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RESUMO

O emprego da catálise de transferência de fase

substituindo uma ou mais etapas da síntese de um fármaco, pode

ser um recurso vantajoso sob o ponto de vista tecnológico.

Empregado na síntese de importantes fármacos que são a

dicicloverina, caramifeno e amiodarona, a catálise de

transferência de fase revelou-se muito vantajosa na síntese dos

dois primeiros.

À dicicloverina e o caramifeno tiveram as suas rotas de

obtenção verticalizadas, com bons resultados e custos bem mais

baixos quando comparados com os atualmente adquiridos no

exterior.

Ficou evidente que a catálise de transferência de fase

pode ser aplicada com sucesso na produção destes e outros

fármacos em associação com técnicas já conhecidas com ótimos

resultados.



ABSTRACT

The phase transfer cataIysis appIication repIacing one

or more steps in the drug synthesis, can be of advantage in the

technologycal approach.

AppIied to the synthesis of important drugs such as

diciclomine, caramiphen, and amiodarone, the phase transfer

cataIysis resuIted in a very advantageous method in the first two

drugs.

The diciclomine and the caramiphen, gets their

obtention routes from raw materiaIs with good results and low

coasts, when compared with the drugs presently purchassed in

foreign countries.

It is clear that the phase transfer catalysis, can be

appIied succesfully in the manufacturing of these and other

drugs, in conjuction with known techniques with good results.
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I - INTRODUÇÃO

Esta é urna continuação do terna da dissertação por nós

desenvolvida (52) e que abordou aspectos tecnológicos variados da

síntese de um fármaco envolvendo em urna das suas etapas a

catálise de transferência da fase.

Trabalhos desta natureza tem sido desenvolvidos em

outras partes do mundo (11, 12, 13, 16, 19, 37, 38, 39, 58, 63,

66, 73) sendo que a atenção dos tecnólogos tem sempre sido

atraída por novas técnicas, desenvolvidas com a finalidade de

melhorar processos pré-existentes, e criar novas mais eficientes.

Entre o que vem descrito nos trabalhos acadêmicos e a

sua aplicação prática há urna distância muito grande, pois a

concepção de melhoria de processo sob o ponto de vista acadêmico,

é bem diferente que a do tecnológico, particularmente em nosso

meio, aonde não há tradição na interação entre pesquisa e

produção industrial, principalmente em certas áreas, entre elas

as áreas de química fina e síntese de fármacos.

o fármaco resultante do primeiro trabalho por nós

desenvolvido com a participação da indústria está em fase de

produção contínua, desde 1987, o que nos credencia a dizer que se

trata de um projeto bem sucedido sob o ponto de vista

tecnológico.

Mas, ao mesmo tempo, é importante frisar que o sucesso

econômico do trabalho executado se deve a empresa co-

participante, que reuniu condições técnicas e comerciais para

levar em frente o resultado do trabalho tecnológico por nós

desenvolvido, passando por várias crises econômicas e

conjunturais tão comuns em nosso meio.
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CAPÍTULO II

CATÁLISE DE TRANSFERtNCIA DE FASE

As técnicas de catálise de transferência de fase, que a

partir de agora chamaremos de PTC (Phase transfer catalysis),

passaram a ser sistematizadas desde 1965 a partir dos trabalhos

de Makosza e seu grupo (10, 38, 39, 63), Brandstorm e Starcks,

Liotta e, posteriormente, outros mais (73).

Em um rápido levantamento constatamos cerca de 5.000

referências sobre o assunto, existindo livros recentes(11,19) que

abrangem bem o assunto que é extenso.

Os aspectos tecnológicos da P.T.C. estão descritos em

poucos artigos(16, 23, 37, 63, 64) o que dificulta a aquisição de

dados. Assim, tonra-se necessário estabelecê-los por conta

própria.

Usamos PTC em algumas etapas das rotas de síntese de

fármacos, aonde vislumbramos vantagens na sua aplicação e, em

alguns casos, a técnica se mostra muito vantajosa enquanto que em

outros, técnicas convencionais são muito mais eficientes.

As reações de PTC podem ser divididos em dois tipos

quanto aos catalisadores empregados:

1) Catálise pelos sais de onio (quaternários)

2) Catálise por éteres coroados (criptatos ou

equivalentes)

Os nossos trabalhos envolveram os dois tipos de

catálise em vários tipos de reações, sendo que no nosso primeiro

trabalho prevaleceu o estudo da catálise por quaternários' de

amônio, ao passo que no presente trabalho além da catálise por

quaternários de amônio, foram utilizados equivalentes a crown-

eteres e criptatos, aplicados a casos especificos.
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Embora haja um grande número de trabalhos de PTC dos

mais variados tipos inclusive estudos de catálise quiral(9, 19,

24), as referências contendo síntese de fármacos por esta via não

é destacada, embora se encontre o uso comparativo deste

procedimento em artigos que não explicitam este assunto, nem no

título nem nas palavras chaves (Key words), sendo portanto

encontrados aleatoriamente.

Os fármacos por nós escolhidos para o presente trabalho

não tiveram a sua síntese via PTC descrita na literatura. Embora

o uso dos intermediários tenha sido descrito na literatura

acadêmica e patentes(28, 29, 30, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 69, 71)

eles sempre foram obtidos empregando técnicas diferentes para a

obtenção dos fármacos escolhidos.

Usamos para estas sínteses modelos propostos por vários

autores, para outros casos, tendo sido necessário alterar as

condições descritas pelos mesmos, devido as características dos

intermediários por nós empregados.

O fato é que os modelos propostos eram de aplicação

imediata a substratos monofuncionais tais como ácidos

carboxílicos, fenóis, haletos de alqui la, etc . . . Os substratos

por nós escolhidos, além de serem portadores das funções químicas

descritas acima, nem sempre tinham as características físico

químicas adequadas para reprodução das condições descritas na

literatura, tendo sido necessário um trabalho mais elaborado para

achar as condições ótimas de reação para cada caso, bem como o

seu isolamento. E isto não ocorreu somente no caso da aplicação

da P. T .C . como também para outras reações necessárias para a

obtenção dos intermediários desejados. É importante frisar que

grande parte das informações por nós obtida é formada por resumos
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de patentes. Fomos obrigados a usar bastante este tipo de

literatura, tanto na forma resumida como na aquisição das

próprias. O problema de decifrar de maneira adequada as patentes

é um fato sobejamente conhecido por aqueles que trabalham na área

tecnológica, devido a ambiguidade das informações contidas nestes

documentos.
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CAPÍTULO 111

OBJETIVO

O principal objetivo é o de traçar uma comparação entre

as rotas convencionais e rotas alternativas envolvendo a P.T.C. e

outras modificações, que se mostraram potencialmente

interessantes na síntese dos fármacos escolhidos.

Como os fármacos, em geral, se constituem de moléculas

polifuncionais, heterocíclicas ou não, sendo em geral obtidas a

partir de intermediários chave através de várias reações

sucessivas, nem sempre foi possível a aplicação direta das

técnicas propostas na literatura.

Embora uma molécula apresente várias possibilidades de

síntese, levando em consideração aspectos tecnológicos e obtenção

de insumos, muitas vezes apenas algumas poucas, quando não uma só

sequência é que se constitui em um método razoável para a

obtenção do fármaco. Por este motivo as patentes de processo

previlegiam inclusive alterações em uma rota já conhecida, desde

que redunde em uma melhoria de aplicação industrial em relação ao

processo de partida.

