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C22H15ClFSe2 [M + H]+: 

492,9177. Encontrado: 492,9185. 

 

7-Cloro-4-metileno-2-fenil-3-((3-(trifluoromethyl)fenil)selanyl)-4H-

selenocromeno (10n). Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) 

como um óleo amarelo escuro. Rend: 0,062 g (46%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ 

(ppm) 7,43-7,42 (m, 1H), 7,40-7,32 (m, 8H), 7,26-7,21 (m, 2H), 7,15-7,11 (m, 1H), 

5,85 (s, 1H), 5,49 (s, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 143,5; 139,7; 136,7; 

134,2; 134,0; 133,9; 133,3; 131,2 (quart, J = 32,3 Hz), 131,1; 129,1; 128,4; 128,2; 

128,0; 127,5 (quart, J = 3,7 Hz), 127,0; 123,6 (quart, J = 273,2 Hz), 123,2 (quart, J = 
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3,7 Hz), 122,2; 120,1. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C23H15ClF3Se2 [M + H]+: 

542,9145. Encontrado: 542,9152. 

 

3-(selenobutil)-7-cloro-4-metileno-2-fenil-4H-selenocromeno (10o). Isolado por 

coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo amarelo. Rend: 0,061 g 

(54%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,43-7,33 (m, 7H), 7,27-7,23 (m, 1H), 

5,96 (d, J = 0,9 Hz, 1H), 5,68 (d, J = 0,9 Hz, 1H), 2,59 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 1,37 (quint, 

J = 7,4 Hz, 2H), 1,19 (sex, J = 7,4 Hz, 2H), 0,75 (t, J = 7,4 Hz, 3H). 13C RMN (CDCl3; 

100 MHz): δ (ppm) 143,5; 140,1; 134,0; 133,8; 132,3; 131,6; 129,5; 128,6; 128,2; 

128,1; 127,6; 127,0; 122,7; 119,5; 31,9; 27,1; 22,7; 13,5. HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C20H20ClSe2 [M + H]+: 454,9584. Encontrado: 454,9592. 

 

7-cloro-4-metileno-3-(selenofenil)-2-(p-toluil)-4H-selenocromeno (10p). Isolado 

por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo laranja. Rend: 

0,066 g (44%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,42-7,39 (m, 1H), 7,29-7,24 (m, 

2H), 7,21-7,16 (m, 5H), 7,15-7,10 (m, 3H), 7,09-7,05 (m, 1H), 5,85 (s, 1H), 5,44 (s, 

1H), 2,37 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 143,6; 139,0; 137,0; 135,1; 

134,4; 133,9; 132,0; 131,3; 131,2; 129,2; 129,0; 128,8; 128,2; 127,8; 126,9; 126,5; 

123,0; 120,1; 21,4. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C23H18ClSe2 [M + H]+: 

488,9427. Encontrado: 488,9435. 

 

7-cloro-3-((4-clorofenil)selanyl)-4-metileno-2-(p-toluil)-4H-selenocromeno (10q). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. 

Rend: 0,073 g (56%); mp 93,0-95,1 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,42-

7,39 (m, 1H), 7,27-7,17 (m, 6H), 7,12-7,06 (m, 5H), 5,82 (s, 1H), 5,45 (s, 1H), 2,37 (s, 

3H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 143,4; 139,2; 136,8; 135,8; 134,2; 134,0; 

132,6; 132,5; 131,2; 130,2; 129,1; 129,1; 128,9; 128,1; 127,9; 127,0; 122,5; 120,1; 
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21,4. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C23H17Cl2Se2 [M + H]+: 522,9038. 

Encontrado: 522,9046. 

 

7-cloro-3-((4-fluorofenil)selanyl)-4-metileno-2-(p-toluil)-4H-selenocromeno (10r). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo marrom. 

Rend: 0,074 g (57%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,40 (d, J = 2,0 Hz, 1H), 

7,28-7,23 (m, 2H), 7,21-7,13 (m, 5H), 7,03 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 6,83 (t, J = 8,8 Hz, 

2H), 5,80 (d, J = 0,5 Hz, 1H), 5,44 (d, J = 0,5 Hz, 1H), 2,37 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3; 

100 MHz): δ (ppm) 161,9 (d, J = 246,8 Hz), 143,5; 139,1; 136,8; 134,8; 134,3; 133,9; 

133,6 (d, J = 7,9 Hz), 131,3; 129,2; 129,0; 128,0; 127,8; 126,9; 126,3 (d, J = 3,4 Hz), 

123,2; 120,1; 115,9 (d, J = 21,7 Hz), 21,4. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para 

C23H17ClFSe2 [M + H]+: 506,9333. Encontrado: 506,9341. 

