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Resumo 

LUSSARI, N. V. Estudos visando a síntese total da (+)-cis-triquentrina A. 2017. 214 f. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Triquentrinas A são produtos naturais marinhos com atividade biológica e alta 

complexidade estrutural. Estes fatores tornam estes alcaloides e compostos análogos, como os 

herbindóis, alvos para a síntese total e plataforma para o desenvolvimento de novas 

metodologias sintéticas. Nesta Dissertação de Mestrado, procurou-se completar a síntese 

estereosseletiva da (+)-cis-triquentrina A empregando-se intermediários sintéticos protegidos 

com o grupo benzila que poderão ser usados para a futura prospecção de novos compostos 

com atividade biológica. A rota proposta baseia-se na obtenção do ácido (S)-3-(1-benzil-4-etil -

1H-indol-7-il)butanóico, um intermediário-chave já descrito por Silva e colaboradores no 

percurso da síntese total da (+)-trans-triquentrina A, e da finalização da síntese de acordo com 

a abordagem proposta pelo grupo de RajanBabu para conversão do análogo protegido com 

grupo tosila à (+)-cis-triquentrina A. A resolução enzimática do intermediário-chave com lipase 

de Pseudomonas cepacia imobilizada em terra diatomácea foi otimizada, resultando em 

rendimentos de 32% e 99% ee na metade do tempo descrito anteriormente. Na etapa-chave 

da síntese, o (S)-ácido foi submetido a uma acilação de Friedel-Crafts intramolecular na 

presença de anidrido trifluoroacético que produziu o produto de ciclização desejado com 40% 

de rendimento. Na etapa final da síntese, o intermediário sintético protegido com grupo 

benzila não pode ser convertido à (+)-cis-triquentrina A, empregando-se a metodologia 

desenvolvida para a redução do composto análogo tosilado, dada a diferença de reatividade 

imposta pela troca do grupo protetor. As etapas realizadas até o penúltimo intermediário 

sintético (S)-8, consta com 10 etapas e rendimento global de 1,3%. 
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 As diferenças eletrônicas e estruturais relacionadas a diferentes grupos protetores poderão 

ser refletidas em variações na atividade antiproliferativa de indóis relacionados a 

triquentrinas. Ainda no interesse de preparar moléculas para envio à análises de atividade 

antiproliferativa preparou-se um composto relacionado à síntese da trans-triquentrina A tendo 

como etapa-chave uma contração de anel mediada por I(III) em 21% de rendimento, cujo 

trabalho foi incluído nos anexos. 

 

Palavras-chave – (+)-cis-triquentrina A, alcalóide, síntese assimétrica, resolução enzimática, 

acilação de Friedel-Crafts intramolecular, indóis. 



 

ix 

 

Abstract 

LUSSARI, N. V.  Studies on the synthesis of (+)-cis-trikentrin A. 2017. 214 p. 

Dissertation (Master) – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

Trikentrins A are marine natural products with biological activity and high structural 

complexity. These factors make these alkaloids and analogous compounds, such as herbidoles, 

targets for total synthesis and platform for the development of new synthetic methodologies. 

In this Master's Dissertation, we attempted to complete the stereoselective synthesis of  (+) -

cis-trikentrin A using synthetic intermediates protected with the benzyl group that could be 

used for the future prospection of new compounds with biological activity. The proposed route 

is based on the preparation of (S)-3-(1-benzyl-4-ethyl-1H-indol-7-yl) butanoic acid, a key 

intermediate already described by Silva et al., in the course of total synthesis (+)-trans-

triquentrin A, and the final part of the synthesis according to the approach proposed by the 

RajanBabu’s group for conversion of the protected analogue with tosyl group to (+) -cis-

trikentrin A. The enzymatic resolution of the key intermediate with Pseudomonas cepacia 

lipase immobilized on diatomaceous earth was optimized, resulting in 32% yield and 99% ee in 

half the time described above. In the key step of the synthesis, the (S)-acid was subjected to an 

intramolecular Friedel-Crafts acylation in the presence of trifluoroacetic anhydride which 

yielded the desired cyclization product in 40% yield. In the final step of the synthesis, the 

synthetic intermediate protected with benzyl group couldn’t be converted to (+)-cis-trikentrin 

A, employing the methodology developed for the reduction of the  tosylated analogous 

compound, given the difference of reactivity imposed by exchange of the protective group.  

The steps carried out up to the synthetic intermediate (S)-8, consists of 10 steps and overall 

yield of 1.3%. Electronic and structural differences related to different protective groups may 

be reflected in variations in the antiproliferative activity of indoles related to trikentrins.  A 

compound related to the synthesis of trans-triquentrin A having as its key step an I(III) 

mediated ring contraction in 21% yield was also prepared in the interest of preparing 

molecules for antiproliferative activity analysis, whose work was included in the appendix. 

Keywords – (+)-cis-trikentrin A, alkaloid, asymmetric synthesis, enzymatic resolution, 

intramolecular Friedel-Crafts acylation, indoles. 
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1. Introdução 

1.1. A síntese total de produtos naturais marinhos 

 Produtos naturais são substâncias químicas produzidas por organismos vivos. É 

comum encontrar produtos naturais com alto grau de complexidade estrutural 

contendo, por exemplo, diversos centros estereogênicos e associações de 

funcionalidades químicas, sugerindo que suas biossínteses ocorreram em condições 

extremas (altas pressões, temperatura, concentração de sais, etc.).1 

 A variedade de organismos vivos existentes no ambiente marinho é enorme e 

existem muitos produtos naturais nos oceanos cujas atividades biológica e 

farmacológica são relevantes. Substâncias extraídas de espécies marinhas têm, em 

geral, maior potencial de aplicação clínica quando comparadas a produtos naturais 

encontrados em espécies que vivem em ambiente terrestre.2-7 Essa proeminência 

pode ser expressada numericamente; por exemplo, em uma triagem pré-clínica do 

National Cancer Institute, nos EUA, aproximadamente 1% das amostras marinhas 

apresentaram atividade antitumoral contra 0,1% das amostras terrestres.8,9 

Estatisticamente, a cada 3 mil produtos naturais marinhos testados obtém-se um 

medicamento clinicamente útil. Essa razão cai para um medicamento em potencial a 

cada 5 a 10 mil produtos naturais terrestres.10 

 A associação entre complexidade estrutural e potencial uso em aplicações 

clínicas e farmacêuticas tornaram muitos produtos naturais de origem marinha alvos 

para a síntese total e plataforma para o desenvolvimento de novas metodologias 

sintéticas.11-14 A Trabectedina (também conhecida como ET-743), por exemplo, é um 
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alcalóide de tetrahidroisoquinolina isolado da tunicada (urocordado) Ecteinascidia 

turbinata. Em 1969, descobriu-se que o extrato da tunicada tinha atividade anticâncer; 

15 anos depois, a trabectedina foi identificada como componente ativo e isolada pelo 

grupo de Rinehart, da Universidade de Illinois, nos EUA.15,16 Para extrair os 5 gramas 

requeridos para o teste clínico estimou-se que seriam necessárias cerca de 5 toneladas  

de E. turbinata.16 A pedido de Rinehart, Corey e colaboradores iniciaram os estudos 

para a síntese total da trabectedina em 199617 e uma rota aprimorada foi patenteada 

e licenciada para a PharmaMar. Atualmente a trabectedina é um medicamento 

antitumoral comercializado com o nome de Yondelis® pela PharmaMar e pela Johnson 

& Johnson que é usado para o tratamento de sarcoma avançado de tecidos moles e 

que também está sendo submetido a ensaios clínicos para o tratamento de câncer de 

mama, próstata e sarcomas pediátricos.4,18-20 

 

Esquema 1  

1.2. Triquentrinas: alcaloides indólicos de origem marinha 

 Triquentrinas e herbidóis são duas classes de alcaloides indólicos isolados no 

final dos anos 1980 a partir das esponjas marinhas australianas Trikentrion 

flabelliforme e Axinella sp. (Esquema 2).21,22 Estes alcaloides apresentam um anel  
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1,3-dimetil-ciclopentânico fundido ao anel indólico e a posição C3 não substituída, o 

que sugere que o aminoácido L-triptofano não é o intermediário biossintético chave 

(Esquema 2). Triquentrinas apresentam atividade antimicrobial contra culturas de 

Bacillus subtillis 21 e herbindóis exibiram citotoxicidade contra células KB (carcinoma 

nasofaringeal; 5-10 μg.mL–1), bem como atividade inibidora de apetite em peixes 22.   

 

Esquema 2 

 Desde o seu isolamento, as triquentrinas e herbindóis foram selecionados 
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como alvos sintéticos por vários grupos de pesquisa, visto que oferecem um bom 

modelo para o desenvolvimento de metodologias tanto para a síntese não assimétrica 

quanto para a síntese estereosseletiva (ou assimétrica).23-44 Dentre as moléculas mais 

usadas como alvos de síntese assimétrica incluem-se a (+)-trans-triquentrina A e a  

(+)-cis-triquentrina A. A seguir serão apresentados alguns detalhes sobre as 

metodologias usadas para a síntese total da cis-triquentrina A. 

1.3. Síntese total da cis-triquentrina A 

 As sínteses da cis-triquentrina A finalizadas até 2009 foram descritas 

detalhadamente no artigo de revisão sobre a síntese das triquentrinas e herbindóis, 

publicado pelo nosso grupo de pesquisa.45 Por isso, serão apresentadas aqui apenas as  

estratégias gerais utilizadas em cada uma delas. Apenas duas sínteses da  

cis-trinquentrina A foram descritas desde 2010. RajanBabu e colaboradores,42 

completaram a síntese assimétrica (natural) da (+)-cis-triquentrina A em 2012 e, em 

2016, Sarpong e coautores finalizaram a síntese formal da (±)-cis-triquentrina A em 14 

etapas.44 Estas sínteses são descritas em detalhe nos itens 1.3.1.7 e 1.3.2.2. A Tabela 1 

apresenta um resumo das principais sínteses da cis-triquentrina A, bem como um 

panorama das sínteses de alcaloides análogos. Os esforços do nosso grupo de pesquisa 

na síntese e estudo de triquentrinas A serão discutidos no item 1.4. 
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Tabela 1. Resumo das sínteses de triquentrinas e herbindóis completadas.[a] 

Molécula Ano, Autor, Detalhamento[b] Estratégia Observações 

 

1988: MacLeod23,24; racêmica; 12 etapas ciclização radicalar 
Condições drásticas (800 °C) em 

uma etapa 

1989: Natsume28; assimétrica (não natural); 9 

etapas 
indolização de pirróis 

Obtida juntamente com o isômero 

trans[c] 

1990: Natsume30; racêmica; 6 etapas  indolização de pirróis 
Obtida juntamente com o isômero 

trans[c] 

1991: Boger46; racêmica; 7 etapas hetero-Diels-Alder 
Boa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

1994: Natsume27; assimétrica (natural); 17 

etapas 
indolização de pirróis 

Obtida juntamente com o isômero 

trans[c] 

1995: Blechert35; racêmica; 8 etapas Heck intramolecular 
Baixo rendimento (até 10%) em 

algumas etapas 

2006: Funk38; racêmica; 19 etapas anelação eletrocíclica Convergente e seletiva 

2007: Kerr37; racêmica; 19 etapas 
Diels-Alder de 

iminoquinonas 

Boa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

2009: Buszek39; racêmica; 9 etapas cicloadição 
Boa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

2012: RajanBabu47; assimétrica (natural); 14 

etapas 

hidrovinilação 

assimétrica 

Excelente rendimento e excesso 

enantiomérico na etapa assimétrica 

2016: Sarpong44; racêmica; 14 etapas 
cicloadição [2+2+1+1] e 

indolização o-etil anilinas 

Rendimento das etapas-chave ≤ 

61% 
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1989: Kanematsu33; racêmica; 18 etapas 

1990: Natsume30; racêmica; 7 etapas 

Diels-Alder 

intramolecular 

indolização de pirróis 

Baixa seletividade na formação da 

dupla (E:Z, 2:1). 

1993: Natsume29; assimétrica; 16 etapas indolização de pirróis Obtida com o isômero trans[c] 

1996: Kanematsu31; assimétrica; 30 etapas 
Diels-Alder 

intramolecular 
Obtida com o isômero trans[c] 

2005: Kerr48; racêmica; 15 etapas 
Diels-Alder de 

iminoquinonas 
Grande número de etapas 

2006: Funk38; racêmica; 13 etapas anelação eletrocíclica 
Boa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

2012: RajanBabu47; assimétrica; 17 etapas 
hidrovinilação 

assimétrica 

Excelente rendimento e excesso 

enantiomérico na etapa assimétrica 

 

1989: Natsume28; assimétrica (não natural); 9 

etapas 
indolização de pirróis Obtida com o isômero cis[c] 

1990: MacLeod23; racêmica; 11 etapas ciclização radicalar 
Baixa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

1990: Natsume30; racêmica; 6 etapas indolização de pirróis Obtida com o isômero cis[c] 

1991: Boger46; racêmica; 8 etapas hetero-Diels-Alder  
Baixa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

2008: Silva40; racêmica (diastereosseletiva); 20 

etapas 
contração de anel 

 Sem necessidade de separação dos 

diasteros cis/trans 

2012: Silva41; assimétrica; 20 etapas 
contração de anel e 

resolução enzimática 

1a síntese assimétrica da trans-

triquentrina A; médio rendimento 

da resolução enzimática 
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1990: Natsume30; racêmica; 7 etapas indolização de pirróis 
Obtida juntamente com o isômero 

cis[c] 

1993: Natsume29; assimétrica (não natural); 16 

etapas 
indolização de pirróis 

Obtida juntamente com o isômero 

cis[c] 

 

1990: Natsume30; racêmica; 6 etapas indolização de pirróis Baixo rendimento global (< 1%). 

1993: Natsume29; assimétrica (não natural); 18 

etapas 
indolização de pirróis 

Obtida juntamente com o isômero 

cis[c] 

1998: MacLeod25; racêmica; 15 etapas ciclização radicalar 
Obtida juntamente com o isômero 

cis[c] 

 

1992: Natsume49; assimétrica (não natural); 16 

etapas 
indolização de pirróis 

Obtida juntamente com o isômero 

trans[c] 

2007: Kerr37: racêmica; 18 etapas 
Diels-Alder de 

iminoquinonas 

Boa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

2009: Buszek39; racêmica; 9 etapas cicloadição  
Boa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

2012: Saito50; assimétrica (natural); 20 etapas 
cicloadição 

intramolecular 

Rendimentos eficientes em 

praticamente todas as etapas 
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1992: Natsume49; assimétrica (não natural); 17 

etapas 
indolização de pirróis Obtida com o isômero trans[c] 

2005: Kerr48; racêmica; 19 etapas 
Diels-Alder de 

iminoquinonas 

Boa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

2007: Kerr37; racêmica; 19 etapas 
Diels-Alder de 

iminoquinonas 

Boa seletividade na formação do 

1,3-dimetilciclopentano 

2012: Saito50; assimétrica (natural); 22 etapas 
cicloadição 

intramolecular 

Rendimentos eficientes em 

praticamente todas as etapas 

2016: Sarpong44; racêmica; 14 etapas 
cicloadição [2+2+1+1] e 

indolização o-etil anilinas 

Rendimento das etapas-chave ≤ 

66% 

 

1992: Natsume49; assimétrica (não natural); 18 

etapas 
indolização de pirróis Obtida com o isômero trans[c] 

2012: Saito50; assimétrica (natural); 22 etapas 
cicloadição 

intramolecular 

Rendimentos altos em 

praticamente todas as etapas 

[a] Tabela adaptada das referências 45 e 51. [b] O número de etapas se refere à maior seqüência linear de reações. [c] Separação dos 

isômeros por coluna cromatográfica ou CLAE. 
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1.3.1. Sínteses racêmicas da (±)-cis-triquentrina A 

1.3.1.1 MacLeod e colaboradores, 1988 

 Em 1988, MacLeod e colaboradores relataram a primeira síntese total de uma 

triquentrina, a ()-cis-triquentrina A.24 A síntese foi concluída em 12 etapas com 

destaque para a formação do anel 1,3-dimetilindânico através de uma ciclização 

radicalar, antes da formação da unidade indólica. O radical arilo I-2 foi obtido pela 

reação da arilbromina I-1 com hidreto de tributilestanho na presença de AIBN como 

iniciador radicalar. A ciclização 5-exo-trig do intermediário I-2 produz os radicais 

alquilo cis/trans I-3 que são reduzidos por hidreto de estanho a uma mistura de cis e 

trans-1,3-dimetilindan-1-ol, I-4, (Esquema 3).45,52 

Esquema 3 

 Cotornou-se a baixa seletividade na formação da unidade ciclopentânica 

através da desidratação do álcool I-4 com a posterior hidrogenação do indeno I-5 

resultando no 1,3-dimetilindano I-6, como uma mistura 9:1 dos isômeros cis e trans, 

respectivamente (Esquema 4).24 

 

Esquema 4 
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1.3.1.2 Boger e colaboradores, 1991 

 Em 1991, Boger e Zhang, publicaram a síntese total da ()-cis-triquentrina A em 

apenas 7 etapas utilizando como estratégia sintética reação de Diels -Alder 

heteroaromática, para a formação de indóis a partir de tetrazinas simétricas 

sulforiladas.34 A enamina I-7 (cis:trans = 3:1) reage com a tetrazina I-8 gerando, 

diastereosseletivamente, I-10. A saída termodinamicamente favorável de nitrogênio 

molecular é a força motriz da reação, o que permite que esta ocorra em condições 

brandas. Uma eliminação de pirrolidina em meio ácido permite a obtenção da diazina 

I-11, em 85% de rendimento para as duas etapas (calculado a partir de I-8).34,45 

 Os autores explicam a alta diastereosseletividade da reação de Diels -Alder 

através dos estados de transição trans (I-9a) e cis (I-9b); uma vez que para o estado de 

transição I-9a, tem-se o impedimento estérico em ambas as faces do dienófilo, 

dificultando a aproximação necessária dos reagentes, enquanto que para I-9b há uma 

face menos impedida, como é apresentado no Esquema 5.34,45 

 

Esquema 5  
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 O tratamento do intermediário mais avançado I-12 com a amina alênica I-13, 

seguido da proteção do nitrogênio via acetilação e posterior reação de Diels-Alder 

intramolecular em uma única etapa sintética, leva ao indol I-14 com a estrutura 

praticamente finalizada da cis-triquentrina A (Esquema 6).34 

 

Esquema 6 

1.3.1.3 Blerchert e colaboradores, 1995 

 Em 1995, Blerchert e colaboradores publicaram a síntese racêmica da  

cis-triquentrina A em 8 etapas e com 1,1% de rendimento global, utilizando como 

estratégia sintética para obtenção da unidade indânica uma reação de Heck 

intramolecular para posterior formação do indol via reação de Bartoli.35  

 O intermediário sintético I-15 após ser submetido à reação de Heck 

intramolecular resultou na mistura dos isômeros I-16 e I-17, que puderam ser 

separados empregando-se cromatografia em coluna, resultando em rendimentos de 

42% e 32%, respectivamente. O intermediário I-17 foi submetido a uma reação de 

Bartoli que resultou em 8 com um rendimento de apenas 14%. A hidrogenação 

catalítica de 8 na presença de Pd/C levou à ()-cis-triquentrina A (Esquema 7). 
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Esquema 7 

 Na mesma publicação, os autores incluem uma estratégia que não permitiu a 

conclusão da síntese da ()-cis-triquentrina A. Nesta abordagem, a estratégia sintética 

foi o preparo do indol via reação de Bartoli logo no começo da síntese e o uso de uma 

acilação de Friedel-Crafts intramolecular para obtenção da unidade ciclopentânica.35 

Entretanto, apesar dos autores obterem sucesso no fechamento do terceiro anel, a 

migração do grupo protetor benzila foi observada. As etapas iniciais desta rota 

serviram de inspiração para a rota usada para a síntese da trans-triquentrina A por 

Silva e coautores,40,41 vide item 1.4. 

1.3.1.4 Funk e Huntley, 2006 

 Funk e Huntley publicaram, em 2006, a síntese total da ()-cis-triquentrina A 

em 9 etapas baseada em um acoplamento de Stille seguido de reação de fechamento 

eletrocíclico de anel.38 O acoplamento de Stille foi efetuado com os compostos I-19 e I-

21 levando a I-22. O fragmento contendo o triflato ciclopentânico I-19 foi preparado 
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em 2 etapas a partir da ciclopentenona I-18 e a estanana I-21 foi obtida em 6 etapas a 

partir de I-20. O aquecimento de I-22 promoveu a reação de fechamento eletrocíclico 

de anel gerando o triciclo I-23, a aromatização em condições oxidativas com MnO2 

forneceu a indolina I-24. Com a reação de desproteção do átomo de nitrogênio com 

subsequente aromatização na presença de um catalisador de cobalto e gás oxigênio, 

os autores obtiveram a ()-cis-triquentrina A (Esquema 8).  

 

Esquema 8 

1.3.1.5 Kerr e colaboradores, 2007 

 Em 2007, Kerr e coautores publicaram a síntese total da ()-cis-triquentrina A 

em 19 etapas que incluem uma reação de Diels-Alder entre a iminoquinona I-25 e 

ciclopentadieno para formar I-26. A aromatização catalisada por ácido de I-26 leva ao 
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aldeído I-27, cuja ciclização in situ resulta no indol protegido I-28. A clivagem oxidativa 

da dupla ligação com OsO4 levou ao produto dihidroxilado syn I-29, o intermediário 

sintético comum para a finalização da síntese racêmica também dos herbindóis A e B . 

O composto I-29 apresenta na sua porção 1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalênica a 

estrutura que origina o anel cis-1,3-dimetilciclopentila via clivagem oxidativa, levando 

à ()-cis-triquentrina A após 10 etapas (Esquema 9).31,37,45 

 

Esquema 9 

1.3.1.6 Buszek e colaboradores, 2009 

 Em 2009, Buszek e colaboradores testaram uma metodologia para a cicloadição 

entre indóis di-bromados e furano, desenvolvida no próprio grupo em 2007,53 como 

etapa chave para síntese da ()-cis-triquentrina A e do ()-herbindol A.39 A ()-cis-
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triquentrina A, foi obtida em 9 etapas. O intermediário indólico I-31 que sofreu a 

reação de cicloadição com o ciclopentadieno, formando o intermediário sintético 

avançado I-32 (com potencial similar a I-28 para a obtenção das metilas em 

configuração cis), foi obtido através de uma reação de Bartoli sobre o I-30 com 

subsequente proteção com TBSOTf (Esquema 10).  

