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OBJETIVOS GERAIS

o objetivo principal da primeira parte deste trabalho foi a aplicação da

biocatálise na preparação de y-butirolactonas bioativas quirais. Para tal foi

proposta a preparação enantiosseletiva das fenilseleno-y-butirolactonas a partir da

resolução cinética dos fenilseleno-y-hidróxi ésteres correspondentes. Além disso,

estes estudos poderiam revelar informações importantes sobre a compatibilidade

dos sistemas enzimáticos frente a substratos contendo o átomo de selênio.

Paralelamente a estes estudos, propôs-se a aplicação de intermediários

quirais contendo o átomo de selênio ou não, provenientes de reações catalisadas

por enzimas, na síntese enantiosseletiva de algumas lactonas de interesse

sintético, como a y-jasmolactona e a (7Z)-7, 15-hexadecadien-4-0Iida.

A segunda parte deste trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de dois

novos reagentes, visando sua aplicação na preparação estereosseletiva de

retinóides. Neste caso, os reagentes foram planejados de forma a possibilitarem

um acesso fácil, rápido e controlado ao esqueleto destes polienos, que possuem

estrutura análoga a da vitamina A.



Ca"pítulo 1

"Aplicação da biocatálise na síntese de

y-butirolactonas bioativas quirais"



CAPíTULO 1 - INTRODUÇÃO 2

1.1. INTRODUÇÃO

1.1.1. A biocatálise e a tecnologia quiral

Nenhum aspecto da síntese orgânica recebeu nas últimas décadas tanta

atenção quanto à preparação de compostos de maneira enantiosseletiva.

Recentemente os químicos K. Barry Sharpless, Ryoji Noyori e W. S. Knowles

foram homenageados com o prêmio Nobel de Química por suas importantes

contribuições no desenvolvimento de técnicas de síntese assimétrica.1 Parte

destes avanços, como o desenvolvimento de novos catalisadores quirais, têm

encontrado vasta aplicação sintética sendo mais recentemente utilizados em

processos industriais.2

Como a atividade biológica das substâncias está freqüentemente

relacionada com sua pureza óptica, existe um grande interesse da indústria

farmacêutica em substituir drogas racêmicas por enantiopuras,3 interesse que vem

agora sendo estendido à indústria de fragrâncias.4,5 Sabe-se que dois

enantiômeros podem interagir de forma diferenciada num organismo, e em alguns

casos apresentar diferentes atividades.6 Entre estas, observa-se desde a distinção

de odores até efeitos teratogênicos ou de toxicidade, entretanto, os fármacos

quirais são considerados importantes não apenas pelo seu caráter biológico, mas

também pelo caráter econômico.

No ano 2000 o faturamento nas vendas de fármacos quirais superou 130

bilhões de dólares num mercado que cresce 13% ao ano, sendo que isso

representa 40% de todos os medicamentos vendidos.3 Para 2005 o faturamento

esperado é da ordem de 171 bilhões de dólares. Para acompanhar tais mudanças,

as indústrias farmacêuticas têm ajustado seus processos no sentido de controlar a

estereoquímica dos novos fármacos através de sínteses assimétricas.

Neste contexto a biocatálise, que é a aplicação de enzimas como

catalisadores, vem destacando-se rapidamente.7,8 Ela vem sendo empregada na

síntese enantiosseletiva de produtos naturais tais como fragrâncias,9 pesticidas e

feromônios,10 e especialmente na indústria farmacêutica.11,12 As maiores
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aplicações da biocatálise concentram-se na síntese assimétrica, onde enzimas

vêm sendo empregadas em substituição aos processos químicos clássicos.13,14

As enzimas são catalisadores muito eficientes, podendo ser empregadas

em baixas concentrações e, ao contrário dos metais pesados, são

biodegradáveis.15 Em alguns casos as transformações podem ocorrer em meio

aquoso, evitando o uso de solventes orgânicos poluentes. Elas são geralmente

muito seletivas em termos dos tipos das reações catalisadas, com relação à

estrutura e estereoquímica do substrato e do produto. Esta propriedade constitui a

especificidade de uma enzima, sendo esta sua característica mais importante para

a exploração e uso em síntese orgânica.16

1.1.2. A catálise enzimática

Enzimas são proteínas naturais que catalisam reações químicas com alta

especificidade.17 Elas são formadas por subunidades de aminoácidos e possuem

em suas estruturas grupos polares tais como COOH, OH, NH2, SH e CONH2.

Todas possuem estruturas complexas de cadeias polipeptídicas que se mantêm

estáveis em meio aquoso, entretanto poucas possuem sua estrutura tridimensional

definida ou mesmo seu mecanismo de ação descrito.18

As enzimas, assim como os demais catalisadores, aceleram a velocidade

das reações diminuindo a barreira energética entre reagentes e produtos. Esse

efeito ocorre devido à formação de complexos intermediários entre o substrato e o

biocatalizador. As principais interações que contribuem para a formação do

complexo enzima-substrato são a formação de ligações covalentes, a ligação

hidrogênio e as interações iônicas, íon-dipolo, dipolo-dipolo, hidrofóbicas além das

forças de Van der Walls.

Grande parte do poder catalítico das enzimas ocorre por elas promoverem,

através da formação de um complexo enzima-substrato (ES), a aproximação dos

substratos em orientações favoráveis a transformações específicas (Figura 1.1).
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~G s# s = substrato
P = produto
E = enzima
Ea = energia de ativação

P P

Coordenada de reação

Figura 1.1 - Diagrama de energia de reação catalisada vs não catalisada
enzimaticamente.

Dentre as teorias que vem sendo desenvolvidas para entender a catálise

enzimática, um dos modelos mais ilustrativos continua sendo a clássica hipótese

"chave-fechadura", desenvolvido por Emil Fischer em 1894.19 Este modelo,

entretanto, falha ao não explicar porque muitas enzimas podem converter não

apenas substratos naturais, mas também compostos não naturais possuindo

estruturas algumas vezes bem distintas.

Um modelo mais sofisticado foi proposto por Kosland2o no final da década

de 1960 e assume que as enzimas não são estruturas totalmente rígidas. De

acordo com esta proposta, conhecida como "ajustamento induzido", durante a

aproximação enzima-substrato várias interações ocorrem resultando em

mudanças conformacionais no sítio ativo da enzima, facilitando a formação do

complexo enzima-substrato (Figura 1.2).17



CAPiTULO 1 - INTRODUÇÃO 5

'
I IIIIII Il i' IPROTEíNA 1II1I~

II111I1111
1

miAI"

Na++CI-'-"H
1

1

11

111il!
'x í I PROTEíNA 1III1
~

~~
+ Na+ + CI-

Figura 1.2 - Representação esquemática do mecanismo de "ajuste induzido".

De maneira geral as reações enzimáticas são muito mais rápidas que as

reações químicas convencionais. Na tentativa de explicar este fenômeno Dewar

postulou uma teoria conhecida como "teoria da desolvatação",21 na qual o

comportamento das reações enzimáticas é comparado àquele que ocorre em fase

gasosa. De acordo com essa teoria, quando o substrato entra no sítio ativo da

enzima, esta expulsa todas as moléculas de água presentes. Num ambiente

anidro as reações ocorrem mais facilmente levando a um aumento na velocidade

da reação. Esta teoria foi em seguida estendida à outra, conhecida como teoria da

solvatação-substituição.22Esta é baseada no fato de que a enzima não poderia

simplesmente expulsar todas as moléculas de água, pois este processo seria

energeticamente desfavorável. Neste caso, provavelmente, as moléculas de água

são acomodadas em outras partes da enzima liberando os possíveis substratos

hidrofóbicos e o sítio hidrofóbico das enzimas, favorecendo a formação do

complexo enzima-substrato.

Uma maneira largamente utilizada para explicar a enantiosseletividade das

reações enzimáticas é conhecida como "lei dos três pontos" e foi sugerida por



CAPíTULO 1 - INTRODUÇÃO 6

Ogston em 1948.23 Considerando-se que a quiralidade é um atributo espacial,

para que a enantiosseletividade seja máxima, o substrato necessita estar

firmemente posicionado em três dimensões no sítio enzimático. Para tal é

necessário que existam pelo menos três pontos de ligação entre o substrato e o

sítio ativo da enzima.

Teoricamente, toda estereosseletividade das enzimas origina-se da

diferença de energia do complexo enzima-substrato no estado de transição [ESt

Supondo uma reação de uma enzima com os enantiômeros A e B, os complexos

enzima-substrato diasteroisoméricos formados serão [EA] e [EB], os quais

possuem diferentes valores de energia livre (~G) para seus respectivos estados

de transição [EA]# e [EBt O resultado é a diferença na energia de ativação para

ambos substratos enantioméricos e, como conseqüência, um enantiômero será

transformado mais rapidamente que o outro (Figura 1.3). O valor da diferença em

energia livre, expressa como ~~G#, fornece uma medida direta da seletividade da

reação.

~G
E = enzima
A e B = substratos enantioméricos
P e Q = produtos enantioméricos

[EA]#

tMG#

E+P E+Q

Coordenada de reação

Figura 1.3 - Diagrama de energia para uma reação enantiosseletiva catalisada por
enzima.

1.1.3. Aplicação de enzimas em Síntese Orgânica

Embora uma das primeiras observações da atividade enzimática date de

1783, apenas em 1960 Hirs e colaboradores24determinaram pela primeira vez a

seqüência de aminoácidos de uma enzima, no caso a da Ribonuclase A. Desde
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então o uso de enzimas em síntese orgânica vem crescendo exponencialmente e,

atualmente, os dados registram mais de 8000 artigos e patentes que descrevem

cerca de 18500 biotransformações mediadas por enzimas e microorganismos.25

Parte destes avanços podem ser atribuídos aos progressos muito recentes na

área de biologia molecular, nas técnicas de instrumentação e de "screening" de
enzimas.

Muitas são as vantagens de utilizar enzimas em síntese orgânica, mas três

características se destacam:~6

(i) Quimiosseletividade: Uma vez que o propósito de uma enzima é atuar em um

único tipo de grupo funcional, outras funcionalizações sensíveis, que deveriam

reagir normalmente com certo grau sobre catálise química, são preservadas.

(ii) Reqiosseletividade: Devido a sua complexa estrutura tridimensional, enzimas

podem distinguir entre grupos funcionais que estão quimicamente situados em

regiões diferentes no mesmo substrato.

(iii) Enantiosseletividade: Toda enzima é feita de L-aminoácidos e assim são

catalisadores quirais. Como consequência, algum tipo de quiralidade presente no

substrato é reconhecida. Assim, um substrato pró-quiral pode ser transformado em

um produto opticamente ativo e ambos enantiômeros de um substrato podem

reagir em diferentes velocidades, dispondo de uma resolução cinética.

As enzimas mais utilizadas são classificadas pela "International Union of

Biochemistry" em seis classes, de acordo com o tipo e reação que catalisam27

(Tabela 1).
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Tabela 1.1 -Classificação das enzimas

apesquisas com enzimas entre os anos 1987-1999

Como observado na tabela 1.1 as enzimas são catalisadores ativos que

podem ser usadas em amplo espectro de reações. Por exemplo, algumas

possibilidades de transformações de esteres são apresentadas no esquema 1.1.

O H2011 ..
R~OH Hidrólise

Esquema 1.1

O

RAOR'

~
O

R)lOR1

R'OH

I BIOCATÁLlSE I .Tranferência
de grupo acila

R'NH21Aminólise

O

RANHR1

Classe
de enzimas Tipo de reação Utilidade a

1 - Oxiredutases Oxidação-redução: oxidação de C-H, C- 25%
C, C=C, remoção ou adição de
hidroÇJênios

2 - Transferases Transferência de grupos: aldeídicos, 5%
cetônicos, acHa, açúcares.

3 - Hidrolases Formação e hidrólisede ésteres, amidas, 65%
lactonas, lactamas, epóxidos, nitrilas,
anidridos

4 - Liases Adição-eliminação de pequenas 5%
moléculas em C=C, CN, C=O

5 - Isomerases Isomerização tal como racemização e 1%
epimerização

6 - Ligases Formação e clivagem de C-O, C-S, C-N, 1%
C-C, com concomitante clivagem de
trifosfato
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As enzimas hidrolíticas são as mais frequentemente usadas em síntese

orgânica. Nesta classe estão incluídas as amidases, proteases, esterases,

nitrilases, fosfatases e epoxidases: sendo de particular e grande interesse as

lipases.

As lipases (triglicerol acila hidrolases) são enzimas que hidrolisam

triglicerídeos em ácidos graxos livres e glicerol. Elas são muito utilizadas devido à

sua versatilidade catalítica, disponibilidade comercial e baixo custo, além de não

requererem cofatores. Em solventes orgânicos, as lipases catalisam a

transferência de grupos acila de compostos doadores para uma ampla faixa de

compostos aceptores diferentes da água. Dependendodo tipo do doador de acila

e do aceptor, as reações catalisadas por lipases incluem esterificações e

transesterificações,28 amidação,29 síntese de peptídeos3o e formação de

lactonas.31 Destas possibilidades, a síntese e/ou transesterificação

enantiosseletiva de ésteres é de muito interesse, pois fornecem aos químicos

orgânicos sintéticos um método fácil para a preparação de álcoois e ácidos

opticamente ativos.

A escolha de um método biocatalítico adequado para determinada reação

depende de muitos fatores, tais como seleção de um biocatalisador disponível,

bons rendimentos, velocidade reacional adequada, fácil separação dos produtos e

estabilidade das enzimas. Para tal, elas podem ser aplicadas tanto na sua forma

isolada ou purificada quanto a partir do uso de células vivas.

Alguns dos principais problemas do uso de enzimas em síntese orgânica

estão relacionados à falta de estabilidade em condições operacionais e à perda da

atividade catalítica, devido a auto-oxidações e à desnaturação pelo solvente.

Como as enzimas são moléculas solúveis em água pode haver, algumas vezes,

dificuldades no isolamento dos produtos ou recuperaçãodos substratos.32

Para resolver tais problemas uma importanteestratégia é o uso de enzimas

imobilizadas, técnica que envolve o uso de suportes sólidos.33 Neste caso

algumas características tais como seletividade e estabilidade podem ser

drasticamente alteradas,34 fato que pode melhorar ou não o desempenho da
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enzima. Uma das principais vantagens do uso desta técnica é a possibilidade de

recuperação do catalisador para conseqüente reutilização.

Atualmente, a aplicação da biocatálise na produção de moléculas de alto

valor agregado está conectada à alta tecnologia industrial. Uma análise de 134

processos revelou que a classe das hidrolases, presente em 44% dos processos,

é a mais promissora na indústria de química fina.35 A maioria absoluta destes

processos (89%) leva a produtos enantiomericamente enriquecidos. Alguns

exemplos de moléculas quirais que são atualmentes produzidos através da

biocatálise são mostrados na figura 1.4.12

(S)JLeucina

-?' .

I

O ~~.

JlN

HOyHo
O Aspartame

HW'
H

tI~~
Etedrina

~C02H
NH2

NH2 H S

~N)=(~Me
O C02H

Cefalexina

mNH2 ~

I ~ S M
HO ~ O )=fYM:O :

. .. é02Me
Amoxlclhna .

Figura 1.4- Exemplos de compostos quirais produzidos em grande escala através
da biocatálise.