 

7-cloro-2-(4-metóxifenil)-4-metileno-3-(selenofenil)-4H-selenocromeno (10s). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo laranja. 

Rend: 0,064 g (51%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,42-7,40 (m, 1H), 7,31 (d, 

J = 8,9 Hz, 2H), 7,20-7,16 (m, 3H), 7,14-7,09 (m, 3H), 7,07-7,04 (m, 1H), 6,89 (d, J = 

8,9 Hz, 2H), 5,83 (d, J = 0,5 Hz, 1H), 5,42 (d, J = 0,5 Hz, 1H), 3,81 (s, 3H). 13C RMN 

(CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 160,1; 143,8; 134,8; 134,5; 133,8; 132,1; 132,0; 131,3; 

131,2; 130,8; 128,8; 128,1; 127,7; 126,9; 126,5; 122,7; 120,0; 113,6; 55,3. 77Se RMN 

(77 MHz, em CDCl3 com disseleneto de difenila como referência externa) δ (ppm) 

444,4; 411,5. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C23H18ClOSe2 [M + H]+: 

504,9377. Encontrado: 504,9383. 

 

7-Cloro-2-(4-metóxifenil)-4-metileno-3-(p-selenotoluil)-4H-selenocromeno (10t). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo laranja 
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escuro. Rend: 0,038 g (37%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,41-7,39 (m, 1H), 

7,31 (d, J = 8,9 Hz, 2H), 7,20-7,16 (m, 1H), 7,10-7,05 (m, 3H), 6,95-6,92 (m, 2H), 

6,89 (d, J = 8,9 Hz, 2H), 5,81 (d, J = 0,6 Hz, 1H), 5,42 (d, J = 0,6 Hz, 1H), 3,81 (s, 

3H), 2,25 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 160,1; 143,7; 136,4; 134,6; 

134,1; 133,8; 132,2; 131,6; 131,5; 130,8; 129,6; 128,1; 127,7; 126,9; 123,1; 120,0; 

113,6; 55,3; 21,0. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C24H20ClOSe2 [M + H]+: 

518,9533. Encontrado: 518,9527. 

 

7-cloro-3-(seleno(4-clorofenil))-2-(4-metóxifenil)-4-metileno-4H-selenocromeno 

(10u). Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo 

marrom. Rend: 0,070 g (52%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,41-7,40 (m, 

1H), 7,31-7,27 (m, 2H), 7,22-7,18 (m, 1H), 7,12-7,06 (m, 5H), 6,92-6,87 (m, 2H), 5,80 

(d, J = 0,5 Hz, 1H), 5,44 (d, J = 0,5 Hz, 1H), 3,81 (s, 3H). 13C RMN (CDCl3; 100 

MHz): δ (ppm) 160,2; 143,6; 135,6; 134,3; 134,0; 132,6; 132,6; 132,0; 131,3; 130,7; 

130,2; 128,9; 128,1; 127,9; 127,0; 122,2; 120,0; 113,7; 55,3. HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C23H17Cl2OSe2 [M + H]+: 539,8987. Encontrado: 539,8994. 

 

7-Cloro-2-(4-clorofenil)-4-metileno-3-(selenofenil)-4H-selenocromeno (10v). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo marrom. 

Rend: 0,081 g (64%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,41-7,09 (m, 16H), 5,88 

(s, 1H), 5,48 (s, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 143,5; 138,3; 134,8; 134,1; 

134,0; 133,8; 131,7; 131,3; 130,9; 130,6; 128,9; 128,5; 128,2; 127,9; 126,9; 126,7; 

124,1; 120,5. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C22H15Cl2Se2 [M + H]+: 508,8881. 

Encontrado: 508,8890. 
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7-Cloro-2-(4-clorofenil)-4-metileno-3-(selenofenil)-4H-selenocromeno (10w). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo laranja. 