Considerando que o Brasil já tem elaborado um código de

propriedade industrial é certo que em curto prazo de tempo os

tecnólogos da área de síntese deverão aprender a lidar com ele,

explorando as possibilidades já descritas, criando novos métodos

para a obtenção de fármacosi entre estes, inclui-se a PTC como um

recurso importante.

Em trabalhos anteriores(52) já relatamos que os

equipamentos usados em PTC em escala industrial são os

convencionai.s, normalmente já pré-existentes nas indústrias

químicas, e que com algumas pequenas adaptações se prestam muito
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bem a realização da maior parte dos trabalhos. Muitas vezes são

necessárias alterações de ordem operacional para o bom andamento

do processo, mas isto não é característica exclusiva da PTC.

o valor de um processo é inversamente proporcional ao-
custo dos equipamentos, reagentes, energia, complexidades

operacionais e o custo do tratamento dos efluentes; e é sob este

enfoque ~e nos propusemos a comparar as rotas dos fármacos

escolhidos.

Os fármacos escolhidos para este ensaio foram três a

saber: cloridrato de dicicloverina, cloridrato de caramifeno e

cloridrato de amiodarona.

Os fatores que nos levaram a estudar as rotas

alternativas destes fármacos foram:

1) Os dados obtidos nestes trabalhos poderiam ser

aplicados à síntese de uma grande variedade de outros fármacos

relevantes(30) e, eventualmente, intermediários que tenham

aplicação em outras áreas da química fina.

2) Importância da categoria terapêutica I e sua

comercialização no Brasil e no exterior(40, 41, 42, 43).

3) Obtenção dos insumos para a fabricação de cada um

deles.

4) Disponibilidade de dados analíticos para acompanhar

o desenvolvimento dos processos.

5) O emprego de um dos intermediários, que é comum aos

três fármacos, é também comum a uma série de outros, o que

facilita a aplicação imediata da tecnologia desenvolvida a uma

série de outros casos.
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6) Que em pelo menos uma das etapas de fabricação

pudesse ser utilizada a catálise de transferência de fase com a

finalidade de comparação tecnológica com a rota original.



9

CAPÍTULO IV

DICICLOVERINA: HISTÓRICO E MÉTODOS DE OBTENÇÃO

4.1. Histórico

o cloridrato de dicicloverina teve a sua síntese

descrita em 1946 (47, 71) juntamente com a de outros fármacos

potencialmente antiespasmódicos.

Foi o que apresentou o melhor resultado dentro desta

série e passou a ser usado amplamente a partir do início da

década de 1950.

o cloridrato de dicicloverina, também conhecido corno

cloridrato de diciclomina, foi introduzido na terapêutica pelas

suas propriedades atropínicas específicas para o tratamento de

cólicas abdominais, que compreendem o colon irritável,

constipação espástica, coli te mucosa, coli te espástica, piloro

espasmo e discinesias biliareas. Tais distúrbios são controláveis

parcialmente pela atropina e derivados, porém com pouca

especificidade e eficiência. Tais moléstias são muito comuns e

decorrem em função de contrações da musculatura lisa, provocando

dores agudas em várias regiões do abdomem não controláveis pelos

analgésicos mais comuns (18, 42).

Tanto adul tos, de ambos os sexos, corno crianças são

acometidos por estas dores por motivos variados.

Também são comuns as cólicas em crianças até os três

meses de idade conhecidas corno cólicas infantis (18, 42).

Embora atualmente existam novos produtos para o alívio

dos sintomas das cólicas abdominais, a dicicloverinacontinua

sendo usada praticamente no mundo inteiro, constando ainda das

Farmacopéias Americana, Brasileira, Britânica e Indiana. Existem
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também dezenas de preparações comerciais de dicicloverina, pura,

na forma de comprimido, cápsulas, xaropes, gotas e injeções (42).

o nome mais comum entre nós é o Bentyl, Merbentyl e

Kolantyl.

A dicicloverina existe também na forma associada com

outros fármacos (42), Debendox, Diclophen, Infacol e Kolantyl.

Devido a sua importância, e o fato de produto não ser

fabricado no Brasil, é que nos propusemos a estudar as

possibilidades de sua produção de maneira econômica, juntamente

com o coramifeno e a amiodarona.

4.2. Método de obtenção do cloridrato de dicicloverina.

Quimicamente a dicicloverina é o 2 Cloridrato do ester

dietilamino etílico do ácido bicicloexilcarboxílico, sendo esta a

sua estrutura química:

;-

cJ!Õ~
. HCI

Os métodos descritos para a sua obtenção são os

seguintes:
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ROTA1 REF(47.S1.71)

ROTA2 REF(47,51.71)

Ó
CI

to 6 tb NII: db..

o-t> H+ I E.tOH 00
00

r
+ I Na

06'<--HO':I '- )
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NaNHl "

N O
H+IEtOH

<O(JoJ:>
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O !:.O+ HO'-
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ROTA3 REF(28.29)

o-b
HCOOH/H+

c)õ)

O:C

00
r

r
OH" 't OO+ x

ItOTA4 REF(28.29)

o-b
HCOOH/H+

c)õ>-
30°C

00
r

r OH
"

OO+ x/'-/
'>

ROTAS REF(71)

r

00 r OH"

00'-+ HO'- )

ROTA6 IlEF(57)

0+

CI

6 o
1) O7 r+ J +2) S ) HO/'-../\.-o 3 ) NaOH

OOC/
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4) Com a exceção da rota 6, as outras passam pelo

intermediário chave que é o ácido [ 1,1 bicyclohexyl ] - 1 -carboxilicD

cuja fórmula é a seguinte:

~y~<JD
e para cuja formação ainda existe o seguinte método

descrito na literatura (69).

~

o

U>QdD
S02CI2

obo KOH 00~

R.FAVORSKI
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A rota por nós proposta passa por este intermediário,

sendo que uma das técnicas de obtenção se encontra protegida por

patente (29). No entanto/ verticalizamos o processo pela obtenção

do intermediário chave, além de executar a última fase por

técnica não descrita na literatura. A rota proposta é a seguinte:

di

cr +- b KOH o-b
)

ob HCOOHI H+ 00)

00 KOH 00"')

oD r r-
PEG400

OfO'L
4- x j
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CAPÍTULO V

CLORIDRATO DE CARAMIFENO

5.1. Histórico e métodos de obtenção

o cloridrato de caramifeno foi sintetizado em 1946 pela

Merrel (47) e logo em seguida introduzida no comércio pela Ciba

Geigy na forma de cloridrato e edisilato.

Sua característica principal é ser um anticolinérgico

com ação antitussígena não narcótica, e broncodilatadora. É

comercializado tanto na forma líquida, como em comprimidos, sob

os nomes Tus Ornade e Dondril (45), e Tussar, Toclonol, Rynatan e

Rynatuss (18).

Quimicamente trata-se do Cloridrato do ester 2-

(dietilamino) etílico do ácido 1-fenilciclopentanocarboxílico, e

é quimicamente relacionado com o carbetapentano muito utilizado

no Brasil como antitussígeno não narcótico.

Além desta importante utilidade o caramifeno também é

utilizado em posologias diferentes para o tratamento do Mal de

Parkinson. Isto é perfeitamente explicável uma vez que os

anticol inérgicos tem ação farmacológica muito seletiva, e por

isso o caramifeno apresenta ação anti-hipercinética que, apesar

de ser um efeito secundário da ação principal, é utilizado também

como antiparkinsoniano (48).