1.1.4. Biocatálise na preparação de y-butirolactonas quirais

A função lactona está presente numa grande variedade de produtos

naturais e compostos biologicamente ativos e, frequentemente, a atividade

biológica dessas lactonas depende da sua pureza óptica. Dentro da funcionalidade

lactona, as butirolactonas y-substituídas opticamente ativas constituem uma classe

interessante,36 sendo relatadas como componentes de aromas naturais37 de chás

e frutas,38 feromônios de insetos39.4oe reguladores do crescimento de plantas31

(Figura 1.5). Além disso, o anel y-butirolactônico enantiomericamente puro é um
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sistema importante que permite a síntese estereocontrolada de muitas outras

moléculas de interesse sintético.41

04.", /(CH2hCH3

Feromônio sexual de
Popilia japonica

O~ O~
y-jasmolactona Componentedechás

Aromade pêssegos brancos fermentados

Figura 1.5 - Exemplos de algumas y-butirolactonas naturais

Dentre os métodos enzimáticos mais utilizados na preparação

enantiosseletiva de y-butirolactonas quirais, destaca-se a oxidação assimétrica de

Bayer-Villiger.42.43De maneira geral, nos últimos 20 anos a abordagem

biocatalítica desta reação vem apresentando resultados muito superiores aos

métodos químicos convencionais.44Um bom exemplo é a oxidação microbiológica

da biciclo[3.2.0]hept-2-en-6-ona (1) que leva à preparação de duas y-

butirolactonas em altos excesso enantioméricos.44 Neste caso os dois

enantiômeros do composto 1 são oxidados de forma específica, entretanto com

diferente regiosseletividade (Esquema 1.2). Além disso, o produto de oxidação

não esperado (-)-3 foi produzido exclusivamente e em alto rendimento químico

quando a respectiva quiral (-)-1 foi utilizadacomo substrato.45

o Cbo ph40

O O OMe

"(CH2)
H",

Encelin Reguladorasdo crescimento Lactona isolada de
Fungicida de plantas Plakortis fita

):o --c5( "o

Cognac lactona Wine lactona Whisky lactona
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Esquema 1.2

(I1
° (J

",O
~ O ee > 98%

" CHMO ..,)= (-)-(155

R)-2

E cor 7' '

(+/-)-1 I OP10(pQR239) ~

+

ajo ee > 99%
(-)-(1R,5S)-3

A redução microbiana assimétrica de butenolidas substituídas46 e do grupo

cetona de y-cetoácidos ou de y-cetoésteres seguida de ciclizaçã047 também são

alternativas interessantes na síntese de y-butirolactonas enantiomericamente

enriquecidas. Neste sentido, a redução utilizando-se Saccharomyces cerevisiae é

a estratégia mais comum, pois frequentemente leva à produção das lactonas

derivadas em altos excessos enantioméricos47e (Esquema 1.3).

Esquema 1.3
O

R~C02H

4

Saccharomyces cerevisiae ..
13 -79%

R = CH3. C2Hs. n-C3H7
n-C4H7. n-C11 H23

í\,H

OÁOAR

(R)-5
(> 98% ee)

A resolução cinética enzimática de y-hidroxiésteres racêmicos,48 dos

respectivos álcoois precursores seguido de lactonizaçã049 ou mesmo a hidrólise

enantiosseletiva de lactonas racêmicas50 são estratégias também muito

empregadas na preparação de y-butirolactonas opticamente puras. Geralmente o

processo enzimático envolve reações de esterificação, transesterificação ou

hidrólise enantiosseletiva.51 Além disso, muitas vezes, o próprio sistema

enzimático promove a enantiolactonização in situ dos intermediários.52 Quandoos

excessos enantioméricos não atingem o valor esperado, uma possibilidade é o

uso de duas ou mais etapas enzimáticas na síntese. Esta é uma estratégia muito

interessante, pois normalmente leva ao enriquecimento enantiomérico dos
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produtos, como demonstrado na síntese enantiosseletiva do feromônio (R)-

japonilure (Esquema 1.4).53

OH

~C02CH3
n-CSH17

6

Esquema 1.4

~o
O .

Lipase PS,
i-PrhO

O

)( ~C02HO O

~C02CH3
n-CSH17 (R)-7, 94 % ee

Lipase OF .
fosfato (pH 7)

D., Lindlar/H2 /\ " /CSH17

O O II~ . oÁo/ ,,==-,
(R)-8,>99% eeCSH17 (R)-Japonilure

Embora as resoluções enzimáticas cinéticas sejam uma boa opção na

preparação de y-butirolactonas, este método falha ao permitir um rendimento

teórico máximo de 50% para a reação. Por outro lado, o tratamento de y-hidroxi-

diésteres com lipases fornece estes compostos em alto rendimento químico e

enantiomérico,já que o precursor é um composto pró-quiral e pode ser convertido

totalmente a um enantiômero dos produtos.54Além disso, a manipulação de

diferentes lipases pode levar à preparação preferencial tanto da (R) quanto da (8)

y-butirolactona(Esquema 1.5).

Esquema 1.5

OH
RO, /'... Á ~OR lipases .

Ir '"-/ "-'" I( conversão- 100%

O 9 O IR=,H,C2H?,benZil,1Isopropll

O~OR
O

10
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1.2. BIOCATÁLlSE NA PREPARAÇÃO DE AMBOS ENANTIÔMEROS DA

FENILSELENO-y-BUTIROLACTONA (12)

1.2.1. Justificativa, objetivos específicos e estratégia sintética

As reações de ciclização usando espécies eletrofílicas de selênio são uma

excelente opção na síntese de lactonas, sendo que a primeira aplicação de

haletos de fenilselenila em reações de lactonização interna foi descrita por

Petragnani e Moura Campos em 1959.55 Entretanto, um estudo sistemático desta

reação, envolvendo posterior remoção oxidativa e redutiva do grupo organoselênio

das lactonas formadas, foi publicada apenas 17 anos depois por Nicolau e

Lysenko.56Desde então, uma série de espécies eletrofílicas de selênio têm sido

empregadas em reações de lactonização, sendo que os reagentes mais

frequentemente empregados são o cloreto e o brometo de fenilseleníla (Esquema

1.6).

11

Esquema 1.6

PhSeCI

[

Ph. ~

]

~ s1- I' "\
~OH

70 - 95% . - nO

- o~sePh
12

~OH
O

Um recente avanço nesta área foi o desenvolvimento de uma variante

assimétrica para esta reação, através do uso de eletrófilos de selênio quirais.57

Não existem descritos na literatura, entretanto, estudos sobre a preparação de

lactonas quirais que descrevam a capacidade catalítica das enzimas em

substratos que contenham átomos de selênio. Sendo assim, o principal objetivo

desta parte do trabalho foi realizar a síntese das (R) e (S)-fenilseleno-y-

butirolactonas a partir de enantiolactonizações catalisadas por lipases dos

respectivos fenilseleno-hidroxiésteres. Desta forma planejou-se a realização de

uma triagem de enzimas que teve por objetivo determinar o melhor sistema

"lípase-solvente" para realizar esta transformação. A preparação do substrato 13

foi planejada através de duas rotas distintas: hidrólise da lactona
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racêmica 12 em meio básico seguida de esterificação e via abertura de epóxidos

com fenilselenolato de sódio (Esquema 1.7).

n Esquema 1.7
oAo~SePh

(+/-)-12 ~ O

- - ~ Phse~OR li~ases 11 .

bY ':;' 'OR r:;/ OH solvente~ oAo~sePh(+/-)-13 R=alquil, benzi!

PhSeNa 12

A possibilidade de realizar a hidrólise enantiosseletiva do composto (R,S)-

12 também é proposta, pois neste caso seria possível comparar a eficiência dos

dois métodos.

1.2.2. Resultados e discussão

1.2.2.1. Preparação do 4-hidroxi-5-fenilselanilpentanoato de propila (13a)

a) Rota 1

Pela rota 1 o composto 13 foi obtido em duas etapas reacionais, como

mostrado no esquema abaixo (Esquema 1.8).

Esquema 1.8

11

O
PhSeBr, NEt3,THF ~ KOH(aq ), reflu., 4h ~.. SePh'" PhS OP

-78 a -20 DC O O n-PrBr, DMF, ta, e r
75% 24h, 75% OH

12 (R,S)-13a

A reação do ácido 4-pentenóico (11) com brometo de fenilselenenila em

THF e trietilamina anidros levou a formação da 5-fenilseleniltetraidro-2-furanona

(12) em bom rendimento. Esta reação ocorre na presença ou não de bases tais
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como trietilamina, piridina ou K2C03.Porém, neste caso, o uso da trietilamina teve

por finalidade remover o HBr formado. A etapa inicial do fechamento do anel é

presumidamente a adição eletrofílica reversível do ion fenilselenônio à ligação

dupla por um mecanismo 5-exo, que é o favorecido. Visando a preparação do 4-

hidróxi-5-fenilselanilpentanoato de propila (13a), realizou-se a abertura da

fenilselenolactona 12 extrapolando-se um procedimento descrito por Mori e

colaborados58para y-butirolactonas. Inicialmente promoveu-se a hidrólise do anel

lactônico utilizando-se KOH, sendo que o íon carboxilato fomado foi esterificado

mediante adição de brometo de propila em DMF.

b) Rota 2

Na busca de preparar o composto 13a em melhor rendimento, testou-se

uma outra rota sintética que envolveu uma abertura de epóxido com

fenilselenolato de sódio como etapa chave. Através desta o composto 13a foi

obtido em 3 etapas reacionais também a partir do ácido 4-pentenóico (Esquema

1.9).

PhSeNa, -40 °c, 2 min.
57%

O

Phse~opr
OH

(R,S)-13a

o ácido pentenóico foi inicialmente transformado ao cloreto de ácido

correspondente pela reação com cloreto de tionila e em seguida esterificado com

n-propanol, levando ao composto 14 em bom rendimento. A reação de 14 com

ácido m-cloroperbenzóico em diclorometano levou a formação do epóxido 15.

Para a abertura do epóxido, o selenolato de sódio foi gerado in situ pela redução

de disseleneto de difenila com borohidreto de sódio em etanol seco.

Frequentemente observou-se a formação da lactona derivada juntamente com o

Esquema 1.9

O O O

OH
SOCI" 1h.

opr
MCPBA

opr..
n-PrOH, 1h CH2CI2,17h

11 76% 14 77% 15
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produto, o qual pôde ser facilmente separado através de cromatografia em coluna,

usando-se sílica neutralizada com trietilamina ou em placa preparativa. As

tentativas de separação usando alumina neutra como fase estacionária não

levaram a resultados satisfatórios. O monitoramento desta reação foi efetuado

através de cromatografia em camada delgada (CCD) ou por cromatografia liquida

de alta eficiência (HPLC), e observou-se que quando a reação foi desenvolvida a

temperatura ambiente, e em tempos superiores a dois minutos, o principal produto

formado foi a selenolactona 12. Posteriormente concluiu-se que a melhor condição

para a abertura do epóxido seria realizar a reação em temperaturas mais baixas,

em torno de -40 aC, sendo que nestas condições foi possível controlar formação

majoritária do fenilselenoester. Mesmo assim os rendimentos obtidos foram

considerados apenas razoáveis, variando entre 50 e 60 %.

1.2.2.2. Preparação do 4-hidroxi-5-fenilselanilpentanoato de metila e de

benzi Ia (13b e 13c)

Com o intuito de investigar a influência do tipo de grupo éster nas reações

enzimáticas, efetuou-se a preparação de dois compostos análogos ao composto

13a. Baseados nos rendimentos globais obtidos na preparação do composto 13a

(rota 1 = 56 %, rota 2 = 33 %) optou-se por utilizar a rota 1 na preparação dos

ésteres metílico 13b e benzílico 13c, através da reação do sal de potássio

intermediário com iodeto de metila e brometo de benzila, respectivamente. Desta

maneira ambos foram obtidos em bons rendimentos (Esquema 1.10).
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Esquema 1.10

O

12 KOH, refluxo. Phse~O-K+
DMF, 4h OH

Mel .
DMF, 24 h

76%

6
Br

I~.&

DMF, 24 h
73%

O

Phse~OMe
OH

(R,S)-13b

O

Phse~O/'---Ph
OH
(R,S)-13c

1.2.2.3. Resolução cinética enzimática dos fenilseleno-hidroxiesteres (13a-c)

o esquema 1.11 ilustra a etapa reacional onde foram empregadas enzimas

isoladas (hidrolases) para efetuar a enantiociclização dos fenilseleno-

hidroxiesteres 13a-c usando solventes orgânicos. Os estudos que levaram a

determinação da configuração absoluta dos centros estereogênicos serão
discutidos adiante.

Esquema 1.11
O

./" ./" Jl lipase. /\...H
PhSe- I' '-./ -OR solvente OÁ_7,,/SePh +

OH O
(+/-)-13 R=Me, Pr, Bn (R)-12

O

Phse~OR
OH
(S)-13

A escolha das lipases utilizadas foi baseada na consulta aos manuais dos

fornecedores de enzimas e a partir de dados da literatura especializada. É descrito

na literatura26que solventes mais polares tendem a modificar mais as estruturas

terciárias da enzimas, fato que impossibilita eleger determinado solvente como

"ideal" para cada reação ou enzima. Com o intuito de descobrir a influência desta

variável, cinco solventes diferentes foram testados: ciclohexano, hexano, éter

etílico, tolueno e t-butil-metil-éter. O uso de solventes anidros teve por finalidade

fixar a variável concentração de água no meio reacional, pois sabe-se que esta
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tem bastante importância neste tipo de reação, influenciando inclusive a estrutura

tridimensional da enzima.

Antes de realizar as reações enzimáticas, planejou-se uma forma de tratar

os dados provenientes do "screening" enzimático. Em 1982 C. J. Sih, utilizando as

bases descritas por Sharpless59 e Fajans,6O desenvolveu um parâmetro que

descreve a seletividade de uma reação enzimática.61 O parâmetro E, conhecido

como "Razão Enantiomerica" ou "Fator de Enantiosseletividade" descreve a

dependência da conversão (c) e o excesso enantiomérico do substrato (ees) ou do

produto (eep) em uma resolução cinética enzimática, como mostrado nas

equações abaixo.

Para o produto: Para o substrato:

In [1-c (1+ eep»
E= In [1-c(1-eep)]

In [1-c (1+ ees)]
E = In [1-c (1- ees)]

Paralelamente, essas duas equações podem ser combinadas, para gerar o

E da reação:

[eep (1 -ees)]
In (eep + ees)

E=
[eep (1+ ees)]

In
(eep + ees)

Para calcular o fator E nas reações tornou-se necessário determinar com

exatidão os valores de conversão. Como as reações foram monitoradas por

HPLC, a melhor forma encontrada para gerar resultados de conversão precisos foi

através do uso de uma curva de calibração.62A curva foi efetuada variando-se

concentrações conhecidas da fenilselenolactona 12 e utilizando-se bifenil como

padrão interno.

Com o intuito de encontrar o melhor sistema enzima/solvente que poderia

efetuar essa transformação, fixou-se a quantidade de substratolenzima em uma

mesma concentração, em igual temperatura e freqüência de agitação. Um dos

grandes problemas destas reações reside na etapa de isolamento dos produtos.

Com exceção da Novozyme 435, que é uma enzima imobilizada e pode ser



CAPíTULO 1 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 20

separada por uma filtração simples, as demais enzimas somente foram separadas

depois de várias filtrações, o que frequentemente acarretou perdas. O uso da

técnica de centrifugação foi então adaptada a esse procedimento e os resultados

foram muito satisfatórios. Os resultados estão apresentados na tabela 1.2.