 

Esquema 10 

1.3.1.7 Sarpong e colaboradores, 2016 

 Recentemente, em 2016, Sarpong e colaboradores descreveram a síntese 

formal da (±)-cis-triquentrina A e do (±)-herbindol B, ambas em 14 etapas, a partir do 

intermediário comum I-41.44  O passo inicial da síntese foi a cicloadição [2+2+1+1] 

entre o alqueno bicíclico tensionado I-39 (preparado em laboratório), 3-hexino (I-38) e 

monóxido de carbono na presença de rutênio como catalisador que resultou na 

hidroquinona I-40 com um rendimento de 39%. Os grupos hidroxila da meso-

hidroquinona I-40 foram ativados sequencialmente via monotriflação e monotosilação 

para proporcionar o intermediário comum I-41. Seguindo com a síntese da cis-

triquentrina A, o aril triflato I-41 foi submetido a hidrogenólise com H2 sob alta pressão 

para fornecer I-42 em 89% de rendimento. O tosilato de arila I-42 foi transformado em 

I-43 via aminação de Buchwald-Hartwig seguida por uma trifilação da anilina 
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resultante, com rendimento de 71% para as duas etapas. Quando a triflamida I-43 foi 

submetida à reação de indolização desenvolvida pelo grupo, o isolamento do indol I-

44, em 61% de rendimento, revelou que as ligações C–N e C=C haviam sido formadas 

em uma única etapa sintética. O N-Triflilindol I-44 foi transformado em N-tosilindol I-

45,44 intermediário análogo àquele empregado na síntese da cis-triquentrina A descrita 

por Jackson e Kerr (I-29, item 1.3.1.5)37 (Esquema 11). 

  

Esquema 11 

1.3.2. Sínteses assimétricas da (+)-cis-triquentrina A 

1.3.2.1 Natsume e colaboradores, 1994 

 Natsume e colaboradores empregaram uma estratégia de indolização de pirróis 

substituídos e concluíram as sínteses assimétricas de todos os isômeros não naturais 

das triquentrinas e dos herbindóis, permitindo a determinação inequívoca da 

configuração absoluta dos carbonos assimétricos dessas moléculas.26-30 A metodologia 

é baseada na construção do anel aromático da estrutura tricíclica via ciclização 
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intramolecular seguida por desidratação. A hidrólise ácida da hidrazona I-46 leva ao 

composto carbonílico correspondente I-47 que sofre um ataque nucleofílico 

intramolecular do pirrol formando o composto tricíclico I-48. A rápida dupla 

desidratação, que tem como força motriz a aromatização do anel, resulta no indol I-49 

(Esquema 12).27,45  

Esquema 12 

 Com essa estratégia, a síntese assimétrica da (+)-cis-triquentrina A foi concluída 

após 17 etapas. Nesse caso, ao invés da hidrazona apresentada no Esquema 12, o 

hemicetal (I-50) é hidrolisado, fornecendo o intermediário sintético avançado I-51 em 

44% como é apresentado no Esquema 13.27 

 

Esquema 13 

 Entretanto, RajanBabu42  classificou tais sínteses como “estereoaleatórias”, 

uma vez que não é possível prever a seletividade dos intermediários-chave com base 

na estratégia sintética empregada para obtê-los, atrelada à difícil separação desses 

intermediários via coluna cromatográfica ou CLAE em escala preparativa utilizando-se 
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colunas quirais, culminando em  procedimentos trabalhosos e demorados. 

1.3.2.2 RajanBabu e colaboradores, 2012 

 A etapa-chave da rota desenvolvida por RajanBabu e colaboradores,42 em 

2012, para a síntese da (+)-cis-triquentrina A foi baseada na metodologia desenvolvida 

pelo próprio grupo para a hidrovinilação de estirenos.54 A síntese partiu da nitração do 

bromoetil-benzeno I-52 que levou ao composto 2 em apenas 35% de rendimento. Uma 

reação de Bartoli produziu, no passo subsquente, o indol 3 (rendimento: 54%) e um 

acoplamento de Stille entre 3 e alil-tributilestanana levou ao composto I-53 em 68% de 

rendimento. A hidrovinilação assimétrica (etapa chave) de I-53 levou à formação de I-

54 em excelente 99% de rendimento (96% ee). A formação de I-55 ocorreu em 4 

etapas (42% de rendimento) que involveram a proteção do nitrogênio indólico com o 

grupo tosila e a oxidação da porção olefínica a ácido carboxílico. Uma reação de 

ciclização intramolecular via cloreto de ácido, fornece I-56 em 74% de rendimento. A 

formação de uma dupla ligação exocíclica via reação de Wittig seguida por 

isomerização catálisada por paládio(II) levou à formação de I-57 em 89% de 

rendimentos para as duas etapas.  A hidrogenação que levou ao produto I-58 em 95% 

de rendimento foi executada utilizando-se o catalisador de Crabtree (um composto 

organoirídio). A remoção do grupo tosila com fluoreto finalizou a síntese da (+)-cis-

trinquentrina A após 14 etapas (Esquema 14) em 2,7% de rendimento global.42,55 
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Esquema 14 

 Dada a importância da etapa de hidrovinilação assimétrica para finalizar a 

síntese, o mecanismo proposto por RajanBabu e colaboradores para esta 

transformação é apresentado no Esquema 15.  O complexo ativo que irá reagir com o 

substrato na presença de etileno é o intermediário de hidreto de níquel catiônico 

associado a um contra-íon fracamente coordenado proveniente da interação de um 

ácido de Lewis com a espécie [alil-NiX]+ sendo X, neste caso um brometo. A formação 

do complexo ativo começa com a reação entre um composto de níquel(II) e brometo 

de alila para formar o complexo de níquel [alil-NiRBr]+ que apresenta uma ligação η3 



 

36 

 

com o grupo alila; este complexo coordena com a fosfina quiral eliminando o segundo 

ligante R para formar o complexo assimétrico respectivo. A dissociação da ligação Ni-Br 

assistida pelo ácido de Lewis (neste caso, ClAlEt2) forma o complexo I-60; a 

coordenação π com o etileno adicionado ao meio fornece o complexo I-61, que através 

de uma inserção migratória forma-se uma nova ligação C-C entre o grupo alila e o 

etileno coordenado com o Ni (I-61a). Em seguida, uma β-eliminação de hidreto nos 

fornece o complexo ativo I-63 (que é um hidreto de níquel catiônico associado a um 

contra-íon fracamente coordenado) eliminando o dieno I-62 dando início ao ciclo 

catalític: o vinil areno complexa-se então com o I-63, levando ao complexo benzílico I-

64; uma inserção migratória da dupla-ligação do vinil-areno ai metal, forma a nova 

ligação C-H (I-64a); este coordena-se com o etileno presente ao meio e gera o 

intermediário I-65. Uma nova inserção do etileno na ligação alil-níquel fornece I-66, 

definindo nessa etapa o centro assimétrico formado de acordo com a quiralidade 

induzida pela fosfina escolhida para coordenar com metal. Uma β -eliminação de 

hidreto com consequente regeneração do catalisador leva ao produto de 

hidrovinilação, o alqueno assimétrico I-67.54-56 Note que o ciclo catálitico após 

obtenção de I-60 se resume à esses três passos: formação de uma coordenação  de 

uma dupla-ligação (seja do etileno, seja do vinil-areno), inserção migratória e β-

eliminação de hidreto. 
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Esquema 15 
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1.4. Perspectivas para a síntese total da (+)-cis-triquentrina A 

 Nosso grupo de pesquisa completou, em 2008, a síntese total da (±)-trans-

triquentrina A utilizando como etapa chave uma reação de contração de anel mediada 

por tálio(III).40 Em 2012, concluímos a síntese total da (+)-trans-triquentrina A e 

determinamos a análise da atividade antiproliferativa dos intermediários sintéticos e 

de compostos análogos à triquentrina A frente a células tumorais humanas em 

cultura.41 Embora grande parte dos compostos testados tenha se revelado 

moderadamente ativos, dois deles, I-68 e I-70, se destacaram como compostos 

promissores contra culturas de células de ovário com fenótipo de resistência a 

múltiplos medicamentos (Tabela 2).41 Entretanto, foi o derivado protegido com o 

grupo benzila, I-69, que apresentou a maior atividade média para o conjunto de 

linhagens celulares empregado (i.e., log IC50 mais baixo), sugerindo que o grupo benzila 

possa ter algum papel na atividade biológica de compostos indólicos relacionados a 

triquentrinas. 
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Tabela 2. Atividade antiproliferativa (IC50, µg mL-1) para a (+) e (±)-trans-triquentrina A e para os compostos relacionados I-68, I-69 e I-

70.[a];[b] 

Linhagem Doxo[b] 
  

 

  

I-68 I-69 I-70 (+)-trans-triquentrina A (±)-trans-triquentrina A 

U251 0,106 18,9 3,0 4,4 19,7 n.d. 

MCF-7 0,062 21,4 6,9 18,1 2,8 29,0 

NCI-ADR/RES 3,842 0,42 2,6 0,36 2,5 9,2 

OVCAR-3 0,336 17,2 3,1 17,4 3,1 2,8 

HaCat 0,115 8,1 4,7 4,2 4,5 n.d. 

LogIC50 médio -0,71 0,99 0,72 0,87 0,84 1,00 

n.d.: não determinado. [a] Adaptado da referência. 41 [b] Doxorrubicina: controle positivo; U251: glioma; MCF-7: mama; NCI-ADR/RES: 

ovário com fenótipo de resistência a múltiplas drogas; OVCAR-3: ovário; HaCat: célula normal, queratinócito imortalizado. 
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 Durante o processo de síntese da (+)-trans-trinquentrina A, vislumbrou-se que 

o ácido (S)-6, obtido em uma das etapas, seria um possível intermediário também para 

a síntese da (+)-cis-trinquentrina A (Esquema 16).55 Embora a (±)-cis-trinquentrina A 

tenha sido sintetizada por diversos grupos, apenas duas sínteses totais assimétricas 

foram descritas 27,42 e apenas uma delas partia de um reagente aquiral.42  

 

Esquema 16 

 Dessa forma, a estrutura ainda assim desafiadora pela presença do anel 

indólico livre de substituintes nas posições C2 e C3, atrelado ao fato de que outras 

propriedades biológicas poderiam ser descobertas impulsionou a continuidade no 

estudo da síntese total da (+)-cis-triquentrina A.  

1.4.1. Etapa-chave: acilação de Friedel-Crafts intramolecular 

 No histórico da síntese da cis-triquentrina A duas rotas incluíram a reação de 

Friedel-Crafts intramolecular como forma de obtenção da unidade ciclopentânica.35,42  

Blechert e colaboradores35, na primeira abordagem da síntese descrita, submeteram o 

intermediário racêmico 6 às condições da acilação de Friedel-Crafts utilizando ácido 

polifosfórico (PPA) como ácido de Lewis; embora a ciclização tenha ocorrido, houve 
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também a migração do grupo benzila (I-71) o que motivou a busca por vias alternativas 

para construção do sistema tricíclico (1.3.1.3). Silva e colaboradores40 também 

observaram a migração do grupo benzila durante a síntese da (±)-trans-triquentrina A, 

dificuldade essa que foi posteriormente contornada substituindo-se o ácido de Lewis 

de PPA para uma mistura de ácido trifluoroacético e anidrido trifluoroacético 

(TFA/TFAA) (Esquema 17). 

 

Esquema 17 

 RajanBabu e colaboradores,42 protegeram o indol com o grupo protetor tosila 

ao invés de benzila e obtiveram sucesso na etapa de ciclização, que transcorreu com 

rendimento de 74%, utilizando condições mais clássicas para a reação de Friedel-Crafts  

intramolecular, ou seja, através da formação do cloreto de ácido in situ com cloreto de 

oxalila. Tébéka55 em estudos prévios visando a síntese da (+)-cis-triquentrina A tentou 
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a mesma abordagem apresentadas por RajanBabu a partir de 6 e obteve I-73, que 

embora ciclizado, sofreu formilação na posição C3 (Esquema 18). 

 

Esquema 18 

 Ainda na tentativa de obter a cetona 7, Tébéka testou diversas condições 

reacionais para a ciclização intramolecular do ácido 6 utilizando DMF em quantidades 

catalíticas, partindo da ideia de que a formilação que gera I-73 dependia de uma 

quantidade estequiométrica de DMF. Embora com 19% de rendimento, ao utilizar 0,5 

equivalente de DMF, partindo do ácido de configuração R, o triciclo desejado (R)-7 foi 

obtido, como ilustra o Esquema 19.55 
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Esquema 19 

 Por fim, buscando um maior rendimento nessa transformação, Tébéka aplicou 

as mesmas condições utilizadas por Silva e colaboradores para atingir a cetona 

tricíclica durante a síntese da trans-triquentrina A, utilizando a mistura reacional 

apresentada no Esquema 17. O produto 7 foi formado minoritariamente, junto a 

outros dois produtos  (Esquema 20).55  

 

Esquema 20 
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2. Objetivos 

 Otimizar a obtenção do intermediário-chave da síntese total da  

(+)-cis-triquentrina A descrita por Silva e colaboradores e usar a abordagem de 

RajanBabu e coautores para completar a síntese estereosseletiva deste produto 

natural empregando-se intermediários sintéticos protegidos com o grupo benzila no 

lugar de tosila. 

2.1. Objetivos específicos 

a. Preparar intermediários sintéticos protegidos com o grupo benzila para viabilizar 

a futura avaliação da atividade antiproliferativa destas substâncias frente a 

células tumorais. 

b. Comparar a reatividade de intermediários protegidos com os grupos benzila e 

tosila nos passos-chave para a obtenção da (+)-cis-triquentrina A. 

c. Otimizar a resolução enzimática que leva ao intermediário-chave da síntese total 

da (+)-cis-triquentrina A descrita por Silva e colaboradores e investigar o uso de 

hidrogenação assimétrica como estratégia para resolução.  
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3. Resultados e discussão 

 Este trabalho foi inspirado nas rotas usadas para a obtenção da  

(+)-cis-triquentrina A descritas pelo nosso grupo de pesquisa e pelo grupo de 

RajanBabu (Esquema 21). O passo final para a síntese estereosseletiva do produto 

natural é a hidrogenação catalítica do intermediário (S)-8 formado a partir de (S)-7 via 

adição nucleofílica à carbonila seguida por desidratação. A dihidrociclopentaindol-

6(1H)-ona (S)-7 seria preparada via acilação de Friedel-Crafts do ácido carboxílico 

quiral (S)-6 (Esquema 21, parte B). RajanBabu utilizou esta metodologia a partir do 

ácido carboxílico análogo a (S)-6 com o nitrogênio indólico protegido com um grupo 

tosila no lugar de benzila. 

 O intermediário chave da síntese da (+)-cis-triquentrina A, o ácido (S)-6, foi 

obtido seguindo as etapas propostas anteriormente pelo grupo para a síntese da  

(+)-trans-triquentrina (Esquema 21, parte A).41. A resolução enzimática do éster 5, que 

seria obtido da redução do éster ,β-insaturado (E)-4, foi considerada passível de 

otimização considerando-se que o rendimento máximo possível do método é 50% por 

mol de substrato. Como alternativa, o ácido quiral (S)-6 poderia ser preparado 

diretamenta através da hidrogenação assimétrica do composto (E)-4. As etapas que 

levam ao éster (E)-4 seriam feitas de acordo com os procedimentos descritos 

anteriormente.40,41 A acetofenona comercial 1 foi convertida em três etapas ao 

composto 2 que, através de uma reação de Bartoli com brometo de vinilmagnésio 

resulta no bromoindol 3; a conversão do composto 3 ao éster (E)-4 é feita via 

acoplamento de Heck.  
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Esquema 21 

 Os resultados e discussão desta dissertação são estruturados em quatro partes . 

São descritos os esforços realizados para a obtenção do intermediário (E)-4 (item 3.1), 

para a sua conversão ao ácido quiral (S)-6 (item 3.2), para a subsequente acilação de 

Friedel-Crafts intramolecular que leva ao intermediário sintético (S)-7 (item 3.3) e para 

completar as etapas finais da síntese da (+)-cis-triquentrina A (item 3.4), conforme 

sumarizado no Esquema 21. Cada item se inicia com a descrição dos resultados e é 

seguida pela discussão mecanística, quando cabível. Estudos adicionais de escopo e 

uso de métodos alternativos para a síntese de alguns intermediários são descritos ao 

longo do texto. 
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3.1. Intermediário (E)-4 

3.1.1. Preparo do 1-bromo-4-etil-2-nitrobenzeno (2) 

 O 1-bromo-4-etil-2-nitrobenzeno (2) foi preparado em 81% de rendimento 

global para as três etapas. A acetofenona comercial 1 foi reduzida ao álcool 9 com 

borohidreto de sódio. Em seguida, o álcool 9 foi convertido a 1-bromo-4-(1-iodoetil)-2-

nitrobenzeno (10) em uma reação de Appel modificada empregando-se I2, 

trifenilfosfina e imidazol. As duas etapas foram realizadas sem a purificação dos 

produtos. O composto 10 foi reduzido com borohidreto de sódio, de acordo com o 

método descrito por Hutchings e coautores,57 levando ao composto 2 (Esquema 22). 

 

Esquema 22 

 Os mecanismos das etapas necessárias à preparação de 2 são representados no  

Esquema 23. A acetofenona 1 é inicialmente reduzida com boroidreto de sódio em 

metanol, fornecendo o álcool 9. Em seguida, o composto 9 foi convertido ao iodeto 10 

via reação de substituição nucleofílica intramolecular promovida por um aduto 

formado entre iodo e trifenilfosfina na presença de imidazol como catalisador 

nucleofílico.58 A conversão do iodeto 10 ao produto 2 se dá via SN2 na presença de 

boroidreto de sódio em DMSO.57 
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Esquema 23 

3.1.2. Reação de Bartoli: obtenção do intermediário sintético 3 

 O nitrobenzeno 2 foi convertido em 4-etil-7-bromo-indol (3) em 61% de 

rendimento através de uma reação de Bartoli com brometo de vinilmagnésio, em 

condições previamente otimizadas (Esquema 24).40,41 

 

Esquema 24 
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 Bartoli e colaboradores59,60 investigaram as etapas mais relevantes da reação e 

propuseram uma hipótese mecanística a partir de experimentos , a princípio não 

intuitiva, que justifica a necessidade de um mínimo de 3 equiv. de brometo de vinil 

magnésio, conforme apresentado no Esquema 25.  

 A síntese de indóis de Bartoli se inicia com dois ataques do composto de 

Grignard ao nitroareno levando à formação sequencial dos intermediários 11, 12 e 

13.59 A O-alquenil-hidroxi-amina 13 sofre um rápido rearranjo [3,3]-sigmatrópico do 

tipo Claisen levando a um aldeído que, após ciclização, é rearomatizado pela abstração 

de um próton pelo terceiro mol de brometo de vinilmagnésio levando ao composto 14 

que é convertido ao produto desejado após work up ácido.52,59 

 

Esquema 25 

3.1.3. Acoplamento de Heck: obtenção de (E)-4 

 Antes da reação de Heck para preparar o composto (E)-4, o nitrogênio indólico 

do composto 3 foi protegido com o grupo benzila utilizando-se brometo de benzila, em 

analogia ao procedimento usado para as sínteses racêmica40 e assimétrica41 da trans-
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triquentrina finalizadas anteriormente no grupo. Em seguida, o indol 15 foi submetido, 

sem purificação, a reação de Heck com crotonato de metila. O composto (E)-4 foi 

obtido em 71% de rendimento para as duas etapas (Esquema 26). Preparou-se 

também o indol desprotegido (E)-16 em 65% de rendimento empregando-se o indol 3 

como substrato da reação de Heck (Esquema 27). 

 

Esquema 26 

 

Esquema 27 

 A arilação catalisada por paládio ou alquinilação de olefinas é conhecida como 

acoplamento cruzado (ou reação) de Heck (Esquema 28)52,61-64. Um complexo ativo de 

Pd0 (17) é gerado in situ via redução de PdII com um redutor adequado (e.g.,  

P(o-tol)3). A coordenação de 17 com um haleto (R1Br) forma o intermediário 18 via 

uma inserção oxidativa, geralmente a etapa determinante da reação. A substituição de 

um dos ligantes pela olefina resulta no complexo π 19.64 Em uma inserção migratória, 

forma-se uma ligação C–C via adição syn do grupo R1 originado do haleto à olefina, 
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levando ao intermediário 20. Uma rotação interna de ligação leva ao confôrmero no 

qual os dois grupos volumosos (Pd e R1) estão antiperiplanares, reduzindo o 

impedimento estérico e levando a uma β-eliminação syn que resulta no complexo de 

paládio(II) 21 (Esquema 29). O produto da reação de acoplamento cruzado é obtido via 

eliminação redutiva que também regenera o complexo ativo 17.64 

 Na projeção de cavalete apresentada no Esquema 29 a configuração E da dupla 

ligação observada no produto (E)-4 está de acordo com uma inserção migratória que 

se dá por uma adição syn seguida de mudança conformacional que torna coplanares o 

substituínte de paládio e o hidrogênio β. A β-eliminação a partir deste confôrmero 

passa por um estado de transição menos energético comparado a outros isômeros por 

apresentar menor impedimento estérico entre os grupos éster e indol (i.e., R).  
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Esquema 28 

 

Esquema 29 
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3.2. Ácido assimétrico (S)-6: intermediário sintético chave 

3.2.1. Resolução enzimática de (±)-5 

 A obtenção do centro assimétrico na transformação do éster insaturado (E)-4 a 

(S)-6 foi feita via resolução enzimática de 5 que foi obtido através da redução de (E)-4 

com magnésio metálico e metanol (Esquema 30).  

 

Esquema 30 

 Para a resolução enzimática, foram usadas as  condições descritas por Silva e 

colaboradores (Tabela 3, entrada 1).41 Amano Lipase PS-IM de Pseudomonas cepacia 

(EC 3.1.1.3) foi usada em uma concentração inicial de 1,0 mg enzima/mg substrato que 

resultou na obtenção de (S)-6 com um rendimento de 32% após dois ciclos de 65 h, 

conforme descrito anteriormente.41 O aumento da concentração da enzima para  

1,5 mg enzima/mg substrato não aumentou o rendimento, mas reduziu o tempo de 

transformação para um ciclo de 65 h (Tabela 3, entrada 3). Este resultado representa 

um aumento de 16% no rendimento de obtenção de (S)-6 em relação ao procedimento 

controle com 1 mg de enzima/mg de substrato e um ciclo catalítico de 65 h (Tabela 3, 

entrada 2). O aumento adicional da concentração de enzima para 2,0 mg enzima/mg 

substrato resulta em queda no rendimento para obtenção de (S)-6 para 20% (Tabela 3, 

entrada 4). Na Figura 1 são apresentados os cromatogramas de CLAE para o ácido 6 

como padrão racêmico ao lado do ácido (S)-6 obtido via resolução enzimática. 
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Tabela 3. Resolução enzimática de 5 variando a quantidade de enzima/quantidade de 

substrato. 