Tais propriedades nos levaram a tentar a síntese deste

fármaco por rota alternativa.
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5.2. Métodos de obtenção do caramifeno

Estrutura química:

I~ -HCI I

Os métodos para a obtenção do caramifeno são os

seguintes:

~ ~~N y'~'I.

NaNH2

~ ~o

~CI

+ r
~N

,-HO

OH-

Esta é a rota patenteada em 1946.

Corno está descrito na literatura, a obtenção do ácido 1

fenil ciclopentanocarboxílico (47), resolvemos obter o caramifeno

por sequência não descrita na literatura que é a seguinte:

@o"
H+IE.tOH

<OffJ
-

<OffJ+ HOC

Na
'>



P.~'.c. em duas etapas. primeiramente com quaternário de amônia, e

a seguida com glicol.

Devido a facilidades materiais nós obtivemos o

caramifeno cujos dados poderão ser utilizados em outras síntese,

CCiTlO por exemplo a do carbetapentano, que utiliza dois dos

principais intermediários do caramifeno.

o esquema reacional proposto para o carbetapentano é o

seguinte:

,--..

I

x~x +-
r

KO'~'C.
PEG400

~
r

X~cY'-'N,-

~
~O_K

~.
rN

x~~ '-
PEG40Q~ ~~(
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I

N+ XX
T.E.B.A.

@--Õ"
)

NAOH500;'

@O"
KOH

PROP. auco

d-oH
KOH

%-t
=>

. r C+ x P(Q400
)

Esta técnica não descrita na literatura, utiliza a
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CAPÍTULO VI

CLORIDRATO DE AMIODARONA

Histórico e Métodos de Obtenção

6.1. Histórico o cloridrato de amiodarona foi

introduzido no Brasil no final da década de 70 corno um fármaco

destinado a controlar arritmias cardíacas.

As duas principais denominações comerciais são Ancoron

e Atlansil e existem na forma de comprimidos, injetável e

suspensão oral.

Embora existam muitos outros antiarrítmicos no Brasil a

amiodarona apresentou-se muito útil no tratamento de algumas

arritmias refratárias, em doentes com cardiopatias chagasicas

(40).

Corno e doença de Chagas é muito comum no Brasil,

endemia esta transmitida por um inseto denominado de Trypanossoma

cruzi (barbeiro) , existem muitos doentes com vários tipos de

seqüelas, entre uma das mais graves são as cardiopatias

chagásicas, ou seja perturbação do ritmo cardíaco normal

provocado por lesões no músculo cardíaco, resultantes da doença

de Chagas.

Tais arritmias são de difícil controle com outros

antiarrítmicos, porém urna parcela razoável de chagásicos,

consegue ter o seu grau de arritmia reduzido com o uso de

cloridrato de amiodarona inclusive nos casos mais refratários.

A droga também possui propriedades vasodilatadoras

coronarianas e corno tal é empregada em alguns casos(40).
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Tais características e a facilidade de se obter o

precursor de um dos fabricantes de amiodarona no país levou-nos a

ensaiar a síntese do composto via PTC para fins de comparação com

o processo industrial clássico.

o cloridrato de amiodarona vem sendo fabricado no

Brasil com vários graus de verticalização.

6.2. Métodos de obtenção do cloridrato de amiodarona

Buu-Hoi e Deltour (49) sintetizaram uma série de

benzofuranicos, entre eles a amiodarona, no período de 1956 a

1961 dando origem a patentes (49) atualmente caducadas.

Várias modificações foram introduzidas na sua

fabricação, mas o esquema básico é o seguinte:

a)

~~:~
SoCI4

~

~o-

KI -
b)l NaDCI )

c)i -t .
A

O I O .OH

O c. o

r OH.
r

d)l O O. + x
NL

o
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Na execução deste processo, em escala industrial, existem

alterações quanto aos sol ventes , iodação e desmetilação. No

entanto, a sequência reacional é praticamente a mesma.

Procurando aplicar a PTC encontramos apenas uma etapa que

poderia dar resultados interessantes que foi a última.

De posse dos substratos nos propusemos a realizar o

seguinte:

~ ~~~ !COH

~K+X~
PéO400

~ ~~c~I

Esta série de ensaios, por nós realizada, possibilitou uma

boa comparação com o método utilizado pela indústria para esta

etapa de reação. Eles estão descritos na parte experimental deste

trabalho.
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CAPÍTULO VII

MATERIAIS E MÉTODOS

A parte experimental foi realizada com equipamentos

comuns de laboratório, a saber:

Reatores: de vidro borosilicato, com capacidade de até

2,0 litros equipados com condensador, coletor de azeotropo,

termômetros, agitadores mecânicos e magnéticos, conforme o caso.

No caso de destilações à pressão reduzida utilizou-se

uma montagem especial (fig I), com bomba de vácuo Edwards 5.0 e

manõmetro com fundo de escala igual a 1 mm Hg.

No caso das reações PTC com quaternário de amõnio

(TEBA) utilizou-se agitador com 1725 rpm constante e reatores de

vidro sem condensador, com aquecimento em banho de óleo.

Aquecimento: banho de óleo com temperatura controlada e,

em alguns casos, manta elétrica.

Filtração: Filtros de Buckner, e Kitassatos de tamanho

apropriado a cada carga.

Secagem: estufas simples, e em alguns casos a vácuo.
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7.1. Monitoração e parte analítica

Os processos foram acompanhados, conforme o caso, com

as seguintes técnicas.

Cromatrografia camada delgada: Kieselgur Merck F240,

com várias misturas de sol ventes.

Revelação: luz U.V., ondas curtas, ondas longas e

cãmara de iodo.

Ponto de fusão: em placa, ou capilar.

IR: Infra Vermelho Boomen FT, com processador,

registrador, e amostras em pastilhas de brometo de potássio.

Ultra Violeta: Espectrofotômetro DU 70 com processador

e registrador.

Balanças: mecãnicas com precisão de 4 casas e mecânica

com precisâo de 3 casas.

7.2. Materiais

A parte experimental foi realizada com matérias primas

de grau técnico, tanto produzidos localmente como no exterior. Os

custos em US$/Kg foram levantados em revistas especializadas do

ramo(54).

Estes insumos estão descritos na tabela I.

A tabela 11 apresenta o custo dos intermediários

sintetizados durante os trabalhos, levando em conta os seguintes

critérios:
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a) o custo refere-se tão somente ao consumo de

materiais empregados;

b) quando o produto não foi por nós sintetizado, o seu

custo foi apurado em função dos rendimentos citados na

literatura;

c) os solventes empregados participaram com 15% do seu

valor, sendo considerado um índice de recuperação de 85%;

d) o custo da catalizador de óxido de platina não foi

considerado porque seu custo, normalmente, é diluído nos custos

de produção e ele é recuperável;

e) no caso do uso da amônia gasosa esta foi calculada

em US$/Kg;

f) como algumas reaçôes foram efetuadas em meio

fortemente ácido ou alcalino foi incluído o custo da

neutralização do mesmo, uma ve z que o custo do tratamento de

efluentes pode ser bastante significativo;

g) no cálculo do custo dos intermediários, usou-se o

intermediário obtido por técnica de mais baixo custo;

h) o custo da energia não foi incluído, pelas

dificuldades de mensuração e principalmente porque no setor de

síntese de fármacos, este gasto é diluído no "mix" de produção e

em geral não é significativo para viabilizar ou inviabilizar um

processo.

i) quanto ao ítem equipamentos, este será analisado

durante a discussão dos resultados.



