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Introdução 

      Catalisadores bifuncionais baseados em tioureia mostraram-se eficientes na promoção de reações 
assimétricas. Neste trabalho propomos o desenvolvimento de uma metodologia assimétrica para fornecer 
uma biblioteca de adutos de Michael. 

Resultados e Discussão 

      A organocatálise continua sendo uma metodologia eficiente para sintetizar moléculas quirais em alta 

razão enantiomérica e diastereoisomérica. A L-tioprolina é uma L-prolina análoga em estrutura e 

aplicações em catálise assimétrica. O catalisador à base de tioureia e L-tioprolina 1 ativa o eletrófilo 2 

através da ligação de hidrogênio e o nucleófilo 3 via enamina. No entanto, neste trabalho, diferentes 

chalconas 2, frente a diferentes cetonas 3, serão utilizadas como aceitadoras de Michael para obtenção de 

adutos enriquecidos diastereo e enantiomericamente 4. Esses novos compostos enantiomericamente 

enriquecidos 4 têm potencial aplicação na química medicinal, principalmente contra a tuberculose. Em 

seguida, este trabalho visa desenvolver uma nova metodologia assimétrica para o fornecimento de adutos 

quirais de Michael através do uso de novos catalisadores à base de tiazolidina e benzoiltioureia. 
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Esquema 1 – Síntese de novo catalisador e aplicação em reação assimétrica de Michael. 

Conclusões 

      A metodologia para obtenção do catalisador quiral está sendo otimizada, buscando novas condições 
experimentais de catálise assimétrica. 
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