 

Entrada Enzima/ 1,0 mg 5 t Rend. (S)-6 (ee) Rend. (R)-5 

1 1,0 mg 2 ciclos 65h 32% (99)41 52%41 

2 1,0 mg 1 ciclo 65h 16% (99) 61% 

3 1,5 mg 1 ciclo 65h 32% (99) 32% 

4 2,0 mg 1 ciclo 65h 20% (99) 59% 

 

Figura 1. Cromatogramas da mistura racêmica do ácido 6 e do (S)-6 obtido por 

resolução enzimática com Lipase PS-IM de de P. cepacia. a) Padrão racêmico de 6; b) 

Amostra de (S)-6. Condições experimentais: CLAE com coluna Astec Cellulose DMP, 

fase móvel: 95,9%v/v hexanos: 4,02% i-PrOH: 0,08% HCO2H, fluxo: 0,5 mL min-1 a 27 ºC. 
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 O intermediário racêmico 6 foi preparado em 88% de rendimento a partir do 

éster saturado 5 via hidrólise alcalina em metanol ( Esquema 31). De posse das versões  

racêmica e assimétrica do ácido 6, iniciaram-se os experimentos para obter uma 

condição ótima para a etapa-chave da síntese.  

 

 Esquema 31  

3.2.1.1 Ensaios visando ampliação do escopo da reação de resolução enzimática 

 Com o sucesso da resolução enzimática para a obtenção do intermediário ácido 

(S)-6 a partir de (±)-5, decidiu-se investigar o escopo desta metodologia em relação ao 

uso do ácido carboxílico derivado da desproteção do éster (±)-5 visto que foi 

demonstrado que o grupo protetor da porção indólica influencia a eficiência da 

resolução enzimática de intermediários racêmicos. Por exemplo, o uso de Boc, que 

tornaria conveniente reações de contração de anel favorecidas por grupos eletro-

deficientes, compromete a resolução de 22 (Esquema 32).41 

 A dependência da eficiência de resolução com o grupo protetor está 

relacionada com o reconhecimento do substrato pela enzima, que é regido por 

interações não ligantes de natureza diastereosseletiva no sítio ativo da enzima.41 A 

eficiência de resolução da Lipase PS depende do substrato e pequenas modificações 

estruturais afetam o excesso enantiomérico.65,66 Dessa forma, este método de 
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resolução foi investigado empregando-se o éster desprotegido 24. A mesma 

abordagem seria usada para resolver o éster metílico racêmico com o nitrogênio 

indólico protegido com um grupo tosila (26), o que permitiria obter a a (+)-cis-

triquentrina A em 12 etapas, duas a menos do que a rota apresentada pelo grupo de 

RajanBabu (Esquema 33).42  

 

Esquema 32 

 

Esquema 33 
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O éster racêmico 24 foi sintetizado através da redução do éster (E)-16 em 

condição clássica (H2 na presença Pd/C), com rendimento de 88% (Esquema 34). 

 

Esquema 34 

 A resolução de 24 foi realizada na presença de lipase PS-IM imobilizada em 

terra diatomácia, nas mesmas condições usadas anteriormente para a resolução de 5 

(40 ºC, 1 ciclo de 65 h). O ácido assimétrico (S)-25 foi obtido em 11% de rendimento, 

junto ao éster (R)-24 e a lactama I-75 (Esquema 35).  

 

Esquema 35 

 A formação de I-75 resulta do ataque intramolecular do nitrogênio indólico ao 

carbono carboxílico, que é favorecida por aquecimento. Para evitar a formação deste 

subproduto (Tabela 4, entradas 1 e 2), a reação foi realizada em temperatura 

ambiente na presença da lipase PS-IM ou da lipase PS-DI imobilizada em diatomáceo 
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(Tabela 4, entradas 3 a 5). Em temperatura ambiente e na presença de lipase PS-IM, foi 

obtido o produto desejado (S)-25 em 32% de rendimento com 99% ee em 1 ciclo de  

65 h de reação, sem a formação do subproduto I-75 (Tabela 4, entrada 5). Esta 

condição também reduz em um ciclo de reação de 65 h a metodologia anterior do 

grupo para obter (S)-5.41  

Tabela 4. Otimização da reação de resolução enzimática de 24 para obter (S)-25. 

 

Entrada Enzima[a] Temp. (ºC) Tempo (dias) Rend. I-75(%) 

Rend. (S)-25[b] 

(ee)[c] (%) 

1 PS-IM 40 3 18 11 (99) 

2 PS-DI 40 3 traço (CCD) 23 (99) 

3 PS-DI t.a. 1 - 16 (99) 

4 PS-DI t.a. 3 - 24 (99) 

5 PS-IM t.a. 3 - 33 (99) 

[a] Reações conduzidas com 1 mg enzima/mg substrato, 0,05 M em solvente. [b] 

Rendimentos isolados. [c] Obtidos via HPLC. 

 Na Figura 2 são apresentados os cromatogramas obtidos via CLAE 

correspondentes à transformação via resolução enzimática de 24 em (S)-25, em (a) é 

apresentado o sinal referente ao material de partida racêmico; em (b) o sinal referente 

ao padrão racêmico 25; e por fim em (c) o produto assimétrico (S)-25 com 99% de 
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excesso enantiomérico obtido. 

 

Figura 2. Cromatogramas da mistura racêmica do éster 24 e do ácidos 25 e (S)-25 

obtido por resolução enzimática com Lipase PS-IM de de P. cepacia. a) Éster racêmico 

24, b) Padrão racêmico de 25; b) Amostra de (S)-25. Condições experimentais: CLAE 

com coluna OD-H, fase móvel: 97,5%v/v hexanos: 2,45% i-PrOH: 0,05% HCO2H, fluxo: 

0,5 mL min-1 a 28 ºC. 

 Para produzir análogos do ácido (S)-25 com o nitrogênio indólico protegido 

com diferentes grupos para o estudo de atividade antiproliferativa e considerando o 

benefício de obter o derivado tosilado para a síntese da (+)-cis-triquentrina A, partiu-se 

para a obtenção também do derivado tosilado I-55. Inicialmente buscou-se proteger 

diretamente o ácido 25 com o grupo protetor desativante tosila, que é extensivamente 

utilizado para a proteção de aminas, amidas, pirróis e indóis .67,68 Contudo, os raros 

relatos sobre a proteção de indóis com a posição 7 substituída com o grupo tosila 

resumem-se a reações de substituição nas posições C2 ou C3 do indol.42,69 Embora 

tenham sido testadas diversas as metodologias para essa substituição, não foi poss ível 

obter o produto desejado (Tabela 5). Foram utilizadas bases fortes não nucleofílicas, 

como NaH e t-BuOK, em solventes polares apróticos, como THF, DMF, dioxano e 

DCM,42,69-72 além de condições descritas para proteção seletiva de derivados do 
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triptofano usando NaOH como base, em condições de transferência de fase.71,73-75 

Tabela 5. Condições testadas para proteção do nitrogênio indólico do intermediário 25 

com o grupo tosil. 

 

Entrada Condições Produto Referência 

1 
i) 10 eq. NaOH, CH2Cl2, 30 min 

ii) 1,1 eq. TsCl, 30 h 

25 recuperado 

69 

2 
Tampão NaOH:Na2CO3 (5:1 em 

volume), 1,2 eq. TsCl, t.a., 2,5 h 
76 

3 
10 eq. NaOH, CH2Cl2, 0,05 eq. 

NBu4Br, 1,2 eq. TsCl, 15 h 

71 

4 
i) 2,0 eq. NaH, DMF, ta, 1 h 

ii)1,6 eq. TsCl, 0 °C - ta, 23 h 
72,77 

5 

i) 2,0 eq. NaH, 1,6 eq. 18-

crown-6, DME, ta, 30 min 

ii)1,5 eq. TsCl, DME, ta, 14 h 

42 

 

 A tentativa de proteger o composto 24 (i.e., o éster metílico de 25) também foi 

infrutífera (Tabela 6). Ao aplicar-se uma das condições utilizadas para proteção de 

aminoácidos e de um derivado do triptofano, uma mistura complexa de produtos foi 

obtida (Tabela 6, entrada 1) e ao utilizar-se NaH como base o único produto obtido foi 

o ácido 25. Este resultado sugere que a presença do grupo ácido carboxílico em 25 não 
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é o motivo do insucesso para a reação de proteção, embora deva-se considerar que 

em ambas as reações pode-se inferir a formação de um carboxilato, i.e., com a 

desprotonação de 25 e na hidrólise alcalina do éster metílico 24. Desta forma, o 

motivo da ausência de produto deve estar relacionado ao impedimento estérico entre 

a porção butanóica e o grupo tosila. Uma imagem que permite uma análise qualitativa 

do grau de interação entre o grupo tosila e o substituinte na posição 7 do composto 24 

é apresentada na Figura 3.  

 

Figura 3. Estrutura otimizada (DFT B3LYP/6-31+G(d,p)) do confôrmero de menor 

energia do composto 26 e representação da superfície molecular considerando-se os 

raios de van der Waals.  

 Esta hipótese é corroborada pelo sucesso da reação de tosilação do bromo-

indol 3 em condições experimentais semelhantes (Esquema 36a) ou ainda mais 

brandas, com KOH em DMSO (Esquema 36b). Ainda, o indol 28 contendo em terceiro 

anel ligado pelas posições 6 e 7 foi protegido com o grupo tosila empregando-se NaOH 

em diclorometano, em temperatura ambiente (Esquema 37).69 
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Tabela 6. Condições testadas para proteção com Ts ao intermediário 24. 

 

Entrada Condições Produto Referência 

1 
10 eq. NaOH, CH2Cl2, 0,05 eq. 

NBu4Br, 1,2 eq. TsCl, 15 h 

Mistura complexa de 

compostos 
71 

2 
i) 1,7 eq. NaH, DMF, ta, 1 h 

ii)1,6 eq. TsCl, 0 °C- ta, 23 h 
25 72,77 

 

Esquema 36 

 

Esquema 37 
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Para verificar se o impedimento estérico era realmente a causa do insucesso na 

proteção do indol 24 para obter composto 26, cuja resolução enzimática diminuiria o 

número de etapas para a síntese da (+)-cis-triquentrina A, a abordagem de obtenção 

de 26 foi invertida: o indol tosilado 27 foi sumetido a uma reação de Heck; a reação 

seguinte seria a redução da ligação dupla β-carbonilínica do produto (Z)-31 que levaria 

a 26. Ao efetuar a reação de Heck duas condições foram testadas e a de sucesso, 

utilizando crotonato de metila na presença de PdCl2 e NBu4Br como aditivo, 

apresentou um rendimento de apenas 15% para obtenção de uma mistura de (E)-31 e 

(Z)-31. Dado o baixo rendimento desta reação, decidiu-se não continuar com as 

demais etapas. Embora não tenha sido possível obter o éster protegido 26, observou-

se que o efeito estérico de grupos ligados à posição 7 do indol poderia comprometer 

reações envolvendo a porção indólica (Esquema 38).  

 

Esquema 38. Condições testadas para reação de Heck de 27. Condições (a) Craveiro;51 

(b) Tonder e colaboradores.78  

 Ainda com o objetivo de otimizar a síntese da da (+)-cis-triquentrina A, 
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procurou-se eliminar a etapa de resolução enzimática através da hidrogenação 

assimétrica do intermediário (E)-4 que levaria ao intermediário sintético chave (S)-5, 

que através de sua hidrólise, proporcionaria (S)-6 em rendimentos acima de 50% 

(rendimento limitador pela resolução enzimática). 

3.2.2. Hidrogenação assimétrica do intermediário (E)-4 

 A hidrogenação assimétrica é um dos métodos mais utilizados para a 

preparação de compostos opticamente ativos.79-81 Esta transformação é realizada 

tipicamente em condições brandas de reação na presença de uma fonte de hidrogênio 

e de um catalisador metálico com ligantes quirais e resulta em alta enantioseletividade 

e rendimentos essencialmente quantitativos. Contudo, a reação desejada seria a 

hidrogenação assimétrica quimiosseletiva da porção butenóica do composto (E)-4, ou 

seja, sem afetar o anel indólico.  

 No entanto, devido a alta nucleofilicidade e reatividade do anel pirrólico 

contido no indol e a possibilidade de uma troca do substrato, (E)-4, por exemplo, com 

o ligante do catalisador inativando o mesmo e impossibilitando a reação,51,82 tem-se 

uma notável dificuldade de se encontrar na literatura reações de hidrogenação 

assimétrica que ocorram nas cadeias laterais do anel aromático ao invés de nas 

cadeias ligadas ao C2 ou C3 indólico83-89 ou mesmo na dupla ligação contida no anel 

pirrólico.90-94 Desta forma, buscou-se também metodologias aplicadas a ésteres α,β-

insaturados ligados à cadeias aromáticas.95-99  

 Trabalhos anteriores do grupo que utilizavam catalisadores mais comuns na 

literatura, baseados em irídio ou paládio, visando a hidrogenação assimétrica de 
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intermediários da trans-triquentrina A semelhantes ao intermediário (E)-4, geraram 

resultados insatisfatórios, apresentando baixos rendimentos e excessos 

enantioméricos insatisfatórios.41,51 Por isso, testamos a metodologia desenvolvida por 

Guo e colaboradores para a hidrogenação assimétrica de olefinas conjugadas 98, que já 

havia sido usada com um substrato indólico.83,89 

 Guo e colaboradores98 foram capazes de reduzir diversas olefinas conjugadas 

utilizando ácido fórmico como fonte de hidrogênio mediada por um complexo 

preparado in situ a partir de NiBr2(DME) e (R)-Me-DuPhos solubilizado por 

isopropanol. Os (E)-cinamatos contendo pequenos β-grupos cis frente aos grupos éster 

utilizados, foram postos para reagir nessa condição reacional levando a produtos com 

rendimentos e excesso enantiomérico ≥80%. Entretanto, os isômeros (Z) 

proporcionaram um excesso enantionérico de apenas 20%. Grupos doadores e 

retiradores de elétrons anexados ao grupo arila foram bem tolerados, bem como anéis 

de tiofeno e piridina, como é ilustrado no Esquema 39a. Em outro trabalho recém-

publicado, os autores utilizaram uma combinação catalisador/ligante parecida com 

Guo, porém utilizando hidrogênio a 500 psi, Bu4NI como aditivo e metanol como 

solvente para reagir com substratos semelhantes aos de Guo gerando excelentes 

rendimentos e excessos enantioméricos (Esquema 39b).99 Um outro trabalho 

apresentado por Carlier e colaboradores,83 como mostra o Esquema 39c, em que 

conseguiram reduzir assimetricamente uma enamina conjugada com um grupo éster, 

ligada ao anel aromático do grupo indólico utilizando no meio reacional (S)-Me-

DuPhos como ligante e H2 em atmosfera ambiente, também foi fonte incentivo para 

novos ensaios. 
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Esquema 39 

De posse dos ésteres ,β-insaturados (E)-4 e (E)-16, iniciaram-se os testes para 

encontrar uma condição para a realização das suas hidrogenações assimétricas. Os 

resultados são apresentados na Tabela 7. Partindo-se da reação com (E)-4, testou-se a 

condição de Guo e col.98 (entrada 1). Em seguida, alterou-se o ligante do complexo de 

níquel baseando-se na metodologia de Shevlin e col.99 testando para diversas 

quantidades de catalisador de Ni(OAc)2 (entrada 2), bem como aumentando a 

temperatura do meio reacional (entrada 3) e da pressão de hidrogênio (entrada 4). Em 
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todos os casos o material de partida foi recuperado. Ao trocar-se o substrato para 

o (E)-16, apesar de uma pequena parcela do material de partida ter sido hidrogenado, 

o produto obtido foi uma mistura racêmica de 24 inseparável do material de partida 

remanescente via coluna flash, apenas possível de se detectar via CLAE (entrada 5). 

Tabela 7. Condições para hidrogenação assimétrica de (E)-4 e (E)-16. 

 

Entrada R X mol% Ni Fonte/H P (atm) T (ºC) Produto 

1 Bn Br2

[a]
 4 HCO2H 1,0 80 mp rec. 

2 Bn (OAc)2

[b]
 1-3, 5 H2 1,0 50 mp rec. 

3 Bn (OAc)2

[b]
 1-3, 5 H2 1,0 80 mp rec. 

4 Bn (OAc)2

[b]
 1 e 5 H2 13,7 50 mp rec. 

5 H (OAc)2

[b]
 5 H2 13,7 50 mp + 24

[c]
 

[a] NiBr2(DME): (R)-Me-DuPhos 1:1,2; i-PrOH; HCO2H: Et3N 5:2. [b] Ni(OAc)2:(R)-Me-

DuPhos: Bu4NI 1:1:1, MeOH. [c] Detectado via CLAE. 

 O cromatograma para a mistura obtida após a tentativa de hidrogenação 

assimétrica de (E)-16 (Figura 4a). Verifica-se que há bastante material de partida 

mesmo após 12 h de reação a 13,7 atm, bem como uma mistura racêmica de 24, ao 

invés de apenas um enantiomêro em excesso. As Figura 4b e 4c apresentam o 

deslocamento da amostra contendo apenas material de partida e do padrão racêmico. 
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Figura 4. Cromatogramas selecionados do produto de tentativa de hidrogenação 

assimétrica de (E)-16. a) bruto da reação; b) material de partida; c) padrão racêmico do 

produto desejado 24. CLAE com coluna  OD-H, 97%v/v hexanos: 3% i-PrOH; 0,8 mL min-

1, 28 ºC. 
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 A princípio considerou-se que um dos motivos possíveis para que não 

ocorresse reação alguma dentro das condições testadas sobre (E)-4 seria uma baixa 

reatividade da dupla ligação devido sua conjugação com o grupo éster e com o anel 

indólico; entretanto, tentativas anteriores do grupo mostraram que essa não poderia  

ser a explicação mais correta, uma vez que ao prepararem o álcool alílico 

correspondente à (E)-4 (32),41 apenas material de partida foi recuperado, como mostra 

o Esquema 40. 

 

Esquema 40 

Outra hipótese levantada era de que o grupo protetor benzila causa um 

impedimento estérico frente à aproximação do complexo ligante-Ni-H2 da nuvem π do 

substrato indólico para que ocorresse a transferência do hidrogênio; a redução da 

dupla ligação de interesse do composto (E)-16 (Tabela 7, entrada 5) reforça essa 

hipótese, entretanto também ilustra que impedimento estérico não é o único 

limitador para a obtenção do centro quiral, uma vez que não foi detectado nenhum 

excesso enatiomérico no produto da reação. A obtenção de um produto racêmico 

mostra indícios que o ligante quiral, (R)-DuPhos, deve sofrer uma descoordenação com 

o metal no meio reacional; uma possibilidade é o próprio substrato indólico trocando 
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de lugar com o ligante na esfera de coordeção do metal. 

3.3. Intermediário (S)-7: acilação de Friedel-Crafts intramolecular 

 Embora não tenha sido possível otimizar a rota para a obtenção do alvo, 

eliminando a etapa de resolução enzimática, o composto (S)-6 foi obtido em 8 passos 

com um rendimento global de 8,0% (item 3.2). O fechamento do terceiro anel 

presente no produto natural alvo foi realizado via acilação de Friedel-Crafts 

intramolecular (Esquema 41).  

 

Esquema 41 

 O uso de um grupo protetor neutro (benzila) e não de um grupo de proteção 

que desative a porção indólica, como o tosila, torna mais desafiador o estudo da 

transformação. As duas abordagens usadas serão descritas a seguir. 

3.3.1. Via cloreto de ácido derivado de (S)-6 

 Conforme investigado no grupo de pesquisa, a conversão do ácido carboxílico 

de (S)-6 ao cloreto de ácido com cloreto de oxalila resulta, em uma etapa posterior na 

presença de cloreto de alumínio como catalisador ácido de Lewis, no produto desejado 

(S)-7 com rendimento de 19%. Antes de se buscar novas metodologias, tentou-se 

realizar a mesma transformação com menor quantidade de cloreto de oxalila (6,6 eq. 

ao invés de 15 eq.) e a segunda etapa de reação com cloreto de alumínio foi mantida 
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por 15 min ao invés de 50 min. Estas modificações não mudaram os resultados obtidos 

anteriormente por Tébéka,55 porém além do produto minoritário (S)-7, obtido em 17% 

de rendimento, foram produzidos I-73, já descrito para esta reação, e o composto, D1, 

que não foi isolado anteriormente por Tébéka em 31% e 35% de rendimento, 

respectivamente (Esquema 42). 

 

Esquema 42 

 O fechamento de anéis via acilação de Friedel-Crafts em condições similares, 

mas mais brandas do que as descritas por RajanBabu100 e Tébéka55, relatam a 

formação de espirocetonas (Esquema 43), incluindo a espiroindanona (n = 0)101,102 

 



 

74 

 

Esquema 43 

 Aplicando-se as mesmas condições descritas por Chu e colaboradores,101 o 

composto (±)-5 não resultou em (±)-6. Obtiveram-se, todavia, o composto I-73 e D1 

em 23% e 15% de rendimento, respectivamente (Esquema 44). 

 

Esquema 44 

 O composto D1 foi caracterizado por espectrometria de massas de alta 

resolução (EMAR) e espectroscopia de ressonância magnética nuclear (13C-RMN e 1H-

RMN); acredita-se que o composto obtido foi um derivado de (S)-7 contendo um grupo 

carboxila na posição C3. A análise do composto D1 por EMAR (ESI+) encontrou uma 

m/z igual a 370,1401 ([M + Na]+) (Figura 5), divergindo em 4,9 ppm do valor calculado 

para a estrutura proposta (m/z 370,1419).  

 

Figura 5. Espectro de massas de alta resolução do composto D1. m/z [M(D1)+Na]+= 

370.1401

371.1436

372.1458

+MS, 2.7-3.4min #328-406
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370,1401. ESI+ Amostra diluída em metanol. 

 O espectro de 13C-RMN de D1 (Figura 6) reforça a ideia de que a estrutura é um 

derivado substituído da cetona de interesse 7 contendo o grupo ácido carboxila em C3, 

por apresentar os 6 carbonos alquílicos relacionados com a etila  na posição C4, o 

metileno do grupo benzila e os picos do grupo ligado à posição C7, além de um sinal 

em 205,4 ppm sugerindo uma cetona, bem como o sinal em 46,0 ppm referente a um 

metileno ligado à carbonila de cetona, uma vez que está mais deslocado do que para o 

substrato 6; além disso, um sinal em 168,4 ppm sugere uma carbonila de ácido na 

molécula; hipótese reforçada pela ausência de um sinal em aproximadamente 100 

ppm, indicando que a posição C3 do indol tenha sido substituída.  