Rend: 0,092 g (71%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,38 (d, J = 2,1 Hz, 1H), 

7,35-7,31 (m, 2H), 7,27-7,19 (m, 3H), 7,13-7,07 (m, 5H), 5,84 (s, 1H), 5,48 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 143,3; 138,1; 135,0; 134,4; 134,1; 133,9; 132,8; 

132,5; 130,8; 130,5; 129,9; 129,0; 128,6; 128,1; 128,0; 126,9; 123,6; 120,5. HRMS 

(ESI-TOF) m/z calculado para C22H14Cl3Se2 [M + H]+: 542,8492. Encontrado: 

542,8485. 

 

7-Cloro-4-metileno-2-(naftalen-2-il)-3-(selenofenil)-4H-selenocromeno (10x). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um dark sólido 

laranja. Rend: 0,039 g (30%); mp 99,6-101,4 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 

7,90-7,82 (m, 3H), 7,50-7,35 (m, 5H), 7,26-7,06 (m, 7H), 5,95 (s, 1H), 5,54 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 142,8; 137,2; 134,0; 133,7; 133,0; 131,8; 131,5; 

131,3; 130,6; 129,2; 128,8; 128,5; 128,3; 127,9; 127,1; 127,0; 126,7; 126,6; 126,4; 

126,3; 125,2; 125,2; 119,9. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C26H18ClSe2 [M + 

H]+: 524,9427. Encontrado: 524,9436. 

 

7-cloro-3-(seleno(4-clorofenil))-4-metileno-2-(naftalen-2-il)-4H-selenocromeno 

(10y). Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido 

marrom. Rend: 0,049 g (35%); mp 85,8-87,7 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 

7,89-7,81 (m, 3H), 7,51-7,39 (m, 4H), 7,37-7,34 (m, 1H), 7,26-7,21 (m, 2H), 7,08-7,03 

(m, 4H), 5,92 (s, 1H), 5,56 (s, 1H). 13C RMN (CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 142,6; 137,0; 

134,2; 133,8; 133,7; 132,7; 132,6; 131,3; 130,5; 130,0; 129,3; 129,0; 128,6; 128,3; 

128,0; 127,1; 127,0; 126,8; 126,3; 125,9; 125,2; 125,0; 119,9. HRMS (ESI-TOF) m/z 

calculado para C26H17Cl2Se2 [M + H]+: 558,9038. Encontrado: 558,9047. 
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7-cloro-3-((4-fluorofenil)selanyl)-4-metileno-2-(naphthalen-2-yl)-4H-

selenocromeno (10z). Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) 

como um sólido marrom. Rend: 0,050 g (37%); mp 53,9-55,2 °C. 1H RMN (CDCl3; 

400 MHz): δ (ppm) 7,91-7,83 (m, 3H), 7,52-7,36 (m, 5H), 7,27-7,19 (m, 2H), 7,15-

7,10 (m, 2H), 6,80 (t, J = 8,8 Hz, 2H), 5,92 (s, 1H), 5,56 (s, 1H). 13C RMN (CDCl3; 

100 MHz): δ (ppm) 162,1 (d, J = 246,6 Hz), 142,8; 137,1; 134,1; 134,0; 133,8; (d, J = 

7,8 Hz), 133,7; 132,7; 131,5; 130,6; 129,3; 128,6; 128,3; 127,9; 127,1; 127,1; 126,8; 

126,6; 126,3; 126,0 (d, J = 3,2 Hz), 125,2; 125,1; 119,9; 116,0 (d, J = 21,7 Hz). 

HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C26H17ClFSe2 [M + H]+: 542,9333. Encontrado: 

542,9322. 

 

7-(selenobutil)-4-metileno-2-fenil-3-(selenofenil)-4H-selenocromeno (10aa). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo laranja. 

Rend: 0,036 g (25%); 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,50 (d, J = 1,7 Hz, 1H), 

7,38-7,30 (m, 6H), 7,22-7,17 (m, 2H), 7,14-7,11 (m, 3H), 7,09 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 

5,87 (d, J = 0,4 Hz, 1H), 5,47 (d, J = 0,4 Hz, 1H), 2,95 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 1,72 (quint, 

J = 7,5 Hz, 2H), 1,45 (sex, J = 7,5 Hz, 2H), 0,93 (t, J = 7,5 Hz, 3H). 13C RMN (CDCl3; 

100 MHz): δ (ppm) 143,8; 140,3; 135,5; 133,9; 132,2; 131,1; 131,0; 130,4; 129,9; 

129,1; 128,8; 128,7; 128,2; 127,5; 126,3; 123,2; 119,6; 32,1; 27,6; 22,9; 13,5. 77Se 

RMN (77 MHz, em CDCl3 com disseleneto de difenila como referência externa) δ 

(ppm) 440,9; 409,0; 292,9. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C26H25Se3 [M + H]+: 

576,9452. Encontrado: 576,9458. 