acetona
acetonitrila
ácido ciclohexanocarboxílico
ácido clorídrico conc.
ácido fórmico anidro
ácido fórmico 85%
ácido fosfórico 85%
ácido sulfúrico 98%
amônia gasosa
biciclohexilcetona
brometo de potássio
carbonato de sódio
cianeto de benzila
cianeto de potássio
ciclohexanona
ciclohexanol
cloreto de benzila
cloreto de cálcio
cloreto de metileno
cloreto de sulfurila
cloreto de tionila
clorofórmio
dietiletanolamina
dimetilsulfoxido
etanol
eter etílico
formiato de etila
hexano
hidrogenio gasoso
hidróxido de amonio
hidróxido de potássio
hidróxido de sódio
magnésio aparas
metanol
níquel de raney
óxido de platina
polietilenoglicol 400
propilenoglicol
sódio metálico
sorbitan monooleato
sulfato de sódio anidro
tetrahidrofurano
tetrahidropirano
tolueno
trietilamina

TABELA I

24

TEOR %
99
99

US$/Kg
1,21
3,50
6,50
0,15
3,50
1,85
1,75
0,18
0,55
31,00
4,30
0,45
6,50
3,31
1,15
1,31
3,50
0,76
0,60
7,50
5,50
1,00
2,80
5,50
0,64
2,06
3,60
0,66

35

85
98
99
96

97

99
99

99

97
99
98
99
96
98

25 1,90
0,90
0,65
30,0
0,75
160,00
40,00/g
1,30
2,10
35,00
2,50
0,50
11,00
45,00
0,53
2,80

99

83
98
98

99



TABELA 11

ácido [l,l'biciclohexyl]-l-carboxílico
ácido [l,l'biciclohexyl]-l-carboxílico
ácido [l,l'biciclohexyl]-l-carboxílico
ácido [l,l'biciclohexyl]-l-carboxílico
ácido [l,l'biciclohexyl]-l-carboxílico
ácido [l,l'biciclohexyl]-l-carboxílico
ácido 1 fenil ciclopentanocarboxílico
ácido 1 fenil ciclopentanocarboxílico
ácido 1 fenil ciclopentanocarboxílico ester etílico
ácido 1 fenil ciclopentanocarboxílico sal potássico
[1,1' biciclohexyl]-l-carbonitrila
[1,1' biciclohexyl]-l-carbonitrila
[1,1' biciclohexyl]-l-carbonitrila
[1,1' biciclohexyl-1-o1
[1,1' biciclohexyl-2-o1
[1,1' biciclohexyl-2-o1
2 butil - 3 - (3,5 diiodo - 4 - hidroxibenzoil)
3 benzofurano
2 butil - 3 - (3,5 diiodo - 4 - hidroxibenzoil)
3 benzofurano sal potássico
cianeto de ciclohexila
cianeto de ciclohexila
ciclohexanocarboxilamida
cloreto do ácido ciclohexanocarboxílico
cloreto de ciclohexila
cloreto de ciclohexila
1,4 dibromobutano
1,5 dibromopentano
7,7 dicloronorcarano
7,7 dicloronorcarano
1 fenilcidopentano carbonitrila
1 fenilciclopentanocarbonitrila

25

US$ Kg
80,00
13,09
6,25

430,00 71
1157,0059,71

20,85 71
27,70 59
31,19
28,48
23,95
20,85

391

Ref
69
55

71

71
71

cloridrato de amiodarona.

* Não consta preço por ser cedido gentilmente pela fábrica de

11,59 55
1,83 2

45,00 29
*

*
37,00 3
12,89 70
18,66 3
12,20 3
2,10 72

-

12,84
53,37

-
-

23,8659,60
55,47 71



Reagentes Analíticos

Os reagentes usados

cromatograf ia de camada delgada,

foram os seguintes:

acetona

acetonitrila

ácido acético

brometo de potássio

clorofórmio

hidróxido da amonio

metanol

etanol

anál ise UV,

na parte

Merck

Merck

Merck

Merck

Merck

Merck

Merck

Merck

analítica,

26

e infra vermelho

como
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CAPÍTULO VIII

Parte Experimental e Resultados

A parte experimental, vem acompanhada dos resultados

obtidos, com a finalidade de facilitar a discussão, bem como

permi te uma imediata comparação dos custos de obtenção de um

mesmo composto. Estes custos foram calculados em função dos

resultados obtidos, ou então foram considerados os rendimentos

citados na literatura, quando não foi possível realizar a parte

experimental correspondente.

Tais custos referem-se tão somente quanto aos materiais

empregados, ficando outras considerações para a etapa da

discussão dos resultados.

A parte experimental será apresentada na seguinte

ordem, em relação aos intermediários e produtos finais à saber:

. cloridrato de dicicloverina

. cloridrato de caramifeno

. cloridrato de amiodarona

8.1. Obtenção do [1,1'. biciclohexyl]-2-ol via etóxido

de sódio

Estudando as rotas propostas para a síntese da

dicicloverina no capítulo IV, verifica-se que o intermediário

chave das várias rotas e o ácido [1,1' biciclohexyl)-l-

carboxílico ou a nitrila, ou ester correspondente. Reportando-nos
.

ao capítulo IV verificamos que sua obtenção pode ser por via

direta ou por rearranjos. Portanto, foi necessário examinar todas

as alternativas sob o enfoque abordado nos capítulos I e 111 ou

seja resumidamente; custo dos reagentes, disponibilidade dos
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materiais, facilidades operacionais, e custo final. As rotas

disponíveis são as seguintes:

ROTA 1

ó 6 NaN11:
. db+

ROTA 2

W~""N + X~y..

PTC IEtOH IH+

~/PtO ~ 00
ROTA 3

~"""N + )(~y..

N~/ EtOH IH+
~ /PtO

~ 00
I ROTA4

oU HCOOH/H+
~ c>õ

3rrc

R°O-b
~ 00HCOOH/H+

30CC

ROO1D
KOH

~ oYõR.FAVORSKI
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Tratando-se da obtenção de um intermediário chave que é

o ácido [1,1' biciclohexylJ-l-carboxílico, tornou-se necessário

um levantamento dos custos dos insumos envolvidos na sua síntese

via cada uma das técnicas propostas, com a finalidade de

direcionar a escolha da rota mais adequada para a obtenção dos

mesmos:

8.2. Preparação do cloreto de ciclohexila via PTC

Para a síntese do dicicloverina escolhemos inicialmente

a rota 1 do capítulo IV por apresentar a que a primeira vista,

mais possibilidades para a aplicação da PTC, e para tanto

tentamos a obtenção do cloreto de ciclohexila, a partir do

ciclohexanol, via PTC segundo técnica descrita na literatura (35,

36, 67, 68), mas ainda não descrita para este caso.

o cloreto de ciclohexila pode ser feito de várias

maneiras a partir do ciclohexanol, via ácido clorídrico e cloreto

de cálcio de maneira muito simples e, chegamos a fazê-Io com bom

rendimento, mas mesmo assim tentamos obtê-Io via PTC com

finalidades comparativas.

Equipamento: reator de vidro com 1000 ml de capacidade

co banho de gelo, equipado com termômetro na massa reacional

condensador e agitador mecânico, e funil de adição.

Rota 1 US$ 20,85

Rota 2 US$ 1.157,00

Rota 3 US$ 430,00

Rota 4 US$ 13,09

Rota 5 US$ 6,25

Rota 6 US$ 80,00
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1 ciclohexanol 100 g

2 hidróxido de sódio a 50% 245 ml

3 T.E.B.A. 4,08 g

4 clorofórmmio 245 ml

OBS: TEBA: Cloreto de trietilbenzil amônio

( Triethyl benzil ammonium chloride)

Procedimento: Os componentes 1, 2 e 3 foram colocados

no reator sob forte agitação enquanto adicionou-se o clorofórmio,

durante 2 horas, controlando a temperatura de modo a mantê-Ia

inferior a 40°C. Após isto, agitou-se mais duas horas a T.A, com

grande evolução de gases.