Tabela 1.2 -Resolução cinética enzimática dos fenilseleno-hidroxiésteres 13a-c
Item1 Enzima:t R Solvente Tempo Conversão R-(-)-12 e

A mais eficiente combinação enzima/solvente foi determinada para o

sistema Novozyme 435 (Candida antarctica lipase imobilizada) em éter etílico

(Tabela 1.2, Item 6). Após 3 horas a 32°C observou-se uma conversão de 97 %,

entretanto, sem nenhum excesso enantiomérico. Em termos de

enantiosseletividade, a melhor combinação enzima/solvente foi observada para o

sistema PPL (lipase pancreática de porco)/éter etílico, onde a fenilselenolactona

12 foi gerada em 74 % de excesso enantiomérico partindo-se do substrato 13a

(Tabela 1.2, Item 3Além disso, algumas enzimas tais como a Pseudomonas ps.,

(h) (%) ee (%)

1 Pseudomonas ps. Propila Éter etílico 180 31 32 2.2

2 M. miehei Propila Éter etílico 14 47 43 3.6

3 P. pâncreas Propila Éter etílico 39 46 74 12

4 C. rugosa Propila Éter etílico 160 4 O -
5 C. antartica, f. B Propila Éter etílico 160 11 22 1.6

6 Novozyme 435 Propila Éter etílico 3 97 O -
7 P. pâncreas Propila Hexano 50 40 61 6.1

8 P. pâncreas Propila Tolueno 42 42 70 9.3

9 P. pâncreas Propila Ciclohexano 40 47 68 9.6

10 P. pâncreas Propila tBuME 40 50 64 8.6

11 P. pâncreas Metila Éter etílico 33 43 71 10

12 P. pâncreas Metila Ciclohexano 16 47 64 7.9

13 P. pâncreas Benzila Éter etílico 13 49 66 9.2

14 P. pâncreas Benzila Ciclohexano 14 50 64 8.6

15 P. pâncreas Benzila Hexano 15 43 64 7.8

lCondiçóes: 200 mg da enzima, 200 mg do substrato, 10 mL do solvente anidro, T =30 DC; :lFonte
das enzimas: Pseudomonas ps, C. Rugosa, C. antartica fração B, Novozyme 435, M. miehei
(Novozyme), P. pâncreas (Aldrich); :Valor de E calculadopara o produto.
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Candida rugosa e a Candida antarctica fração B apresentaram elevados tempos

de reação, gerando baixos excessos enantioméricos.

A avaliação do fator E na tabela 1.3 permitiu a elaboração de algumas

conclusões interessantes: Os maiores valores foram encontrados também para o

sistema PPUéter etílico e, por exemplo, observou-se que não existe muita

diferença entre os valores desta constante entre os diferentes substratos 13a, 13b

e 13c (Itens 3, 11 e 13). Sabe-se que o tamanho de um substrato ou do

substituinte pode ser decisivo durante a ação enzimática.26Isso ocorre porque a

presença de um grupo volumoso pode, por exemplo, impedir a aproximação

enzima-substrato de maneira favorável à formação do complexo intermediário

[ES]#,fundamental para que a ação catalítica ocorra de forma efetiva (Figura 1.6).

Figura 1.6- Possívelcomplexoenzima-substrato para o composto 13

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que não existe relação

significativa entre a ação das enzimas testadas e a presença dos grupos metila,

propila e benzila no composto 13.

1.2.2.4. Ciclização dos (S)-fenilseleno-hidroxiésteres (13a-c)

As tentativas de ciclização dos (S)-fenilseleno-hidroxiésteres13, obtidos na

resolução cinética, pelo uso de ácido p-toluenosulfônico catalitico geraram apenas

a lactona racêmica. Este resultado pode ser racionalizado considerando-se a

formação de um carbocátion de selênio estabilizado durante a reação,63conforme

ilustra o esquema 1.12.
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Esquema 1.12

O

PhSe~OR
OH

(8)-13

PTSA ..
o~sePh

(+/-)-12

O

PhSe~OR

OH

O

PhSe~OR ~
OH

O

PhSe~OR

V~

[Ph~~O~
H20

H+-
- H20

Tendo em vista a alta reatividade da Novozyme 435, que não discrimina os

isômeros de 13, optou-se por utilizar esta enzima para efetuar a ciclização de

todos os (S)-fenilseleno-hidroxiésteres enantioméricamente enriquecidos obtidos

durante a resolução cinética. Nessas condições, a (S)-fenilselenolactona 12 foi

obtida em bons rendimentos e com um excesso enantiomérico máximo de 64 %

(Esquema 1.13).

Esquema 1.13
O

Phse~opr
OH

(8)-13a, 64% ee

Novozyme435 n
Et2O,30°C ~ oAo~SePh

90%

(8)-12,64% ee

1.2.2.5. Determinação dos ee das (R) e (S)-fenilselenolactonas

Estudos anteriores realizados no laboratóri064 demonstraram que os

enantiômeros das selenolactonas não são facilmente separados através dos

métodos de separação enantioméricos tradicionais. O uso de colunas a., ~ e y-
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ciclodextrina (Supelco@) em cromatografia gasosa e HPLC com fase quiral

fenilmetil uréia65 não discriminaram os enantiômeros. O uso de agentes quirais de

deslocamento químico derivados de (+)-Eu(hfch (hexafluorcanforato de európio) e

análise por RMN 1H, bem por RMN 77Se usando-se outros agentes deslocamento

químico quirais como (1R, 2S, 5R)-mentol ou (1R)-(-)-10-ácido canforsulfônico,

que são frequentemente empregados, também não discriminaram os

enantiômeros. Com a aquisição de uma nova coluna de l3-ciclodextrina

(Crompack) novos estudos foram iniciados no sentido de separar os enantiômeros

da fenilselenolactona 12 através de cromatografia gasosa. Algumas variáveis, tal

como substituição do N2 por H2 como gás de arraste, entre outras, foram alvo de

investigações, entretanto os resultados se mostraram insatisfatórios.

Na tentativa de resolver o problema, optou-se por retirar o grupo fenilseleno

da molécula através de uma clivagem redutiva com n-Bu3SnH,66 que leva a

formação da y-valerolactona (16), um conhecido intermediário na síntese de

produtos naturais67 e muito usado em estudos biossintéticos (Esquema 1.14).68

Esquema 1.14

n * n-Bu3SnH, PhMe n *
A",~SePh . . . .- A",~O O Iniciador radlcalar O O

12 refluxo,2 h, 61% 16

*1,1. -azobis( cicloexanocarbonitrila)

A redução ocorre com ou sem o uso do iniciador radicalar, entretanto na

presença deste observou-se que o tempo de reação foi drasticamente reduzido.

Essa alternativa mostrou-se muito interessantepois durante a clivagem radicalaro

centro estereogênico não sofre racemização,69e a y-valerolactona pode ser

facilmente analisada em cromatografia gasosa de fase quiral. Na Figura 1.7 são

apresentados os cromatogramas obtidos para a y-valerolactona racêmica e

resolvidaenzimaticamente, no caso com 74 % de excesso enantiomérico.
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O~
(R,S)-16

O;:;X~
(S)-16

Figura 1.7 - Cromatogramas da y-valerolactona racêmica e enriquecida
enantiomericamente (74% de ee)

Embora a redução das selenolactonas 13 tenha permitido a determinação

de todos os excessos enantioméricos obtidos nas reações enzimaticas, outros

estudos foram efetuados no sentido de separarar os enantiômeros da

selenolactona em questão através de métodos cromatográficos. Dentre os vários

métodos de separação enantiomérica conhecidos, destaca-se a cromatografia

líquida de alta eficiência com fase estacionáriaquiral. Embora as tentativas iniciais

de separação do composto 12 não tenham apresentado os resultados esperados,

sabe-se que esta técnica permite a separação enantiomérica tanto analítica

quanto em escala preparativa de uma grande variedade de compostos quirais?O

Através de um projeto de colaboração que envolveu nosso grupo de pesquisa e o

grupo da professora Quezia B. Cass da Universidade Federal de São Carlos,

novas colunas quirais para HPLC foram disponibilizadas. Estudos utilizando-sede

uma coluna de tris-(3,5-dimetilfenilcarbamato), preparada por Cass e

colaboradores,71 finalmente permitiram a resolução dos enantiômeros

fenilselenolactona 12, como mostrado no cromatograma abaixo (Figura 1.8).
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Figura 1.8 -Resolução da fenilseleno-y-butirolactona 12 em HPLCde fase quiral

1.2.2.6. Determinação da configuração absoluta da fenilselenolactona (12)

Embora o objetivo inicial de determinar os excessos enantioméricos das

reações tenha sido alcançado, encontramos bastante dificuldade na purificaçãoda

y-valerolactona, sendo esta necessária para as subsequentes análises

polarimétricas que visavam à determinação da configuração absoluta das

selenolactonas.As dificuldades encontradas na remoção das espécies de estanho

formadas nestas reações radicalares são bem descritas na literatura,72sendo que

o principal problema decorre da necessidade frequente da utilização de excesso

do reagente de estanho, que sofre decomposição com o aquecimento gerando

vários subprodutos.73

Nas tentativas iniciais de purificação da y-valerolactona, foram utilizados os

procedimentos usuais, tais como cromatografia em coluna flash74e destilação.

Embora tenham sido testados diferentes sistemas de solventes e vários

gradientes, não foi possível a separação cromatográfica do produto. Na literatura

alguns autores sugerem que se percole inicialmente hexano ou pentano para

separar as espécies de estanho; entretanto, neste caso, as impurezas
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mantiveram-se com o produto. A destilação é um método muito utilizado na

purificação desta lactona, mas mesmo sendo muito volátil, este método mostrou-

se ineficiente. A adição de KF em etanol com o objetivo de gerar-se espécies

fluoradas de estanho poderiam facilitar a retirada dos contaminantes, entretanto

esse método também não apresentou bons resultados.

Outro método testado foi a extração ácido-base do composto. A lactona foi

inicialmente hidrolisada em meio básico e em seguida a fase aquosa foi extraída

várias vezes com hexano. Posteriormente a fase aquosa foi acidificada e a lactona

extraída livre de impurezas em éter etílico, entretanto em baixo rendimento (33%).

A metodologia mais eficiente foi a extração das impurezas usando um sistema

bifásico de solventes orgânicos, no caso, acetonitrila e hexano.75 Após sucessivas

lavagens com hexano observou-se o produto livre de impurezas dissolvido em

acetonitrila que foi, em seguida, isolado em 61% de rendimento.

Embora o objetivo de purificar a y-valerolactona tenha sido alcançado, cabe

registrar que a literatura apresenta várias outras possíveis soluções para resolver

este tipo de problema e que neste trabalho não foram testadas, como por

exemplo, o uso de quantidades catalíticas de hidreto de trialquil estanho ou de seu

precursor em conjunto com quantidades estequiométricas de outro hidreto (por

exemplo NaBH4),76 aplicação de estananas mOdificadas,77 sólido-suportadas,78

entre outras.

Nas medidas polarimétricas observou-se [a] 020 = -26,7 para a y-

valerolactona com 74% de ee. De acordo com a Iiteratura,79 o valor [a]020 = -29.6

foi observado para a (S)-y-valerolactona 16 enantiomericamente pura. Como

existe uma alteração na prioridade dos grupos quando comparamos com a

fenilselenolactona 12, é possiver concluir que a enantiolactonização com PPL gera

a (R)-fenilseleno-y-butirolactona, enquanto a ciclização mediada por Novozyme

435 fornece o enantiômero de configuração (S).
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1.2.2.7. Hidrólise enantiosseletiva de fenilselenolactonas

a) Usando Enzimas Isoladas

Como comentado anteriormente, sabe-se que lipases são capazes de

promover hidrólises de forma estereoespecífica, sendo que essa estratégia

também vem sendo aplicada na síntese de lactonas quirais. Algumas leis

empíricas sobre a enantiosseletividade enzimática, baseadas em características

comuns dos substratos que apresentaram bons resultados, vem sendo

propostas.80 Por exemplo, a velocidade de hidrólise de ésteres de álcoois

secundários quirais, por uma variedade de lipases e esterases, ocorre mais

rapidamente quando o enantiômero do álcool secundário possui um grupo grande

ligado a sua direita e um médio a sua esquerda (Figura 1.9).

HO -H

8S( Grande

Figura 1.9- Representação de uma lei empírica sobre a velocidade de reação
enzimática com álcoois secundários

Um exemplo da aplicação desta regra é apresentado no esquema 1.15.

Neste caso, a hidrólise de uma mistura racêmica de pentanoato de mentila levou

ao (1R, 2S, 5R)-mentol em altos excessosenantioméricos.81

Esquema 1.15
o o

~o o~

;)",l +)"Q
Hidrolases..

OH o
~..,\l )

O~

N + "Q
(1R,2S,5R) (1S,2R,5S) (1R,2S,5R) (1S,2R,5S)

Na tentativa de obter-se melhores excessos enantioméricos para as

fenilselenolactonas através de métodos biocatalíticos, decidiu-se investigar a
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hidrólise enzimática do substrato racêmico 12, como mostrado no esquema abaixo

(Esquema 1.16).

Esquema 1.16

o~sePh

12

Lipase a

Solução tampão

O

PhSe~OH + O~SePh
OH O

17 12

Quando se pretende realizar um estudo como este, a seleção das enzimas

a serem utilizadas é usualmente feita através de reações em pequena escala,

seguidas de extração dos produtos e de análises cromatográficas e

espectroscópicas. Essas operações tornam o trabalho difícil, sendo exatamente o

que foi feito na primeira parte deste trabalho, durante a preparação

estereosseletiva da (8)- e (R)-fenilselenolactona 12. O problema pode ser maior

quando se pretende utilizar hidrolases, onde cerca de 100 tipos diferentes de

enzimas são disponíveis comercialmente.

Antes de saber se uma enzima é estereosseletiva frente a um substrato é

necessário determinar se esta é, pelo menos, capaz de catalisar uma

transformação química no substrato. A necessidadede uma metodologiaque leva-

se a essas respostas de maneira rápida levou ao desenvolvimento de métodos de

triagem baseados em ensaios colorimétricos.82 Dessa forma, foi realizado

uma triagem colorimétrica em microplacas para verificar qual das enzimas poderia

promover a hidrólise da fenilselenolactona 12. Para tal, foram utilizadas tanto as

lipases quanto as esterases disponíveis no laboratório (Tabela 1.3).
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Tabela 1.3 - Enzimas utilizadas no screening colorimétrico da fenilselenolactona.

A metodologia empregada nesta triagem baseou-se na mudança de

coloração do indicador azul de bromotimol presente no meio reacional, devido a

formação do ácido carboxílico 17 (Esquema 1.16). Uma das grandes vantagens

desta técnica reside na economia dos substratos. Para as reações com todas as

13 enzimas apresentadas na tabela 1.3 foi necessário apenas 20 mg da

fenilselenolactona. As reações foram sempre efetuadas em duplicata, na presença

de um controle, onde foram misturados apenas a enzima e o indicador já que a

própria enzima pode, em alguns casos, promover a alteração da coloração. Neste

caso os resultados são descartados. Na figura 1.10 estão apresentados os

resultados obtidos na triagem, após 48 horas de repouso em estufa a 40 oCo

Enzimas I Fonte Enzimas I Fonte

E1 Lipase PS (Amano) E8 Chirazyme L-7 (Novozyme)

E2 Chirazyme E-1 (Novozyme) E9 Chirazyme L-8 (Novozyme)

E3 Chirazyme E-2 (Novozyme) E10 Chirazyme L-5 (Novozyme)

E4 Esterase- pig liver (Aldrich) E11 Chirazyme L-6 (Novozyme)

E5 Lípase Pseudomonas f (Aldrich) E12 Lipase Cândida rugosa ( Aldrich)

E6 Chirazyme L-2 (Novozyme) E13 PPL ( Aldrich).