 

(3-(Bromometil)benzo[b]selenofen-2-il)(fenil)metanona (11a). Isolado por coluna 

cromatográfica (hexano como eluente) como um óleo amarelo. Rend: 0,066 g (70%); 

1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 8,05 (dquart, J = 8,1 Hz, J = 0,6 Hz, 1H), 7,96-



165 
 

7,89 (m, 3H), 7,65-7,59 (m, 1H), 7,56-7,42 (m, 4H), 4,82 (s, 2H). 13C RMN (CDCl3; 

100 MHz): δ (ppm) 191,8; 142,7; 141,7; 140,4; 138,9; 138,6; 133,3; 129,5; 128,5; 

127,3; 125,9; 125,6; 125,4; 24,5. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para C16H12BrOSe 

[M + H]+: 378,9237. Encontrado: 378,9228. 

 

(3-(Bromometil)-6-clorobenzo[b]selenofen-2-il)(4-clorofenil)metanona (11b). 

Isolado por coluna cromatográfica (hexano como eluente) como um sólido laranja. 

Rend: 0,044 g (40%); mp 120,9-122,8 °C. 1H RMN (CDCl3; 400 MHz): δ (ppm) 7,96 

(d, J = 8,7 Hz, 1H), 7,92- 7,86 (m, 3H), 7,54-7,46 (m, 3H), 4,76 (s, 2H). 13C RMN 

(CDCl3; 100 MHz): δ (ppm) 190,2; 143,4; 140,1; 138,4; 136,9; 134,0; 130,9; 130,8; 

129,0; 128,9; 126,8; 126,5; 125,3; 24,1. HRMS (ESI-TOF) m/z calculado para 

C16H10BrCl2OSe [M + H]+: 446,8457. Encontrado: 446,8446. 

 

Tabela 10 – Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 
estruturas cristalinas calculadas de 2a e 2s. 

(Continua) 

 2a 2s 

Fórmula molecular C14H13ISe C17H13ISe 

Massa molar 387,10 423,13 

Temperatura (K) 100 (2) 100 (2) 

Radiação;  (Å) 0,56086 0,71073 

Sistema cristalino, grupo espacial Monoclínico, P21/n Triclínico, P-1 

Dimensões de cela unitária   

a (Å) 9,4395 (4) 17,7202 (19) 

b (Å) 8,6100 (4) 5,9497 (7) 

c (Å) 16,0486 (6) 13,9707 (15) 

α () 90 90 

β () 98,1430 (10) 95,958 (3) 

 () 90 90 

Volume (Å3) 1291,18 (9) 1465,0 (3) 
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Tabela 10 – Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 
estruturas cristalinas calculadas de 2a e 2s. 

(Conclusão) 

 2a 2b 

Z; densidade calculada (g cm-3) 4; 1,991 4; 1,918 

Coeficiente de absorção linear (mm-1) 2,795 4,654 

F (000) 736 808 

Tamanho do cristal (mm) 0,31 x 0,28 x 0,16 0,43 x 0,13 x 0,10 

Região de varredura angular  () 2,02 a 22,61 2,93 a 27,20 

Região de varredura dos índices -12 ≤ h ≤ 12 -22 ≤ h ≤ 22 

 -11 ≤ k ≤ 11 -6 ≤ k ≤ 7 

 -21 ≤ l ≤ 22 -17 ≤ l ≤ 17 

Número de reflexos coletados 21516 11583 

Número de reflexos independentes 

[R (int)] 

2468 [0,0264] 3253 [0,0347] 