Após isolar-se a camada orgânica (250ml) esta foi

destilada obtendo-se:

FRAÇÃO 1

FRAÇÃO 2

FRAÇÃO 3

A fração 1 foi identificada como clofofórmio.

A fração 2 mistura indefinida.

A fração 3 como 7,7 dicloronorcarano.

PRESSÃO mmHg TEMP °c massa g

700 58 71

40 47 a 72 12,5
\
I

14 83 36,3
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Experiência 2

Usando-se os mesmos equipamentos da operação anterior

foi feita a seguinte reação:

carga

1 ciclohexanol 100 g

2 hidróxido de sódio a 40% 245 ml

3 T.E.B.A. 4,0 g

4 clorofórmio 245 ml

Procedimento: Dentro do reator foram emulsionados os

itens 1, 2 e 3. Em seguida gotejou-se o clorofórmio. Após isolar

a camada orgânica esta foi seca e desti lada obtendo-se o 7,7

dicloronorcarano (26g), identificado através do ponto de ebulição

e densidade. Já isto era esperado visto que algumas referências

bibliográficas mencionam a formação do ciclohexeno nestas(reações

(14, 65, 70) que reagindo com o diclorocarbeno gera o produto

mencionado.

Tal preparação do 7,7 dicloronorcarano não foi descrita

na literatura a partir do ciclohexanol, e acredi tamos que se

aperfeiçoada pode dar um bom rendimento, sendo o produto

atualmente muito utilizado na área de polimeros (20, 61).

Já o cloreto de ciclohexila não foi isolado neste

ensaio.

Mesmo com um rendimento hipotético de 100%, o seu custo

ficaria por volta de US$ 4,78/Kg.

8.3. Preparação do cloreto de ciclohexila via HCl/caC12

A técnica empregada já está descrita na literatura(72)

porém, foram feitas pequenas modificações.
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pela técnica descrita a partir do ácido ciclohexanocarboxílico

( 3 ) .
As reações foram feitas em reator de vidro com agitador

condensador, termômetro, funil de adição e manta com termostato e

nas 3 etapas descritas abaixo:

Procedimento: o ácido ciclohexanocarboxílico foi

refluxado por 1 hora em cloreto de tionila e, após a eliminação

do excesso do cloreto de tionila o produto foi adicionado à

amônia aquosa, formando um precipitado correspondente a amida que

foi isolada por filtração e seca em estufa 600e.

Em seguida a amida foi refluxada com cloreto de tionila

por dezoito horas: e após eliminar o excesso do cloreto de

tionila o produto foi destilado colhendo-se 45 9 de cianeto de

ciclohexila (1840e e 700 mmHg) (70).

o produto é um óleo levemente amarelado e que

cristaliza quando resfriado abaixo dos lOoe.

O.custo do cianeto de ciclohexila, por esta técnica, é

de US$ 39,00/Kg contra os US$ 12,89/Kg que é obtido via PTe

segundo técnica descrita (70).

0<:" .1008 SOCh
o<:.120m! 908

6
.o

908 NH.OH
GH1

608

6° Ó1i1 608 SOC 458
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8.5. Reação do cloreto de ciclohexila com cianeto de

ciclohexila.

Para a obtenção do composto 3 do capítulo IV [1,1'

biciclohexyl]-l- carbonitrila foi utilizado o mesmo equipamento

descrito nas etapas anteriores com a seguinte carga:

1. cianeto de ciclohexila

2. cloreto de ciclohexila

3. hidróxido de sódio 50%

20 g

21 g

80 ml

4. TEBA 0,8 g

Procedimento: Os componentes 1, 2, 3 e 4 foram agitados

intensamente durante 5 horas. Como na primeira hora não houve

exotermia, a massa reacional foi aquecida a 800C. Ao término da

reação a camada orgânica foi isolada, lavada e seca, e em seguida

destilada a vácuo para obter o composto desejado (158 - 1620C) 16

mmHg (22). Porém, o que ocorreu foi a recuperação quase total do

cianeto de ciclohexila de partida (1850C a 700 mmHg). A reação

esperada não ocorreu devido a desalogenação do cloreto de

ciclohexila na presença de TEBA (14, 65, 70) ou devido a baixa

reatividade de nitrila não substituídas (11).

8.6. Preparação do [1,1' biciclohexyl]-2-o1 via etóxido

de sódio

Em função da expectativa de custo, decidiu-se pela

obtenção do ácido [1,1' biciclohexyl]-l-carboxilico via o [1,1'

biciclohexyl]-2-ol esquematizada como a rota 4.

Para tanto era necessário obter o [1,1' biciclohexyl]-

2-01 para o qual existem duas possibilidades de síntese descritas

em patentes (2,29).
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Após a verificação dos processos optou-se pela técnica

descri ta resumidamente na patente que indicava a sua obtenção

como sub produto da obtenção de resinas (2).

A técnica consiste em reagir quantidades equimolares de

ciclohexanol e ciclohexanona, em meio alcalino.

Como as duas matérias primas são produzidas localmente,

foram realizadas as reações descritas abaixo com a finalidade de

avaliar as melhores condições de obtenção do [1,1' biciclohexyl]-

2-01 visto que a literatura não definia bem as condições, o que é

usual em resumos de patente.

Esquema reacional:

cr + b OI-r
~ o-b

As reações foram feitas em um reator de vidro de 1000

ml equipado de agitador, condensador, coletor de azeotropo e

termômetro. O aquecimento foi feito em manta elétrica provida de

termostato. Fig. 2 do capítulo VII

Carga:

ciclohexanol 200g

ciclohexanona 200g

etóxido de sódio 6g

Procedimento: o etóxido de sódio foi preparado no

próprio reator a partir de 2 g de sódio metálico e um excesso de

metanol que foi destilado a vácuo. Em seguida foram adicionados o

ciclohexanol e a ciclohexanona, e iniciada a destilação

azeotrópica da água formada. Com um termômetro colocado na massa
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reacional e outro na coluna de destilação obteve-se os seguintes

dados:

Por volta dos 100' já não havia mais eliminação de água

isolada no coletor de azeótropo. Total colhido: 25,2 ml de H20.

Com a finalidade de completar a carga necessária para a

posterior destilação a vácuo do produto formado, a experiência

foi repetida com a mesma carga com os seguintes resultados:

tempo
minutos

tempo na
.

10massa reaClona C
tempo do o

vapor na coluna C

O
30
60
90

100

26
136
158
176
178

23
92

105
118
144

A experiência foi reprodutível sendo colhidos 24,2 rol

de H20 no coletor de azeotropo sendo que 14,0 ml foram colhidos

na primeira hora.

° produto das duas cargas foi destilado a vácuo no

equipamento detalhado no capítulo VII, fig.1.

Carga total: 718 g.

tempo
I

tempo tem.
minutos na massg rea- do vapor nao

cional C coluna C

O 24 22
30 133 94
60 146 104
90 164 144
100 170 148
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Pressão: 21 mmHg

Resíduo no reator: material resinoso de cor caramelo insolúvel

em água e solúvel em álcool.

massa total = 450g.

