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Resumo: Os compostos de organosselênio estão sendo 
estudados como modelos biológicos capazes de 

mimetizar algumas enzimas naturais. Por esse motivo, 

serão realizadas reações de Michael usando selenóxidos 

vinílicos via catálise por aminas, sendo esse um campo 

de pesquisa promissor ainda inexplorado. Devido a este 
fato, propõe-se a utilização de selenóxidos vinílicos 

como aceptores de Michael em reações com aldeídos, as 

quais serão catalisadas por aminas secundárias, como a 

(S)-prolina formando os selenóxidos alquílicos quirais. 

 

1. Introdução 
Nas últimas décadas, os compostos de organosselênio 

têm se apresentado como uma  ferramenta versátil em 
Síntese Orgânica, em virtude da possibilidade de serem 
usados em diferentes reações químicas sob condições 

brandas.1 Compostos organosselênio também são 
relevantes para área de bioquímica, devido a sua 
utilização como antioxidantes, inibidores enzimáticos, 

antitumorais, anti-inflamatórios e imunomoduladores. 
Em química orgânica, o termo organocatálise refere- 

se a uma forma de catálise, na qual a velocidade de uma 

reação é acelerada por um catalisador orgânico.2
 

As reações de Michael ou adição 1,4 ocorrem por 

meio do ataque de um nucleófilo a uma dupla ligação 

vizinha a uma carbonila, conforme explicitado na figura 

1. 

 

 
 

Figura 2 – Obtenção dos selenóxidos funcionalizados 3. 

 

3. Metodologia 
A um balão de duas bocas de 25 ml, sob  atmosfera 

de nitrogênio, foi adicionado 0,3 mmol (0,035g) de 

prolina que será usada como catalisador da reação. Em 

seguida, adicionou-se 2 ml de tolueno e 3 mmol (0,35 ml) 

da cetona e deixou em banho de gelo e sob agitação 

durante 5 minutos. Terminado os 5 minutos, retirou-se o 

banho e adicionou-se uma mistura de fenil vinil 
selenóxido com 1 ml de tolueno. Feito  isso, deixou-se 

sob agitação durante 48 horas. 

 

4. Resultados 
Ao final deste projeto, esperamos obter uma série de 

selenetos funcionalizados em bons rendimentos, alguns 

estão citados na Figura 3: 

 

 
 

Figura 3 – Prováveis produtos. 
 

 
 

 

Figura 1: Reação do tipo Michael. 

 
Os receptores de Michael comumente utilizados são 

aldeídos,3 cetonas,4 sulfonas insaturadas5 ou nitro- 

olefinas.6 Por outro lado, aminas secundárias como a  (S)- 
ou (R)-prolina, podem ser utilizadas como catalisadores 
nestas reações, bem como seus derivados. 

 

2.  Objetivo 
Este projeto tem como objetivo o estudo da reação de 

Michael utilizando selenóxidos vinílicos e aldeídos via 

catálise por aminas. Pretendemos obter os selenóxidos 

funcionaliados 3, por meio da reação do compost 

carbonílico 1 com o fenil vinil selenóxido 2 na presença 
de (S)-prolina conforme figura 2. 
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