E7 Chirazyme L-3 (Novozyme)
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Figura 1.10- Triagem colorimétrica de hidrólise da fenilselenolactona 12

Foi observada mudança de coloração para o amarelo nos poços relativos

às enzimas E2, E3, no caso as esterases Chirazyme E1 e E2; ligeiramente

amarelo para E5 e E11, que se referem às lípases da Pseudomonas fIuorescense

Pseudonomonas sp. O próximo objetivo deste trabalho será determinar se as

enzimas que promoveram a hidrólise da fenilselenolactona 12 o fizeram de

maneira enantiosseletiva. Novos avanços nesta área têm apontado para a

possibilidade de se determinar a configuração absoluta de substratos a partir de

métodos colorimétricos.82Essas novas tecnologias, embora ainda com tímida

aplicação, vêm ganhando importânciacrescente no campo da biocatálise.

b) Usando bactérias

Paralelamente aos estudos de hidrólise com enzimas isoladas, foram

efetuados também testes preliminares onde se usaram bactérias nas

transformações do substrato 12. Esse trabalho, efetuado no Instituto de Biologia

da Universidade de São Paulo (USP), foi um dos diversos esforços que tiveram

por objetivo instalar o uso de culturas de bactérias em transformações químicas no

laboratório de Química Fina e Biocatálise da USP. Atualmente, o grupo domina as

diversas técnicas de manipulação tanto de fungos quanto de bactérias, e estes
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vêm sendo aplicados com sucesso na síntese enantiosseletiva de vários

intermediários sintéticos.

As reações preliminares dei hidrólise da fenilselenolactona 12 foram

realizadas com as seguintes bactérias: Pseudomonas fluorences ATCC 13305 e

Acinetobacter sp 69V. A metodologia consistiu no crescimento de uma colônia da

bactéria em um meio de Triptona de Soja, que é rico em nutrientes. Em seguida foi

efetuado o crescimento da bactéria na presença de um meio de cultura deficiente

em carbono e estudou-se a indução na produção de lactonases através da

exposição destas a fenilselenolactona 12. Depois, as bactérias foram testadas na

hidrólise da fenilselenolactona em meio tamponado. As reações foram

monitoradas por HPLC e os resultados indicaram que a reação de hidrólise com

Acinetobacter sp 69V consumiu cerca de 70% do substrato após um período de 48

horas de reação. No caso da Pseudomonas fluorences, a indução não foi

observada, sendo que as análises indicaram apenas a presença do material de

partida. Embora os excessos enantioméricos dos produtos obtidos não tenham

sido determinados, têm-se a perspectiva de utilização dos resultados obtidos em

estudos futuros.
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1.3. SíNTESE ENANTIOSSELETIV A DA (R)-y-JASMOLACTONA

1.3.1. Justificativa, objetivos específicos e estratégia sintética

Como já comentado na introdução desta tese, o esqueleto y-butirolactônico

está presente num grande número de produtos naturais biologicamente ativos.

Entre os compostos que possuem o esqueleto y-butirolactônico em sua estrutura

encontra-se a y-jasmolactona (2-7-decen-4-0Iida) (21), muito conhecida na

perfumaria, juntamente com a jasmona e o meti! jasmonato, como um dos

principais responsáveis pelo odor observado no óleo essencial das flores de

jasmim. Ainda, a y-jasmolactona é encontrada em proporção de 0,0001 % em

peso no óleo essencial de Mentha piperita L.,83 um dos principais agentes

aromatizantes comerciais dos EUA. Em uma patente de aplicação, as

propriedades organolépticas da y-jasmolactonaforam descritas como frutal, floral,

verde, cremosa e doce estando associada ao aroma de pêssegos e frutas

tropicais.84 Sendo assim, este composto encontra vasta aplicação como

aromatizante, pois pode intensificar o odor de frutas em alimentos e bebidas.85

Em sua forma racêmica, a y-jasmolactona pode ser preparada através de

vários métodos descritos na literatura,86 muitos dos quais protegidos por

patentes.8?Entretanto, as propostas de síntese enantiosseletiva deste composto

são bem mais limitadas. Recentemente Comasseto e Missi088descreveram uma

síntese enantiosseletiva da (S)-y-jasmolactona,que foi obtida em 87% de excesso

enantiomérico, através de uma enantiolactonização catalisada por enzimas na

etapa chave (Esquema 1.17).
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Esquema 1.17

1\ 1.Pd/C10%,H2'
PPL, Et,O, Á_/-'I ~ OBn 1atm, 3 h, 95 %

~ o o I l"24 h, 30 °C 2. BMS, THF, ta, 2h, 9000
74 % O 3. PCC, ta, 2 h, 90 %

(R)-19, 87 % ee

J:J",,~H
O O I1

(8)-20 O

C3H7PPh3Br J:J
LiHMDS, THF, ooc. O O "'/~

55 % (8)-21, Z:E = 85:15
87 % ee

Uma patente internacional89relataque o aroma da (R)-(+)-y-Jasmolactonaé

mais intenso e sua nota floral é mais doce que aquela conferida pelo seu antípoda

(-)-(S)-21. A mesma patente estabelece que, como regra geral, o aramos dos

enantiômeros (+) de todas as y-Iactonas investigadas naquela patente são mais

íntensos e exibem uma nota floral doce mais forte do que seus antípodas (-).

Ainda neste trabalho, a síntese da (R)-y-jasmolactona,que já havia sido produzida

em baixo rendimento a partir do ácido Iinoléico,90foi efetuada através de uma

resolução cinética enzimática de seu racemato (RIS), com um modesto

rendimento de 28 %, e um excesso enantioméricomáximo de 60 %.

Devido a este fato, planejou-se a síntese da (R)-y-jasmolactonautilizando-

se o mesmo intermediário quiral usado na preparação de (S)-21, na expectativade

obter resultados melhores que os descritos na literatura. A estratégia sintética

planejada previu a preparação do lactol (R)-22 e uma inversão de configuração

durante a reação de Wittig, como mostradono esquema 1.18.
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Esquema 1.18

O~ ~PPh3
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O o O(R)-19

(R)-21

1.3.2. Resultados e discussão

1.3.2.1. Preparação do 4-hidroxieptanoato de dibenzila 18

Os estudos iniciais envolveram a preparação do substrato 18, o qual foi

obtido a partir do ácido 4-cetopimélico (23) utilizando-se os procedimentos

originaisdescritos por Comasseto e Missio,88como mostrado no esquema 1.19.

Esquema 1.19
O

HO~OH
O 23 O

O

CS?CO~, MeOH,.. BnO~ /'... Jl /"' -OBn

DMF, BnBr, 17h Ir"'-' "'-' I(
84 % O 24 O

NaBH4. Et?O-MeOH (4:1)...
30°C, 2h

95%

OH

BnO~OBn
O 18 O

Foi possível reproduzir com sucesso os rendimentos de ambas as reações.

Alternativamente, os ésteres do ácido 4-cetopimélico podem ser produzidos a
partir do furfural.91
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1.3.2.2. Preparação do (R)-3-(5-oxotetraidro-2-furanil)-propanoato de benzila

(19)

Nos estudos visando a enantiolactonização enzimática do hidroxidiester18,

novamente se optou por utilizar as condições usadas por Comasseto e Missio

durante a sintese da (S)-y-jasmolactona. O substrato foi dissolvido em éter seco e

agitado na presença de PPL, levando à formação da lactona (R)-(-)-19.

Inicialmente, dados provenientes da literatura,55,92baseados em análises

polarimétricas, levaram Gutman e colaboradores atribuira configuração (S) para o

composto (-)-19. De acordo com as normas de nomenclatura,93 entretanto, o

composto (-)-19 possui a configuração (R). Além disso, observou-se que a reação

enzimática é concluída em apenas 12 h, e que leva ao produto quiral com 92 % de

excesso enantiomérico (Esquema 1.20).

Esquema 1.20
OH

BnO~OBn
O O

18

PPl, Et,O,. oD",,~OBn
12 h 30°C O 11

74% O
(R)-19, 92% ee

Embora os mecanismos de enantiociclização enzimática de hidroxi-

diésteres como 18 não sejam totalmente esclarecidos, supõe-se que os sítios

ativos da enzima coordenem-se com os grupamentos funcionais do substrato e

promovam enantiosseletivamente a hidrólise de apenas um dos grupos éster ao

ácido derivado. Após a dessimetrização o composto quiral é ciclizado, levando a

lactona opticamente enriquecida (Figura 1.11).
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Figura 1.11 - Possível complexo formado entre a enzima PPL e o substrato 18

Todas tentativas de determinação do excesso enantiomérico utilizando-se

cromatografia gasosa de fase quiral fracassaram. Entretanto, o uso da técnica de

HPLC quiral usando-se uma coluna de tris [(S)-1-feniletilcarbamato] amilose

possibilitoua resolução dos enantiômeros do composto 19.

1.3.2.3. Preparação do (R)-3-(5-hidroxi-tetraidro-2-furanil)-propanoato de

benzila (22)

Nesta etapa do trabalho investigou-se a possibilidade de efetuar-se a

redução da lactona 19 ao lactol correspondente.Está descrito na literatura94que a

redução de ésteres e lactonas para aldeídos, na prática, é uma reação muito difícil

de ser realizada, principalmente quando o éster é alifático. Neste caso, ° problema

residiu no fato de que seria necessário promover uma redução seletiva de um

éster cíclico (lactona) na presença do éster benzílico.

Para efetuar essa reação de forma controlada, seguiu-se um procedimento

descrito por Yoshikoshi e colaboradores,95e efetuou-se a reação em THF a -78

oCoNestas condições o lactol (R)-22 foi obtido, como mostrado no esquema 1.21.

Esquema 1.21

D",,~OBn
O O II

O
(R)-19,92%ee

DIBAl-H, THF~

-78°C,3h
30 - 71%

-D",,~OBn
HO O 11

O
(R)-22, 92% ee
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Embora o composto desejado tenha sido obtido, os rendimentos foram

inicialmente muito baixos (na ordem de 30 %). As reações foram normalmente

controladas por cromatografia em camada delgada, sendo que o consumo total do

material de partida foi usualmente observado após 3 horas, com conseqüente

formação de apenas um novo produto. Desta forma, concluiu-se que os baixos

rendimentos poderiam estar relacionadosà etapa de extração do produto. Quando

o meio reacional foi tratado com H20 ou mesmo com solução saturada de NH4CI

observou-se a formação de uma emulsão que era difícil de ser desfeita. A

formação desta emulsão é característica na etapa de isolamento de reações com

hidretos de alumínio e leva a redução nos rendimentos devido ao fato de reter

parte do produto. A opção encontrada para resolver o problema foi tratar a mistura

reacional com uma solução do sal de Rochelle, nome com que é conhecido o

tartarato de sódio e potássio. Esse composto provavelmentecompete com o lactol

pela ligação com o alumínio. O procedimento ideal foi, ao final da reação, diluir a

mistura reacional com acetato de etila e em seguida adicionar uma solução

saturada do sal de Rochelle. Após a adição deste sal, a solução foi mantida sob

forte agitação até que as fases aquosa e orgânica estivessem perfeitamente

separadas. Algumas vezes foram necessárias 4 horas de agitação. O uso dessa

solução na extração elevou o rendimento da reação para 71 %, sendo que o

produto foi purificado em coluna cromatográfica.

Verificou-se que o composto (R)-22 é relativamente instável, sendo que não

foi possível alcançar valores aceitáveis nas análises elementares (CHN). Como

este existe em um equilíbrio entre o hemiacetale o correspondente aldeído, traços

de ácido, ou mesmo o calor facilitam a decomposição do lactol através da

formação do composto (S)-20, como mostrado no esquema 1.22.
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Esquema 1.22
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Devido à sua baixa estabilidade, o lactol (R)-22 não pôde ser armazenado

por longos períodos, sendo usualmente preparado e purificado logo antes de sua

utilização na próxima etapa sintética.

1.3.2.4. Síntese da (R)-y-jasmolactona

Com o intuito de concluir a síntese da (R)-y-Jasmolactona planejou-se a

execução de uma reação de Wittig com propilidenotrifenilfosforana.A reação de

Wittig é quimiosseletiva, regioespecífica e encontra aplicações tanto em

laboratório de pesquisas quanto em processos industriais.96Esta pode também

ser estereosseletiva, onde a ilida reage com o aldeído para gerar apenas um

isômero predominante (Z) ou (E).

Na literatura já é bem estabelecido que a estereosseletividadeda olefinação

de Wittig é influenciada pela natureza do sal de fosfônio, do aldeído, da base, do

solvente, da concentração e da presença de cátions. Especificamente, na

presente reação, onde o sal de fosfônio 25 e o lactol 22 são alifáticos, a ilida

formada não é estabilizada e o intemediário syn-oxofosfetano leva ao composto

com configuração predominante (Z). No primeiro teste utilizou-se n-BuLi para

gerar a propilidenotrifenilfosforana, que apresentou uma intensa coloração

avermelhada. Após a adição do lactol (R)-22, a (R)-y-jasmolactona foi obtida em

55 % de rendimento, como mostrado no esquema 1.23.
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Como observado foram utilizados2 equivalentes da ilida para 1 equivalente

do lactol. O primeiro equivalente da fosforana provavelmente promove a abertura

do anel lactônico através da abstração do H do lactol, levando ao aldeído

intermediário. Em seguida o segundo equivalente da propilidenotrifenilfosforana

reage com o aldeído gerando a olefina. O alcóxido formado no carbono C-4 ataca

o éster benzílico promovendo uma transestereficaçãoque leva à formação do anel

lactônico do composto (R)-21, como mostrado no esquema 1.24.

[

r-\#H OBn

O~ g2A

Esquema 1.24

/\ AH ~PPh3

HOÁOÁ/~OBn ..
O

~PPh3 .
]

n."H
oAo~
(R)-y-jasmolactona, 92 % ee

Com base num procedimento descrito por Tumlinson,97 sílica gel foi dopada

com nitrato de prata e os isômeros (E) e (Z) foram separados em coluna

cromatográfica. O composto 21 foi caracterizado principalmente por RMN 1H, onde

se observou um duplo duplo duplo dubleto em õ 4,50 ppm, com as seguintes

constantes de acoplamento: J = 8,12; 7,76; 6,65 e 5,17 Hz, referentes ao

hidrogênio carbinólico da y-jasmolactona. Ainda no espectro de RMN 1H,

observaram-se dois duplo triplo tripletos, um em õ 5,31 e outro em õ 5,43 ppm com

as seguintes constantes de acoplamento: J = 10,75; 7,29 e 1,54 Hz, atribuídos aos

hidrogênios olefínicos, e que caracterizaram a geometria (Z) da dupla ligação do

produto majoritário (Figura 1.12).
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Figura 1.12 - Expansão do espectro de RMN 1Hda (R)-y-jasmolactona 21

Embora o produto desejado tenha sido obtido, optou-se por estudar uma

metodologiaque pudesse gerar a (R)-y-jasmolactonaem melhores rendimentose,

principalmente, com maior controle na estereoquimica da dupla ligação. Neste

contexto, bases derivadas de hexametildisilazanadestacam-se por normalmente

apresentar bons rendimentos e alta estereosseletividade neste tipo de reação.98

Entretanto, esta estratégia havia sido utilizada anteriormente no laboratório na

síntese da (S)-y-jasmolactona,88levando a rendimentos muito parecidos aos

observados utilizando-se n-BuLi, embora com um controle estereoquímico melhor

(E:Z = 90:10).