Integralidade da medida 99,6% 99,6% 

Correção de absorção Semi-empírico Semi-empírico 

Transmissão mínima e máxima 0,6633 e 0,4778 0,6533 a 0,2395 

Dados/restrições/parâmetros 3468/0/145 3253/0/172 

Goodness-of-fit em F2 1,212 1,060 

índices R finais [l2(l)] R1 = 0,0190 R1 = 0,0284 

 wR2 = 0,0408 wR2 = 0,0761 

Índices R (todos os dados)* R1 = 0,0224 R1 = 0,0312 

 wR2 = 0,0477 wR2 = 0,0786 

Densidade eletrônica residual (e Å-3) 0,626 e -0,578 1,099 e -0,780 

*R1 = |Fo – Fc|/|Fo|; wR2 = [w(Fo
2 – Fc

2)2/(wFo
2)]-1/2

. 

 
Tabela 11 – Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 
estruturas cristalinas calculadas de 2t e 3g. 

(Continua) 

 2t 3g 

Fórmula molecular C16H10ClISe C36H29Br2Se2 

Massa molar 443,55 779,33 

Temperatura (K) 296 (2) 296 (2) 

Radiação;  (Å) 1,54178 1,54178 

Sistema cristalino, grupo espacial Ortorrômbico, Fdd2 Monoclínico, P21/n 
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Tabela 11 – Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 

estruturas cristalinas calculadas de 2t e 3g. 

(Conclusão) 

 2t 3g 

Dimensões de cela unitária   

a (Å) 15,4095 (10) 5,7033 (2) 

b (Å) 90,764 (6) 22,7969 (9) 

c (Å) 4,2446 (3) 23,3729 (9) 

α () 90 90 

β () 90 90,033 (2) 

 () 90 90 

Volume (Å3) 5936,6 (7) 3038,9 (2) 

Z; densidade calculada (g cm-3) 16; 1,985 4; 1,703 

Coeficiente de absorção linear (mm-1) 

F (000) 

Tamanho do cristal (mm) 

21,261 6,299 

3360 1532 

0,26 x 0,17 x 0,13 0,245 x 0,201 x 0,194 

Região de varredura angular  () 5,82 a 79,46 2,71 a 74,62 

Região de varredura dos índices -19 ≤ h ≤ 18 -7 ≤ h ≤ 7 

 -114 ≤ k ≤ 114 -27 ≤ k ≤ 28 

 -5 ≤ l ≤ 5 -29 ≤ l ≤ 29 

Número de reflexos coletados 40561 65199 

Número de reflexos independentes 

[R (int)] 

3181 [0,0561] 6186 [0,0469] 

Integralidade da medida 99,8% 99,5% 

Correção de absorção Semi-empírico Semi-empírico 

Transmissão mínima e máxima 0,1686 e 0,0724 0,8645 e 0,5663 

Dados/restrições/parâmetros 3181/1/172 6186/0/361 

Goodness-of-fit em F2 1,088 1,088 

índices R finais [l2(l)] R1 = 0,0335 R1 = 0,0370 

 wR2 = 0,0958 wR2 = 0,1051 

Índices R (todos os dados)* R1 = 0,0336 R1 = 0,0407 

 wR2 = 0,0959 wR2 = 0,1086 

Densidade eletrônica residual (e Å-3) 0,491 e -0,634 0,775 e -0,666 

*R1 = |Fo – Fc|/|Fo|; wR2 = [w(Fo
2 – Fc

2)2/(wFo
2)]-1/2

. 
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Tabela 12 – Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 

estruturas cristalinas calculadas de 5. 

 5 

Fórmula molecular C22H14,25Se 

Massa molar 357,54 

Temperatura (K) 293 (2) 

Radiação;  (Å) 0,71073 

Sistema cristalino, grupo espacial Monoclínico, C2/n 

Dimensões de cela unitária  

a (Å) 40,010 

b (Å) 5,315 

c (Å) 15,504 

α () 90 

β () 91,23 

 () 90 

Volume (Å3) 3296,1 

Z; densidade calculada (g cm-3) 8; 1,441 

Coeficiente de absorção linear (mm-1) 2,275 

F (000) 1442 

Tamanho do cristal (mm) 0,122 x 0,232 x 0,254 

Região de varredura angular  () 2,63 a 27,50 

Índices R (todos os dados)* R1 = 0,0437 

 wR2 = 0,0844 

Densidade eletrônica residual (e Å-3) 0,661 e -0,719 

*R1 = |Fo – Fc|/|Fo|; wR2 = [w(Fo
2 – Fc

2)2/(wFo
2)]-1/2

. 