 

Figura 6. Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 125 MHz) de D1 

 O espectro de 1H-RMN (Figura 7) mostra 20 Hs após integração, como 7 possui 
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21 Hs uma substituição nucleofílica é esperada. É possível identificar pelo 

deslocamento químico, integração e constante de acoplamento químico o grupo etila 

sempre presente referente à posição C7 indólica, sendo eles 1,31 ppm (t, 3H, J=7,4 Hz) 

e um sinal sobreposto em 3,38 ppm 2(td, 1H, J=7,4 Hz e J=14,2 Hz); note que diferente 

do esperado, o metileno em 3,38 ppm não aparece na forma de um quarteto, este 

sinal aparece sob a forma de um aparente multipleto que entende-se ser referente a 

dois duplos-tripletos devido ao desdobramento dos hidrogênios diasterotópicos; não 

se sabe explicar exatamente porquê nesse caso houve a separação do sinal, mas 

acredita-se que há uma forte influência do campo magnético gerado pela anisotropia 

magnética influenciada pelo novo grupo (carboxila) presente à posição C3. 

 A integração total para os hidrogênios aromáticos é de 7 H, sendo cinco sinais 

referentes ao grupo benzila e por não haver mais o sinal referente ao hidrogênio 

pirrólico em C3, apenas um sinal com deslocamento bem afastado em 7,50 ppm (s, 1H) 

referente ao hidrogênio ligado à posição C2 e um singleto em 8,10 ppm associado ao 

único hidrogênio remanescente no anel aromático do indol, reforçando que houve o 

fechamento para formar a cetona cíclica que atua como grupo retirador de elétrons e 

por isso levando o sinal a um campo tão baixo. Outro sinal característico é o metileno 

da benzila em 5,61 ppm (m, 2H). O Esquema 45 apresenta uma comparação entre os 

valores de deslocamentos químico de hidrogênio e carbono selecionados para D1, 6, 7 

e I-73. 
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Figura 7. Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de D1 

 A formação do produto I-73 pode ser relacionada à diferença no grupo de 

proteção. Diferente de RajanBabu e colaboradores,42 que usaram o grupo retirador de 

elétrons tosila, o ácido 6 possui uma benzila como grupo protetor, e o caráter neutro 

desse grupo não é suficiente para reduzir a nucleofilicidade da ligação indólica, que 

efetua um ataque nucleofílico à carbonila bastante reativa do cloreto de oxalila, 

levando à formação do aldeído I-73 e do cloreto de ácido, que posteriormente 

permitiu a acilação intramolecular. Considerando que I-73 foi obtido na mesma 

proporção em que DMF foi adicionado (0,2 eq.) isso reforça a hipótese de Tébéka que 

a formilação ocorre devido a presença de DMF no meio reacional. O Esquema 46 

apresenta um mecanismo de reação proposto pela literatura55 para explicar a 

formilação da posição C3 do indol. 
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Esquema 45. Deslocamentos químicos selecionados de 1H-RMN e 13C-RMN para D1, 6, 

7 e I-73. 
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Esquema 46 

 No Esquema 46 são apresentados os mecanismos propostos tanto para 

formação do cloreto de ácido quanto para a formilação na posição C3 do indol que 

prescindem do mesmo intermediário reativo 36. Para isto, a dimetilformamida (DMF) 

realiza um ataque nucleofílico à carbonila do cloreto de oxalila, formando o 

intermediário tetraédrico 33. Após a regeneração da carbonila e eliminação de um 

ânion cloreto, forma-se o íon imínio 34, o qual sofre ataque do cloreto para formar 35, 

levando ao intermediário reativo 36 com a eliminação do ânion 37, que por sua vez 

decompõe-se formando dióxido de carbono, monóxido de carbono e cloreto.55 Para a 



 

80 

 

formilação da posição C3, ocorre o ataque da dupla ligação indólica, com a 

participação do par eletrônico do nitrogênio, ao carbono do imínio 36, formando o 

intermediário tetraédrico 38. Após a saída do ânion cloreto e formação do 

intermediário 39, a finalização da reação em meio aquoso fornece o produto formilado 

40. O mecanismo para a formação do cloreto de ácido inicia-se com o ataque do 

oxigênio ao carbono de 22, gerando 41, e a eliminação do cloreto leva à formação de 

42. O ataque do cloreto à carbonila de 42 e a posterior regeneração da carbonila 

forma o cloreto 43 e regenera a DMF.55 

 Para suprimir a formação de I-73 ou outros produtos indesejados para 

favorecer a formação de 7 buscou-se na literatura metodologias que utilizassem 

outros catalisadores, diferentes de DMF, para formação do cloreto de acila in situ ou 

mesmo condições nas quais nenhum catalisador fosse necessário;103 sendo como 

principais opções o uso de DMAP104 ou piridina.105,106 Dessa forma, testaram-se 

diversas condições reacionais variando-se o catalisador e o tempo de reação a fim de 

se obter o produto de interesse 7 majoritariamente. Infelizmente, como apresentado 

na 

 Tabela 8, com exceção da entrada 1, em que se usou DMF como catalisador, nas 

demais condições (entradas 2 à 5) o material de partida (MP) não foi totalmente 

consumido para formar o cloreto de acila necessário para a segunda etapa da reação. 

Ao prosseguir-se com a reação, adicionando AlCl3 mesmo sem o total consumo do 

material de partida, além de uma mistura complexa de compostos indicando presença 

de I-73 e D1, acompanhada via CCD, 19% do material de partida também foi 

recuperado (entrada 4). 
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Tabela 8. Tentativas de acilação de Friedel-Crafts intramolecular de 6 na presença de 

AlCl3, variando catalisador e tempo de reação. 

 

Entrada Cat. 
t1 

MP 7 (%) I-73 (%) D1 (%) 
t2 

1 DMF 
4 h 

- - 23 15 
12 h 

2 Piridina 
2; 4; 6; 12 h 

MP não foi totalmente consumido em t1. 
- 

3 4-DMAP 
2; 4; 6 h 

MP não foi totalmente consumido em t1. 
- 

4 4-DMAP 
12 h 

MP não foi totalmente consumido, mas 

prosseguiu-se mesmo assim para a 

segunda etapa. 

4 h 19 Mistura complexa de compostos 

5 nenhum 
12 h 

MP não foi totalmente consumido em t1. 
- 

 Em 2008, Kangani e Day107 desenvolveram uma metodologia eficiente para 

acilações de Friedel-Crafts inter e intramoleculares em temperatura ambiente 

utilizando o cloreto cianúrico (2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina) como fonte de cloreto.107 

Esta metodologia foi usada em uma das etapas avançadas da síntese total da 

Kibdelona C e pareceu promissora para a conversão de 5 em 6 (Esquema 47).108  
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Esquema 47 

 Para testar a metodologia preservando o composto (S)-6, utilizamos o isômero 

(R)-6 obtido a partir da hidrólise da porção éster de (R)-5 (vide item 3.2.1). Entretanto, 

apenas 2,7% de produto desejado foi obtido. O material de partida (R)-6 foi 

recuperado em 19% e o restante foi material decomposto (Esquema 48). Em vista 

desses resultados decidiu-se efetuar a acilação de Friedel-Crafts intramolecular sem 

passar pelo cloreto de acila na presença do ácido trifluoroacético (TFA), anidrido 

trifluoroacético (TFAA) ou ácido tríflico (F3CSO3H, TfOH).  

 

Esquema 48 
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3.3.2. Via direta a partir de (S)-6 

 A acilação intramolecular de um dos intermediários de síntese da trans-

triquentrina foi realizada em 55% de rendimento na presença de TFA (11 equiv) e TFAA 

(37 equiv) (Esquema 17).40,41  Para a síntese da cis-triquentrina A, Tébéka utilizou as 

mesmas condições e obteve 7 em rendimentos baixos (< 10 %).55 Condições similares 

foram usadas para a acilação de (S)-6; reduziu-se sutilmente o tempo total de reação 

de 7 min para 5 min e o produto (S)-7 foi obtido em 14% de rendimento, juntamente 

com o produto de substituição à posição C3 indólica (Esquema 49). 

 

Esquema 49 

 Partiu-se, então, em busca de outras condições experimentais para conduzir 

esta reação. O uso de apenas 1,1 equiv de TFA e 3,7 equiv de TFAA, como descrito por 

Ferraz e colaboradores109 para a preparação de uma metoxitetralona intermediária na 

síntese do mutisiantol, reduziu o rendimento da obtenção de 7 de 14% para 9% e de  

I-74 de 23% para 16%, com a recuperação do material de partida em 32% (Esquema 

50).  

 Um nova tentativa de formação de 7 foi feita utilizando-se uma mistura de 

TFAA e ácido tríflico (TfOH), conforme descrito por Kovalev e colaboradores110 para a 

obtenção de 1-indanonas a partir de ácidos 3-(4-R-fenil)propiônicos. Nestas condições, 
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o rendimento de obtenção de 7 foi bastante baixo (5%), junto à formação de I-74, e de 

um terceiro composto, 44. A análise do composto 44 por EMAR (ESI+) encontrou uma 

m/z igual a 400,1505 ([M + H]+) (Esquema 51), divergindo em 6,5 ppm do valor 

calculado (m/z 400,1479). 

 

Esquema 50

 

Esquema 51 

 

Figura 8. Espectro de massas de alta resolução do composto 44. [M(44)+H]+= 

400,1505. ESI+; amostra diluída em metanol. 
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 O espectro de 13C-RMN apresentou 23 sinais, bem como a presença de um 

quarteto de baixa intensidade em 141,8 ppm devido ao acoplamento entre o carbono 

e os três fluores da trifluorometila, que pode ser comparado ao sinal semelhante 

apresentado por Tébéka55 para o composto I-74 (nesse caso em 142,7 ppm), bem 

como um sinal duplicado em 174,2 ppm referente à carbonila do grupo 

trifluoroacetato que também acopla com o flúor, este chega a aparecer na forma de 

um quarteto quando o experimento de 13C-RMN é feito acumulando mais varreduras 

ou quando o espectro é adquirido em um espectrômetro com frequência operacional 

mais alta. Ainda no 13C-RMN, tem-se um segundo sinal de carbonila, nesse caso 

referente à cetona cíclica obtida em 205,0 ppm; e 6 sinais na região dos carbonos 

alquílicos referentes aos grupos etila, benzila e aos três contidos no anel da indanona 

formada. Já no espectro de RMN de hidrogênio, o sinal mais característico é a 

presença de um dubleto com dois ombros (que em um experimento em campos mais 

altos deve desdobrar para um quarteto) em 8,02 ppm referente a um acoplamento 

entre H e os três átomos de flúor do grupo trifluoroacetato. Na Figura 9 tem-se uma 

comparação entre os valores de deslocamentos químicos de hidrogênio e carbono 

selecionados para I-74 e 44. 

 Neste ponto é importante considerar o mecanismo geral de acilação de Friedel-

Crafts de 6 na presença de TFAA (Esquema 52). A carboxila de 6 pode realizar um 

ataque nucleofílico ao TFAA levando ao anidrido misto 45 e, subsequentemente à 

formação do intermediário acílio 46. O íon acílio 46 seria suficientemente reativo para 

a ocorrência de uma SEAr intramolecular que leva à cetona aromática tricíclica 

desejada 7. TFAA pode ser atacado também pelo C3 indólico, gerando o intermediário 
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47. A eliminação de trifluoroacetato seguida de rearomatização leva ao produto I-74, 

também via SEAr. Devido à sua natureza rica em elétrons a SEAr de indóis é uma reação 

comum; contudo, a regiosseletividade da reação é afetada por múltiplos fatores, como 

a temperatura e solvente. Indóis não substituídos em geral reagem no C3,111-113 assim 

como indóis N-substituídos.114,115 Quando grupos atraentes de elétron são colocados 

no nitrogênio e excesso de ácido de Lewis é usado, a SEAr ocorre no C6.116,117 Os 

mecanismos propostos permitem inferir que a presença de TFA pode desfavorecer a 

acilação intramolecular para formação de 7 visto que este ácido desloca o equilíbrio no 

sentido dos reagentes, em especial no passo que envolve a formação do íon acílio 46. 

Contudo a presença de TFA deveria influenciar pouco a acilação do C3. 

 

Figura 9. a) Expansão de espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 44 para o sinal em 

8,02 ppm; b) Expansão de espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de 44 para o sinal 

em 141,8 ppm;  c) Deslocamentos químicos selecionados de 1H-RMN e 13C-RMN para 

44 e I-74 (vide também 7 e I-73 presentes no Esquema 45). 
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Esquema 52. Mecanismo de acilação de Friedel-Crafts utilizando TFAA como ácido de 

Lewis e mecanismo de formação de I-74. 

 



 

88 

 

 Há vários exemplos do uso de apenas anidrido trifluoacético como agente 

acilante em reações de Friedel-Crafts. Kim e Kim, usaram este método para realizar 

uma acilação de Friedel-Crafts intramolecular em temperatura ambiente em uma das 

etapas intermediárias da síntese total da Diptoindonesina G (Esquema 53).118 

Boukouvalas e colaboradores, usaram o mesmo método, porém a 0 ºC, para concluir 

as etapas-chave da síntese total do (–)-auxofurano119 e posteriormente da (+)-O-

metilasparvenona (Esquema 53).120  

 

Esquema 53 

 Assim, com o objetivo de aumentar o rendimento de obtenção de 7, testaram-

se diversas condições de reação, variando-se a concentração de TFAA na ausência de 

TFA, bem como o tempo e temperatura de reação. Novamente, para evitar o consumo 
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de (S)-6 utilizou-se como reagente para estas reações o isômero (R)-6. Inicialmente, a 

reação foi conduzida a –5 ºC, utilizando-se 1,3 eq. de TFAA. Embora o material de 

partida foi recuperado em 70%, obteve-se (R)-7 em 18% de rendimento e o produto de 

acilação do C3, I-74, não foi observado (Tabela 9, entrada 1). Este resultado já 

representa uma melhora, mesmo que sutil, sobre os rendimentos de obtenção do 

composto 6 pelo método usado anteriormente no grupo55 (Esquema 49). O aumento 

da temperatura de reação de –5 °C para temperatura ambiente resultou em um 

aumento do rendimento de obtenção de (R)-7 para 31%, mas observou-se a formação 

de I-74 que foi isolado em 3% de rendimento (entrada 2). O aumento do tempo de 

reação de 2 h para 12 h não afetou o rendimento de (R)-7 (entrada 3). O aumento da 

concentração de TFAA de 1,2 para 2,0 equiv resultou na formação de (R)-7 com 40% 

de rendimento. Nestas condições, observou-se a formação também de I-74 em 23% de 

rendimento (entrada 4). O aumento da quantidade de TFAA para 3 equiv. resultou na 

diminuição do rendimento de obtenção do produto desejado (entrada 5). 

 A reação foi conduzida com (S)-6 e resultou em (S)-7 com o mesmo 

rendimento. Apesar da otimização das condições de reação ter resultado em um 

rendimento de 40%, geralmente considerado como mediano para uma síntese total, a 

dificuldade de se preparar 7 como produto majoritário devido à reatividade peculiar 

deste indol torna este resultado satisfatório. O rendimento obtido é duas vezes maior 

do que o obtido por Tébéka55 e supera a limitação encontrada por Blechert e 

colaboradores na primeira abordagem sintética para a síntese da cis-triquentrina A.35 

Após obter (S)-7, iniciaram-se os experimentos para redução da carbonila, obtenção da 

dupla ligação e hidrogenação catalítica para completar a síntese do produto natural. 
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Tabela 9. Otimização da etapa de acilação de Friedel-Crafts intramolecular de (R)-6 na 

presença de TFAA. 

 

Entrada eq. TFAA Temp. (ºC) Tempo (h) MP (%) (R)-7 (%) I-74 (%) 

1 1,3 - 5 4,5 70 18 - 

2 1,2 t.a. 2,0 14 31 3 

3 1,2 t.a. 12 - 32 traços (CCD) 

4 2,0 t.a. 2,0 - 40 23 

5 3,0 t.a. 1,0 - 11 35 

[a] O ácido (R)-6 utilizado foi obtido a partir da hidrólise do éster enriquecido com o 

isômero (R), obtido da resolução enzimática de 5.Etapas finais para a obtenção de (+)-

cis-triquentina A 

 A rota proposta para a síntese total da (+)-cis-triquentina A envolvia a 

conversão de (S)-7 no composto (S)-8, que contém uma dupla ligação endocíclica, via 

alquilação da carbonila seguida de desidratação. Esta reação havia sido feita por 

Tébéka com sucesso, permitindo a exploração de outras possibilidades sintéticas sem 

comprometer a continuidade da síntese total. O intermediário sintético (S)-48 

apresenta uma a dupla exocíclica, que seria mais reativa que a dupla ligação 

endocíclica de (S)-8 frente à hidrogenação catalítica necessária para completar a 
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síntese (Esquema 54). Embora (S)-48 seja intrinsecamente menos estável do que o seu 

isômero 8, considerou-se inicialmente que a reação de isomerização seria 

desfavorecida, uma vez que tanto Blechert e colaboradores35 como RajanBabu e 

colaboradores42 obtiveram em altos rendimentos o produto contendo a dupla 

exocíclica a partir de compostos semelhantes à (S)-7, sendo eles I-71 (Esquema 17) e I-

56, respectivamente. No caso de RajanBabu, a necessidade de isomerizar o produto da 

Wittig de I-56, foi devido à obtenção de uma mistura de isômeros cis/trans de I-58 

quando se reduziu a dupla-exocíclica em um primeiro momento; esse problema foi 

superado a partir da isomerização à  I-57, antes de passar pela hidrogenação utilizando 

catalisador de Crabtree, que forneceu apenas o diastero cis de I-57 (Esquema 14). 

Ainda, a olefinação da cetona (S)-7, levaria ao penúltimo intermediário da síntese 

total, cuja posterior redução concomitante com a desproteção do grupo Bn resultaria 

na (+)-cis-triquentina A em 11 etapas, 3 etapas a menos que a síntese finalizada pelo 

grupo de  RajanBabu.42 

 

Esquema 54 

 Testou-se obter alquenos terminais através da reação de Wittig partindo-se da  
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1-indanona e da 1-tetralona. Utilizando-se Me(Ph)3PBr e t-BuOK para preparar a ilida 

de fósforo foram obtidos os alquenos 49 e 50, respectivamente (Esquema 55). 

 

Esquema 55 

 Ao aplicar-se as mesmas condições experimentais para o substrato 7, 

recuperou-se apenas o material de partida. O aumento da quantidade de equivalentes 

da ilida de fósforo de 2,0 equiv para 10 eq. resultou na obtenção do intermediário 8 

em 25% de rendimento, ao invés de 48 (Esquema 56). Este resultado pode ser 

explicado pela presença de excesso de base e pela maior estabilidade de 8 quando 

comparada a 48.  

 

Esquema 56 
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 O resultado anterior nos levou a inferir que reações de adição à carbonila 

seriam a melhor escolha para preparar o intermediário (S)-8. Assim, (S)-8 foi obtido em 

41% de rendimento em apenas uma etapa de reação, em uma reação de Grignard 

reagindo-se (S)-7 com MeMgI preparado in situ e finalizando com um work up ácido 

(Esquema 57). 

 

Esquema 57 

 Embora a preparação de (S)-8 em apenas uma etapa seja conveniente, a 

transformação proposta por Tébéka, embora envolva duas etapas, tem rendimento 

quantitativo (Esquema 58). Assim, (S)-8 foi obtido ao reagir-se (S)-7 com iodeto de 

metila na presença de magnésio metálico e iodo catalítico, seguido pela desidratação 

do álcool terciário catalisada pelo ácido p-toluenossulfônico.55 

 

Esquema 58 

 Confirmou-se a obtenção de (S)-8 tanto na reação apresentada no Esquema 56 

quanto nas condições do Esquema 57, a partir da comparação com o espectro de  
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1H-RMN obtido por por Tébéka55 (Figura 10). Além disso, a ausência do pico em 206 

ppm no espectro de 13C-RMN junto ao aparecimento do pico em 18,7 ppm na região 

dos carbonos alquilicos, confirma a troca da carbonila pela inserção de uma metila, 

como era esperado nessa transformação. Confirmação adicional foi obtida pela análise 

do cromatograma e do espectro de massas (Figura 11) que apresentou m/z 301 [M+], 

além de fragmentos com m/z 210 e m/z 91 referentes ao triciclo desprotegido e 

benzila, respectivamente. 

 

Figura 10. Deslocamentos químicos selecionados de 1H-RMN para (R)-20155 e (S)-8. 

 Com o intermediário (S)-8 em mãos, buscou-se terminar a síntese através da 

redução da dupla ligação via hidrogenação catalítica na presença de Pd/C. O segundo 

centro quiral seria obtido pelo favorecimento da adsorção da dupla ligação pela face 

oposta à metila do centro assimétrico já presente na molécula (S)-8, levando ao 

produto com configuração cis entre as metilas. Contudo, ao submeter o substrato 8 às 

condições aplicadas por Blechert e coautores35 (Esquema 7) não houve reação: nem a 

redução da dupla endocíclica, tampouco a saída do grupo protetor Bn (Esquema 59). 

Apesar de descrita para a etapa final da síntese da (+)-cis-triquentina A35 (Esquema 7), 

a reação também havia sido extensivamente estudada por Tébéka, sem sucesso.  
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Figura 11. Espectro de massas do intermediário sintético (S)-8, destacando os 

fragmentos de maior relevância para confirmação da estrutura da molécula.