Está descrito na literatura que o uso de solventes polares apróticos podem

aumentar a estereosseletividade das reações de olefinação de Wittig.99 Neste

sentido promoveu-se a formação da propilidenotrifenilfosforana utilizando-se

DMSO-Na+como base. A reação foi efetuada à temperatura ambiente levando a

(R)-y-jasmolactona em 82 % de rendimento, e com um maior controle da

geometria da dupla ligação (Esquema 1.25).
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o excesso enantiomérico da (R)-y-Jasmolactona(92%) foi determinado por

cromatografia gasosa em fase quiral usando-se uma coluna CHIRASIL-DEX

(CROMPACK)(Figura 1.13).
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Figura 1.13 - Cromatograma em fase quiral da (R)-y-jasmolactona 21

Nas análises polarimétricas a rotação específica do composto (R)-21 foi de

+39,07, cujo desvio da luz polarizada foi diferente àquela anteriormente obtida

para o seu enantiômero (S)-21, que foi de -22,35.88Esse resultado levou-nos a

atribuir a configuração (R) ao centro estereogênicodo y-jasmolactonaobtida.
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1.4. SíNTESE ENANTIOSSELETIVA DA (S)-y-JASMOLACTONA

1.4.1. Justificativa, objetivos específicos e estratégia sintética

Embora a comparação dos dados polarimétricos tenha confirmado a síntese

da y-jasmolactona de configuração (R), observou-se que os valores de rotação

específica entre os dois enantiômeros eram bastante discrepantes. Na busca por

dados na literatura, foram encontrados valores coerentes para o observado na (R)-

y-jasmolactona. Com o objetivo de confirmar a veracidade destas informações

decidiu-se repetir a síntese do composto (S)-21. Para tal, partindo-se do composto

(R)-19, optou-se por reproduzir a rota original publicada por Comasseto e Missio

na preparação do aldeído quiral (S)-20. Além do fato de que a (S)-y-jasmolactona

poderia ser obtida em um maior excesso enantiomérico que o valor anteriormente

publicado, esta seria também uma boa oportunidade para aplicar-se o sistema

DM80/NaH na reação de Wittig final, no qual tanto o controle da geometria da

dupla ligação, como o rendimento químico final, poderiam ser otimizados.

1.4.2. Resultados e discussão

1.4.2.1 Preparação do (S)-3-(5-oxotetraidro-2-furanil)-propanal (20)

Partindo-se do éster benzílico (R)-19, inicialmente efetuou-se a síntese do

aldeído quiral (8)-20 em três etapas reacionais, conforme mostrado no esquema

1.26.



CAPíTULO1 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 43

Esquema 1.26
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A rota partiu de uma reação de hidrogenólise,100que é um procedimento

muito comum para desproteção de ésteres benzílicos. Na redução

quimiosseletiva do ácido carboxílico (S)-26 ao álcool correspondente utilizou-seo

complexo borana-dimetilsulfeto em THF.101Experimentalmente,constatou-se que

a utilização do complexo BH3.SMe2em concentrações de 1 ou 2 mol/L leva à

formação de muitos subprodutos, o mesmo não acontecendo quando se utiliza

concentrações superiores a 5 moI/L. Desta forma, usando-se o complexo

BH3.SMe210 mol/L à temperatura ambiente e em duas horas de reação, obteve-

se o álcool (S)-27 em bom rendimento e com alta pureza. A oxidação deste

intermediário usando-se o complexo Piridina-Cloro-Cromato (PCC) em CH2Cb

levou à formação do aldeído desejado, também em alto rendimento (Esquema

1.26).

1.4.2.2. Síntese da (S)-y-jasmolactona

A reação de Wittig visando à síntese da (S)-y-jasmolactonafoi realizada nas

mesmas condições em que se efetuou a síntese do isômero (R), entretanto,

preparou-se apenas um equivalente da ilida (Esquema 1.27).

Pd/C 10%, H2
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95% O 92 %
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91 % O
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82 % (5)-21
Z:E = 89:11

Desta forma a (S)-y-Jasmolactona foi obtida em bom rendimento e na

mesma proporção E:Z observada para o enantiômero (R), demonstrando que esta

estratégia levou a melhores resultados quando comparados com o valores

inicialmente reportados.88 Como partiu-se do mesmo precursor quiral utilizado na

síntese do isômero (R), chegou-se ao produto final desta rota com 92 % de

excesso enantiomérico, que é um valor 5% superior ao originalmente publicado

(Figura 1.14).

'''''''''S''''.OO'""""""",'.H(, "°,""",",""".'" "" "...,"" ",~..'-' '" "'..,-,

.,

.
lL,-

--,.- --.,-

Figura 1.14- Cromatograma em fase quiral da (S)-y-jasmolactona 21

Como esperado, as análises polarimétricas do composto (S)-21 indicaram

um valor diferente do publicado. O valor determinado foi - 39,63, estando de

acordo com o valor observado para o enantiômero (R), (+ 39,07). Felizmente,esse

pequenoerro foi reparado.102
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1.5. SíNTESE ENANTIOSSELETIVA DA (R) E DA (S)-(Z)-7,15-HEXADECADIEN-

4-0LlDA (28), FEROMÔNIO SEXUAL DA YELLOWISH ELONGA TE CHAFER,

Heptophilla picea

1.5.1. Justificativa, objetivos específicos e estratégia sintética

Por definição, feromônios são substâncias que são secretadas por um

indivíduo para o exterior e recebidas por um segundo indivíduo, da mesma

espécie, sendo que esta provoca uma reação específica ou um processo de

desenvolvimento fisiológico definido.103 Em resumo, feromônios são moléculas

que agem na comunicação dos indivíduos de uma mesma espécie para provocar

respostas comportamentais, sendo que podem ser de alarme, agregação,

alimentação entre outroS.103

Entre as diversas classes de feromônios, destacam-se os feromônios

sexuais, que são substâncias emitidas pelo indivíduo (macho ou fêmea) de uma

espécie em particular para atrair o companheiro do sexo oposto, visando o

acasalamento.104 É conhecido que os insetos são os maiores competidores por

alimentos produzidos pelo homem, e uma das maneiras de se combater ou

mesmo monitorar a atividade destes é através do uso de feromônios. Neste

sentido, a quiralidade de uma substância pode ser determinante. Sabe-se que em

alguns casos, apenas 1% do enantiômero oposto ao biologicamente ativo pode

reduzir drasticamente sua atividade biológica.105

Em 1996, Leal e colaboradores 106isolaram e identificaram a (4R,7Z)-7,15-

hexadecadien-4-0Iida (28) como o feromônio sexual produzido pelas fêmeas da

Yellowish Elongate Chafer (Heptophy/a picea), que é uma peste da agricultura e

causa perdas na produção de chás e flores no Japão (Figura 1.15).

o
(R)-28

Figura 1.15 - Feromônio sexual de Yellowish Elongate Chafer, Heptophy/a picea.
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Com o intuito de se confirmar a estrutura deste feromônio, o composto 28

foi sintetizado por Kuwahara e colaboradores 107 em 14 etapas reacionais partindo-

se do ácido L-málico, sendo que o composto apresentou dados espectroscópicos

idênticos aos do produto natural. Adicionalmente, Mori e Nakayama prepararam

ambos os enantiômeros desta lactona através da resolução enzimática da mistura

racêmica de 28. Embora tenham obtido sucesso, pois os produtos foram obtidos

em altos excessos enantioméricos (-95% ee), foi necessário o uso de diferentes

tipos de enzimas além de mais do que uma etapa enzimática.58

Visando ampliar a metodologia que promoveu a síntese da (R) e da (S)-y-

jasmolactona a outras y-butirolactonas bioativas, a síntese de ambos os

enantiômeros da (2)-7,15-hexadecadien-4-0Iida foi proposta, como mostrado no

esquema retrossintético abaixo (Esquema 1.28).

Esquema 1.28

o

D""/'"'-CHO +O O

(S)-20

(S) ou (R)-28

D ~ e
~PPh3X

36 X =1, 37 X =Br

ou

D""/'"'-C02BnHO o

D
~X

34 X =1,35 X =Br

(R)-22

D OH~
~ 33

D
~MgBr + Br~OH

30 32

Através desta rota seria possível aproveitar os mesmos intermediários

sintéticos (R)-20 e (S)-22 utilizados na síntese da (R) e da (S)-y-jasmolactona,
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respectivamente. Desta forma, os estudos iniciais foram realizados no sentido de

preparar o sal de fosfônio 36.

1.5.2. Resultados e discussão

1.5.2.1. Preparação do brometo de alil magnésio (30)

É conhecido na literatura que os reagentes de Grignard alílicos não são

facilmente preparados.10B De fato, existem conflitos na literatura com respeito às

condições ideais de preparação destes reagentes. Essas discussões residem na

tentativa de evitar a reação do reagente de Grignard, durante sua formação, com o

próprio haleto de origem. Esse acoplamento, conhecido como acoplamento de

Wurlz, muitas vezes acaba levando a uma drástica diminuição na concentração

final do produto.

Nas primeiras tentativas utilizou-se um procedimento descrito por Lipshutz e

colaboradores,109 em que inicialmente parte do brometo de alila é adicionado

sobre excesso de Magnésio em THF a O oCoA seguir, a temperatura é reduzida a

-15°C e o brometo de alila residual é adicionado gota a gota, durante 2 horas.

Nestas condições, o brometo de alil magnésio foi obtido em uma concentração de

0,26 moi/L. Na busca por um método mais eficiente, seguiu-se a metodologia

descrita por Chudd e colaboradores,110 onde a adição do brometo é efetuada no

período de 8 horas. A reação foi efetuada em éter etílico e gerou o reagente de

Grignard em boa concentração (Esquema 1.29).

~Br
29

Esquema 1.29

Mg, Et2O, oOC,8h
O,90-1mol/l .. ~MgBr

30

O reagente 30 foi mantido refrigerado e mostrou boa estabilidade. Após

dois meses armazenado, este não mostrou variação significativa em sua

concentração.
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1.5.2.2. Preparação do 6-bromo-1-hexanol (32)

Embora esse composto seja comercial, optou-se por realizar sua

preparação no laboratório partindo-se do 1,6-hexanodiol, como mostrado no

esquema 1.30.

HO~OH
31

Esquema 1.30

HBr (48%)
Dean-Stark ..

Tolueno, 12 h
82%

HO~Br
32

o produto foi obtido em bom rendimento, sendo que pouco produto de

dibromação foi observado. O composto 32 foi purificado através de destilação sob

pressão reduzida.

1.5.2.3. Preparação do iodeto de trifenil-(8-nonenil)-fosfônio (36)

O sal de fosfônio 36 foi preparado em quatro etapas reacionais partindo-se

do 6-bromo-hexanol 32, como mostrado no esquema 1.31.

Esquema 1.31

~MgBr

32 30. ..
LI2CuCI4 (cat),
O°C - ta, 18 h

83%

~OH TsCI, Py
33 O°C - ta, 3 h" ~OTs96% 38

I~KI. Acetona .. ~

Rdum ~81%

Ph3P, CH3CN G1 e
refluxo .. ~PPh31

86 % 36

Inicialmente o 6-bromo-1-hexanol 32 foi tratado com 2.1 equivalentes do

brometo de alil magnésio 30 na presença de tetraclorocuprato de Iíti0111em THF.

Após alguns ajustes nas condições reacionais, o 8-nonenol foi obtido em bom



CAPíTULO 1 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 49

rendimento. Nesta reação o tetraclorocuprato de lítio promove a formação do

cuprato alílico, sendo que é esta a espécie que promove o deslocamento do

haleto. Quando se utilizaram dois equivalentes do reagente de Grignard

economizou-se uma etapa de proteção e outra de desproteção do grupo álcool do

6-bromo-hexanol. O 8-nonenol foi tosilado e então reagido com iodeto de

potássio, levando ao 9-iodo-1-noneno (34) em bom rendimento. O sal de fosfônio

derivado foi obtido através do refluxo do iodeto 34 em acetonitrila na presença de

excesso de trifenilfosfina,112 conforme mostrado no (Esquema 1.31). O sal de

fosfônio 36 foi purificado através de cromatografia flash utilizando-se 20 % de

metanol em acetato de etila como fase móvel. Este se apresentou na forma de

uma goma, fato que tornou difícil sua manipulação.

1.5.2.4. Síntese racêmica da (Z)-7,15-hexadecadien-4-olida (28)

Inicialmente estudou-se a síntese racêmica da 7,15-hexadecadien-4-olida

28. A preparação racêmica do aldeído 20 foi efetuada partindo-se do ácido r3-ceto

pimélico 23, que foi primeiramente transformado no ácido 26 através de uma

reação com boro-hidreto de sódio. Em seguida este composto foi convertido ao

aldeído 20 seguindo a mesma metodologia utilizada anteriormente, durante a

síntese da (S)-y-jasmolactona (Esquema 1.32).

23 NaBH4 THF..
ta,3h
90%

Esquema 1.32

O~C02H
26

...
...

O~CHO
20

Nas reações de olefinação do composto 20, a ilida de fósforo formada era

facilmente reconhecida por apresentar uma forte cor alaranjada. Nos primeiros

testes esta foi gerada em THF usando-se n-BuLi como base. Sob essas condições

o feromônio foi obtido em rendimento de 55%, e com uma relação Z:E igual a

80:20. Com o intuito de aumentar o rendimento da reação de Wittig e a

seletividade da reação, vários outros sistemas base/solvente foram investigados.
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Além disso, variações na temperatura reacional também foram efetuadas

(Esquema 1.33).Algumas condições testadas estão descritas na tabela 1.4.

Esquema 1.33

(B e

~ ~PPh31
H ::?" ~ OO o Base, solvente, temperatura

20 O 28

Tabela 1.4 - Algumas condições testadas para síntese do composto 28

Em termos de seletividade, os melhores resultados foram obtidos quando a

hexametildisilazidade potássio foi usadacomo base. Entretanto, a alta reatividade

desta base não permitiu a reprodutibilidade dos rendimentos químicos. Neste

sentido o uso da hexametildisilazida de sódio mostrou-se superior, levando

normalmenteà preparação do feromônio em rendimento de 60 %, com uma razão

E:Z = 96:4. O composto 28 foi isolado e seus estereoisômeros separados em

coluna cromatográfica com sílica dopada com nitrato de prata. Durante a

purificação, verificou-se o mesmo comportamentoobservado na separação da y-

jasmolactona, onde o isômero (Z) man.teve-semais retido na coluna.