 

Tabela 13 – Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 
estruturas cristalinas calculadas de 10a e 11b. 

(Continua) 

 10a 11b 

Fórmula molecular C22H16Se2 C16H9BrCl2OSe 

Massa molar 438,27 447,00 

Temperatura (K) 127 (2) 294 (2) 

Radiação;  (Å) 0,71073 0,71073 

Sistema cristalino, grupo espacial Triclínico, P-1 Monoclínico, P21/n 
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Tabela 13  Dados da coleta de intensidades de difração e do refinamento das 

estruturas cristalinas calculadas de 10a e 11b. 

 (Conclusão) 

 10a 11b 

Dimensões de cela unitária   

a (Å) 7,0078 (4) 16,0762 (7) 

b (Å) 9,6334 (6) 4,1491 (2) 

c (Å) 13,8589 (8) 23,3019 (11) 

α () 110,327 (2) 90 

β () 92,316 (2) 95,784 (2) 

 () 96,373 (2) 90 

Volume (Å3) 868,78 (9) 1546,36 (12) 

Z; densidade calculada (g cm-3) 2; 1,675 4; 1,920 

Coeficiente de absorção linear (mm-1) 4,255 5,351 

F (000) 432 864 

Tamanho do cristal (mm) 0,31 x 0,30 x 0,09 0,13 x 0,11 x 0,10 

Região de varredura angular  () 2,26 a 27,57 2,55 à 27,24 

Região de varredura dos índices -7 ≤ h ≤ 9 -15 ≤ h ≤ 20 

 -12 ≤ k ≤ 12 -5 ≤ k ≤ 5 

 -17 ≤ l ≤ 18 -29≤ l ≤ 29 

Número de reflexos coletados 10067 27712 

Número de reflexos independentes 

[R (int)] 

3941 [0,0250] 27712 [0,0455] 

Integralidade da medida 98,2 % 99,7% 

Correção de absorção  Semi-empírico 

Transmissão mínima e máxima 0,7007 e 0,3522 0,6267 e 0,5530 

Dados/restrições/parâmetros 3941/0/217 3473/0/190 

Goodness-of-fit em F2 1,056 1,089 

índices R finais [l2(l)] R1 = 0,0225 R1 = 0,0561 

 wR2 = 0,0535 wR2 = 0,1659 

Índices R (todos os dados)* R1 = 0,0268 R1 = 0,0752 

 wR2 = 0,0551 wR2 = 0,1758 

Densidade eletrônica residual (e Å-3) 0,424 e -0,481 0,705 e -1,749 

*R1 = |Fo – Fc|/|Fo|; wR2 = [w(Fo
2 – Fc

2)2/(wFo
2)]-1/2

. 
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ESPECTROS SELECIONADOS 

 

Figura 57 – Espectro de RMN de 1H do composto 2a em CDCl3 a 400 MHz. 

 

Figura 58 – Espectro de RMN de 13C do composto 2a em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 59 – Espectro de RMN de 1H do composto 2b em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 60 – Espectro de RMN de 13C do composto 2b em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 61 – Espectro de RMN de 77Se do composto 2b em CDCl3 com disseleneto 

de difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 62 – Espectro de RMN de 1H do composto 2c em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 63 – Espectro de RMN de 13C do composto 2c em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 64 – Espectro de RMN de 1H do composto 2d em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 65 – Espectro de RMN de 13C do composto 2d em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 66 – Espectro de RMN de 1H do composto 2e em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 67 – Espectro de RMN de 13C do composto 2e em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 68 – Espectro de RMN de 1H do composto 2f em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 69 – Espectro de RMN de 13C do composto 2f em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 70 – Espectro de RMN de 1H do composto 2g em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 71 – Espectro de RMN de 13C do composto 2g em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 72 – Espectro de RMN de 1H do composto 2h em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 73 – Espectro de RMN de 13C do composto 2h em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 74 – Espectro de RMN de 1H do composto 2i em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 75 – Espectro de RMN de 13C do composto 2i em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 76 – Espectro de RMN de 1H do composto 2j em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 77 – Espectro de RMN de 13C do composto 2j em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 78 – Espectro de RMN de 77Se do composto 2j em CDCl3 com disseleneto de 

difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 79 – Espectro de RMN de 1H do composto 2k em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 80 – Espectro de RMN de 13C do composto 2k em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 81 – Espectro de RMN de 1H do composto 2l em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 82 – Espectro de RMN de 13C do composto 2l em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 83 – Espectro de RMN de 1H do composto 2m em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 84 – Espectro de RMN de 13C do composto 2m em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 85 – Espectro de RMN de 1H do composto 2n em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 86 – Espectro de RMN de 13C do composto 2n em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 87 – Espectro de RMN de 1H do composto 2o em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 88 – Espectro de RMN de 13C do composto 2o em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 89 – Espectro de RMN de 1H do composto 2p em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 90 – Espectro de RMN de 13C do composto 2p em CDCl3 a 100 MHz. 

 

Figura 91 – Espectro de RMN de 1H do composto 2q em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 92 – Espectro de RMN de 13C do composto 2q em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 93 – Espectro de RMN de 1H do composto 2r em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 94 – Espectro de RMN de 13C do composto 2r em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 95 – Espectro de RMN de 1H do composto 2s em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 96 – Espectro de RMN de 13C do composto 2s em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 97 – Espectro de RMN de 1H do composto 2t em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 98 – Espectro de RMN de 13C do composto 2t em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 99 – Espectro de RMN de 1H do composto 2u em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 100 – Espectro de RMN de 13C do composto 2u em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 101 – Espectro de RMN de 1H do composto 2v em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 102 – Espectro de RMN de 13C do composto 2v em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 103 – Espectro de RMN de 1H do composto 3a em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 104 – Espectro de RMN de 13C do composto 3a em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 105 – Espectro de RMN de 1H do composto 3b em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 106 – Espectro de RMN de 13C do composto 3b em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 107 – Espectro de RMN de 1H do composto 3c em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 108 – Espectro de RMN de 13C do composto 3c em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 109 – Espectro de RMN de 1H do composto 3d em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 110 – Espectro de RMN de 13C do composto 3d em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 111 – Espectro de RMN de 77Se do composto 3d em CDCl3 com disseleneto 

de difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 112 – Espectro de RMN de 1H do composto 3e em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 113 – Espectro de RMN de 13C do composto 3e em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 114 – Espectro de RMN de 1H do composto 3f em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 115 – Espectro de RMN de 13C do composto 3f em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 116 – Espectro de RMN de 77Se do composto 3f em CDCl3 com disseleneto 

de difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 117 – Espectro de RMN de 1H do composto 3g em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 118 – Espectro de RMN de 13C do composto 3g em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 119 – Espectro de RMN de 1H do composto 3h em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 120 – Espectro de RMN de 13C do composto 3h em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 121 – Espectro de RMN de 1H do composto 3i em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 122 – Espectro de RMN de 13C do composto 3i em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 123 – Espectro de RMN de 1H do composto 3j em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 124 – Espectro de RMN de 13C do composto 3j em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 125 – Espectro de RMN de 1H do composto 4a em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 126 – Espectro de RMN de 13C do composto 4a em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 127 – Espectro de RMN de 1H do composto 4b em CDCl3 a 400 MHz. 

 

Figura 128 – Espectro de RMN de 13C do composto 4b em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 



209 
 

Figura 129 – Espectro de RMN de 77Se do composto 4b em CDCl3 com disseleneto 

de difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 130 – Espectro de RMN de 1H do composto 4c em CDCl3 a 400 MHz. 

 

Figura 131 – Espectro de RMN de 13C do composto 4c em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 132 – Espectro de RMN de 1H do composto 4d em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 133 – Espectro de RMN de 13C do composto 4d em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 134 – Espectro de RMN de 1H do composto 4e em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 135 – Espectro de RMN de 13C do composto 43 em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 136 – Espectro de RMN de 1H do composto 4f em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 137 – Espectro de RMN de 13C do composto 4f em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 138 – Espectro de RMN de 1H do composto 5 em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 139 – Espectro de RMN de 13C do composto 5 em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 140 – Espectro de RMN de 1H do composto 6 em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 141 – Espectro de RMN de 13C do composto 6 em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 142 – Espectro de RMN de 1H do composto 7 em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 143 – Espectro de RMN de 13C do composto 7 em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 144 – Espectro de RMN de 1H do composto 10a em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 145 – Espectro de RMN de 13C do composto 10a em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 146 – Espectro de RMN de 1H do composto 10b em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 147 – Espectro de RMN de 13C do composto 10b em CDCl3 a 100 MHz. 