 

Esquema 59 

 Da mesma forma, Tébéka relatou em seus estudos visando a síntese da (+)-cis-

triquentrina A o insucesso dessa reação, mesmo aumentando a pressão de H2 para 50 

atm ou reproduzindo as condições descritas por RajanBabu para a redução do 

intermediário de estrutura próxima contendo o grupo protetor  tosila (Esquema 60). 
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Esquema 60 

 Na impossibilidade de proceder à hidrogenação de (R)-8 e à sua hidrogenólise 

para remoção da benzila, Tébéka decidiu testar condições para promover a 

desproteção de 8,55 pois seria então possível obter um alqueno cuja hidrogenação já 

havia sido descrita por Blechert e col. Dentre as abordagens para desproteção 

descritas pela autora, além da condição empregada para a desproteção de um 

composto protegido por benzila durante a síntese da (±)-trans-triquentrina A. Os 

resultados estão mostrados no Esquema 61. As três abordagens testadas por Tébéka 

se mostraram ineficientes: obteve-se uma mistura complexa de produtos não 

identificados ao usar sódio em amônia líquida121 ou cloreto de alumínio e anisol.40 Ao 

utilizar terc-butóxido de potássio em DMSO na presença de oxigênio,122 verificou-se a 

formação de um produto, cuja rápida decomposição não permitiu a caracterização da 

estrutura (Esquema 61). 
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Esquema 61 

 Considerando-se que a rota completada por RajanBabu e colaboradores tem 

uma etapa final similar com um susbtrato indólico N-tosilado fica claro que a diferença 

no grupo de proteção desfavorece tanto a reação de hidrogenação quanto a 

desproteção. Um estudo na literatura sobre quebra de ligações saturadas C–N mostra 

que há uma resistência à redução ou hidrogenólise; uso de catalisadores mais reativos 

que Pd/C, como PtO2 são comuns, porém no caso de 8, o uso de Pt pode finalizar na 

redução do indol para uma indolina.123 Outros métodos descritos sobre a viabilização 

de uma hidrogenólise da ligação N-Bn utilizando Pd incluem a N-debenzilação na 

presença de Pd black usando ácido acético como solvente e ácido fórmico como fonte 

de hidrogênio124 e a hidrogenólise sob Pd(OH)2/C também utilizando ácido acético 

como solvente.125  Entretanto outros autores descrevem uma dificuldade em se 

reproduzir o sucesso dessas hidrogenólises para substratos  diferentes; assim a 

desproteção do grupo benzila via hidrogenólise da ligação C–N se mantém um desafio,  

e quando é atingida muitas vezes acaba sendo considerada um caso particular.126 



 

98 

 

Ao testar-se uma condição experimental similar,125 observou-se apenas a 

decomposição do material de partida (Esquema 62). Em nenhum caso observou-se 

nem a desproteção do indol, nem a hidrogenação catalítica da dupla ligação.  

 

Esquema 62 

  Sabe-que a reatividade de aminas protegidas frente a uma dada reação química 

pode ser mediada pela natureza do grupo protetor. Por exemplo, para aminas 

alifáticas, o grupo protetor benzila é lábil frente à hidrogenação catalítica com Ni ou Rh 

como catalisadores, enquanto o grupo tosila é estável. No caso dos compostos 

análogos (R)-8 (protegido com benzila) e (R)-I-57 (protegido com tosila), essa diferença 

de reatividade química pode ser inferida através de uma análise qualitativa dos 

orbitais de fronteira (Figura 12). Para dois confôrmeros de cada um dos compostos há 

uma mudança importante do perfil de LUMO: a densidade se desloca do triciclo para o 

grupo de proteção no caso de tosila, diferentemente do que ocorre com benzila. 

Embora esse argumento poderia ser usado para a ocorrência ou não da reação de 

desproteção durante a hidrogenação, ele se tornaria irrelevante se a hidrogenação da 

ligação dupla que leva à (+)-cis-triquentrina A tivesse sido obtida. Conforme observado 

por RajanBabu e colaboradores para (R)-I-57, a etapa de desproteção do indol ocorreu 

após a hidrogenação da porção 1,3-dimetilindênica; a não ocorrência de desproteção 
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ou hidrogenação com (R)-8 sugere que a diferente reatividade frente a essa 

transformação possa também ser refletida numa mudança da interação intermolecular 

destes análogos frente a biomoléculas resultando em atividades biológicas diferentes. 

A redução de (R)-8 em condições mais drásticas poderá contribuir para a elucidar o 

motivo pelo qual esta etapa não transcorreu como esperado. 

 

Figura 12. Orbitais de fronteira (B3LYP/6-311++G(d,p) de dois confôrmeros de cada um 

dos compostos (R)-8 e (R)-I-57. 
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Por fim, é apresentado no Esquema 63 todas as etapas realizadas para a síntese 

até o intermediário sintético (S)-8, que foi obtido em 10 etapas com rendimento global 

de 1,3%. 

 

Esquema 63 
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4. Conclusões 

 Reproduziu-se as 8 primeiras etapas da síntese da (+)-trans-triquentrina A até o 

intermediário comum assimétrico (S)-6 descrito por Silva e colaboradores. O 

intermediário-chave que associa a síntese da (+)-cis-triquentrina A proposta pelos 

grupos de Silva e RajanBabu foi obtido via ciclização intramolecular através de uma 

acilação de Friedel-Crafts, cuja etapa foi otimizada de 19% (descrito por Tébéka) para 

40% ao reagir-se o ácido carboxílico aromático (S)-6 com TFAA. A síntese total 

utilizando o grupo protetor benzila não pôde ser concluída em vista da impossibilidade 

de realizar a etapa de deproteção/redução do intermediário (S)-7 que levaria ao 

produto alvo; essa impossibilidade foi racionalizada em termos do efeito deste grupo 

sobre a densidade eletrônica do sistema tricíclico quando comparado ao grupo tosila 

usado por RajanBabu que compromete a viabilidade de ambas as reações. Este efeito 

pode ainda ser importante para diferenciar a atividade dos intermediários de síntese 

em ensaios de potencial antiproliferativo de células tumorais daqueles determinados 

para compostos análogos contendo outros grupos protetores. 
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5. Parte Experimental 

5.1. Procedimentos gerais 

 THF e Et2O foram destilados de sódio/benzofenona sob uma atmosfera de N2. 

MeCN, CH2Cl2, DMF, TMEDA, Et3N e hexano foram destilados na presença de CaH2 sob 

atmosfera de N2. Diisopropil éter (DIPE) foi destilado na presença de KOH/Fe2SO4. O 

ácido trifluoroacético (TFA) e o anidrido trifluoroacético (TFAA) foram usados sem 

purificação prévia. Quando utilizados, balões Schlenk foram previamente secos em 

estufa a 120 °C por no mínimo 4 h, evacuados e preenchidos com N2 seco. Este 

processo foi repetido por 3 vezes consecutivas, aquecendo-se o balão com pistola de 

aquecimento durante a evacuação quando possível. Purificações em colunas 

cromatográficas foram realizadas usando-se sílica gel-60 200-400 mesh como fase 

estacionária. Análise de CCD foram efetuadas em lâminas de sílica gel com indicador 

de fluorescência (Merck 60F 254), usando-se luz UV (254 nm) e/ou revelação com p-

anisaldeído para visualização.  

5.2. Equipamentos 

 Medidas de ponto de fusão foram feitas em um aparelho Büchi Melting Point 

B-545 e não foram corrigidas. Experimentos de RMN de 1H e de 13C foram efetuados 

em espectrômetros  Inova de 300 MHz ou Bruker Avance III operando a 300 MHz ou 

500 MHz, e tetrametilsilano (TMS) foi usado como padrão interno. Espectros de 

infravermelho (IV) foram registrados por um equipamento Perkin-Elmer 1750-FT. 

Análises de cromatografia gasosa foram efetuadas em um aparelho Shimadzu GC-2010 

e os espectros de massa de baixa resolução foram obtidos de um aparelho Shimatzu 
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GCMS-QP2010 Ultra. As análises de massa de alta resolução foram efetuadas em um 

aparelho Bruker Daltonics Microtof Electrospray. Medidas de rotação específica ([α] D) 

foram realizadas usando um polarímetro Jasco P-2000. Análises de CLAE analíticas 

foram realizadas em um aparelho Shimadzu LC-20 AT acoplado com o detector de 

matriz de diodos SPD-MA20A. As colunas OD-H Chiralcell (4,6 mm x 25 cm; fase móvel: 

97,5:2,45:0,05 Hex: i-PrOH:HCO2H – 0,5 mL min-1, 28 ºC) e Sigma Aldrich chiral Astec 

Cellulose DMP (4,6 mm x 25 cm; fase móvel: 95,9:4,02:0,08 Hex: i-PrOH:HCO2H – 0,5 

mL min-1, 27 ºC) foram usadas como fase estacionária. O comprimento de onda de 215 

nm foi selecionado no detector UV-VIS. 

5.3. Lista das reações descritas 

Entrada Reação efetuada Página 

1 

 

109 

2 

 

110 

3 

 

111 

4 

 

112 
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119 
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16 
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129 

20 
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21 
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22 
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23 
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25 
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26 
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27 
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28 
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29 

Condição (a) – MeOH/CH2Cl2 

 

Condição (b) – MeOH 
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5.4. Reações e caracterização 

5.4.1. 3-nitro-4-bromoacetofenona (1) 

 

 A um balão de três bocas provido de agitador mecânico e um tubo secante, 

adicionou-se a 4-bromoacetofenona (5,01 g, 25,2 mmol) e abaixou-se a temperatura 

para -10 ⁰C, através de banho de gelo/NaCl. Adicionou-se então H2SO4 (12,5 mL), 

previamente resfriado, observando a mudança de coloração para marrom. A esta 

solução adicionou-se lentamente uma solução de HNO3 (5,0 mL) e H2SO4 (5,0 mL), 

também previamente resfriada. Após a adição do agente nitrante deixou-se reagir por 

2h mantendo-se a temperatura entre -10 e -8 ⁰C. Após esse período o a observação da 

formação de uma pasta viscosa amarela, adicionou-se uma mistura de gelo/H2O (30,0 

mL) em pequenas porções ainda sob agitação. Então adicionou-se a fase aquosa em 

pequenas porções na fase orgânica (Et2O) já presente no funil de separação. Lavou-se 

a fase orgânica em solução saturada de NaCl, seguido de secagem em presença de 

MgSO4 anidro e evaporação do solvente sob pressão reduzida. Após secagem sob alto 

vácuo por 5 h, o produto 126 foi obtido sem posterior purificação (5,90 g, 24,2 mmol, 

96%) na forma de um sólido amarelo. 

IV (filme, νmax, cm-1): 3353, 3097, 2917, 1691, 1521, 1362, 835, 778. 

EMBR - m/z (%): 243 (22) [M+.], 228 (100), 215 (2), 198 (4), 182 (30), 154 (9), 118 (16), 

103 (17), 90 (9), 75 (40), 43 (72). 

EMAR (ESI) calculado para [C8H6BrNO3 + H]+: 243,9610. Encontrado: 243,9599. 
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RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 2,65 (sl, 3H); 7,88 (d, J=8,4 Hz, 1H); 7,99 (dd, J=8,4 Hz e 

J=2,0 Hz, 1H); 8,37 (d, J=2,0 Hz, 1H). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 26,6; 119,7; 125,1; 132,0; 135,7; 137,0; 149,9 e 194,7. 

5.4.2. 1-bromo-4-etil-2-nitrobenzeno (2) 

 

 Em balão de 2 bocas contendo a acetofenona 1 (4,82 g, 19,8 mmol) em MeOH 

(55,0 mL), resfriada à 0 ⁰C, foi adicionado lentamente NaBH4 (1,11 g, 29,7 mmol, 1,5 

eq.), observou-se a mudança de coloração para rosada, seguida de amarela, quando 

retirou-se o banho de gelo. Deixou-se reagir por 30 min à ta e, após esse tempo, 

adicionou-se H2O, extraiu-se com AcOEt. A fase orgânica foi lavada em solução 

saturada de NaCl e seca em MgSO4 anidro. Evaporou-se o solvente sob pressão 

reduzida, levando a obtenção do álcool 8 na forma de um sólido amarelo; este foi 

redissolvido em CH2Cl2 (35,0 mL). Em presença de banho de gelo, adicionou-se então, 

nesta ordem, imidazol (2,02 g, 29,7 mmol, 1,5 eq.), Ph3P (7,79 g, 29,7 mmol, 1,5 eq.) e 

I2 (7,52 g, 29,7 mmol, 1,5 eq.). Após a adição, retirou-se o banho de gelo e deixou-se 

reagir por 1 hora em ta. Adicionou-se H2O e extraiu-se com CH2Cl2. O bruto foi lavado 

em solução saturada de NaCl, seco em presença de MgSO4 anidro e após evaporação 

do solvente manteve-se o iodeto 9 sob alto vácuo por 1,5 h. Adicionou-se então DMSO 

(60,0 mL) e resfriou-se a mistura a 0 ⁰C após dissolução completa do produto no 

solvente. Adicionou-se então, em pequenas porções, o NaBH4 (1,47 g, 39,6 mmol, 2,0 
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eq.) e deixou-se reagir por 1 h. Resfriou-se novamente à 0 ⁰C e fez-se work up com 

H2O. Extraiu-se com AcOEt, lavou-se a fase orgânica com solução satura de NaCl e 

secou-se com MgSO4 anidro. Filtrou-se e evaporou-se o solvente sob pressão reduzida, 

obtendo-se o bruto na forma de um sólido amarelo forte. Após purificação via coluna 

cromatográfica flash (hexano:AcOEt 9:1), obtendo-se o produto 23 (3,67 g, 15,9 mmol, 

81% para as 3 etapas) na forma de um óleo amarelo claro. 

IV (filme, νmax, cm-1): 3369, 3068, 2971, 2876, 1536, 1356. 

EMAR (ESI) calculado para [C8H8BrNO2 + H]+: 229,9817. Encontrado: 229,9812. 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 1,26 (t, J=7,6Hz, 3H); 2,70 (q, J=7,6 Hz, 2H); 7,27 (dd, 

J=8,5 e 2,1 Hz, 1H); 7,61 (d, J=8,5 Hz, 1H); 7,66 (d, J=2,1 Hz, 1H). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ):  14,7; 27,9; 110,9; 124,7; 132,9; 134,6, 145,2; 149,5. 

5.4.3. 7-bromo-4-etil-1H-indol (3) 

 

 A um balão Schlenk contendo 2 (0,786 g, 3,42 mmol) sob pressão positiva de 

N2, adicionou-se THF anidro (30,0 mL) e resfriou-se à -45 ⁰C através de banho de 

MeCN/gelo seco. Adicionou-se então gota-a-gota uma solução 0,870 mol L-1 de 

brometo de vinilmagnésio em THF (13,7 mL, 12,0 mmol, 3,5 eq.). Após agitação por 45 

min, adicionou-se uma solução saturada de NH4Cl e aqueceu-se a ta. Extraiu-se com 

Et2O e lavou-se a fase orgânica com solução saturada de NH4Cl, seguido de H2O e de 

solução saturada de NaCl. Secou-se em MgSO4 anidro, evaporou-se o solvente sob 

pressão reduzida e por fim, purificou-se o bruto via coluna cromatográfica flash 



 

112 

 

(hexano:Et2O 40:1), obtendo-se o produto 33 (0,467 g, 2,08 mmol, 61%) na forma de 

um sólido de coloração marrom alaranjado. 

p.f.: 42,0-46,0 ⁰C. 

IV (filme, νmax, cm-1): 3423, 2966, 2932, 2872, 1339, 724. 

EMAR (ESI) calculado para [C10H10BrN + H]+: 224,0076. Encontrado: 224,0071. 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 1,33 (t, J=7,6 Hz, 3H); 2,90 (q, J=7,6 Hz, 2H); 6,67 (dd, 

J=2,2 e 3,2 Hz, 1H); 6,84 (d, J=7,7 Hz, 1H); 7,25-7,28 (m, 1H); 7,27 (d, J=7,7 Hz, 1H); 8,34 

(sl, 1H). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 14,8; 26,1; 101,9; 102,2; 119,5; 124,0; 124,3; 128,1; 

134,2; 136,1. 

5.4.4. (E)-metil-3-(1-benzil-4-etil-1H-indol-7-il)but-2-enoato ((E)-4) 

 

 Em um balão contendo o bromoindol 3 (0,711 g, 3,17 mmol) em DMSO (22,0 

mL), adicionou-se KOH (0,711 g, 12,7 mmol, 4,0 eq.) e agitou-se à ta por 30 min, 

observando o escurecimento instantâneo da solução para marrom após adição. Em 

seguida adicionou-se BnBr (0,45 mL, 3,80 mmol, 1,20 eq.) e agitou-se por 4 h, 

observando o clareamento da solução para castanho claro. Adicionou-se H2O e extraiu-

se com Et2O. A fase orgânica foi lavada com solução saturada de NaCl, seca em MgSO 4  

anidro e o solvente foi evaporado sob pressão reduzida. Após deixar o sólido secar sob 

alto vácuo por 1,5 h, o produto bruto 15 foi dissolvido em MeCN anidra (20,0 mL) e 
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canulado para um balão de três bocas provido de agitador magnético, condensador de 

refluxo previamente evacuado e preenchido com N2. Adicionou-se então, nessa 

ordem: crotonato de metila (5,4 mL, 50,7 mmol, 16 eq.), P(o-tolil)3 (196 mg, 0,634 

mmol, 0,2 eq.), PdCl2 (114 mg, 0,634 mmol, 0,2 eq.) e Et3N anidra (0,90 mL, 6,34 mmol, 

2,0 eq.). Aqueceu-se a reação até 120 ⁰C e agitou-se sob pressão positiva de N2 por 15 

h. Adicionou-se então solução saturada de NaCl para o work up e extraiu-se com 

AcOEt. A fase orgânica foi lavada com H2O e solução saturada de NaCl, seca em MgSO 4  

anidro e o solvente foi evaporado sob pressão reduzida. Purificou-se o produto via 

coluna cromatográfica flash (hexano:AcOEt 20:1), seguido de recristalização em 

hexano contendo uma gota de CH2Cl2 levando a obtenção do éster (E)-43,7 (0,756 g, 

2,27 mmol, 71% para as duas etapas) na forma de um sólido cristalino e fino amarelo 

claro. 

p.f.: 62,8-65,6 ⁰C 

IV (filme, νmax, cm-1): 3030, 2965, 2931, 2873, 1717, 1162, 726. 

EMBR - m/z (%): 333 (42) [M+.], 260 (48), 244 (17), 196 (13), 182 (8), 167 (8), 91 (100), 

65 (9). 

EMAR (ESI) calculado para [C22H23NO2 + H]+: 334,1808. Encontrado: 334,1806. 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 7,18-7,25 (m, 3H); 7,09 (d, J=3,3 Hz, 1H); 6,93 (d, J=7,5 

Hz, 1H); 6,79-6,85 (m, 3H); 6,65 (d, J=3,3 Hz, 1H); 5,72 (q, J=1,3 Hz, 1H); 5,35 (s, 2H); 

3,70 (s, 3H); 2,91 (q, J=7,8 Hz, 2H); 2,28 (d, J=1,3 Hz, 3H); 1,37 (t, J=7,8 Hz, 3H). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 166,8; 156,4; 136,6; 131,7; 130,1; 129,4; 128,6; 127,3; 

126,4; 126,3; 121,8; 119,7; 117,7; 100,6; 52,1; 51,0; 26,0; 21,9; 14,6. 
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5.4.5. Metil-3-(1-benzil-4-etil-1H-indol-7-il)butanoato (5) 

 

 Em um balão de duas bocas provido de agitador magnético, condensador de 

refluxo sob pressão positiva de N2 e contendo o éster (E)-4 (0,337 g, 1,01 mmol) em 

MeOH anidro (13,0 mL), adicionou-se raspas de Mg previamente tratado (0,242 g, 10,1 

mmol, 10,0 eq.). A mistura reacional foi aquecida até o refluxo e mantida por 18h sob 

agitação observando-se a mudança de coloração para branco leitoso à medida que o 

Mg era consumido. Após esse tempo, esperou-se a solução esfriar a ta, quando uma 

solução de HCl 10% foi adicionada até que a evolução de gás cessasse. Extraiu-se com 

CH2Cl2 e a fase orgânica foi lavada em solução saturada de NaCl e seca em presença de  

MgSO4 anidro. Após evaporação do solvente, o resíduo foi purificado em coluna 

cromatográfica flash com solução isocrática 15:1 hexano:AcOEt, obtendo-se o éster 

racêmico 2126 (0,242 g, 0,720 mmol, 71%) sob forma de um óleo amarelo claro. 

IV (filme, νmax, cm-1): 2964, 2930, 2873, 1733, 1502, 1454, 1167. 

EMAR (ESI) calculado para [C22H25NO2 + H]+: 336,1964. Encontrado: 336,1958. 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 7,31-7,20 (m, 3H); 7,09 (d, J=7,2 Hz, 1H); 6,97-6,90 (m, 

4H); 6,61 (d, J=3,2 Hz, 1H); 5,76 (d, J=18,0 Hz, 1H); 5,51 (d, J=18,0 Hz, 1H); 3,86-3,79 

(m, 1H); 3,59 (s, 3H); 2,93 (q, J=7,5 Hz, 2H); 2,63 (dd, J=15,3 Hz, J=5,4 Hz, 1H); 2,45 (dd, 

J=15,3 Hz, J=9,2 Hz, 1H); 1,36 (t, J=7,5 Hz, 3H); 1,05 (d, J=6,9 Hz, 3H). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 172,9; 139,0; 134,4; 132,8; 130,9; 129,7; 128,7; 127,6; 



 

115 

 

127,2; 125,7; 119,5; 118,3; 99,9; 53,2; 51,4; 43,1; 29,7; 25,8; 21,7; 14,5. 

5.4.6. Ácido 3-(1-benzil-4-etil-1H-indol-7-il) butanoico (6) 

 

 A um balão provido de condensador de refluxo contendo o éster 5 (159 mg, 

0,480 mmol) em MeOH (5,0 mL), adicionou-se NaOH (192 mg, 4,80 mmol, 10,0 eq.) e 

aqueceu-se até o refluxo deixando-se reagir por 3,5 h. Após esse tempo, resfriou-se a 

reação até ta e adicionou-se uma solução de HCl 10%, seguido de extração com AcOEt. 

A fase orgânica foi lavada com solução saturada de NaCl e seca em MgSO 4 anidro. 

Filtrou-se a solução e então o solvente foi evaporado sob pressão reduzida levando à 

obtenção do ácido carboxílico 6 (136 mg, 0,422 mmol, 88%) na forma de um sólido 

marrom escuro suficientemente puro conforme verificado por RMN de 1H do bruto 

sem purificação prévia. 

p.f.: 56,0-59,3 ⁰C 

IV (filme, νmax, cm-1): 3061, 3030, 2964, 2928, 2873, 1705, 1502, 1454. 

EMBR - m/z (%): 321(20) [M+], 307(2), 262(38), 246(5), 234(7), 170(5), 154(11), 

91(100). 

EMAR (ESI) calculado para [C21H23NO2, + H]+: 322,1807. Encontrado: 322,1809. 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 1,08 (d, J=6,9 Hz, 3H); 1,36 (t, J=7,8 Hz, 3H); 2,48 (dd, 

J=15,9 Hz, J=9,0 Hz, 1H); 2,65 (dd, J=15,5 Hz, 1H); 2,93 (q, J=7,8 Hz, 2H); 3,78-3,86 (m, 

1H); 5,52 (d, J=17,4 Hz, 1H); 5,72 (d, J=17,4 Hz, 1H); 6,62 (d, J=3,3 Hz; 1H); 6,92-6,98 
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(m, 4H); 7,10 (d, J=3,3 Hz, 1H); 7,17-7,22 (m, 3H).  

