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Introdução

Carboidrato é uma classe de substância abundante na 
natureza. Esta disponibilidade torna estes compostos 
uma matéria-prima interessante, principalmente no 
tocante a uma fonte natural de centros quirais, sendo, 
portanto, de utilidade sintética como blocos quirais de 
construção [1]. As modificações nas estruturas dos 
carboidratos visam aumentar o seu valor agregado.
Neste sentido, diversas metodologias sintéticas têm 
sido desenvolvidas em busca, por exemplo, por 
métodos de fácil manipulação que contemplem, 
inclusive, uma síntese em escala multigrama, utilizando 
materiais de baixo custo e que se aproximem de 
tecnologias limpas, ou seja, amigas do meio ambiente. 
Desta forma, buscamos em nossos procedimentos 
simplificar as metodologias mais tradicionais utilizando 
argilas e/ou energia de irradiação por ultrassom. A 
literatura relata a aplicação destes processos em 
carboidratos [2,3]. Neste trabalho, apresentamos 
métodos simples de preparo de derivados de 
carboidratos pelas reações de acetilação (compostos 3 e
8), acetalização (composto 7), brominação (composto 
4) e azidação (compostos 5 e 6) desenvolvidos em 
nosso laboratório (Esquema 1). 

Materiais e métodos

Em geral, utilizamos reagentes e solventes na sua 
forma comercial, sem purificação adicional. O 
acompanhamento das reações foi feito através de 
cromatografia em camada delgada (CCD), onde 
utilizamos placas prontas de sílica-gel. Os solventes 
usados para eluição das placas foram Hexano/AcOEt 
(7:3). Para revelar a presença dos compostos usou-se 
solução de vanilina em meio ácido. Em todo o processo 
de extração a fase orgânica foi tratada com sulfato de 
sódio anidro e depois evaporada sob pressão reduzida 
em evaporador rotativo. A medida do ponto de fusão 
foi realizada em aparelho PFM II da BioSan. O 
aparelho de ultrassom modelo UltraCleaner 1400, em 

freqüência de 40 kHz. O polarímetro utilizado foi da 
Krüss, caminho ótico 10 cm, concentração da solução 
em g/100 mL. 

Síntese do composto (3): 

Método A: em um erlenmeyer de 125 mL pesar 1,00g 
(5,55 mmol) (1) e adicionar 2 g de K-10 ou KSF, 
depois macerar e adicionar 14 mL Ac2O  (20 equiv.). 
Submetemos a mistura por 15 minutos à irradiação por 
ultrassom. Depois de finalizada a reação, a mistura foi 
filtrada, lavada com solução de bicarbonato de sódio 
(Na2CO3) e extraída com acetato de etila (3x10mL).
Foram obtidos 0,925 g de (3), como cristais de 
coloração amarelada, com rendimento bruto de 93%.

Método B: pesou-se 5g (27,77 mmol) do composto (1), 
em erlenmeyer de 250 mL e adicionamos 30 mL de 
anidrido acético (Ac2O) e ácido sulfúrico em 
quantidade catalítica. Depois, submetemos a mistura 
por 20 minutos à irradiação por ultrassom. A mistura
foi lavada com solução saturada de bicarbonato de 
sódio e extraída com acetato de etila (3x30mL).
Tivemos a obtenção de um sólido branco, que foi 
cristalizado em hexano/AcOEt rendendo 10g (93%) de 
(3). Ponto de fusão (P.f.= 125-126ºC).

Síntese do composto (4): 

Em um balão de 250 mL, foram pesados 5g (12,82
mmol) de (3). Em um erlenmeyer de 125 mL, 
preparamos uma solução contendo 24 mL de anidrido 
acético com 6 mL de HBr 48%, esta solução foi 
resfriada à 0oC e depois misturada lentamente ao 
composto (3) e deixada sob agitação por 4 h. Após o 
término da reação,  adicionamos  2g de acetato de 
sódio anidro e deixou-se sob agitação por 10 minutos. 
Após neutralização, a mistura foi lavada com solução
saturada de bicarbonato de sódio e extraída com 
acetato de etila (3 x 30 mL). Após evaporação do 
solvente obtivemos um óleo viscoso amarelado, sendo



mantido sob refrigeração. Foram obtidos (3,3 g, 63%
de (4).  

Síntese do composto (5): 

Em um balão de fundo redondo de 125 mL foram 
adicionados 2g (4,87 mmol) de (4) e 20 mL de acetona, 
seguido de 0,5g (7,69 mmol) de azida de sódio (NaN3) 
dissolvidos em 10 mL de água destilada. Deixou-se a 
mistura sob agitação à temperatura ambiente e ao final 
da reação a mistura foi vertida em cápsula de porcelana 
e a acetona evaporada sob ventilação. O resíduo aquoso 
obtido foi extraído com diclorometano (3 x 30 mL) e a 
fase orgânica foi lavada com água destilada (3 x 30 
mL). Depois de cristalização em etanol/isopropanol 
obteve-se um sólido cristalino com rendimento de 92 % 
(1,68g) de (5). P.f.= 112-113ºC. [α]D

27 = -22,1  (c = 
0,5, CH2Cl2).