O rendimento obtido (67g) é aproximadamente igual a 23%

do teórico e ficou muito abaixo do previsto na patente que seriam

1989 (aproximadamente 70% do teórico).

Em função deste resultado optou-se pela utilização de

um outro catalizador no caso hidróxido de potássio, ao invés do

etóxido de sódio.

8.7. Preparação do [1,1' biciclohexyl]-2-o1 via

hidróxido de potássio aquoso.

Equipamento: Reator de 1 litro, equipado com agitador,

condensador de refluxo, coletor de azeotropo, termômetro,

aquecimento por manta elétrica e termostato. (Fig. 2, capítulo

VII).

Carga

Ciclohexanol 300g

Ciclohexanona 300g

7gHidróxido de potássio

H20 7g

FRAÇÃO TEMP.oC MASSA/g

1 30-60 48
2 60-143 135
3 149-155 67
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Procedimento: Foi essencialmente o mesmo das reações

anteriores com o acréscimo inicial de 25 ml de H20 no coletor de

azeótropo, com a finalidade de diminuir o volume de sobrenadante

de retorno. Os dados da reação estão colocados na tabela

seguinte:

° volume de água eliminado na reação foi próximo do

estequiométrico ou seja 86 ml que menos 25 ml da carga inicial do

coletor de azeotropo e os 7 ml necessários para diluir o

hidróxido de potássio perfazem cerca de 54 ml.

Como havia necessidade de destilar o produto foi

preparada outra carga em iguais condições que somadas deram um

total de 1.080g, e foram destilados no equipamento descri to no

capitulo VII obtendo-se os seguintes resultados:

tempo temg. reator tgmp. vapor
minutos C C

O 21 19
15 80 25
30 120 90
45 140 130
60 150 134
75 156 146
90 160 149

105 162 152
120 166 156
135 170 158
150 175 160
165 181 160
180 186 161
195 192 162
210 195 162
225 200 164
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1§ Destilação

Condições de operação:

Pressão - 22 mmjHg.

A fração 3 é o [1,1' biciclohexyl)-2-ol que é destilado

a 14 mmHg 139-1420C (2).

Ficaram no reator cerca de 210g de um material resinoso

de cor caramelo insolúvel em água, solúvel em metanol, etanol e

benzeno, produto este semelhante ao obtido"na etapa anterior.

Para verificar a reprodutividade do processo foram

feitas mais duas cargas iguais usando hidróxido de potássio como

catalisador.

Os parâmetros como temperatura na massa reacional,

temperatura no condensador, volume de água destilada, e tempo de

reação foram essencialmente os mesmos que estão apresentados na

tabela anterior. Após isto procedeu-se a destilação, porém de

maneira mais lenta fazendo-se a colheita das seguintes frações:

Fração tõmp. massa características
C recolhida g.

1 30-120 128 misto H20 e produto orgânico

2 120-150 71 produto oleoso, incolor, odor
canforáceo.

3 152-155 652 produto incolor, oleoso, odor
canforáceo.
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29 Destilação

Pressão de trabalho: 22 mmHg

As frações 4 e 5 correspondem ao produto desejado que é

o
[ 1,1 bicyclohexil ] - 2 - 01

o
pe 139-142 C/14rnrnHg. (2)

No fundo do reator ficou um resíduo com as mesmas

características encontradas nos sub-produtos das outras reações.

° rendimento de cada urna das destilações foi o

seguinte:

Obteve-se um rendimento constante de cerca de 57% de

[1,1' biciclohexyl]-2-ol.

Este rendimento provavelmente pode ser melhorado com o

uso de óleo térmico durante o aquecimento do reator durante a

destilação.

Com este rendimento o custo do
[ 1,1 bicyclohexyl ] - 2 - 01

ficou satisfatório cerca de US$ 2,45/Kg, muito próximo do

previsto, e que foi usado nas reações seguintes:

Fração Eemp. massa características
C recolhida g.

1 30-45 36
17g H20, 199 produto orgãnico

2 72-124 156 oleoso, incolor, volátil

3 124-141 43 incolor, oleoso, odor menos pro-
nunciado.

4 152-154 591 oleoso e incolor

5 154 46 cor amarelada

1;:: 58,2%

2 Q: 57,1%

média: 57,6%
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8.8. Preparação do ácido [1,1' biciclohexyl]-2-

carboxílico

A preparaçãodo ácido [1,1' biciclohexyl]-2-carboxílico

a partir do [l,l'biciclohexyl]-l-ol é citada em várias

referências (28,29) através da conhecida reação de Koch, Haaf que

é feita via ácido fórmico e ácido sulfúrico.

No caso do produto por nós obtido que é o [1,1'

biciclohexyl]-2-ol, existe apenas uma referência (29) a respeito

da obtenção do produto desejado, porém sem nenhum detalhamento no

resumo da patente que tratava do assunto, sendo que esta

exemplifica a obtenção do ácido [1,1' biciclohexyl]-l-carboxílico

via [1,1' biciclohexyl]-l-ol.

Porém achamos viável a reação, e até com poucas

dificuldades baseando-nos nos exemplos abaixo:

ref.(5, 17, 21, 22, 31, 32, 33)

OH

'OHO

OH

~S04 I HCOOH

OCOOH
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Também observamos na literatura que a reação apresenta

alguns rearranjos, como por exemplo:

o exemplo que mais se aproximava do nosso caso é o ng

1, porém, neste caso I a função álcool está ligada ao carbono

terciário e mesmo que tal reação ocorresse, a nossa molécula é

simétrica e portanto não deveria haver problemas.

o mecanismo da reação proposto por Koch e ~f (22) não

é bem esclarecido e segundo outros autores (55), seria o

seguinte:

'c:e/ ~ -t-t-/" I ~
H

...co I I
-c-c-

I~
H CO

...HzO

-H;'

I I
-c-c-

I I
H COOH

Ou seja, uma desidratação via ácido sulfúrico no caso

de grupamento alcoólico, gerando um carbocátion que conforme o

caso se desloca para uma posição mais estável e recebe a adição

do monóxido de carbono.

Q< . fO+COOROH

a- OR F Q<COOR

O-oR J loCOOR + oCOOR
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As variáveis mais trabalhadas pelos autores são a

temperatura, a concentração de monóxido de carbono e,

eventualmente, a velocidade de agitação (31,33).

Em função destas informações passamos a parte

experimental adotando para o nosso caso os procedimentos já

descritos na literatura.

8.9. Preparação do ácido [1,1' biciclohexyl]-l-

carboxílico com ácido fórmico aquoso a 15°C.

Baseados nas referências(5, 17, 21, 22, 31, 32, 33) foi

adotado o seguinte método:

Equipamento: reator de vidro com 3 bocas, 250 ml de

capacidade, equipado com agitador, termômetro, funil de adição e

resfriamento externo. (Figura 3 do capítulo VII).

Carga:

[1,1 biciclohexyl]-2-ol 5 ml

ácido sulfúrico 60g

ácido fórmico86% 19 parte 0,7 ml

ácido fórmico86% 29 parte 11,0 ml

Procedimento: foi colocado no reator o ácido sulfúrico

e quando a temperatura atingiu 150C, foi adicionado o ácido

fórmico 86% 1A parte.

Após a evolução de um pouco de espuma, gotejou-se a

mistura do [1,1' biciclohexyl ]- 2-01 mais a 2A parte do ácido

fórmico, durante 2 horas. Obs: Esta mistura forma 2 fases e foi

sendo agitada de tempo em tempo.