A (Z)-7,15-hexadecadien-4-0Iida 28 foi caracterizada principalmente por

espectroscopiade RMN 1H e 13C.No espectro de carbono destacaram-se os

carbonos olefínicos, que foram visualizados em 8 114,2; 127,7; 131,5 e 139,2

ppm. Os carbonos carbinólico e o carbonílico foram observados em 8 80,44 e

177,3 ppm, respectivamente. No espectro de 1H (500 MHz) observou-se entre 8

4,9 e 5,9 ppm todos os hidrogênios olefínicos. Em 8 5,35 e 8 5,45 ppm os dois

Item Base Solv.lTemp. Rendimento Z:E

1 DMSONa DMSO, ta traços 90:10

2 n-BuLi THF, O°c 50% 80:20

3 t-ButOK THF, O°c - -

4 KHMDS THF, - 78°C 20-55 % >99 % Z

5 NaHMDS THF, -100°C 60% 96:4
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duplos triplos tripletos (J = 12,3; 7,23 e 1,4 Hz, H7 e Ha) confirmaram a

configuração (Z) da dupla ligação entre C7 e C8 (Figura 1.16).

n§~nHn
~!1~r

'~~-~~~$~-S~G'-S~S~~~~
~!~86&~~~~~~~~~~~~~~~~

~~t;~J7~V~W

H7 Ha
28

di I~j~J-~
-~~rl~(

H15

~H16a
H16b

~n~~nHHnn~
~~~~~

'--..
l~r--'--"'-" , -_o_.-.T-'--"'-'----.-.. S.U ._?

Figura 1.16 - Expansão do espectro de RMN1Hda (Z)-7,15-hexadecadien-4-olida

Ainda no espectro de RMN 1H em 8 5,8 ppm e em 8 4,95 ppm, foram

encontrados os 3 hidrogênios correspondentes à dupla ligação terminal. O H15foi

observado na forma de um duplo duplo tripleto (J = 17,4; 10,26 e 6,68 Hz) e os

hidrogênios H16ae H16btambém geraram dois duplos duplos tripletos, sendo estes

diferenciados pelo acoplamento em trans com o H15na ordem de 17 Hz (H16a,J =

10,16; 3,29 e 1,18 Hz; e H16b,J= 17,18; 3,6 e 1,6 Hz).

1.5.2.5. Síntese enantiosseletiva da (R) e da (S)-(Z)-7,15-hexadecadien-4-0Iida

Antes das reações de olefinação de Wittig com os intermediários quirais

serem efetuadas, foram efetuados estudos adicionais no sentido de preparar o sal

de fosfônio em menor numero de etapas reacionais. A reação do 8-nonenol 33

com o complexo trifenilfosfina-bromo em acetonitrila levou a conversão direta ao

brometo correspondente em alto rendimento. O composto 35 foi então
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transformado no sal de fosfônio 37 mediante refluxo com trifenilfosfina em

acetonitrila (Esquema 1.34).

Esquema 1.34

/:'-.. ~ /' /' .OH Ph3P-Br2 ~ ~ ~ /'... .Br
-:/" "-/ "-/ ' / ' / .. -:/" "-/ "-./ '--/ ' /

33 CH3CN,-100Cata 3
93 % 5

Ph3P, CH3CN...
refluxo, 48h

96%

EtJ e

~PPh3Br
37

Com o sal de fosfônio 37 em mãos foi possível efetuar as reações de Wittig

utilizando o aldeido quiral (S)-20 e o lactol (R)-22 como substratos. Para tal

utilizou-se a melhor condição observada para a síntese da (2)-7, 15-hexadecadien-

4-0lida racêmica. Como já discutido anteriormente, na síntese da lactona de

configuração (R) foram utilizados dois equivalentes da ilida de fósforo levando aos

produtos em rendimentos razoáveis (Esquema 1.35).

Esquema 1.35

O~"'I/"'-CHO
(R)-20, 92% ee J:J..

THF,-100 °c, 1,5 h O O "'1
NaHMDS

37 THF, - 40°C
(S)-28 (Z/E = 96:4)

60%

THF,-1000C, 1,5 h

HO~"'I/"'-C02Bn O
(R)-22, 92% ee

~

(R)-28 (Z/E = 96:4)
55 %

Nas análises polarimétricas foram observados os valores de [a]D25= + 35,1

para o composto (R)-28 e [a]D25= - 34,8 para o composto (S)-28. Esses valores

estão de acordo com a Iiteratura,106,107e permitiram a confirmação da configuração

absoluta dos compostos obtidos.

Todas as tentativas de determinação do excesso enantiomérico dos

produtos finais através de métodos cromatográficos levaram a resultados
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insatisfatórios. Desta forma, optou-se por efetuar a hidrogenação dos compostos

(S) e (R)-28 utilizando-se paládio sobre carvão como catalisador (Esquema 1.36).

Esquema 1.36

o ~
H2 Pd/C. .
Quant. O

28 39

A redução ocorreu de forma quantitativa, e levou à formação das

respectivas 4-hexadecanolidas, que puderam então ser separadas por

cromatografia de fase quiral utilizando-se uma coluna de J3-ciclodextrina(Figura

1.17).

0.0 0.0

o o

160 min 160 min

Figura 1.17- Cromatogramas em fase quiraldas (R)e (S)-hexadecanolidas 39
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1.6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

A viabilidade do uso de reações enzimáticas, na preparação de blocos de

construção quirais contendo o átomo de Se foi demonstrada através de um estudo

sistemático, onde os esforços visando a obtenção de dados de conversão exatos

proporcionaram a utilização do fator de estereosseletividade E na avaliação dos

resultados. Foram utilizadas enzimas selecionadas e verificaram-se tanto a

influência dos solventes quanto do tipo de substituição do seleno-hidróxiesteres

precursores das selenolactonas. Não foi possível associar a atividade enzimática

com a polaridade dos solventes, entretanto, determinou-se que o sistema éter

etílico/PPL é o mais adequado para estas reações, pois gerou os melhores

excessos enantioméricos.

Embora os excessos enantioméricos obtidos não tenham sido altos,

concluímos que o objetivo inicial foi alcançado. A preparação enantiosseletiva da

(R)- e da (S)-y-valerolactona ressalta a importância da metodologia desenvolvida,

bem como demonstra sua aplicabilidade na preparação de lactonas quirais de

interesse sintético. Um outro exemplo interessante da aplicação destes compostos

é o alongamento de cadeia, que também pode ser promovido por radicais livres

com retençãode configuração113(Esquema 1.37).

o~sePh
12

!
mesmas

condições

[o~]

Esquema 1.37

n-Bu3SnH,PhMe n /\
Refluxo,2 h ~ OAO~ ou OÃ%""

61% (R)-16 (S)-16

~CO?Me.. O~C02Me
40

Outro avanço importante obtido neste trabalho foi a determinação das

condições de realização de triagens colorimétricas na seleção das hidrolases

visando a preparação de selenolactonas quirais. Este método mostrou-se muito
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interessante pois, a partir de agora, os testes preliminares sobre a compatibilidade

enzimática com os substratos poderá ser efetuada com economia de tempo e

reagentes. Ainda sobre hidrólises, Os primeiros ensaios, onde bactérias foram

testadas na produção de enzimas capazes de hidrolisar butirolactonas, abriram a

perspectiva de utilização desta técnica na produção microbiana de selenolactonas

quirais.

Os estudos que visaram a síntese da (R)-y-jasmolactona levaram a

excelentes resultados, sendo que nesta tese foi descrita a primeira síntese

enantiosseletiva, com excesso enantiomérico de 92%. Entretanto, uma

discrepância observada nos valores de rotação óptica quando comparada com o

isômero (S), anteriormente sintetizada neste laboratório, motivou a repetição da

síntese da (S)-y-jasmolactona, sendo que esta foi concluída com excesso

enantioméricomelhorado.

Contudo, a experiência obtida na preparação do (S)-y-jasmolactona

auxiliou-nos no sucesso obtido na preparaçãode ambos os enantiômeros da (Z)-

7,15-hexadecadien-4-0Iida,que foram preparadosem rendimentos superiores aos

encontrados na literatura. Finalizando, esses resultados demonstram o grande

potencial da metodologia desenvolvida, principalmente considerando o grande

número de moléculas que poderão ser sintetizadas utilizando a butirolactona (R)-

19 como intermediário chave.
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2.1. INTRODUÇÃO

2.1.1. Os Retinóides

Dentro do universo de compostos naturais que possuem duplas ligações

conjugadas, tem particular importância aqueles que apresentam atividade

biológica, incluindo os macrolídeos, um grupo que compreende mais de 200

membros, os eicosanóides e os retinóides.114

O termo retinóides refere-se ao grupo de análogos naturais e sintéticos do

retinol (vitamina A).115 A atividade biológica destes polienos depende tanto da

natureza dos grupos funcionais presentes, quanto da geometria das duplas

ligações. Por exemplo, a vitamina A é responsável pelo desenvolvimento de

muitos tipos de células,116 enquanto os derivados retinaldeídos atuam como

cromóforos de proteínas fotoreceptoras, que são fundamentais para a visão.117

Mais recentemente os ácidos trans-retinóico e 9-cis-retinóico (Figura 2.1), foram

identificados como os ligantes naturais de uma subfamília de receptores

retinóicos, que atuam como co-fatores de transcripção na diferenciação e

proliferação celular.118

11
~~R

14

R = CH20H
R = CHO
R = C02H

Retinol
Retinal
Ácido retinóico

C02H

Ácido 9-cis-Retinóico

Figura 2.1 - Estrutura de alguns retinóides que possuem atividade biológica

Estruturalmente, os retinóides podem ser caracterizados como tetraenos

conjugados dimetilados nas posições 9 e 13 e que possuem uma unidade

hidrofóbica e outra hidrofílica nas extremidades (Figura 2.2). O interesse na

síntese de retinóides está baseado principalmente na sua bioatividade,

particularmente em endocrinologia. Além da vitamina A, do retinal e do ácido
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trans-retinóico, os retinóides que vem sendo extensivamente estudados incluem

derivados não naturais tais como a N-etilrinamida, o palmitato de retinila e a

fenretinida. Estes exemplos ilustram algumas das diversas possíveis variações

apenas na parte polar da molécula, o que resulta em uma significativa diferença

na atividade biológica.

()]~~ \
Oc~ .

~~
H3COJlÂ

Figura 2.2 - Características estruturais dos retinóides

O

)lX OC2Hs

I O

II~II

~~'< I '{'O H
Tetraenoconjugado O I ~NR1R2

~NJJH

A Figura 2.3 mostra a estrutura de dois retinóides que se encontram em uso

clínico, a Isotretinoína e o Etretinato. Ambos os medicamentos são utilizados no

tratamento de problemas dermatológicos, 119 como a acne e a psoríase. Entretanto,

pesquisas recentes apontam para a aplicação dos retinóides na prevenção e no

tratamento de vários tipos de câncer.120Embora os mecanismos de ação dos

retinóides não sejam totalmente comprovados, de acordo com a literatura, a

atividade biológica destes compostos está certamente ligada à inibição de

proliferação celular, indução de apoptose e diferenciação, ou mesmo uma

combinaçãodestas ações.121

Enquanto os retinóides oferecem enorme potencial, os efeitos colaterais

associados a esses compostos continuam sendo problemáticos.122Os derivados

da vitamina A formam, junto com a talidomida,o grupo de medicamentosde maior

poder teratogênico conhecido. Por exemplo, tanto a Isotretinoína quanto o

Etretinato são absolutamente contra-indicados durante a gravidez, estando
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associados a síndromes e anomalias bem conhecidas, entre elas algumas

malformações do sistema nervoso central.122

COOH

~~~~ ~COOR

ácido (13Z)-retinóico
(Isotretinoína),Accutane

R = H, Etretina

R = CH2CH3, Etretinato

Figura 2.3 - Estrutura de dois retinóides que se encontram em uso clínico.

2.1.2. Preparação dos retinóides

De maneira geral, as rotas sintéticas de preparação do esqueleto retinóico

envolvem reações de formação de ligações carbono-carbono duplas e simples.

Dentre as reações mais utilizadas encontra-se a reação de Wittig com suas

variações (Horner-Wadsworth-Emmons)123 e a olefinação de Julia,124que é
considerado um método muito atrativo devido a alta estabilidade das sulfonas

alílicas intemediárias em sistemas conjugados.125Atualmente grandes empresas

como a Hoftmann-La Roche, BASF e a Aventis possuem os processos

economicamente mais importantes, que geralmente partem da l3-ionona45.126Um

bom exemplo é o processo de síntese do retinol utilizado pela Aventis (Esquema

2.1).

Esquema 2.1

~o ~MgCI . ~U ~'ÓH

CsHsS02Na~ ~S02Ph
AcOH U"

4745 46

OMe

CI~OMe~
NaOH

OMe

H3O+, AcONa
OMe

H
'

d
. ~

I roqumona

OH

48 49
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Outro exemplo é a síntese do Accutane por Hofman-La Roche 127que

envolve uma reação de Wittig com uma butenolida a,j3-insaturada, seguida de

uma isomerização regioespecífica da dupla ligação 11Z (Esquema 2.2).

Esquema 2.2

~ 1 ~14

I ~ ~ PR3X + ~~--=-AHO o o

50 51

Wittiq .
-10 a-50°C

70-90%

~12
U~. ~ ~C02H

52 14

92% j
Pd(N03h

o Et3N,CH3CN

~ 3

I ~ ~ ~ ":: 14
C02H

53

Através de uma revisão na literatura observou-se que as reações de

acoplamento entre reagentes organometáticos catalisadas por paládio e níquel

também vem sendo muito utilizadas,128sendo que estas envolvem principalmente

ácidos borônicos,129compostos organoalumínio,130derivados organozinco131 e

organoestananas.132 de Lera e cOlaboradores,115 por exemplo, exploraram

exaustivamente a aplicação do acoplamento de Stille na preparação de retinóides.

Neste estudo sistemático as várias possibilidades de desconexão foram

analisadas, e as vantagens e desvantagens de cada uma delas comparadas

(Esquema2.3).
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Esquema 2.3

0(
'

-,' X

4 I c~------------
: C12-C13,
,,,
,,
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A ,
+ C6-C7 :

7 I 11 I '

y~C02R
10 14

11 ,
!~C02R
'li 10!'li 14

Qévx

,,,,,,,,,,
~ J

C8-C9

,,,,,,,,,

~ ~-------
C10-C11+

I 11 I
y~C02R

10 14

11

~~X

+

y~C02R
14

~"" 7

"-'::::: "-'::::: X
4 I 10

+

11 I
y~C02R

14

A preocupação relacionada aos já discutidosefeitos colaterais que podem

ser observados durante a aplicação terapêutica dos retinóides tem estimulado

muito a preparação de outros análogos sintéticos. Alguns exemplos sintetizados

recentemente133são mostrados na figura abaixo (Figura 2.4).

Figura 2.4 - Estrutura de alguns retinóides sintéticos preparados recentemente.

r CHO

54 CHO o 55 I 56
I
C02H

();ry
o

OMe
CHO

lá
1

N57 58 \-
59
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Dentre os compostos mostrados acima um dos mais promissores é o

tetrazol 58, que foi recentemente sintetizado em grande escala e de forma

estereosseletiva através do uso de um acoplamento catalisado por paládio na

etapa chave134(Esquema 2.4).

Esquema 2.4

QoJ~~ +
60

~
~ UCN

NaHC03. Pd(dppf)CI2.
72%

61

TMSN3. [(n-BuhSnbO.
80%

5862
CN
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2.2. Objetivos específicos e estratégia sintética

o principal objetivo desta parte do trabalho foi realizar a síntese

estereosseletiva dos retinóides de configuração (9E, 13E) e (92, 13E) e (9E, 13Z)

através do uso dos (E)-63 e (2)-64 estanildieninos como intermediários chave

(Esquema2.5).

Esquema 2.5

~"" ~ :~:.COOH
I I I~ ~

C9 C13
(E) ou (Z) (E) ou (Z)

I ~TMS

BU3sn~ 13

c:=) (E)-63

~snBu3 TMS
::::...~4

9 13

(Z)-64

De acordo com essa estratégia, a construção da parte apoiar da molécula

(ligação C8-C9) seria efetuada através de reações de acoplamento com haletos

vinílicos catalisadas por paládio. Visando a inserção de um grupo metila na

posição 13 e de um grupo carboxila na posição 14, o planejamento retrossintético

previu o uso de reações de carboaluminação de alcinos, como mostrado no

Esquema 2.6.

ACOPlamento
l

R~ X
de Negishi

..
R=Alquil

aril .

Esquema 2.6
O

~OMeR

I D ~SiMe,~
BU3Sn ~

63 Carboaluminação
de Negishi

D

BU3sn~CHO
65

+ BrBu3P~SiMe3
66
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A preparação dos retinóides de configuração (9Z) foi planejada através do

uso da mesma estratégia sintética, partindo-se da estanana vinílica apropriada

(Esquema2.7).

Esquema 2.7

R'~

~

13,~

Carboaluminação
de Negishi

SiMe3

D
1 ~SiMe3

BU3Sn/'1 + BrBu3pJ
CHO

67 66

Já a síntese dos retinóides de configuração (13Z) foi planejada através

adição de cupratos aos ésteres trienínicos correspondentes, conforme mostrado

no esquema 2.8.