RMN – 13C (CDCl3, 125 MHz, δ): 14,5; 23,1; 25,8; 29,7; 31,8; 32,1; 32,3; 53,3; 100,1; 

118,5; 119,4; 125,5; 127,4; 127,8; 128,9; 129,7; 130,8; 133,4; 134,2; 139,1 e 179,4. 

5.4.7. (S)-Metil-3-(1-benzil-4-etil-1H-indol-7-il)butanoato ((S)-5) 

 

 Em uma glovebox preenchida com argônio, NiBr2(DME) (6* mg, 0,02 mmol,  4 

mol%), (R)-Me-DuPhos (7 mg, 2 mmol, 5 mol%) e o i-PrOH (1,5 mL) foram adicionados 

a um balão Schlenk e postos para reagir por 10 min à ta. Ainda dentro da glovebox*, 

adicionou-se o éster indólico (E)-4 (115 mg, 0,5 mmol), tampou-se com um septo e 

retirou-se o balão da glovebox. Rapidamente, agora sob fluxo positivo de N2, 

adicionou-se Et3N anidra (140 µL, 1 mmol, 2 eq.) seguida do ácido fórmico (95 µL, 2,5 

mmol, 5 eq.). A mistura foi aquecida em banho de óleo à 80 ⁰C e agitada 

vigorosamente. A reação foi acompanhada via TLC e após 24h sem observar-se 

variação alguma, decidiu-se finalizar a reação através da adição de uma solução 

saturada de NaHCO3. Após purificação via cromatografia flash (hexano:Et2O 20:1) 

apenas mp foi recuperado. 

*A balança contida dentro da glovebox possuía apenas três casas de precisão. 
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5.4.8. Ácido (S)-3-(1-benzil-4-etil-1H-indol-7-il)butanóico ((S)-6) 

 

 A uma solução do éster 5 (120,4 mg, 0,359 mmol) em DIPE (7,2 mL), adicionou-

se a lipase Amano PS-IM (180,6 mg, 1,5 eq. em massa), bem como H2O destilada (26 

µL, 1,44 mmol, 4 eq.). Aqueceu-se a reação a 40 °C e agitou-se por 65 h. Adicionou-se 

MgSO4 anidro e filtrou-se para remover o secante e a enzima do meio reacional. 

Evaporou-se o solvente sob pressão reduzida e purificou-se o produto bruto via coluna 

cromatográfica flash (hexano:AcOEt 8:2  7:3), obtendo-se o ácido (S)-6 (36,6 mg, 

0,114 mmol, 32%, []D
25 -°, c=0,005 g cm-3, CHCl3, ee = 99%) como um óleo marrom e o 

éster 5 (38,5 mg, 0,115 mmol, 32%) enriquecido com o isômero (R), como um óleo 

amarelo claro.  

Ácido (S)-3-(1-benzil-4-etil-1H-indol-7-il)butanóico ((S)-6) 

[ ]D
25 -12,9 °, c=0,005 g cm-3, CHCl3 

IV (filme, νmax, cm-1): 3028, 2964, 2928, 2872, 1706, 1501, 1454. 

EMBR - m/z (%): 321(20) [M+.], 307(2), 262(38), 246(5), 234(7), 170(5), 154(11), 

91(100). 

EMAR (ESI) calculado para [C21H23NO2, + H]+: 322,1807. Encontrado: 322,1809. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 8,01 (d, J=3,6 Hz, 1H); 7,33-7,26 (m, 3H); 7,16 (d, J=7,8 Hz, 

1H); 7,12 (d, J=7,8 Hz, 1H); 6,97 (d, J=8,1 Hz, 1H); 5,89 (d, J=16,8 Hz, 1H); 5,60 (d, J=16,8 
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Hz, 1H); 3,88-3,76 (m, 1H); 3,26 (q, J=7,5 Hz, 2H); 2,63 (dd, J=16,2 Hz, J=6,9 Hz, 1H); 

2,54 (dd, J=16,2 Hz, J=7,8 Hz, 1H); 1,23 (t, J=7,5 Hz, 3H); 0,95 (d, J=6,9 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 178,5; 138,9; 134,5; 132,7; 131,0; 129,8; 128,7(2C); 127,4; 

127,3; 125,7(2C); 119,5; 118,3; 100,0; 53,2; 42,9; 29,5; 25,8; 21,9; 14,4. 

Metil-(R)-3-(1-benzil-4-etil-1H-indol-7-il)butanoato ((R)-5) 

IV (filme, νmax, cm-1): 2964, 2930, 2873, 1733, 1502, 1454, 1167. 

EMBR - m/z (%):335(21) [M+.], 262(48), 246(8), 234(14), 154(10), 91(100), 65(26). 

EMAR (ESI) calculado para [C22H25NO2 + H]+: 336,1964. Encontrado: 336,1958.  

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,28-7,17 (m, 3H); 7,09 (d, J=7,2 Hz, 1H); 6,96-6,92 (m, 

4H); 6,61 (d, J=3,2 Hz, 1H); 5,76 (d, J=17,4 Hz, 1H); 5,51 (d, J=17,4 Hz, 1H); 3,88-3,76 

(m, 1H); 3,57 (s, 3H); 2,95 (q, J=7,5 Hz, 2H); 2,60 (dd, J=15,3 Hz, J=5,4 Hz, 1H); 2,45 (dd, 

J=15,3 Hz, J=9,2 Hz, 1H); 1,36 (t, J=7,5 Hz, 3H); 1,04 (d, J=6,9 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 172,9; 139,0; 134,4; 132,7; 130,9; 129,7; 128,6(2C); 127,6; 

127,2; 125,7(2C); 119,5; 118,2; 99,9; 53,1; 51,4; 43,1; 29,6; 25,8; 21,7; 14,4. 

5.4.9. Metil-(E)-3-(4-etil-1H-indol-7-il)but-2-enoato ((E)-16) 

 

 A um balão Schlenk provido de condensador de refluxo e contendo o indol 3 

(0,2308 g, 1,03 mmol) adicionou-se MeCN anidra (5,0 mL), crotonato de etila (1,75 mL, 

16,5 mmol, 16 eq.), PdCl2 (0,0365 g, 0,206 mmol, 0,2 eq.), P(o-tolil)3 (0,0627 g, 0,206 

mmol, 0,2 eq.) e NEt3 (0,290 mL, 2,06 mmol, 2,0 eq.) e aqueceu-se a 120 °C, agitando-
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se por 15 h. Ao final deste período adicionou-se solução saturada de NaCl, extraiu-se 

com AcOEt, lavou-se a fase orgânica com H2O e solução saturada de NaCl, secou-se 

com MgSO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se o solvente sob pressão reduzida. 

Purificou-se o resíduo resultante via coluna cromatográfica flash (hexano:AcOEt 10:1), 

obtendo-se o produto de acoplamento (E)-16 (0,1637 g, 0,667 mmol, 65 %) como um 

óleo marrom. 

IV (filme, νmax, cm-1): 3369, 2965, 2931, 2873, 1703, 1623. 

EMAR (ESI) calculado para [C15H17NO2 + H]+: 244,1338. Encontrado: 244,1339. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 8,49 (sl, 1H); 7,24 (d, J=3,0 Hz, 1H); 7,15 (d, J=7,5 Hz, 1H); 

6,98 (d, J=7,5 Hz, 1H); 6,63 (dd, J=3,3 Hz, J=2,1 Hz, 1H); 6,23 (d, J=1,5 Hz, 1H); 4,24 (q, 

J=7,2 Hz, 2H); 2,94 (q, J=7,5 Hz, 2H); 2,67 (d, J=1,5 Hz, 3H); 1,36 (t, J=7,4 Hz, 3H); 1,33 

(t, J=7,2 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 166,9; 155,2; 137,6; 132,4; 127,6; 124,5; 1239; 121,1; 

118,3; 117,4; 59,9; 26,3; 19,7; 14,6; 14,4. 

5.4.10. Metil 3-(4-etil-1H-indol-7-il)butanoate (24) 

 

 À um balão de 2 bocas previamente evacuado sob pressão positiva de N2 e na 

presença de Pd/C (10,6 mg, 0,01 mmol, 2 mol%) adicionou-se MeOH HPLC (10 mL). A 

mistura foi vigorosamente agitada e (E)-16 (106,1 mg, 0,436 mmol) foi adicionado em 

porções. O balão foi submetido à 3 ciclos vácuo/N2 e em seguida 5 ciclos vácuo/H2 
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(bexiga contendo H2). Deixou-se agitar durante 19 h na presença de H2. Com o término 

da reação filtrou-se a mistura reacional em uma coluna de celite com AcOEt e o 

filtrado fio concentrado sob pressão reduzida. O produto foi  purificado por 

cromatografia flash (hexano:AcOEt 8:2) e obteve-se 24 (93,9 mg, 0,383 mmol, 88%) 

como um óleo amarelo. 

IV (filme, νmax, cm-1): 3409, 2964, 2931, 2873, 1723, 1606. 

EMAR (ESI) calculado para [C15H19NO2 + H]+: 246,1495. Experimental: 246,1497. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 8,50 (sl, 1H); 7,24 (m, 1H); 7,15 (d, J=7,5 Hz); 6,98 (d, 

J=7,5 Hz); 6,63 (m, 1H); 6,25 (q, J=1,2 Hz, 1H); 3,77 (s, 3H); 2,95 (q, J=7,5 Hz, 2H); 2,67 

(d, J=1,2 Hz, 3H); 1,36 (t, J=7,5 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): 167,3; 155,6; 137,7; 132,3; 127,6; 124,4; 123,9; 121,2; 

118,3; 116,8; 101,4; 51,1; 26,3; 19,7; 14,7. 

5.4.11. Ácido (S)-3-(4-etil-1H-indol-7-il)butanóico ((S)-39) 

 

 A uma solução do éster 24 (68,2 mg, 0,278 mmol) em DIPE (5,6 mL), adicionou-

se a lipase Amano PS-IM (68,3 mg, 1,0 eq. em massa), bem como H2O destilada (20 µL, 

1,112 mmol, 4 eq.). Agitou-se por 65 h à ta. Adicionou-se MgSO4 anidro e filtrou-se 

para remover o secante e a enzima do meio reacional. Evaporou-se o solvente sob 

pressão reduzida e purificou-se o produto bruto via coluna cromatográfica flash 
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(hexano:AcOEt 8:2  7:3), obtendo-se o ácido (S)-25 (21,3 mg, 0,092 mmol, 33%, 

[]D
25 23,3°, c=0,002 g cm-3, CHCl3, ee = 99%) e o éster (R)-24 (36,5 mg, 0,149 mmol, 

53%) enriquecido com o isômero (R), ambos como um óleo amarelo claro.  

Metil 3-(4-etil-1H-indol-7-il)butanoato ((R)-24) 

Todas as análises realizadas estavam de acordo com os dados previamente 

encontrados para o composto racêmico. 

Ácido (S)-3-(4-etil-1H-indol-7-il)butanóico ((S)-25) 

[ ]D
25 23,3°, c=0,002 g cm-3, CHCl3 

IV (filme, νmax, cm-1): 3416, 3105, 2965, 2930, 2874, 1706. 

EMAR (ESI) calculado para [C14H17NO2 + H]+: 232,1338. Encontrado: 232,1338. 

RMN-1H (500 MHz, CDCl3): δ 8,53 (sl, 1H); 7,22 (m, 1H); 7,00 (d, J=7,0 Hz, 1H); 6,93 (d, 

J=7,0 Hz, 1H); 6,60 (m, 1H); 3,63 (m, 1H); 2,92 (q, J=7,5 Hz, 2H); 2,82 (dd, J=16,0 Hz; 6,5 

Hz, 1H); 2,67 (dd, J=16,0 Hz, 7,5 Hz, 1H); 1,46 (d, J=7,0 Hz, 3H); 1,34 (t, J=7,5 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 167,3; 155,6; 137,7; 132,3; 127,6; 124,4; 123,9; 121,2; 

118,3; 116,8; 101,4; 51,1; 26,3; 19,7; 14,7. 

5.4.12. 9-etil-6-metil-5,6-dihidro-4H-pirrolo[3,2,1-ij]quinolin-4-ona (I-75) 

 

 A uma solução do éster 24 (32,4 mg, 0,132 mmol) em DIPE (2,5 mL), adicionou-

se a lipase Amano PS-IM (32,4 mg, 1,0 eq. em massa), bem como H2O destilada (9,6 µL, 
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0,532 mmol, 4 eq.). Agitou-se por 65 h à 40 ºC. Adicionou-se MgSO4 anidro e filtrou-se 

para remover o secante e a enzima do meio reacional. Evaporou-se o solvente sob 

pressão reduzida e purificou-se o produto bruto via coluna cromatográfica flash 

(hexano:AcOEt 8:2  7:3), obtendo-se o ácido (S)-25 (3,2 mg, 0,014 mmol, 11%) e o 

éster (R)-24 (18,8 mg, 0,025 mmol, 19%) enriquecido com o isômero (R), bem como o 

triciclo I-75 (5,0 mg, 0,023 mmol, 18%), todos na forma de um óleo amarelo. Todas as 

análises realizadas estavam de acordo com os dados previamente encontrados para 24 

e para o composto (S)-25. 

IV (filme, νmax, cm-1): 2963, 2926, 2855, 1718, 1422. 

EMAR (ESI) calculado para [C14H15NO + H]+: 214,1233. Encontrado: 214,1219. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,67 (d, J=3,9 Hz, 1H); 7,11 (d, J=7,5 Hz, 1H); 7,08(d, J=7,8 

Hz, 1H); 6,75 (d, J=3,6 Hz, 1H); 3,55-3,43 (m, 1H); 3,03 (dd, J=16,6 Hz, J=6,3 Hz, 1H); 

2,88 (q, J=7,5 Hz, 1H); 2,73 (dd, J=16,6 Hz, J=8,7 Hz, 1H); 1,44 (d, J=6,9 Hz, 3H); 1,32 (t, 

J=7,5 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 166,7; 135,6; 134,5; 127,1; 123,2; 122.4; 120,9; 120,2; 

41,0; 30,5; 26,0; 19,9; 15,1. 

5.4.13. Ácido 3-(4-etil-1H-indol-7-il)butanóico (25) 

 

 Mesmo procedimento descrito em 5.4.18. Obteve-se 25 (88,4 mg, 0,382 mmol, 

97%) com mesmos resultados das análises para (S)-25. 
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5.4.14. 7-bromo-4-etil-1-tosil-1H-indol (27)  

(a) Método usando NaH 

 

 Em um balão Schlenk previamente evacuado na presença de NaH 60% em óleo  

mineral (14,3 mg, 0,357 mmol, 1,7 eq.), lavou-se 3x com hexano (1 mL); o hexano 

restante foi evacuado. Adicionou-se então uma solução de 3 (49,1 mg, 0,210 mmol) 

em DMF (2,0 mL) e a solução ficou imediatamente verde claro vibrante; deixou-se 

reagir por 1 h. Então, TsCl (64,0 mg, 0,336 mmol, 1,6 eq.) foi adicionado à 0 ºC, quando 

a reação ficou imediatamente laranja e deixou-se aquecer lentamente a ta agitando 

por 23 h. Após esse período, adicionou-se água, extraiu-se com AcOEt, lavou-se em 

solução saturada de NaCl, secou-se em MgSO4 e evaporou-se o solvente sob pressão 

reduzida. Purificou-se via coluna cromatográfica flash (hexano:Et2O 40:1  20:1) 

obtendo-se 27 (42,3 mg, 0,112 mmol, 53%) como um óleo marrom. 

(a) Método usando KOH 

 

 À uma solução de 3 (56,4 mg, 0,252 mmol) em DMSO (2,5 mL), KOH (56,5 mg, 

1,00 mmol, 4,0 eq.) foi adicionado e a solução escureceu instantaneamente; agitou-se 

à ta por 30 min. Então, TsCl (75,6 mg, 0,403 mmol, 1,6 eq.) foi adicionado e a solução 
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tornou-se laranja. Deixou-se agitar à ta por 24 h, quando fez-se o work up com água. 

Extraiu-se com Et2O, lavou-se a fase orgânica com solução saturada de NaCl, secou-se 

em MgSO4 e evaporou-se o solvente sob pressão reduzida. Purificou-se via coluna 

cromatográfica flash (hexano:Et2O 40:1  20:1) obtendo-se 27 (42,5 mg, 0,112 mmol, 

45%) como um óleo marrom.  

IV (filme, νmax, cm-1): 3155, 2967, 2931, 2873, 1355, 1174. 

EMBR - m/z (%): 377 (46) [M+.], 222 (59), 155 (60), 143 (100), 115 (32), 91 (92), 65 (17). 

EMAR (ESI) calculado para [C17H16BrNO2S + Na]+: 399,9983. Encontrado: 399,9976. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,91 (d, J=3,9 Hz, 1H); 7,68 (dt, J=6,9 Hz;1,8 Hz, 2H); 7,36 

(d, J=7,8 Hz, 1H); 7,28-7,24 (m, 2H); 6,90 (dt, J=7,8 Hz; 1,8 Hz; 1H); 6,77 (d, J=3,9 Hz, 

1H); 2,84 (q, J=7,5 Hz, 2H); 2,40 (s, 3H); 1,29 (t, J=7,5 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 144,5; 137,5; 136,4; 133,6; 133,1; 130,6; 130,0; 129,6 

(2H); 127,0 (2H); 123,2; 105,5; 103,0; 25,6; 21,6; 14,6. 

5.4.15. Metil-(Z)-3-(4-etil-1-tosil-1H-indol-7-il)but-2-enoato e metil-(E)-3-(4-etil-1-

tosil-1H-indol-7-il)but-2-enoato ((E)-31 e (Z)-31) 

 

 Em um balão de duas bocas provido de um condensador de refluxo, dissolveu-

se 27 (86,6 mg, 0,229 mmol) em DMF destilada (1,5 mL). Na sequência, adicionaram-se 

os seguintes reagentes nesta ordem: crotonato de metila (243 µL, 2,29 mmol, 10 eq.), 

PdCl2 (11,8 mg, 0,069 mmol, 0,3 eq.), P(o-tolil)3 (41,7 mg, 0,137 mmol, 0,6 eq.), Et3N 
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destilada (319 µL, 2,29 mmol, 10 eq.) e NBu4Br (14,8 mg, 0,046 mmol, 0,2 eq.). 

Aqueceu-se a reação até 90 °C e agitou-se sob pressão positiva de nitrogênio por 15 h. 

Adicionou-se então uma solução saturada de NaCl, extraiu-se com AcOEt, lavou-se a 

fase orgânica com H2O e solução saturada de NaCl, secou-se com MgSO4 anidro, 

filtrou-se e evaporou-se o solvente sob pressão reduzida. Purificou-se o produto bruto 

via coluna cromatográfica flash (hexano:AcOEt 20:1) obtendo-se a mistura de 

estereoisômeros (E)-31 e (Z)-31 (15 mg, 0,0038 mmol, 15%) como um óleo marrom.  

IV (filme, νmax, cm-1): 3155, 2951, 2928, 2871, 1738, 1719, 1376, 1360, 1176. 

EMBR - m/z (%): 397 (27) [M+.], 242 (26), 182 (100), 167 (22), 91 (10). 

EMAR (ESI) calculado para [C22H23NO4S + Na]+: 420,1246. Encontrado: 420,1236. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,66 (m, 1,6H); 7,43 (m, 3H); 7,05 (m, 7H), 6,77 (d, J=3,9 

Hz, 1H); 6,75 (d, J=3,9 Hz, 0,7H); 5,63 (q, J=1,2 Hz, 1H); 5,30 (q, J=1,2 Hz, 0,6H); 4,98 (d, 

J=1,2 Hz, 0,6H); 3,74 (s, 3H); 3,64 (d, J=0,6 Hz, 1H); 3,57 (s, 1,9H); 2,80 (q, J=7,5 Hz, 2H); 

2,78 (q, J=7,5 Hz, 1,25H); 2,56 (d, J=1,2 Hz, 3H); 2,32 (s, 3H); 2,30 (s, 1,9H); 1,25 (t, 

J=7,5 Hz, 3H); 1,23 (t, J=7,5 Hz, 1,9H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 172,1; 166,9; 158 134,8; 134,7; 132,1; 131,9; 130,2; 129,9; 

129,8; 129,4 (2H); 129,2 (2H); 128,2; 128,1; 126,8 (2H); 126,6 (2H); 125,9; 122,7; 122,6; 

117,8; 117,7; 109,2; 109,1; 51,6; 51,0; 42,5; 25,6; 25,5; 21,5; 21,4; 14,5; 14,4. 
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5.4.16. 1-Benzil-4-etil-7,8-di-hidro-8-metilciclopenta[g]indol-6(1H)-ona ((S)-7)  

 

 A um balão sob agitação magnética contendo uma solução do ácido (S)-6 (45,4 

mg, 0,141 mmol) em CH2Cl2 anidro (2,0 mL) resfriado a 0 °C, adicionou-se gota a gota 

TFAA (39 µL, 0,282 mmol, 2,0 eq.), deixando a mistura com uma cor roxa escuro e 

aquecer lentamente à t.a. Após 2,5 h, reduziu-se novamente à 0 °C e adicionou-se gota 

a gota uma solução saturada de NaCO3 até que a coloração escura desaparecesse. 

Extraiu-se a reação com CH2Cl2, lavou-se a fase orgânica com H2O destilada, solução 

saturada de NaCl, secou-se com MgSO4 anidro, filtrou-se e evaporou-se o solvente sob 

pressão reduzida. Purificou-se o produto bruto via coluna cromatográfica flash 

(hexano:AcOEt 9:1  8:2  7:3), obtendo-se o produto de ciclização (S)-7 (17,8 mg, 

0,058 mmol, 40%) como um óleo amarelo claro e I-75 (13,5 mg, 0,032 mmol, 23%) 

como óleo de coloração marrom claro. 

1-Benzil-4-etil-7,8-di-hidro-8-metilciclopenta[g]indol-6(1H)-ona ((S)-7) 

IV (filme, νmax, cm-1): 2963, 2926, 2872, 1693. 

EMBR - m/z (%): 303 (24) [M+.], 288 (21), 260 (3), 246 (6), 167 (6), 154 (8), 91 (100). 

EMAR (ESI) calculado para [C21H21NO + H]+: 304,1701. Encontrado: 304,1586. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,36 (s, 1H); 7,31-7,29 (m, 3H); 7,25 (d, J=3,3 Hz, 1H); 

6,99-6,96 (m, 2H); 6,72 (d, J=3,3 Hz, 1H); 5,61 (d, J=16,2 Hz, 1H); 5,54 (d, J=16,2 Hz, 

1H); 3,66 (m, 1H); 2,97 (m, 3H); 2,34 (dd, J=18,3 Hz, J=1,2 Hz, 1H); 1,41-1,38 (m, 6H). 
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RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 205,8; 143,5; 138,0; 136,9; 133,8; 132,1; 131,6; 129,1; 

129,0; 129,0; 128,5; 128,5; 127,9; 126,1; 112,8; 102,6; 51,8; 46,0; 31,4; 25,8; 24,9; 

14,1. 