Em seguida agitou-se por mais 1 hora a 150C e despejou-

se o conteúdo sobre 100g de gelo.
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Formou-se um material resinoso que foi extraído com

duas porções de 25 ml de hexano.

A camada de hexano foi extraída com duas porções de 60

ml de hidróxido de potássio a 20%.

Após separar a camada orgânica, a parte aquosa foi

acidificada com ácido clorídrico até ph 2.

A solução ficou branca leitosa, mas mesmo em repouso na

geladeira não houve nenhum precipitado aparecendo apenas uma

quantidade insignificante de material oleoso nas paredes do vaso.

Esta reação foi feita mais duas vezes com o mesmo

resultado negativo.

Em função disto realizou-se as seguintes alterações:

19) o mesmo procedimento porém com agitação intensa:

Resultado negativo.

29) O mesmo procedimento a 50C: Resultado negativo.

39) O mesmo procedimento a 30oC: Resultado negativo.

Em função disto, optou-se em substituir o ácido fórmico

aquoso pelo ácido fórmico anidro (mais caro) técnica

descrita para o [1,1' biciclohexyl]-l-ol (29).

Carga

[1,1' biciclohexyl]-l-ol

ácido sulfúrico

ácido fórmico l~ parte

ácido fórmico 2- parte

5 ml

60g

0,3 ml

5,0 ml

Procedimento: O mesmo das reações anteriores, apenas

com a alteração das temperaturas, e os resultados obtidos estão

abaixo:
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Reação a 300C - Resultado negativo

Reação a l50C - Resultado negativo

Reação a 50C Resultado promissor uma vez que

apareceu material sólido e cristalino,

porém em pequena quantidade.

Para uma melhor avaliação do processo resolveu-se

aumentar a carga para a obtenção de maior quantidade de material.

Os demais procedimentos foram exatamente os mesmos, porém com

diminuição da velocidade de agitação.

Foi feita a seguinte carga:

A reação foi realizada em banho de gelo fundente e

com temperatura na massa reacional igual a 30C. Após o término da

reação o produto foi misturado com 500 ml de gelo e extraído com

2 x 100 ml de hexano.

A Camada orgãnica foi extraída com 2 x de 300 ml de

hidróxido de potássio a 20%, e após a separação da camada

orgânica a camada aquosa foi acidificada formando-se uma solução

turva, que após respouso em geladeira deu origem a um produto

branco cristalino, 10g (aproximadamente 20% de rendimento) que

recristalizado em etanol e água deu o ácido [1,1' biciclohexyl]-

l-carboxílico pf 118-1200 (69).

A reação foi repetida mais algumas vezes com resultado

parecido, muito abaixo da espectativa dos 80% descritos no resumo

da patente para caso semelhante.

[1,1' biciclohexyl]-1-01 31 ml

ácido sulfúrico 250g

ácido fórmico 12 parte 2 ml

ácido fórmico 2" parte 30 ml
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Em função destes resultados optou-se por baixar ainda

mais a temperatura, sendo feito isso da seguinte maneira:

Foi preparada uma solução de cloreto de cálcio a 30% e

colocada em um freezer a -700C até congelar.

Todos os demais reagentes também foram colocados em

freezer a -150 e o reator foi protegido por placas de isopor.

A temperatura inicial foi por volta de -200e e quando

terminou a adição do ácido fórmico estava a -soe sendo que a

massa reacional estava bem viscosa. Desta vez após o isolamento

usual, o rendimento obtido foi de lS,5g, cerca de 37%. O produto

ao ser recristalizado em etanol água deu 15g, de um sólido branco

cristalino (pf 120, 1210C) , correspondente ao ácido [1,1'

biciclohexyl]-l-carboxílico.

Os resultados obtidos nos levaram a adquirir a patente

completa que descreve o processo (29).

E mesmo quando esta chegou houve a necessidade de uma

tradução técnica, uma vez que esta estava redigida em japonês.

Com a tradução completa da patente pudemos verificar os

seguintes fatos.

1) O rendimento de S4,1% que estava no resumo da patente

era o melhor rendimento obtido pelo autor e aplicável

apenas a [1,1'biciclohexyl]-1-01.

2) A patente abrangia temperaturas de -100e a +1200e para

realizar as reações, porém sem explicitar os casos.

3) Todas as variantes, como o uso do ácido sulfúrico

fumegante, ou ácido fosfórico e pentóxido de fósforo

foram descritos para o [1,1' bicicloxyl]-l-ol, deram

rendimentos de 54,4%. Este valor é o rendimento

apresentado no resumo da patente e 64,4% no caso do

ácido fosfórico.
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4) Esta é a observação principal: usando o [1,1'

biciclohexyl]-2-o1 que era exatamente o nosso caso, o

autor apresenta um rendimento de 42.2% muito próximo do

nosso 37% bruto.

Diante desses resultados o custo do ácido [1,1'

biciclohexyl]-l-carboxílico intermediário, chave da dicloverina

feito pela rota por nós proposta, ficou em torno de US$ l4,05/Kg;

bem abaixo de qualquer uma das outras técnicas descritas e muito

próximo do valor previsto na rota 4, que é US$ l3,09/Kg..

8.10. Preparação do sal potássico do ácido [1,1'

biciclohexyl]-l-carboxílico

Para dar seguimento a síntese da dicicloverina tornou-

se necessário preparar o sal potássico do ácido [1,1'

biciclohexylJ-l-carboxílico.

Procedimento: Preparou-se uma solução com 19 de

hidróxido de potássio em 19 de H20, que foram adicionados a 5g do

ácido [1,1' biciclohexyl ]-l-carboxílico dissolvidos em 5 ml de

etanol aquecido. Após isto, o excesso de alcool e água foram

eliminados em aquecimento em banho de óleo. Após adicionar éter

etílico e resfriar o produto, este foi filtrado dando cerca 5,lg

de um sólido higroscópico, que é o sal potássico. ° rendimento da

reação foi próximo de 90%. ° produto decompõe-se a 1900C formando

espuma, porém sem escurecer. ° produto foi preparado diversas

vezes da mesma maneira. ° custo aproximado é de US$ 13,OO/Kg.
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8.11. Preparação do cloridrato de 2 cloro dietilamino

etano

Esquema reacional:

\
~N~OH

soc~
/' ~

CL' ' / N .HCi'--\.

Procedimento: este difere um pouco do descrito na

literatura (59), e é o seguinte:

Dentro de um reator de vidro, equipado de agitador,

coluna de refluxo, funil de adição, termômetro na massa reacional

e aquecido por manta elétrica, foram adicionados 35g de

dietiletanolamina dissolvidos em 50 ml de cloreto de metileno.

Em seguida, foram sendo gotejados sob agitação 60g de

cloreto de tionila, mantendo a temperatura entre 35 e 40oC, num

prazo de 1 hora, com grande evolução de gases (HCI e 502).

Após o término da adição passou-se a aquecer

lentamente, até atingir refluxo, por cerca de 3 horas. Após

eliminar o excesso de cloreto de tionila, a massa reacional foi

derramada em um bequer e cristalizou com o resfriamento.

Após secar e triturar o produto, obteve-se o cloridrato

de 2 cloro dietilaminoetano, de aspecto cristalino e

higroscópico. O rendimento da reação foi 46,5g (aproximadamente

91%).

Obs: a técnica empregada atinge um rendimento de 99%,

mas é de difícil controle em menor escala.