Síntese do composto (6): 

Em um erlenmeyer de 125 mL, foi pesado 500 mg
(2,77 mmol) do composto (3) e adicionado 30 mL de 
diclorometano (DCM) e 5 mL de (DMF), e 1,5 equiv.
de (NaN3), 0,5 equiv. de (AlCl3). Submetemos a 
mistura por 6h sob agitação em atmosfera de argônio.
Após finalizada a reação a mistura foi lavada com água
e extraída com acetato de etila (3x10mL). Depois de 
cristalização com hexano/AcOEt foram obtidos 0,277g
de (6),  um sólido branco, com rendimento de 58%. 
P.f.= 110-112ºC. [α]D

27 = + 2,3 (c = 0,5, CH2Cl2).

Síntese do composto (7): 

Em um erlenmeyer de 125 mL foi pesar 500 mg
(2,77 mmol) (2) e adicionar 20 ml de acetona e ácido 
sulfúrico catalítico (H2SO4), submetemos a mistura por 
20 minutos a irradiação por ultrassom. Finalizada a 
reação, a mistura foi lavada com solução de 
bicarbonato de sódio, e extraída com acetato de etila
(3x10mL). Foram obtidos 0,3429 g de (7) de um óleo
amarelado com rendimento de 48 %.

Síntese do composto (8): 

Em um erlenmeyer de 125 mL foi pesado 500 mg
(2,77 mmol) (2) e adicionar 20 ml de (Ac2O) e
sulfúrico catalítico (H2SO4), submetemos a mistura por 
10 minutos em banho de ultrassom, a reação foi 
acompanhando por CCD e após finalizada a mistura foi 
lavada com solução de bicarbonato de sódio e extraída
com acetato de etila (3x10mL). Em seguida, o solvente 
foi evaporado sob pressão reduzida até obtenção de (8)
0,972 g de um óleo viscoso amarelado (Rend.= 90%).

Resultados e Discussão

O primeiro experimento que realizamos foi à reação de 
acetilação da D-glicose utilizando as argilas k10 e KSF. 
O melhor resultado foi quando aplicamos a energia de 
ultrassom por 15 minutos, a montmorillonite k10 ou 
KSF (2 g, sem ativação) e anidrido acético (20 
equivalentes, 4 equiv/grupo hidroxila) para transformar 
(1) (1 g,  5,55 mmol) em (3) com rendimento bruto de 
92% quando usado k10 e 94% quando usado KSF 
(Esquema 1). A argila utilizada (KSF) foi reutilizada 

em outra reação de acetilação mostrando ainda 
eficência catalítica até “3” ciclos reativos. Outras 
reações a partir da D-glicose (1) visaram à síntese do 
composto 2,3,4,6-tetra-O-acetil-1-bromo-α-D-
glicopiranose (4) e posterior azidação para fornecer 
2,3,4,6-tetra-O-acetil-1-azido-β-D-glicopiranose (5)
com rendimento total da reação de (1)   (5) de 54%. 
A vantagem neste procedimento foi o não uso de 
cromatografia por coluna (economia de solvente e 
sílica) sendo purificado por cristalização. Este processo 
mostrou-se ainda vantajoso por utilizarmos escala de 
multigramas (5g) com bons rendimentos.

Outro planejamento sintético foi realizado a partir da 
D-galactose (2). O derivado diisopropilideno (7) foi 
preparado com 48% de rendimento, usando-se acetona 
e ácido sulfúrico como catalisador durante 20 minutos 
sob irradiação de ultrassom. A per-O-acetil--D-
galactopiranose (8) foi preparada utilizando-se anidrido 
acético e ácido sulfúrico como catalisador durante 10 
minutos sob irradiação de ultrassom com rendimento 
de 90%. A acetilação de (2) para fornecer (8) também 
foi conseguida em 10 minutos utilizando energia de 
ultrassom, ácido sulfúrico (H2SO4 conc.) e anidrido 
acético com 90% de rendimento. 

Concluímos que os compostos 3-8 foram preparados
em rendimentos de moderados a bons 48-93% 
empregando metodologias ambientalmente benignas 
pelo uso de argilas e energia de ultrassom, além de 
procedimentos que preferiram a técnica de cristalização 
à separação cromatográfica.

Agradecimentos

A FACEPE pela bolsa de mestrado no programa 
de pós-graduação em Química da UFRPE. A central 
analítica da UFPE pelos espectros de IV e RMN. 

Referências
[1] Ferreira, V.F. Carboidratos Abundantes em Síntese Orgânica. 

Química Nova, 1995, 18, 267.
[2] de Oliveira, R.N.; de Freitas Filho, J.R.; Srivastava, R.M. 

Tetrahedron Lett., 2002, 43, 2141.
[3] Filho, R.A.W.N; de Oliveira, R.N. Application of Ultrasound 

Irradiation in Carbohydrate Synthesis. Org. Chem. Highlights
2009, July 25. URL:http://www.organic-
chemistry.org/Highlights/2009/25July.shtm



O
HO HO

OH

OH

OH

O

O
AcO

AcO

OAc

OAcOAc

O

HO

HO

OH

OH

OH

O
AcO

AcO

OAc

OAc
N3

O
AcO

AcO

OAc

OAc
Br

O
AcO

AcO

OAc

OAc

N3

O

O

O

O

OH

O

O

OAc

AcO

OAc

OAcOAc

H+

20 min.

H+, Ac2O
10 min.

K10
ou

KSF

20 Equiv.
Ac2O,

15 min.

(3), 93%

(6), 58% (4), 63%

HBr, AcOH

(5), 92%

NaN3/Acetona

AlCl3/NaN3
DCM/DMF

(7), 48%

(8), 90%

D-Glicose 1 (5g) D-galactose 2

Esquema 1. Estratégia sintética para derivados de carboidratos