 (S)-3-(1-benzil-4-etil-3-(2,2,2-trifluoroacetil)-1H-indol-7-il)butanóico (I-74) 

[ ]D
25 16,4°, c=0,002 g cm-3, CHCl3 

IV (filme, νmax, cm-1): 3033, 2966, 2929, 1685, 1536. 

EMAR (ESI) calculado para [C23H22F3NO3 + H]+: 418,1631. Experimental: 418,1623. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 8,02 (d, J=1,8 Hz, 1H); 7,30-7,25 (m, 3H); 7,16 (d, J=8,1 Hz; 

1H); 7,12 (d, J=7,8 Hz, 1H); 6,98-6,95 (m, 2H); 5,90 (d, J=17,1 Hz, 1H); 5,60 (d, J=17,1 

Hz, 1H); 3,87-3,76 (m, 1H); 3,28 (q, J=7,5 Hz, 2H); 2,63 (dd, J=16,1 Hz, J=6,9 Hz,1H); 

2,53 (dd, J=16,1 Hz, J=7,8 Hz, 1H); 1,26 (t, J=7,5 Hz, 3H); 0,97 (d, J=6,6 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 177,4; 173,9 (q, J=133 Hz); 142,7 (q, J=22 Hz); 138,2; 

136,0; 134,7; 129,1(2C); 128,1; 128,0; 126,6; 125,7(2C); 125,0; 123,0; 117,6 (q, J=1164 

Hz), 10,2; 55,0; 42,6; 29,1; 28,5; 22,2; 16,2. 

5.4.17. 1-Benzil-4-etil-7,8-di-hidro-8-metilciclopenta[g]indol-6(1H)-ona ((S)-7) 

 

 Adicionou-se uma solução de (S)-6 (13,2 mg, 0,041 mmol) em CH2Cl2 anidro (1 

mL) a um balão Schlenk e acrescentou-se sob agitação à 0 °C (COCl)2 (180 µL, 0,27 

mmol, 6,6 eq.) seguido de  DMF (1,6 µL, 0,021 mmol, 0,5 eq.) e deixou-se aquecer 

lentamente à ta. Agitou-se por 2 h. Decorrido esse tempo, evaporou-se o solvente e o 
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excesso de (COCl)2 sob pressão reduzida, e dissolveu-se o produto remanescente em 

CH2Cl2 anidro (2 mL) e à 0 °C adicionou-se AlCl3 (54,5 mg, 0,41 mmol, 10 eq.). Aqueceu-

se até o refluxo e agitou-se por 15 min, quando após resfriamento da solução, 

acrescentou-se gota-a-gota uma solução saturada de NaHCO3 e extraiu-se com CH2Cl2 . 

Lavou-se a fase orgânica com solução saturada de NaCl, secou-se em MgSO4 anidro, 

filtrou-se e evapoeou-se sob pressão reduzida. Purificou-se o produto bruto via coluna 

cromatográfica flash (hexano:AcOEt 8:2  7:3  3:2  1:1), obtendo-se a cetona (S)-

7 (0,007 mmol, 17%) como um óleo amarelo, o aldeído I-73 (0,013 mmol, 31%) na 

forma de um óleo marrom claro e o composto desconhecido D1 (5,4 mg, 0,015 mmol, 

36%) na forma de um óleo amarelo escuro. 

 (S)-1-benzil-4-etil-8-meiyl-6-oxo-1,6,7,8-tetraidrociclopenta[g]indol-3-carbaldeído  

(I-73) 

IV (filme, νmáx, cm-1): 3090, 2958, 2924, 2854, 1701. 

EMAR (ESI) calculado para [C22H21NO2 + H]+: 332,1651. Experimental: 332,1639. 

RMN-1H: (300 MHz, CDCl3): δ 10,23 (s, 1H); 7,97 (s, 1H); 7,53 (s, 1H); 7,40-7,35 (m, 3H); 

7,07-7,04 (m, 2H); 5,65 (d, J=7,8 Hz, 1H); 5,58 (d, J=7,8 Hz, 1H); 3,73 (m, 1H); 3,24 (q, 

J=7,5 Hz, 2H); 2,92 (dd, J=18,3 Hz; 7,2 Hz, 1H); 2,38 (dd, J=18,3 Hz; 0,9 Hz, 1H); 1,43 (t, 

J=6,9 Hz, 3H); 1,38 (t, J=7,5 Hz, 3H). 

RMN-13C: (125 MHz, CDCl3): δ 205,1; 185,1; 143,4; 140,3; 138,7; 134,0; 130,2; 129,4 

(2C); 128,6; 126,4 (2C); 120,7; 117,0; 52,6; 45,9; 31,6; 28,6; 25,3;14,6. 

D1 

IV (filme, νmáx, cm-1): 3431, 3035, 2970, 2961, 2926, 1695. 

EMAR (ESI) – Calculado para [C22H21NO3 + Na]+: 370,1419. Encontrado: 370,1401.  
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RMN-1H: (500 MHz, CDCl3): δ 8,09 (s, 1H); 7,50 (s, 1H); 7,35-7,33 (m, 3H); 7,04-7,02 (m, 

2H); 5,65 (d, J=16,5 Hz, 1H); 5,57 (d, J=16,5 Hz, 1H); 3,71 (m, 1H); 3,37 (m, 2H); 2,89 

(dd, J=18,5 Hz; 7,0 Hz, 1H); 2,38 (d, J=18,5 Hz; 1H); 1,41 (t, J=7,0 Hz, 3H); 1,38 (t, J=7,5 

Hz, 3H). 

RMN-13C: (125 MHz, CDCl3): δ 205,4; 168,4; 143,0; 140,9; 136,3; 134,1; 132,7; 130,5; 

129,3 (2C); 128,5 (2C); 126,3; 117,3; 109,4; 52,4; 46,0; 31,6; 28,0; 25,3; 15,8. 

5.4.18. Ácido (R)-3-(1-benzil-4-etil-1H-indol-7-il)butanóico  

 

 À uma solução contendo o éster (0,2690 g, 0,803 mmol) em 3,0 mL de THF e 

3,0 mL de MeOH, foi adicionado 8,0 mL de NaOH 1,0 M à ta. A reação foi agitada por 

12 h; em seguida HCl 10% foi adicionado até que o pH se tornasse ácido. Extraiu-se 

com AcOEt, lavou-se em H2O, seguido de solução saturada de NaCl e secou-se em 

MgSO4 anidro. O ácido (R)-6 (0,2352 g, 0,732 mmol, 91%) foi obtido sem necessidade 

de purificação e as análises realizadas estavam de acordo com os dados previamente 

encontrados para o composto (S)-6. 

5.4.19. 1-Benzil-4-etil-7,8-di-hidro-8-metilciclopenta[g]indol-6(1H)-ona ((S)-7) 
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 À um balão schlenk contendo o àcido (R)-6 (39,1 mg, 0,122 mmol) em CH2Cl2 

adicionou-se o cloreto cianúrico (36,0 mg, 0,195 mmol, 1,6 eq.) e esperou-se ele 

dissolver no solvente. Então, a essa mistura adicionou-se a piridina (10 µL, 0,122 

mmol, 1,0 eq.) gota-a-gota e agitou-se vigorosamente à ta por 15 min. Após esse 

tempo, AlCl3 (24,4 mg, 0,183 mmol, 1,2 eq.) foi adicionado em pequenas frações e 

agitou-se vigorosamente por à ta por 12 h. Filtou-se sob celite e a fase orgânica foi 

lavada em água gelada 3x. Então, secou-se a fase orgânica em MgSO4 anidro e o 

solvente foi evaporado sob pressão reduzida. O bruto foi purificado  via cromatografia 

flash (hexano:AcOEt 9:1  8:2), obtendo-se (R)-7 (1,0 mg, 0,003 mmol, 3%) e 

recuperando-se parte do material de partida (R)-6 (6,5 mg, 0,02 mmol, 17%). Todas as 

análises realizadas estavam de acordo com os dados previamente encontrados para os 

compostos (S). 

5.4.20. 1-benzil-4-etil-8-metil-3-(2,2,2-trifluoroacetil)-7,8-dihidrociclopenta[g]indol-

6(1H)-ona (33) 

 

 À uma solução de 6 em CH2Cl2 anidro, adicionou-se o TFAA e deixou-se agitar 

por 2 min, então adicionou-se o TFAA agitou-se por 15 min. Finalizou-se a reação 

adicionando uma solução saturada de Na2CO3 e extraiu-se com CH2Cl2. Lavou-se a fase 

orgânica com solução saturada de NaCl, secou-se em MgSO4 anidro e evaporou-se o 

solvente sob pressão reduzida. Purificou-se o bruto via coluna cromatográfica flash 
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(hexano:AcOEt 9:1  8:2  7:3) e obteve-se 7 (4,8 mg, 0,015 mmol, 7%), I-74 (14,3 

mg, 0,030 mmol, 15%) e 44 (14,0 mg, 0,030 mmol, 15%)  Todas as análises realizadas 

estavam de acordo com os dados previamente encontrados para os compostos (S)-7 e 

I-74. 

1-benzil-4-etil-8-metil-3-(2,2,2-trifluoroacetil)-7,8-dihidrociclopenta[g]indol-6(1H)-

one (44) 

EMAR (ESI) calculado para [C23H20F3NO2 + H]+: 400,1516. Experimental: 400,1505. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 8,07 (q, J=1,5 Hz, 1H); 7,56 (s, 1H), 7,40-7,35 (m, 3H); 

7,04-7,00 (m, 2H); 5,71 (d, J=16,2 Hz, 1H); 5,62 (d, J=16,2 Hz, 1H); 3,72-3,65 (m, 1H); 

3,30 (m, 2H); 2,90 (dd, J=18,6 Hz, J=7,2 Hz,1H); 2,40 (dd, J=18,6 Hz, J=0,9 Hz, 1H); 1,42 

(d, J=6,9 Hz, 3H); 1,25 (t, J=7,5 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 205,0; 173,9 (q, J=113 Hz); 142,6; 141,8 (q, J=22,8 Hz); 

140,6; 135,4; 134,2; 133,8; 130,7; 129,5 (2C); 128,8; 126,0 (2C); 119,2; 118,8; 115,3; 

111,9; 110,0. 

5.4.21. 1-metileno-2,3-dihidro-1H-indeno (49) 

 

 Em um balão contendo o MePh3PBr (1,4288 g, 4,00 mmol, 2,0 eq.) e t-BuOK 

(0,4488 g, 4,00 mmol, 2,0 eq.), adicionou-se THF anidro (6,0 mL), observando a 

mudança de coloração da solução para amarelo-limão, e deixou-se reagir por 40 min. 

Então adicionou-se uma solução da 1-indanona (0,2644 g, 2,00 mmol) em THF anidro 

(4,0 mL), quando a solução tornou-se amarelo canário; deixando reagir por 15 h. Por 
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fim, adicionou-se água e extraí-se com Et2O. Lavou-se a fase orgânica com solução 

saturada de NaCl, secou-se em MgSO4 anidro e evaporou-se o solvente sob pressão 

reduzida. Purificou-se o produto bruto via coluna cromatográfica flash (hexano:AcOEt 

9:1), obtendo-se 49 (0,1323 g, 1,02 mmol, 51%) na forma de um óleo incolor. 

IV (filme, νmax, cm-1): 2925, 2855, 1460, 726. 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,49 (m, 1H); 7,33-7,19 (m, 3H); 5,45 (m, 1H); 5,03 (m, 

1H); 3,01-2,96 (m, 2H); 2,83-2,77 (m, 2H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 150,6; 147,7; 128,2; 126,4; 125,3; 120,6; 102,4; 31,2; 30,1. 

5.4.22. 1-metileno-1,2,3,4-tetraidronaftaleno (50) 

 

 Em um balão contendo o MePh3PBr (0,6429 g, 1,80 mmol, 1,8 eq.) e t-BuOK 

(0,2020 g, 1,80 mmol, 1,8 eq.), adicionou-se Et2O anidro (4,8 mL), observando a 

mudança de coloração da solução para amarelo-limão, e deixou-se reagir por 40 min. 

Então adicionou-se uma solução da 1-tetralona (0,1462 g, 1,00 mmol) em Et2O anidro 

(5,0 mL), quando a solução tornou-se rosa; deixando reagir por 15 h. Por fim, 

adicionou-se água e extraiu-se com Et2O. Lavou-se a fase orgânica com solução 

saturada de NaCl, secou-se em MgSO4 anidro e evaporou-se o solvente sob pressão 

reduzida. Purificou-se o produto bruto via coluna cromatográfica flash (hexano:AcOEt 

9:1), obtendo-se 50 (0,0942 g, 0,653 mmol, 65%) na forma de um óleo amarelo bem 

claro. 

IV (filme, νmax, cm-1): 3066, 2933, 2863, 2837, 1628, 1484, 1432. 
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RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,66-7,63 (m, 1H); 7,18-7,08 (m, 3H); 5,47 (d, J=0,9 Hz, 

1H); 5,95 (d, J=0,9 Hz, 1H); 2,85 (t, J=6,3 Hz, 2H); 2,57-2,52 (m, 2H); 1,92-1,84 (m, 2H). 

RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 143,4; 137,3; 134,7; 129,2; 127,6; 125,9; 124,2; 107,8; 

33,2; 30,4; 23,8. 

5.4.23. 1-benzil-4-etil-6,8-dimetil-1,8-diidrociclopenta[g]indol (8) 

Condição Wittig 

 

 Em um balão contendo o MePh3PBr (178,6 mg, 0,500 mmol, 10 eq.) e t-BuOK 

(56,1 mg, 0,500 mmol, 10 eq.), adicionou-se Et2O anidro (1,0 mL), observando a 

mudança de coloração da solução para amarelo-limão, e deixou-se reagir por 40 min. 

Então adicionou-se uma solução de 7 (17,6 g, 0,058 mmol) em Et2O anidro (2,0 mL), 

quando a solução tornou-se amarelo canário; deixando reagir por 15 h. Por fim, 

adicionou-se água e extraiu-se com Et2O. Lavou-se a fase orgânica com solução 

saturada de NaCl, secou-se em MgSO4 anidro e evaporou-se o solvente sob pressão 

reduzida. Purificou-se o produto bruto via coluna cromatográfica flash (hexano:AcOEt 

9:1), obtendo-se 8 (4,3 mg, 0,014 mmol, 25%) na forma de um óleo amarelo claro. 

Condição adição à carbonila com Grignard 
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 Aqueceu-se com pistola um tubo selado contendo Mg (13,0 mg, 0,540 mmol, 

10 eq.) e um cristal de I2 até que se formasse uma nuvem roxa no interior. Deixou-se 

resfriar à ta quando adicionou-se Et2O anidro (1,5 mL). Adicionou-se então, gota-a-

gota MeI (35 μL, 0,567 mmol, 10,5 eq.) e a solução até então castanho-avermelhado 

passou a clarear em menos de um minuto até o cinza. Após 50 min e a constatação 

visual do desaparecimento das raspas de Mg, adicionou-se a ta lentamente uma 

solução contendo 7 (16,3 mg, 0,054 mmol) em Et2O anidro (1,5 mL). A coloração da 

solução passou instantaneamente para amarela e acompanhou-se o total consumo de 

7 via TLC. Após 2h de reação, à 0 ºC,  fez-se um work-up ácido com HCl 10% e deixou-

se reagir por 12 h. Por fim, extraiu-se com Et2O, lavou-se a fase orgânica com solução 

saturada de NaCl, secou-se em MgSO4 anidro e evaporou-se o solvente sob pressão 

reduzida. Purificou-se o produto bruto via coluna cromatográfica flash (hexano:Et2O 

40:1), obtendo-se 8 (6,6 mg, 0,022 mmol, 41%) na forma de um óleo amarelo claro. 

IV (filme, νmax, cm-1): 3369, 2965, 2929, 2872. 

EMBR - m/z (%): 301 (100) [M+.], 286 (30), 210 (42), 181 (32), 91 (30). 

RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ 7,30-7,27 (m, 2H); 7,23-7,20 (m, 1H); 7,03-6,96 (m, 4H); 

6,63 (d, J=3,3 Hz, 1H); 5,98 (m, 1H); 5,60 (d, J=16,2 Hz, 1H); 5,49 (d, J=16,2 Hz, 1H); 3,62 

(qt, J=7,2 Hz; 1,6 Hz, 1H); 2,99 (q, J=7,6 Hz, 2H); 2,17 (t, J=1,5 Hz, 3H); 1,40 (t, J=7,6 Hz, 

3H); 1,30 (d, J=7,2 Hz, 3H). 
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RMN-13C (75 MHz, CDCl3): δ 141,0; 138,8; 138,0; 135,1; 133,5; 129,0; 128,7; 128,1; 

127,4; 126,8; 126,4; 110,9; 110,0; 101,5; 51,6; 42,2; 29,7; 26,3; 18,7; 14,9; 13,4. 

5.4.24. 3,4-di-hidro-5-nitronaftalen-1(2H)-ona (A-3) e 3,4-di-hidro-7-nitronaftalen-

1(2H)-ona (A-7) 

 

 Em balão de três bocas provido de agitador mecânico, adicionou-se a 1-

tetralona (1,48 g, 10,1 mmol) e abaixou-se a temperatura para -15 ⁰C. Adicionou-se 

H2SO4 previamente resfriado (3,60 mL) observando a mudança de coloração de 

amarela para marrom. A seguir, reduziu-se a temperatura para -35 ⁰C e adicionou-se 

ao meio uma solução de HNO3 (1,10 mL) e H2SO4 (1,80 mL) também previamente 

resfriada. Após 30 min de reação, observou-se a formação de um sólido marrom opaco 

e pastoso. Adicionou-se ao meio reacional uma solução de gelo/H2O em pequenas 

porções e com agitação. Filtrou-se em funil de Buchner o sólido amarelo obtido, 

seguido de extração com AcOEt. Lavou-se a fase orgânica em solução saturada de 

NaHCO3, seguido de solução saturada de NaCl e secou-se em MgSO4 anidro. Após 

evaporação do solvente sob pressão obtida, purificou-se via coluna cromatorgráfica 

flash (solução isocrática hexano:AcOEt:Et2O 9:0,5:0,5), levando a obtenção dos 

produtos A-316 (0,252 g, 1,31 mmol, 13%) e A-716 (0,542 g, 2,84 mmol, 28%) na forma 

de um sólido fino amarelo bem claro e um sólido fino amarronzado, respectivamente.  

3,4-di-hidro-5-nitronaftalen-1(2H)-ona (A-3) 
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p.f.: 99,6-101,9 ⁰C 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 2,13-2,22 (m; 2H); 2,73 (dd; J=6,4 e J=6,6); 3,22 (t; J=6,1 

Hz; 2H); 7,49 (t; J=7,9 Hz; 1H); 8,08 (dd; J=8,1 e J=1,4 Hz; 1H); 8,358 (dd; J=1,4 e 7,8 Hz; 

1H). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 22,2; 26,4; 38,1; 127,0; 128,9; 132,1; 134,4; 138,5; 

149,4; 196,0.  

3,4-di-hidro-7-nitronaftalen-1(2H)-ona (A-7) 

p.f.: 103,0-105,0 ⁰C 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 2,16-2,52 (m, 2H); 2,74 (t, J=6,0 Hz, 2H); 3,09 (t; J=6,0, 

2H); 7,47 (d, J=8,4, 1H); 8,30 (dd, J=8,4 Hz e J=2,5 Hz, 1H); 8,86 (d, J=2,5 Hz, 1H). 

5.4.25. 1,2-di-hidro-8-nitronaftaleno (A-4) 

 

 Em balão equipado com um tubo secante e agitação magnética contendo uma 

solução resfriada à 0 ⁰C da nitrotetralona A-3 (0,391 g, 2,04 mmol) em MeOH (5,00 

mL), foi adicionado NaBH4 (0,113 g, 3,06 mmol, 1,50 eq.). Em seguida, retirou-se o 

banho de gelo e agitou-se por 1 h. Após esse período adicionou-se H2O ao meio e 

extraiu-se com AcOEt. A fase orgânica foi lavada em solução saturada de NaCl, seca em 

MgSO4 e teve seu solvente evaporado em sob pressão reduzida. O óleo amarelo obtido 

foi então solubilizado em 10,0 mL de tolueno, quando se adicionou alguns cristais de 

p-TsOH. A solução foi então posta para refluxar em um aparelho Dean-Stark por 1,5 h. 

Após esse período a solução fio resfriada a ta e então adicionou-se uma solução 
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saturada de NaHCO3 ao meio. Extraíu-se com CH2Cl2 e a fase orgânica foi lavada com 

H2O seguido de solução satura de NaCl, seca em MgSO4 anidro. Após remoção do 

solvente purificou-se via coluna cromatográfica flash (hexano:AcOEt 9:1) obtendo-se 

finalmente o produto A-4 (0,290 g, 1,66 mmol, 81% para as duas etapas) como um 

óleo amarelo, que torna-se marrom com o tempo. 

IV (filme, νmax, cm-1): 3040, 2936, 2834, 1525, 1360, 1347, 821. 

EMBR - m/z (%): 175 (14) [M+.], 158 (87), 128 (100). 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 2,33-2,38 (m; 2H); 3,05 (m; 2H); 6,16 (dt; J=9,6 e J=4,4 

Hz); 6,50 (dt; J=9,6 e J=1,9 Hz; 1H); 7,20-7,28 (m; 2H); 7,64 (dd; J=7,4 e J=2,2 Hz). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 22,2; 23,0; 122,5; 126,7; 129,9; 130,1; 130,7; 136,3; 

149,2. 

5.4.26. 8,9-di-hidro-1H-benzo[g]indol (A-9) 

 

 A um balão Schlenk contendo A-4 (185 mg, 1,06 mmol) sob pressão positiva de 

N2, adicionou-se THF anidro (10,0 mL) e resfriou-se à -45 ⁰C através de banho de 

MeCN/gelo seco. Adicionou-se então gota-a-gota uma solução 0,870 mol L-1 de 

brometo de vinilmagnésio em THF (7,29 mL, 6,34 mmol, 6,00 eq.). Após agitação por 

45 min, adicionou-se uma solução saturada de NH4Cl e aqueceu-se a ta. Extraiu-se com 

AcOEt e lavou-se a fase orgânica com solução saturada de NH4Cl, seguido de H2O e de 

solução saturada de NaCl. Secou-se em MgSO4 anidro, evaporou-se o solvente sob 

pressão reduzida e por fim, purificou-se o bruto via coluna cromatográfica flash 
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(hexano:AcOEt 9:1), obtendo-se o produto A-916 (106 mg, 0,620 mmol, 59%) na forma 

de um óleo de coloração amarela. 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 2,43 (tdd, J=1,8 Hz; J=4,4 Hz; J=8,6 Hz, 2H); 2,94 (t, J=8,6 

Hz, 2H); 5,93 (td, J=4,4 Hz; J=9,6 Hz, 1H); 6,52 (dd, J=2,1 Hz e J=3,2 Hz, 1H); 6,57 (td, 

J=1,8 Hz e J=9,6 Hz, 1H); 6,88 (d, J=8,0 Hz, 1H); 7,21 (dd, J=1,5 Hz e J=3,1 Hz); 7,43 (d, 

J=8,0 Hz, 1H); 8.00 (sl, 1 H). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 22,0; 22,6; 103,1; 116,9; 118,1; 119,5; 124,5; 125,0; 

127,5; 127,7; 128,5; 134,2. 