 
 



219 
 

Figura 148 – Espectro de RMN de 1H do composto 10c em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 149 – Espectro de RMN de 13C do composto 10c em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 150 – Espectro de RMN de 1H do composto 10d em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 151 – Espectro de RMN de 13C do composto 10d em CDCl3 a 100 MHz. 

. 
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Figura 152 – Espectro de RMN de 1H do composto 10e em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 153 – Espectro de RMN de 13C do composto 10e em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 154 – Espectro de RMN de 1H do composto 10f em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 155 – Espectro de RMN de 13C do composto 10f em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 156 – Espectro de RMN de 1H do composto 10g em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 157 – Espectro de RMN de 13C do composto 10g em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 158 – Espectro de RMN de 77Se do composto 10g em CDCl3 com disseleneto 

de difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 159 – Espectro de RMN de 1H do composto 10h em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 160 – Espectro de RMN de 13C do composto 10h em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 161 – Espectro de RMN de 77Se do composto 10h em CDCl3 com disseleneto 

de difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 162 – Espectro de RMN de 1H do composto 10i em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 163 – Espectro de RMN de 13C do composto 10i em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 164 – Espectro de RMN de 1H do composto 10j em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 165 – Espectro de RMN de 13C do composto 10j em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 166 – Espectro de RMN de 1H do composto 10k em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 167 – Espectro de RMN de 13C do composto 10k em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 168 – Espectro de RMN de 1H do composto 10l em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 169 – Espectro de RMN de 13C do composto 10l em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 170 – Espectro de RMN de 1H do composto 10m em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 171 – Espectro de RMN de 13C do composto 10m em CDCl3 a 100 MHz. 

 



232 

Figura 172 – Espectro de RMN de 77Se do composto 10m em CDCl3 com 

disseleneto de difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 173 – Espectro de RMN de 1H do composto 10n em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 174 – Espectro de RMN de 13C do composto 10n em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 175 – Espectro de RMN de 1H do composto 10o em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 176 – Espectro de RMN de 13C do composto 10o em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 177 – Espectro de RMN de 1H do composto 10p em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 178 – Espectro de RMN de 13C do composto 10p em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 179 – Espectro de RMN de 1H do composto 10q em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 180 – Espectro de RMN de 13C do composto 10q em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 181 – Espectro de RMN de 1H do composto 10r em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 182 – Espectro de RMN de 13C do composto 10r em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 183 – Espectro de RMN de 1H do composto 10s em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 184 – Espectro de RMN de 13C do composto 10s em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 185 – Espectro de RMN de 77Se do composto 10s em CDCl3 com disseleneto 

de difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 186 – Espectro de RMN de 1H do composto 10t em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 187 – Espectro de RMN de 13C do composto 10t em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 188 – Espectro de RMN de 1H do composto 10u em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 189 – Espectro de RMN de 13C do composto 10u em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 190 – Espectro de RMN de 1H do composto 10v em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 191 – Espectro de RMN de 13C do composto 10v em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 192 – Espectro de RMN de 1H do composto 10w em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 193 – Espectro de RMN de 13C do composto 10w em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 194 – Espectro de RMN de 1H do composto 10x em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 195 – Espectro de RMN de 13C do composto 10x em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 196 – Espectro de RMN de 1H do composto 10y em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 197 – Espectro de RMN de 13C do composto 10y em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 198 – Espectro de RMN de 1H do composto 10z em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 199 – Espectro de RMN de 13C do composto 10z em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 200 – Espectro de RMN de 1H do composto 10aa em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 201 – Espectro de RMN de 13C do composto 10aa em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 202 – Espectro de RMN de 77Se do composto 10aa em CDCl3 com 

disseleneto de difenila como referência externa a 77 MHz. 
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Figura 203 – Espectro de RMN de 1H do composto 11a em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 204 – Espectro de RMN de 13C do composto 11a em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 205 – Espectro de RMN de 1H do composto 11b em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 206 – Espectro de RMN de 13C do composto 11b em CDCl3 a 100 MHz. 
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