O"" 'OMe

D
x

IR /
Acoplamento . BU3Sn

de Negishi R= Alquil. 1
aril

64 II

Esquema 2.8

O

Me2CuLi2 OMeR
C=> R

O OMe

D Acilação

SiMe3 Acoplamento SiMe3
de Negishi ?'"

BU3Sn (:::==J R
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2.3. Resultados e discussão

2.3.1. Preparação dos estanildieninos 63 e 64

Ambos os estanildieninos intermediários foram preparados a partir do 2-

butin-1-01 68. Na preparação do (E)-estanildienino (63), o 2-butin-1-01 foi

inicialmente submetido a uma estanilcupração mediante reação de hidreto de

tributilestanho com o dibutilcianocuprato de lítio, de acordo com o protocolo

desenvolvido por Lipshutz e colaboradores.135Essa reação levou a preparação do

álcool alílico69 em 80 % rendimento, que foi então oxidado ao respectivo aldeído

65 utilizando-se dióxido de manganês. Finalmente o aldeído foi transformado no

estaniltrienino 63 através de uma olefinação de Wittig utilizando-se do sal de

fosfônio 66, previamente preparado pela reação do brometo de trimetilsilil

propargila comercial com tributilfosfina(Esquema 2.9).

Esquema 2.9

rOH BU3Sn(Bu)Cu(CN)Li2. ~ MnO? I ~~ THF,-78 DC,2 h BU3Sn OH CH2CI2 ta" BU3Sn~H
68 80 % 69 83 % 65

66

NaHDMS, ODC,THF..
65, THF, - 100 DC

79%

I ~SiMe

BU3sn~ 3
63

e \1) S
.

Br BU3P/ IMe3

Na preparação do (Z)-estanildienino 64, inicialmente a vinil estanana de

configuração (Z) (70) foi preparada pela reação do 2-butin-1-01 com hidreto de

bis(2-metoxietoxi) alumínio (Red-AI~136 seguido da adição de cloreto de tributil

estanho. Este composto foi oxidado ao aldeído correspondente e então reagido

com a ilida proveniente do sal de fosfônio 66, nas mesmas condições utilizadas na

preparação do composto 63 (Esquema 2.9), levando ao (Z)-estanildienino 64 em

bom rendimento, entretanto numa mistura E:Z=90:10 (Esquema 2.10).
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e G) S.M
Br BU3P~ I e3 NaHDMS, O°C,THF67, THF, - 100°C .

66 96% \BU3Sn
~

64 E"Z = 90:10

III ,.
SiMe3

Algumas estratégias foram testadas na tentativa de aumentar a seletividade

da reação de Wittig, entretanto estas não levaram a resultados satisfatórios.

Devido à baixa polaridade destas estananas, não foi possível realizar a separação

dos isômeros (E:Z)do composto 64 através de métodos cromatográficos. Durante

a etapa de purificação dos estaniledieninos observou-se a formação de produtos

derivados da perda do grupo tributilestanhoda molécula. Para resolver o problema

a sílica gel foi dopada pela adição de 1 % (v/v) de trietilamina ao eluente usado

nas separações cromatográficas. Ambos (Z) e (E)-estanildienos foram preparados

em escala de gramas (50 mmols) e mostraram boa estabilidade quando estocados

congelados em benzeno e protegidosda luz branca.

2.3.2. Preparação dos haletos vinílicos

Embora alguns haletos vinílicos utilizados nas reações de acoplamento

fossem compostos disponíveis no laboratório, alguns destes foram preparados

utilizando-se de métodos descritos na literatura. Por exemplo, o 1-iodo 1-octeno

(72) foi obtido pela reação de hidrozirconação do 1-octino com o reagente de

Schwartz137em THF, seguido pela adição de N-iodosuccinimida. Já o iodeto

vinílico 74 foi preparado utilizando-se do método de Takai,138pela reação do

aldeído comercial 73 com iodofórmio na presença de cloreto de cromo (II)

(Esquema 2.11).

Esquema 2.10

/OH
Red AI, THF, ta.

BU3sn\

MnO?
BU3sn

BU3SnCI CH2CI2. ta
68 67% 70 OH 77% 67 CHO
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CSH13-=

71

Esquema 2.11

CP2Zr(H)CI, THF,O °c a ta. .
(1h), NIS,O°c a ta (40 mln)

80%
CsH13~1

72

BnO

'(YCHO
Bno~

73

lodofórmio, THF, ta
CrCI2,THF, O °C, a

2,5 h
70%

BnO~1
BnO~

74, E:Z = 91:9

A preparação do iodeto vinílico 78 partindo-se do 4-pentinol, entretanto,

exigiu mais etapas reacionais. Neste caso, o álcool foi inicialmente benzilado pela

reação com brometo de benzila e hidreto de sódio. Com o álcool protegido em

mãos, tentou-se preparar diretamente o iodeto vinílico pela reação de

hidrozirconação utilizando-se do reagentede Schwartz, seguido da adição de NIS.

Através desta estratégia, o composto 78 foi obtido apenas em baixo rendimento,

sendo que vários outros produtos foram observados. A utilização do reagente de

Schwartz gerado in situ, através de uma metodologia desenvolvida por Lipshutz e

colaboradores,139levou a resultados similares. Na tentativa de preparar o

composto 78 em melhores rendimentos, estudou-se a síntese da borana vinílica

77, que poderia ser precursora do iodeto. As reações do derivado acetilênico 76

com um e dois equivalentes da pinacolborana levaram, entretanto, a total

recuperaçãodo material de partida. Nesse caso o uso de diclorozirconoceno como

catalisador finalmente levou à preparação do composto 77 em rendimento que foi

considerado razoável (69 %), já que esse composto mostrou baixa estabilidade na

etapa de purificação. A hidrólise da borana vinílica seguida da reação com iodo

levou a formação do produto 78 em bom rendimento(Esquema 2.12).
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75

Esquema 2.12

NaH,THFIDMF~ BnO~
OOCata

BnBr, 16 h
93%

76

j

CP2ZrCI2(10%),

69 % Pinacolborane,
CH2CI2 O °C 2 h. ' ,

BnO~~:X-

HO~

BnO~1
78

NaOH, H2O,
12,THF, 30°C,...

20 min
91 % 77

2.3.3. Acoplamento dos estanildieninos 63 e 64 com haletos vinílicos

Seguindo a estratégia retrossintéticaoriginal foram feitos estudos visando à

preparação dos trieninos sililados. Em trabalhos anteriores realizados no

laboratório, observou-se que a transformação das estananas vinílicas nos

correspondentes derivados organozinco, seguido de acoplamento com haletos

vinílicos sob catálise de paládio (O),é a melhor opção na preparação de sistemas

altamente conjugados.14o

De maneira geral, as reações entre reagentes organozinco com haletos de

alquenila ou arila na presença de paládio (O), primeiramente exploradas por

Negishi,141levam aos produtos de acoplamentoem altos rendimentos.142Uma das

grandes vantagens da utilização deste método se concentra na baixa reatividade

dos compostos organozinco, quando comparados a outros reagentes

organometálicos. Esta característica particular permite a presença de grupos

funcionais na molécula.143O ciclo catalítico aceito para a reação de Negishi segue

o padrão das outras reações de acoplamento catalisadas por paládio (O)

(Esquema 2.13).144
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R-R1

Esquema 2.13

PdL2
R-X

L, /L

R/Pd'R1

L, /X

R/Pd'L

Transmetalação,
Isomerização

~
ZnYX R1ZnY

Embora existam muitos métodos de preparação de reagentes

organozinco,145estes são normalmente preparados in situ pela transmetalação de

compostosorganolítio ou organomagnésiocom ZnC12.142Num procedimento típico,

ZnCI2foi fundido sob argônio, dissolvido em THF e então sonicado por 5 minutos.

Em outro balão o estanildienino foi reagido com n-BuLi em THF a -78°C por 10

minutos, levando a formação de uma solução marrom. O dienino litiado foi então

tranferido via cânula à solução contendo o ZnCI2 a -78°C, agitado a mesma

temperatura durante 25 minutos, e depois a temperatura foi aumentada a

temperatura ambiente. A espécie organozinco gerada foi então combinada com o

iodeto vinílico e Pd(PPh3)4(5%) e então agitada por 12 horas à temperatura

ambiente (Esquema 2.14)
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Esquema 2.14

19 ~SiMe3

[

S
O

M

]
~ n-BuLi,- 78°C~ I ~ I e3 ZnCI2, THF

BU3Sn THF,10min Li~ .-
ou (9Z)

[Clzn~SiMe3]

R~I .-
Pd(PPh3)4, THF, 12 h R~SiMe3

ou (9Z)

Devido à bem conhecida falta de estabilidade dos polienos quando

expostos à luz, toda a manipulação destes compostos foi efetuada em ambiente

livre de luz branca. Para tal, filtros fotográficos (IG10-gold) foram adaptados nas

lâmpadas do laboratório e da capela. A estratégia descrita acima levou ao

sililtrieninos derivados em rendimentos variáveis, de razoáveis a bons. Devido ao

fato de que o (Z)-estanildienino 64 de partida era parte de uma mistura isomérica

(Z:E=90:10), a reação de acoplamento deste também levou a misturas E:Z que em

alguns casos não foram separadas (Tabela 2.1).
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Tabela 2.1 - Acoplamento dos dieninos (E)-63 e (Z}-64com haletos vinílicos
Haletovinílico Dienino Produto de acoplamento Rend.

BnO~1
78

(Z)-64

C6H13~1
72

(Z)-64

BnO~1
BnO~

74, E:Z = 91:9

(Z)-64

BnO ~ ~

~
55%

85
1II

SiMe3

~
C,H13 .. ~

86 III
SiMe3

Bno~

Bno~ -- ~
87 1II

SiMe3

81 %
(E:Z =90:10)

61 %
(E:Z =90:10)

SiMe3
BnO1 (E}-63 BnO 76%

78 80

SiMe3

CH I CH6 13 (E}-63 6 13 91 %
72 81

SiMe3

Bno1 BnO

BnO 1.&
I"=:: 61 %

(E}-63
BnO 82

74

4
SiMe3

crBr (E}-63 66%

.& 43 83 (E:Z =91 :9)

4
SiMe3

Qcç:1
(E}-63 53%

.& O
44
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Nesta etapa do trabalho contou-se também com a colaboração de um grupo

do departamento de química da "Califórnia State University-Chico". Um dos

colaboradores deste projeto passoU alguns dias na UCSS trabalhando tanto na

preparação do catalisador de paládio quanto nas reações de acoplamento.

Utilizando o mesmo procedimento usado na preparação dos trieninos 80-87, esta

equipe então trabalhou em Chico na preparação de outros trieninos derivados das

estananas vinílicas 63 e 64. Os resultados obtidos por Sal! e colaboradores 146

estão apresentados na figura 2.5.

o

'-N~ d SiMe3

::::l I ~ ~
o N

I

~

1II III

88 (41%) 89 (94%) SiMe3 90 (90%) SiMe3

91 (62%) SiMe3

~ ~

I ~

I1I

92 (86%) SiMe3

~~
TsOTBDPSO'"

II1 III

93 (64%) SiMe3

III

~SiMe,
TsoD

95 (81 %)

~to
~

~

III

94 (77%) SiMe3 96 (88%) SiMe3

Figura 2.5 - Trieninos obtidos por Sal! e col. usando as condições de Negishi

2.3.4. Desililação dos trieninos

Visando realizar as reações de alquilação e de carboaluminação com os

sililtrieninosobtidos nas reações de acoplamento, estudou-se a desililação destes

compostos. De maneira geral, a reação dos substratos com carbonato de potássio

em etanol à temperatura ambiente levou à desproteção dos alcinos em excelentes

rendimentos e sem formação de subprodutos (Esquema 2.15).
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Esquema 2.15

R~SiMe3
ou (9Z)

K2C03,Etanol ..
ta,6h

19 ~H
R~

ou (9Z)

BnO
Me

~A~ ff

97 (90%)

BnO

BnO

99 (77%)

101 (86%) 102 (93%)

Os trieninos desprotegidos mostraram, entretanto, baixíssima estabilidade,

mesmo quando estocados em freezer congelados em benzeno. Dessa forma,

estes não foram armazenados, mas sim diretamente transformados nos próximos

produtos.

2.3.5. Carboaluminação dos trieninos terminais

A reação de carboaluminação foi primeiramente publicada por Ziegler em

1952,147 sendo que o maior avanço ocorreu com a descoberta de que

diclorozirconoceno dirige a estéreo- e regioquímica destas reações.148Além disso,

as alanas vinílicas são intermediários sintéticos muito interessantes, pois podem

dar origem a vários compostos vinílicos funcionalizados.149 Adicionalmente, a

reatividade destes intermediários pode ser drasticamente aumentada através da

reação com, por exemplo, n-butil lítio, levando ao correspondente alanato de

QO
Me

98(93%)
l

Me
III

""

100 (95%) II

Me
ff
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alquenila. Em muitos casos os complexos "ato" formados possuem reatividade

análoga aos correspondentes reagentes de Grignard ou de lítio150(Esquema

2.16).

Esquema 2.16

- AIMe3-CP2ZrCI2-
[

I~ À~

]
R - H R~ Me CICOOEt . RJJO~

25°C,1h
86%

CICH?OMe.
O°C, 2 h R~O/

79%

As reações de acoplamento das alanas vinílicas catalisadas por paládio na

presença ou não de co-catalisadores também aparecem como uma boa opção na

síntese de sistemas altamente conjugados. Por exemplo, esta metodologia foi

recentemente utilizada na síntese de carotenóides, além da própria vitamina A.151

A figura abaixo ilustra a aplicação desta estratégia na síntese do y-caroteno

(Figura 2.5).