5.4.27. t-butil-8,9-di-hidro-1H-benzo[g]indol-1-carboxilato (A-5) 

 

 A um balão de duas bocas sob agitação magnética e pressão positiva de N2, 

contendo o indol A-9 (101 mg, 0,599 mmol) em MeCN (5,00 mL) e alguns cristais de 

DMAP, adicionou-se rapidamente Boc2O (196 mg; 0,899 mmol; 1,50 eq.). Após a 

adição observou-se a pronta liberação de CO2 do meio reacional. Após agitação por 1,5 

h adicionou-se H2O destilada e fez-se a extração com Et2O. Lavou-se a fase orgânica 

solução saturada de NaCl, secou-se com MgSO4 anidro e evaporou-se o solvente. O 

resíduo resultante foi purificado em coluna cromatográfica flash (hexano:Et2O 92:8), 

obtendo-se o indol protegido 29 (86,2 mg; 0,320 mmol; 53%) como um óleo amarelo 

claro. 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 1,61 (s; 9H; H); 2,26-2,31 (m; 2H); 3,12 (m; 2H); 6,02 

(dt; J=9,5 e J=4,4 Hz; 1H); 6,49 (d; J=3,7 Hz; 1H); 6,57 (dt; J= 9,5 e J=1,7 Hz; 1H); 6,97 (d; 
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J=7,8 Hz; 1H); 7,32 (d; J=7,8 Hz; 1H); 7,48 (d; J=3,7 Hz; 1H). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 23,0; 25,7; 28,1 (3C); 83,2; 107,6; 118,5; 122,7; 122,9; 

127,0; 128,7; 128,8; 131,3; 131,5; 134,1. 

5.4.28. t-butil-7,8-dihidro-6-(dimetoximetil)ciclopenta[g]indol-1(6H)-carboxilato (A-

6); t-butil- 2,3-dimetoxi-2,3,8,9-tetrahidro-1H-benzo[g]indol-1- 

carboxilato (A-10) e t-Butil-2,3-dimetoxi-6-(dimetoximetil)-1,2,3,6,7,8-

hexahidrociclopenta[g]indol-1(6H)-carboxilato (A-11) 

 

Condição (a) – MeOH/CH2Cl2 

 

 A uma solução do indol A-5 (42,4 mg, 0,157 mmol) em MeOH anidro (3,20 mL) 

foi adicionado CH2Cl2 (0,400 mL), e à 0⁰C adicionou-se HTIB 97% (76,0 mg, 0,188, 1,20 

eq.). Deixou-se reagir por 5 min, quando a reação foi interrompida através da adição 

de solução saturada de NaHCO3, seguido de extração com AcOEt. A fase orgânica foi 

lavada solução saturada de NaCl e seca em MgSO4 anidro. O solvente foi evaporado 

sobre pressão reduzida e o bruto foi purificado via coluna cromatográfica flash 

(hexano:AcOEt 20:1 → 10:1) cuja mistura complexa permitiu o isolamento de três 

compostos, sendo eles o produto de contração de anel A-616 (11,1 mg, 0,033 mmol, 

21%), o produto de adição nucleofílica A-10 (7,90 mg, 0,024 mmol, 15%) e uma 

mistura racêmica do composto de contração de anel que também sofreu adição 

nucleofílica A-1116 (18,0 mg, 0,046 mmol, 29%), sendo o primeiro um óleo amarelo 
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bem claro e os dois últimos um óleo incolor. 

 

Condição (b) – MeOH 

 

 A um balão contendo o indol protegido A-5 (50,0 mg, 0,186 mmol), a reação foi 

efetuada seguindo o mesmo procedimento da segunda etapa apresentada na condição 

(a), porém utilizando apenas MeOH anidro (4,00 mL), HTIB 97% (90,3 mg, 0,223 mmol, 

1,20 eq.) e mantendo a reação por 2,5 h.  O bruto foi purificado via coluna 

cromatográfica flash (hexano:AcOEt 20:1 → 8:2) fornecendo A-616 (10,3 mg, 0,031 

mmol, 17%) , A-10 (11,0 mg, 0,033 mmol, 18%) e uma mistura racêmica de A-1116 

(13,3 mg, 0,034 mmol, 18%).  

 

t-butil-7,8-di-hidro-6-(dimetoximetil)ciclopenta[g]indol-1(6H)-carboxilato (A-6) 

IV (filme, νmax, cm-1): 3369, 2977, 2934, 1746, 1726, 1337, 1163 1099, 1059. 

EMBR - m/z (%): 331 (2) [M+.], 200 (7), 75 (100). 

EMAR (ESI) calculado para [C19H25NO4, + Na]+: 354,1682. Encontrado: 354,1691. 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 1,63 (s, 9H); 2,01-2,22 (m, 2H); 3,31-3,39 (m, 1H); 3,39 

(s, 3H); 3,42 (s, 3H); 3,48-3,53 (m, 2H); 4,35 (d, J = 7,4 Hz, 1H); 6,51 (d, J = 3,8 Hz, 1H), 

7,35 (s, 2H), 7,49 (d, J = 3,8 Hz). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 27,4; 28,2 (3C); 33,3; 47,9; 53,0; 54,6; 83,2; 107,6; 
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118,9; 120,9; 126,7; 130,4; 130,7; 132,4; 140,7; 149,3. 

 

t-butil-(2S,3R)-2,3-dimetoxi-2,3,8,9-tetrahidro-1H-benzo[g]indol-1-carboxilato (A-10) 

IV (filme, νmax/cm-1): 3041, 2931, 1721, 1368, 1254, 1164, 1102, 1074. 

EMAR: Calc. para [C19H25NO4 + Na]+ : 354,1698. Encontrado 354,1689. Calc. para 

[C19H25NO4 + H]+ : 332,1879. Encontrado: 332,1868. 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 1,53 (s, 9H); 2,09-2,41 (m, 2H); 2,51-2,61 (m, 1H); 2,84-

2,98 (m, 1H); 3,37 (s, 3H); 3,49 (s, 3H); 4,26 (s, 1H); 6,05 (ddd, J=3,4 Hz, J=5,8 Hz e J=9,7 

Hz, 1H); 6,49 (dd, J=1,7 Hz e J=9,7 Hz, 1H); 6,85 (d, J=7,3 Hz, 1H); 7,20 (d, J=7,3 Hz, 1H). 

 RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 22,7; 24,6; 28,3 (3C); 55,7 (2C); 81,7; 83,3; 96,8; 123,0; 

124,0; 126,3; 128,0; 129,3; 129,8; 136,7; 140,7; 153,8. 

 

t-Butil-2,3-dimetoxi-6-(dimetoximetil)-1,2,3,6,7,8-hexahidrociclopenta[g]indol-1(6H)-

carboxilato (A-11) 

RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz, δ): 1,55 (s, 18H); 1,71-1,82 (m, 1H); 2,06-2,28 (m, 3H); 

2,63-2,82 (m, 2H); 3,15-3,27 (m, 1H); 3,32-3,54 (m, 3H); 3,366 (s, 6H); 3,374 (s, 3H); 

3,39 (s, 3H); 3,40 (s, 3H); 3,45 (s, 3H); 3,47 (s, 3H); 3,48 (s, 3H); 4,25 (s, 1H); 4,27 (s, 

1H); 4,30 (d, J = 7,8 Hz, 1H); 4,34 (d, J = 7,8 Hz, 1H); 5,44 (s, 1H); 5,45 (s, 1H); 7,14-7,21 

(m, 3H); 7,26 (m, 1H). 

RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz, δ): 27,3; 28,3 (3C); 28,4 (3C); 31,5; 31,7; 47,2; 48,2; 52,7; 

52,9; 53,5; 55,0; 55,6; 55,77; 55,81; 55,83; 81,6; 81,7; 83,1; 83,2; 95,8; 95,9; 106,7; 

107,0; 120,7; 122,1; 124,37; 124,42; 128,5; 128,6; 134,0; 134,1; 138,99, 139,02; 146,9; 

147,0; 152,9; 153,0. 
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6. Anexos 

 

6.1. Reações de contração de anel 

Em um projeto de síntese total, talvez mais importante que a obtenção da 

molécula proposta em si, é as várias aplicações reacionais para substratos diferentes  e 

mais complexos passíveis de se descobrir durante a pesquisa; e a possível obtenção de 

intermediários com atividade biológica. Por isso, decidiu-se estudar em paralelo à 

síntese total da (+)-cis-triquentrina A o composto I-70, uma das moléculas testes 

obtidos durante as pesquisas envolvendo a obtenção racêmica e assimétrica da trans-

triquentrina A e que apresentou atividade moderada para o valor de EC50 (Tabela 2).41 

Dessa forma, fez-se o interesse pela obtenção do composto I-70 assimétrico; pensando 

na possibilidade de resultados ainda melhores nos ensaios antiproliferativos para o 

mesmo. 

Uma rota proposta para isso consta com a etapa chave que seria uma contração 

de anel assimétrica mediada por iodo(III) quiral preparado in situ vislumbrada por 

Ahmad127 e aplicada pelo mesmo para diversos substratos variados de di-

hidronaftalenos O e N substituídos, alcançando com sucesso o produto de contração 

assimétrica em rendimentos que variaram entre 60 e 88% com excessos 

enantioméricos de 34% à 78%. No Esquema 64 abaixo, tem-se um exemplo de uma das 

metodologias aplicadas por Ahmad para obtenção de uma contração de anel 

assimétrica mesmo sem a necessidade de um ciclo di-hidronaftaleno substituído na 

posição 4. 
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Esquema 64 

 

Antes dos testes de contração de anel assimétrica, decidiu-se avaliar algumas 

condições experimentais novas apresentadas por Ahmad a fim de saber se a contração 

de anel mediada por reagente de iodo(III) seria ao menos viável; isso porquê  tais 

reações assistidas por HTIB (hidróxi-tosilóxi-iodobenzeno) em substratos indólicos 

haviam falhado em estudos anteriores durante a síntese da trans-triquentrina A, e 

levado os autores a recorrer ao uso de tálio(III) como mediador da contração de  

anel.40,41  

A rota proposta para obtenção com produto de contração racêmico I-70 é 

apresentada no Esquema 65. Uma contração de anel mediada por HTIB do substrato A-

5 seria possível após proteção do nitrogênio indólico com o grupo Boc2O do produto 

da reação de Bartoli aplicada ao intermediário A-4, alcançado através de uma 

eliminação do álcool obtido da redução da 7-nitrotetralona (A-2) preparada após 

nitração da α-tetralona (A-2) disponível comercialmente. Com exceção da etapa de 

contração de anel, todas essas etapas já foram otimizadas e largamente aplicadas em 

trabalhos do grupo visando moléculas modelo para testes de reações em anéis 
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policíclicos indólicos.40,41,69 Uma vez funcionando a contração de anel, serão feitos 

testes baseados em metodologias empregadas por Ahmad127 utilizando reagente de 

I(III) quiral a fim de se finalizar a síntese do composto I-70 assimétrico, rota esta 

também representada no Esquema 65. 

 

Esquema 65 

 

6.1.1. Preparo da molécula modelo I-70 e reações de contração de anel mediadas 

por HTIB 

 

A primeira etapa delineada no Esquema 65 consiste na nitração da tetralona A-2 

com a mistura nitrante de ácido sulfúrico/ácido nítrico. Analisando os grupos no anel 

aromático independentemente, o grupo cetona (meta-dirigente) e o grupo alquila 

(orto-para dirigente), chega-se a conclusão de que há ativação das posições 7 e 5 
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frente à substituição eletrofílica, além disso, apresentando uma menor influência 

estérica, a proporção dos isômeros nitrados acaba sendo maior para substituição na 

posição 5 frente à posição 7. Assim, após a reação e extensa purificação em coluna 

cromatográfica, obteve-se os compostos A-3 e A-7 isolados e com rendimentos de 13% 

e 28%, respectivamente (Esquema 66). 

 

 

Esquema 66 

 

A redução da cetona de A-3 foi realizada com NaBH4 em metanol gerando o 

tetralol A-4, em seguida e sem purificação prévia, fez-se uma desidratação com 

quantidades catalíticas de ácido p-toluenosulfônico em um sistema Dean-Stark 

fornecendo a olefina nitrada 28 em excelente rendimento para as duas etapas 

(Esquema 67). 

 

 

Esquema 67 
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Por fim, efetuou-se uma reação de Bartoli em A-4 em condições já previamente 

otimizadas para nitroaromáticos com um anel fundido16, obtendo o indol triciclo A-9 

com 59% de rendimento, seguido de uma proteção com di-terc-butildicarbonato 

(Boc2O) que foram realizadas de acordo com procedimento descrito por Grehn128 

(Esquema 68). O equilíbrio reacional da proteção é deslocado para a formação dos 

produtos com a formação de gás carbônico liberado e A-5, e o rendimento obtido foi 

de 53%.  

 

 

Esquema 68 

 

Finalmente, partindo-se do substrato A-5 e de condições também utilizadas por 

Ahmad129 iniciou-se os primeiros testes de contração de anel para indóis mediada por 

I(III), neste caso através do composto hidróxi-tosilóxi-iodobenzeno (HTIB). 

Dentre as diversas condições e substratos explorados, buscou-se as que se 

aplicavam a estrutura e reatividade mais próxima do indol triciclo A-5; por isso, os 

testes reacionais partiram de condições aplicadas à di-hidronaftalenos O e N 

substituídos, e protegidos com grupos retiradores de elétrons, como N-benzoila (N-Bz) 

e acetila (OAc), como é apresentado na Tabela 10. 
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Tabela 10. Reações de contração de anel mediada por HTIB em condições  testadas por 

Ahmad.129 

Entrada Subtrato 
Condições 

aplicadas 
Produto Rendimento 

1 

 

1,2 eq. HTIB; 

MeOH/DCM (8:1); 0 

⁰C; 10 min.  

77% 

2 

 

1,2 eq. HTIB; 

MeOH; 0 ⁰C; 1 h. 

 

51% 

3 

 

1,1 eq. HTIB; 

TFE/DCM (1:4); 0 

⁰C; 5 min.  

47% 

 

Assim, em analogia aos trabalhos de contração de anel apresentadas na Tabela 

10, fez-se os primeiros ensaios mediados por 1,2 equivalentes de HTIB e temperatura 

de 0 ⁰C, primeiramente em meio a uma mistura MeOH/DCM (8:1), utilizando apenas 

MeOH como solvente/nucleófilo e posteriormente na presença de TFE/DCM (1:4) 

utilizando 1,1 equivalentes de HTIB. No primeiro caso, deixou-se reagir por 5 min 

(Tabela 11, entrada 1) e no segundo caso por 2,5 h (entrada 2). Após o tempo de 

reação, para os dois casos, após purificação por cromatografia flash, 3 compostos 

foram isolados, sendo eles o composto de contração de anel desejado A-6; o 

composto A-10, produto de adição nucleofílica na dupla ligação do anel pirrólico (C2 e 

C3); e por fim, uma mistura do produto de contração de anel, A-11, que também 

sofreu adição no anel pirrólico do indol. Quando se mudou o meio reacional e 
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nucleófilo para TFE/DCM apenas material decomposto foi obtido (entrada 3). 

Tabela 11. Condições aplicadas contração de anel de A-6 mediada por HTIB à 0 ⁰C e 

rendimentos para cada composto obtido. 

 

Entrada Condições reacionais 
Rendimento 

A-6 A-10 A-11 

1 
1,2 eq. HTIB, MeOH/DCM 

(8:1), 5 min 
21% 15% 29% 

2 1,2 eq. HTIB, MeOH, 2,5 h 17% 18% 18% 

3 
1,1 eq. HTIB, TFE/DCM 

(1:4), 5 min 
- - - 

 

No espectro de RMN-1H do composto A-6 pode-se observar os sinais referentes 

às metoxilas em 3,39 ppm (s, 3H) e em 3,42 ppm (s, 3H), há também o sinal referente 

ao hidrogênio do carbono ligado às duas metoxilas em 4,35 ppm (d; J=7,4, 1H); já no 

espectro de RMN-13C nota-se os sinais característicos em 53,0 ppm (OMe) e em 54,6 

ppm (OMe). Existem dois sinais próximos em 107,4 ppm referentes ao carbono 

terciário ligado às metoxilas e em 107,5 ppm, referente ao C3 presente no anel 

pirrólico (Figura 13).  
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Figura 13. Deslocamentos químicos de 1H-RMN e 13C-RMN para A-6. 

 

A elucidação do composto A-10 se mostrou um pouco complicada pois, apesar 

da maioria dos sinais serem coerentes com o produto de adição do anel indólico, ficou-

se na dúvida se de fato a adição havia ocorrido, uma vez que dois singletos na região 

dos hidrogênios referentes aos C2 e C3 apareceram, sendo que para este caso esperar-

se-ia dois dubletos com mesma constante de acoplamento. Entretanto, após analogia 

com os deslocamentos químicos para indolinas oxidadas apresentados por Desarbre e 

colaboradores130 e com o composto racêmico A-11 obtido e elucidado como 

subproduto de uma das condições para contração de anel mediada por tálio(III) 

testadas por Silva e cooautores69 concluiu-se a possível estrutura de A-10. Na Figura 14 

abaixo selecionou-se dados apresentados por Desarbre para as indolinas de A-12 a A-

16 e por Silva e col. para A-11 e para o composto A-10.    
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Figura 14. Deslocamentos químicos selecionados de 1H-RMN e de 13C-RMN para 35; 36 

de acordo com Silva e col.16 e para as indolinas de Desarbre et. al.54 

 

O mecanismo de reação proposto (Esquema 69) para formação de A-10 começa 

com o ataque nucleofílico dos elétrons π da dupla ligação entre o C2 e C3 ao iodo 

eletrofílico do composto HTIB formando o intermediário catiônico A-17, que sofre 

adição nucleofílica pelo par de elétrons não ligantes MeOH pela face superior e menos 

impedida, oposta à ligação C-I (A-18); este intermediário, após ter a hidroxila ligada ao 

iodo protonada, sofre ataque nucleofílico intramolecular pela metoxila no C2, 

eliminando iodeto de fenila e água, formando o intermediário o oxônio A-19. O ataque 

de uma segunda molécula de metanol na face oposta e menos impedida de A-19 leva 

ao produto de adição trans A-10. 
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Esquema 69. Mecanismo de formação do composto de adição trans A-10. 

 

Para a formação de contração de anel (Esquema 70), o mecanismo proposto 

baseados nos estudos mecanisticos de Silva e colaboradores 131 inicia com um ataque 

da dupla ligação presente no anel oleofínico de A-5 ao I(III) do HTIB com saída do 

grupo tosila, levando ao carbocátion A-20. O ataque nucleofílico pelo metanol à face 

menos impedida leva ao intermediário neutro A-21. Para que seja possível a um 

ataque nucleofílico intramolecular da metoxila ao carbono ligado ao iodo(III), estes 

devem estar em posição antiperiplanar necessária para o rearranjo que é conseguido 

através de equilíbrio para o seu isômero conformacional A-22. A migração do grupo 

arila em A-23 fornece o oxônio A-24. Finalmente, a adição de uma segunda molécula 

de MeOH leva ao produto desejado A-6. 
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Esquema 70. Mecanismo de formação do produto de contração de anel A-6. 

 

 

Por fim, a formação de A-11 ocorre através de reações consecutivas à formação 

ora de A-6, ora de A-10, seguindo os mesmos mecanismos propostos nos Esquema 69 

e Esquema 70 para cada caso. Os deslocamentos químicos nas análises de 1H-RMN e 

13C-RMN obtidos para A-11, foram semelhantes aos apresentados por Silva e 

colaboradores.69 

Dado os baixos rendimentos da reação de contração de anel modelo (sem o 

reagente de I(III) quiral), decidiu-se não continuar o estudo para focar no andamendo 

do projeto principal relativo à síntese total da (+)-cis-triquentrina A. Ainda assim, 
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chegou-se ao intermediário A-6 através de uma reação de contração de anel mediada 

por I(III) em 21% de rendimento; que leva a novas perspectivas sintéticas de aplicação 

desta metodologia, mesmo para moléculas mais complexas, uma vez que otimizada, 

considerando que não se tem ainda na literatura contrações mediadas por I(III) em 

compostos indólicos. Além disso, obtiveram-se dois compostos interessantes como 

subproduto (A-10 e A-11) que, após desproteção, poderão ser encaminhados para 

análise de atividade biológica. Um exemplo de aplicação interessante para a condição 

da entrada 2 da Tabela 10, seria a troca do reagente de tálio(III) utilizado na etapa-

chave da síntese total da trans-triquentrina A40,41 pelo de iodo(III), descrito na 

literatura como um reagente não tóxico e menos agressivo ao meio ambiente.132 
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6.2. Espectros de RMN selecionados 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 1 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de 1 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 2 



 

159 

 

 
Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de 2 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 3 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de 3 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de (E)-4 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de (E)-4 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 5 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 300 MHz) de 5 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de (S)-6 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de (S)-6 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de (S)-7 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de (S)-7 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de (S)-8 



 

171 

 

 
Espectro de RMN – 13C (CDCl3 75 MHz) de (S)-8 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de (E)-16 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 300 MHz) de (E)-16 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 24 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de 24 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 500 MHz) de (S)-25 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 125 MHz) de (S)-25 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 27 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de 27 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) da mistura (E)-31 e (Z)-31 



 

181 

 

 
Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) da mistura (E)-31 e (Z)-31
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 44 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 125 MHz) de 44 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 49 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de 49 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de 50 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de 50 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de D1 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 125 MHz) de D1
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de I-73 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 125 MHz) de I-73 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de I-74 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de I-75 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-3 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de A-3 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-7 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-4 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 75 MHz) de A-4 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-9 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-9 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de A-9 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-5 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-6 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-6 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de A-6 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-10 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-10 
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Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de A-10 
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Espectro de RMN – 1H (CDCl3, 300 MHz) de A-11 
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b  
Espectro de RMN – 13C (CDCl3, 75 MHz) de A-11 
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