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Reflexão

“Todo mundo é um cientista maluco e a vida é o Laboratório. A gente está sempre
experimentando, tentando achar um jeito de viver, de resolver os problemas, de se livrar da
loucura do caos.”
David Cronenberg
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Abreviações

Algumas abreviações
Ac: grupo acetila
AcCl: cloreto de acetila
APTS: ácido para-toluenosulfônico
Ar: grupo arila
BINAP: 2,2’-bis-(difenilfosfino)-1,1’-binaftil
B3LYP: Terceira revisão do método de Beeck incluindo os parâmetros de correlação de Lee,
Yang e Parr.
BOC: terc-butiloxicarbonil
Bu: grupo n-butila
CHIRAPHOS: (S,S)-2,3-bis(difenilfosfino)butano
CTBA: brometo de cetrimetilamônio
CYPHOS: (R)-1-ciclohexil-1,2-bis(difenilfosfino)etano
DBU: 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno
DDQ: 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona
% de: % de excesso diastereomérico
DIOP: (R,R)-2,3-O-isopropilideno-2,4-di-hidroxi-1,4-bis(difenilfosfino)butano
DIPAMP: (R,R)-1,2-bis[(orto-metoxifenil)-fenilfosfino]etano
DPEA: N,N,N-diisopropiletilamina
DMF: N,N-dimetilformamida
DMSO: dimetilsulfóxido
DuPHOS: substituído 1,2-bis(fosfolano)benzeno
% ee: % de excesso enantiomérico
Et: grupo etila
gCOSY: Correlation Spectroscopy
gHMBC: Heteronuclear Multiple-Bond Correlation
gHMQC: Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation
HMPA: hexametilfosforamida
HPLC: High pressure liquid chromatography
LDA: diisopropilamideto de lítio
n-Buli: n-butil-lítio
NaHMDS: hexametildisilazida de sódio
NBS: N-bromosuccinamida
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