(a)
_L

'~~

t
(b)

- ia~ T
~~~ t -1-

(b) (a)

(b)

~l~ (a) = Carboaluminação
(b) = Acoplamento cat.

por Pd-ZnI

(a)

y-caroteno

Figura 2.6 - Aplicação da estratégia de carboaluminação/acoplamento catalisada
por Pd-Zn na síntese do y-caroteno.

n-BuLi (CH2O)n
ROH.

25°C, 3 h
82%

.

[ r RJJOH
Li CO2

RAIMe2n-Bu 25°C, 3 h-
64%
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Embora ainda haja um pouco de controvérsia, as investigações sobre o

mecanismo das reações de carboaluminação catalisadas por zircônio têm indicado

que esta ocorre através de dois processos fundamentais: adição da ligação C-

Metal sem ativação C-H ou adição da ligação C-Metal via ativação C-H. Neste

contexto, o mecanismo depende da natureza e do número de grupos alquila

presentes na organoalana, de sua quantidade molar além do solvente utilizado.152

Por exemplo, a carboaluminação de alquinos mediada por Me3AI-Cp2ZrCb ocorre

através de uma adição direta do Me-AI ao alquino assistida por um intermediário

de ZrCp2 (Esquema 2.17).

Esquema 2.17

Me3AI
+

CpZrCI2

,CI,
RC=CR,

'õ+ õ-
RC=CR)o Me-AI---Cln-ZrCP2Me

I I
Me CI

..

, ,

Me3AI: : ZrCp2

" C('

R R CI

MAi" ", ZrCP2Me
M /, "e "

Me

..
R R

>=< + CpZrCI2
Me AIMe2

Por outro lado, a reação de alquenos terminais com Me3AI-Cp2ZrCI2leva

aos produtos desejados apenas em baixos rendimentos. Investigações mais

recentes sobre esta reação indicam que embora a carboaluminação ocorra

perfeitamente, os intermediários metalados são consumidos in situ através de

mecanismos que envolvem ~-hidrometalação.153Desta forma a aplicação de

reagentes de zircônio impedidos quirais vem gerando excelentes resultados, pois

além de levar aos produtos desejados em altos rendimentos, estes são

frequentemente obtidos de forma enantiosseletiva.154Adicionalmente, essa

variante assimétrica da reação de carboaluminação já vem sendo aplicada na

síntese de alguns produtos de interesse.155

Do ponto de vista sintético, a carboaluminação de alcinos seguida da

reação da alana vinílica com cloroformiato de metila aparece como uma alternativa

muito interessante na preparação dos retinóides. Esta estratégia torna possível a
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inserção de uma metila na posição C13 e a formação de uma ligação carbono-

carbono entre os carbonos C14 e C15 ao mesmo tempo, sendo que neste caso o

carbono C15 já possui o grupo carboxila.

Visando testar esta reação nos trieninos sintetizados, elegeu-se o composto

97 para uma bateria de experimentos. Inicialmente utilizou-se um procedimento

original de carboaluminação publicado por Negishi e colaboradores,149 no qual o

alcino é reagido com 1,7 equivalentes de trimetil alumínio na presença de 1

equivalente do diclorozirconoceno. Ao invés do uso do cloroformiato de meti Ia, a

reação foi então tratada com H20. Como mostrado abaixo, essas condições não

levaram à formação do produto desejado, sendo observada a decomposição do

material de partida (Esquema 2.18, rota i). A adição de quantidades

estequiométricas de H20, com o intuito de aumentar a velocidade da reação de

carboaluminação foi aplicada com sucesso por Wipf e colaboradores. 156

Entretanto, neste caso, a aplicação desta estratégia também levou a resultados

insatisfatórios. Ao invés da carboaluminação, a decomposição do material de

partida é que foi acelerada (Esquema 2.18).

Esquema 2.18

ii. CP2ZrCI2(5 %), DCE
Me3AI (3 Eq.), H20 (1,5 Eq.)

Ooc, 6 h

BnO

"" ~AlM""]
103

1 H,O

I~~H

104 (não observado)

BnO ~~ff
i ou ii . [Bno

97

i. CP2ZrC12(1Eq.), DCE
Me3AI (1.7 Eq.), ta, 6 h

Devido à baixa estabilidade do composto 97, optou-se por continuar esses

estudos utilizando o alcino sililado 80. Várias condições reacionais foram

estudadas, dentre elas a variação da temperatura e das quantidades do

catalisador e de trimetilalumínio. Quando foram utilizados três equivalentes de
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trimetilalumínio e 10 % do diclorozirconoceno finalmente observamos o produto

da carboaluminação, embora em rendimentomuito baixo (Esquema 2.19).

Esquema 2.19

. I . ~SiMe3 CP2ZrC12(10 %.), DCE . BnO ~ 1::::,..,~ l H
Bno~ Me3AI(3Eq),OOC,20h ~~~~~

3 H20 o °C - ta, 1 h SiMe3
80 ' 42, traços

Com base nestes resultados, concluiu-seque a reação de carboaluminação

dos trieninos poderia ser efetuada. Entretanto, a baixa estabilidade do substrato

era um grande problema. Aparentemente, a velocidade de decomposição dos

substratos era maior do que a própria carboaluminação. Constatou-se então que

uma solução plausível seria promover o aumento da velocidade da reação de

carboaluminação através do uso de excessodos reagentes.

Com o intuito de encontrar as melhores condições para realizar esta reação

utilizou-se o composto 80 num estudo sistemático, onde a quantidade de

diclorozirconoceno foi aumentada para 30, 100 e 140%. Por outro lado, as

quantidades de trimetilalumínio testadas chegaram até 6 equivalentes. Devido à

baixa estabilidade térmica do material de partida, o controle de todas as reações

foi efetuado por cromatografia em camadadelgada. Alíquotas da mistura reacional

foram tratadas com H2O, extraídas com éter etílico e diretamente aplicadas na

placa cromatográfica. Através destes estudos, determinou-se que com o uso de 4

equivalentes de Me3AIe de 1 equivalente de CpzZrClza O °C a carboaluminação

total do composto 97 era efetuada em 1 hora. A figura abaixo ilustra a análise

cromatográfica adotada no controle da reação (Figura 2.7).
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---------------

Bno~ 3
97, Rf = 0,31

~~
~~ BnO~H 3

104, Rf = 0,38

. . .

Eluente = 20: 1 (hexano:éter)
+---.---

Tempo reacional: 1 h

Figura 2.7 - Controle por CCD da reação de carboaluminação do composto 97

Após a observação por CCO de que o material de partida havia sido

totalmente consumido, efetuou-se a adição de excesso do cloroformiato de metila

sobre a alana vinílica formada, levando ao isolamento do retinóide 105 em 89 %

de rendimento, sendo que nenhum outro produto foi observado. O método foi em

seguida aplicado a outros trieninos, levando a preparação de alguns retinóides de

configuração (9E,13E) e (9Z,13E), como mostrado no esquema 2.20.

R~
ou9Z

Cp2ZrC12(1 Eq), ..
DCE, Me3AI (4 Eq)

o °C a ta, 1 h

Esquema 2.20

[ R~PJMe,]

1

CIC02Me
ta,1 h

~R OMe
ou 9Z

Nestas reações foram encontradas dificuldades apenas na preparação do

composto 107, cuja formação não foi observada. Esse resultado está

provavelmente relacionado à baixa estabilidade apresentada pelo trienino

precursorquando em solução, pois a decomposiçãototal do material de partida foi

observada em menos de 15 minutos após o inicio da reação. Os resultados

obtidos estão resumidos na tabela 2.2.
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Tabela 2.2 - Retinóides obtidos através da carboaluminação dos trieninos
Trienino Retinóide Rend.

C6H13~
102

O

BnO ~ ~~
105

~
OMe 89%

C6H13~
102

C6H13~OMe
106

69%

111

91 %

::::--.

101 110
o OMe

A caracterização dos retinóides foi principalmente efetuada através de

análises de RMN e espectrometria de massas de alta resolução. De maneira

geral, os hidrogênios do sistema tetraênico foram facilmente atribuídos devido à

O
BnO,

BnO, À 'OMe Decomp.
BnO' 99

BnO 107

BnO, /"'-... .l Bno

65%
98

III
108

OOMe

C6H13 CH/6 13

81 %

III100 109
OAOMe
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boa resolução dos sinais no espectro de RMN 1H. Como exemplo, os hidrogênios

vinílicos do composto 105 apresentaram a multiplicidade e as constantes de

acoplamento esperadas para um sistema caracterizado por duplas ligações E. Na

figura 2.8 temos uma expansão do espectro de RMN 1H (400 MHz) referente aos

hidrogênios vinílicos, que foram atribuídos como: 8 5,78 (s ap., Ha); 5,82 (dt ap., J

= 15,6 e 6,8 Hz, Hf); 6,08 (d, J = 11,2 Hz, Hd); 6.15 (d, J = 15,6 Hz, He); 6,28 (d, J =

15,2 Hz, Hb); 6,96 (dd, J = 15,2 e 11,2 Hz, Hc).

Bna Hf L 7~ L a
I~/yyy 'aMe

He Hd Hb Ha
105

"'N~N.~

~:~
j' ,

i

~~.-",'"
~~1 ~

I !i I

II1
H!; 1

1

'1

I' I",
f\.t U....

11i

I
' !

,I i

~~~: J I

I

'

I i ~

,

'

r

' ~~ 11

1

1 ~I I - "'. " "- , - '" ~ " /'
I i ,11 ~ 'i ,I
I

I

' I! I1 \
,

1/111

~ [ ! fi ! :

I
J i!'

,I 11 I, /I 1'11 I '

1

1,

1I1 li 11fi! ' i li\n 1
,

1
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i-

I
' :11'

1

'
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7.0 6.8 6.6 6.4 6.2

r~--p-"" , ,..,..., ,~ , ,------.

6.0 5.8 5.6

Figura 2.8 - Expansão do espectro de RMN 1H(400 MHz) do retinóide 105

No sentido de verificar a eficiência da metodologia na preparação de outros

retinóides, testou-se a reação de carboaluminação do substrato 97 com

trietilalumínio. Observou-se, neste caso, que a reação ocorreu de forma mais

rápida (a carboaluminação foi completada em 45 minutos) e o produto foi obtido

em 80 % de rendimento. Entretanto, a formação de um regioisômero foi também

observada (Esquema 2.21).
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Bno~ 3
97

Esquema 2.21

1. CP2ZrCI2(1 Eq),

DCE, Et3AI (4 Eq), ..
OOCa ta, 45 min

2. CIC02Me, ta, 1 h

BnO ~
3 OMe

111 (80%)
+

BnO

É bem conhecido na literatura que a alta reatividade do EhAI neste tipo de

reação, além das diferentes possibildades de mecanismo, leva a misturas

regioisoméricas.157Contudo, neste caso as condições reacionais não foram
otimizadas.

A reação de carboaluminação com Me~1 do composto 97 seguida de

adição de b mostrou-se uma boa opção na preparação do iodeto vinílico 113, que

pode ser facilmente funcionalizado, além de permitir prolongamento da cadeia

carbônica ou mesmo poliênica (Esquema2.22).

Bno~ 3
97

Esquema 2.22

CP2ZrCI2(1Eq)

DCE,M3AI(4 Eq),~
OOC a ta, 1h

12,ta, 1 h.
59%

BnO~1 3
113

2.3.6. Adição de cupratos aos ésteres trienínicos: Preparação dos retinóides

(9E,13Z)

o plano de converter os trieninos a retinóides contendo uma dupla ligação

de configuração cis no carbono 13 (retinóides 13Z), envolveu a conversão destes

compostos aos ésteres acetilênicos correspondentes, seguidos pelo tratamento

com um organocuprato, cujo método possui precedente na literatura.158Embora o

mecanismo da adição de cupratos favoreça a formação do isômero desejado, em

estudos anteriores realizados no laboratório140 foram encontradas muitas
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dificuldades no controle da estereoquímica da dupla 13Z. Na tentativa de resolver

o problema, várias estratégias que são usualmente utilizadas na química de

organocupratos foram testadas, tais como o uso diferentes solventes, aditivos

entre outras.159A adição de Me2CuLi usando éter etílico/hexano a -100°C foi a

estratégia que levou aos melhores resultados, sendo que o produto 115 foi obtido

como uma mistura (E:Z = 95:5). Entretanto o mesmo problema não foi observado

quando o dimetilcuprato de lítio foi substituído por dibutilcuprato de lítio, onde o

produto 116 foi seletivamente obtido em bom rendimento, ou por trimetilestanato

de lítio em que novamente o isômero (E) não foi observado140(Esquema2.23).

Esquema 2.23

Me CuLi
Et20/Rexano. Bna
-100°C, 5 mino

94%

~~~/"~

115 (95:5 E:Z) O aMe

a
BU2CuLi,

aMe Et20, -78°C. Bna

90%
Bna ~~~#

114

LiSnMe3
CuBr.DMS B a
THF,MeOH n
-100oC,3h
43%

A explicaçãopara a formação de misturas E:Z durante a adição de Me2CuLi

aos ésteres acetilênicos está provavelmente conectada ao mecanismo da reação.

Embora exista uma grande controvérsia com relação aos intermediários

reacionais, investigações mais recentes por RMN 13Ctêm evidenciado a formação

de um complexo 1t reversível entre o átomo de cobre e a ligação tripla.160Além

disso, a formação de espécies vinílicas de cobre vem sendo observadas, sendo

que estas podem ser equilibradas levando à perda de seletividade através da

formação de um alenoato intermediário 161(Esquema 2.24).

116

Me3

:::::,...,"=:::

117 a-? 'aMe
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Esquema 2.24

R1R2CuLi

+ O

R == {
OMe

Li
. R2 /

1 / Ó
R--CU'Y 1

);% OMe
??'

R

/
R1 Cu(l) R1 OMe R1 COOMe

)==( ~ FC-\' ~ >=<
R COOMe R OCu(l) R Cu(l)

r> r>
R1 E

)==(COOMeR

R1 COOMe

>=<
R E

Visando a preparação do retinóide 115, estes estudos anteriores foram

retomados e o precursor 114 preparado pela reação do ânion de lítio do trienino

97 com cloroformiato de metila. Esse compostofoi então submetido a uma reação

com o cuprato de Gilman em éter a -78 °e que, de forma surpreendente, levou a

formação do produto 115, de forma seletiva e em bom rendimento, já na primeira

tentativa (Esquema 2.25).
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Esquema 2.25
o

BnO ~~

Buli, THF, -78°C
5 min, CIC02Me B O.. n
-78°C, 10 min
-78°C to o °C

77 - 96 %

~~~#
OMe

97
114

Me2CuLi,THF'

j
-78°C, 20 min 88 %

MeOH

BnO ~~~/~

115 (>99 % Z) O" OMe

Comparações do espectro de RMN 1H (400 MHz) tanto do material bruto

quanto purificado do produto 115 com seu isômero 13E (composto 105, Tabela

2.2) comprovaram a seletividade desta reação que, além disso, mostrou boa

reprodutibilidade. Um fato interessante é o deslocamento químico do hidrogênio

Hb,que é observado no espectro do composto 105 como um dupleto em 8 6.28

ppm. No caso do isômero 115, o efeito do cone de proteção e desproteção da

carboxila do éster é provavelmente o responsável por este ser observado em 8

7,77 ppm (Figura 2.9).
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Figura 2.9 - Expansão do espectro de RMN 1H(400 MHz) do retinóide 115

Outra informação importante foi obtida na análise de nOe, onde a irradiação

da metila em 2,07 ppm levou a observação dos hidrogênios vizinhos Ha em õ 5,65

ppm e Hc em õ 6,95 ppm.

2.3.7. Hidrogenação do éster acetilênico 114

A redução seletiva da tripla ligação do éster acetilênico 114 foi também

testada. Neste caso, inicialmente a hidrogenação na presença do catalisador de

Lindlar162levou ao produto 118 e a outros produtos de hidrogenação. O uso de

acetato de etila como solvente e o monitoramentoda reação por CCD possibilitou,

entretanto, a obtenção exclusiva do composto 118 em 77 % de rendimento

(Esquema 2.26).
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Esquema 2.26
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2.4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Os resultados das pesquisas que visaram à síntese estereoseletiva de

tetraenos conjugados EZ apresentados nesta tese são uma extensão de um

projeto que vem sendo desenvolvido por Lipshutz e colaboradores há vários anos,

e teve como principal objetivo o desenvolvimento de métodos eficientes de síntese

de alquenos conjugados.

Nestes estudos foi demonstrado que os estanildieninos são interessantes

intermediários na síntese de retinóides, sendo que as reações de acoplamento de

Negishi e a carboaluminação de Negishi foram a reações chave para obtenção

dos produtos desejados. Nesse caso, os estudos visando a carboaluminação dos

trieninos intermediários exigiram os maiores esforços. Entretanto, o

desenvolvimento deste método pode ser considerado a maior contribuição desta

parte do trabalho, pois levou à preparação de vários retinóides e em bons

rendimentos.

Seguindo o planejamento inicial o retinóide 115 foi preparado

seletivamente, através da adição do dimetilcuprato de lítio ao éster trienínico 114.

Desta forma foi demonstrado ser esta uma rota viável para construção de

esqueletos retinóicos de configuração 13Z. Além disso, foram determinadas as

condições de hidrogenação seletiva do composto 114, levando à preparação do

análogo não meti lado em bom rendimento. Já a preparação do iodeto 113 abriu a

perspectiva de utilização da metodologia na construção de cadeias poliênicas

ainda maiores.

Principalmente devido à falta de estabilidade dos polienos, a manipulação

química destes compostos é, de maneira geral, difícil. Quando a estratégia de

síntese destes compostos altamente conjugados envolve a também sensível

química dos organometálicos, esta pode ser considerada como um grande

desafio.
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