Custo obtido para a obtenção do cloridrato de 2 cloro

dietilaminoetano foi de U5$9,67/Kg.
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8.12. Preparação do cloridrato de dicicloverina via

(PTC) em meio de carbonato de potássio

A obtenção de dicicloverina nestas condições não está

descrita na literatura. Por isto nos baseamos em urna referência

(62), onde sais potássicos são alquilados por haletos de alquila

em meio de glicois, mais especificamente o polietilenoglicol 400

(PEG 400).

Procedimento 1: em um reator de vidro com 250 ml de

capacidade, equipado de agitador magnético, termômetro, coluna de

refluxo e banho de óleo com temperatura controlada foram

adicionados:

sal potássico do ácido [1,1' biciclohexyl]-l-Carboxílico -- 2,55g

cloridrado de 2 cloro dietilaminoetano l,75g

carbonato de potássio l,45g

PEG 400 45,Oml

Todos os componentes foram colocados no reator e

aquecidos, sob agitação, a 1100C por 1 hora.

Em seguida foram adicionados 100 ml de água e o produto

foi extraído com 2 x 30ml de éter etílico. Após secar a camada

etérea borbulhou se ácido clorídrico anidro até saturar a

solução.

Após resfriar, filtrar e lavar com acetona gelada,

foram obtidos 1,18g, que é equivalente a 35% do teórico de

cloridrato de dicicloverina.

Procedimento 2: o mesmo procedimento que o anterior,

porém com variação do tempo de reação que passou de 1 hora para 2

horas.
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o rendimento foi de l,57g que é equivalente a 46% do

teórico de cloridrato de dicicloverina.

Procedimento 3: no segundo procedimento observou-se que

o aumento de tempo aumentou significativamente o rendimento, por

isto a reação foi feita na ausência do carbonato de potássio e

com a base livre do cloridrato de 2 cloro dietilaminoetano.

o cloridrato de 2 cloro dietilaminoetano l,92g (10% de

excesso), foi dissolvido em 10ml de água alcalinizada e extraído

com 2 x 10ml de éter etílico seco em sulfato de sódio anidro e a

solução usada da seguinte maneira:

Dentro do reator, usado nas experiências anteriores,

foram colocados:

sal potássico do ácido [1,1' biciclohexyl]-l-carboxílico -- 2,55g

solução etérea equivalente l,92g de cloridrato 2

cloro dietilaminoetano na forma de base 10ml

PEG 400 45 ml

A solução foi sendo aquecida gradualmente, e após a

eliminação do éter foi mantida por 2 horas a ll0oC. Em seguida

foram adicionados 100 ml de água, e após alcalinizar até ph 12-13

o produto foi extraído com 2 x 30ml de éter etílico e seco em

sulfato de sódio. Após filtrar, borbulhou-se ácido clorídrico

gasoso até saturar a solução. Após gelar o produto, este foi

filtrado, lavado com acetona gelada e seco a vácuo.

o rendimento foi 2,59g o que é equivalente a 76,8% do

rendimento teórico do cloridrato de dicicloverina.

Procedimento 4: Em vista da substancial melhora de

rendimento, esta técnica foi considerada satisfatória. Mas como
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durante a eliminação do éter, pudesse ter ocorrido uma perda

apreciável de 2 cloro dietilaminoetano, usando a mesma técnica

descri ta no procedimento 3, resolvemos colocar uma coluna de

refluxo após atingir os 700C e conservá-Ia até o término da

reação.

Aproveitamos também para aumentar a carga no reator.

Usando o mesmo equipamento empregado nos outros

procedimentos foi colocada a seguinte carga:

sal potássico de ácido [1,1' biciclohexyl]-l-carboxílico--- 5,10g

solução etérea equivalente a de 3,84g de cloridrato

de 2 cloro dietilaminoetano na forma de base 20ml

PEG 400 gOml

A solução foi aquecida gradualmente até 700C e assim

conservada por 5 minutos. Neste momento foi colocada a coluna de

refluxo e após atingir 1100C a reação foi mantida por 2 horas.

Após esfriar foram adicionados 200 ml de água, e esta

foi alcalinizada até ph 12-13. Após extrair com 2 x 50 ml de éter

etílico, este foi seco sobre sulfato de sódio e filtrado.

A solução etérea foi borbulhada com ácido clorídrico

gasoso até saturar, e após resfriar o produto floculoso foi

filtrado e lavado com acetona gelada, e seco a vácuo. o

rendimento obtido foi de 5,58g cerca de 82% do teórico, de

cloridrato de dicicloverina.

o custo do cloridrato de dicicloverina ou diciclomina,

como também é conhecido, ficou por volta de US$18,2/Kg de

produto.
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8.13. Obtenção do cloridrato de caramifeno via (PTC).

A preparação do cloridrato de caramifeno foi feita

utilizando a PTC em duas etapas.

Esta sequência não foi descrita na literatura sendo a

primeira via quaternário de amônio, e a segunda via

polietilenoglicol 400, como esquematizado no capítulo V. Para

tanto, foi necessário preparar o 1,4 dibromobutano.

8.14. Preparação do 1,4 dibromobutano a partir do

tetrahidrofurano

Esta técnica é urna variante do que já está escrito na

literatura com algumas modificações por nós introduzidas para

facilitar o processo.

Esquema reacional

o
O

KBr

~S04
:::>

Br ~~ Br

A reação foi feita em reator de vidro de 500 ml, de

capacidade com agitador magnético, funil de adição, col una de

refluxo e banho de óleo com controle de temperatura.

Procedimento: Após dissolver 250g de brometo de

potássio em 400 ml de água foram adicionados 200g de ácido

sulfúrico concentrado sob agitação e resfriamento suave

o
(conservando 40 C).

Após esfriar até 150C o produto foi filtrado em

Kitassato para eliminar o sulfato de potássio.
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Este filtrado foi colocado no reator com mais 36g de

tetrahidrofurano, e em seguida foram adicionados 208g de ácido

sulfúrico concentrado sob agitação. A massa reacional foi

refluxada sob agitação constante por 5 horas. Após isso a camada

orgânica inferior foi separada, lavada com 2 x 200 ml de água, 1

vez com 200 ml de bicarbonato de sódio a 20%, e depois com 100 ml

de água. Após secar em cloreto de cálcio e filtrar, o produto foi

destilado de 85 a 870C e pressão de 15mmHg.

Rendimento: 38g, aproximadamente 69% do teórico de 1,4

dobromobutano, a um custo de US$ 27,70/Kg.

8.15. Preparação do cloreto de trietilbenzilamonio TEBA

Este produto é o quaternário de amonio empregado como

catalizador na fase seguinte, e é preparado da seguinte maneira:

Esquema reacional:

~cL+lNJ '-- ~[@~N~ - cC
Procedimento: em um reator equipado de agitação

magnética, aquecimento e coluna de refluxo são colocados 1 moI de

cloreto de benzila, 1 moI de trietilamina e 30 moles de acetona.

Após refluxar por 24 horas, a massa reacional é resfriada e o

produto filtrado.

Na primeira filtração foram retirados cerca de 70% do

previsto na forma de um sólido branco cristalino altamente

higroscópico. Concentrando a água mãe até 1/3 do original e

utilizando o mesmo procedimento, foi obtido mais 25% do produto.

Rendimento total foi igual e cerca de 95%.
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Custo aproximado do TEBA, por esta via, é de US$3,32

jKg.

8.16. Preparação da 1 fenilciclopentanocarbonitrila

Seguindo o esquema proposto no capítulo V adotadamos o

nosso procedimento já descrito em trabalhos anteriores(52).

Equipamento: reator de vidro com 250 ml de capacidade

equipado de agitador de aIta rotação (1725 rpm), termômetro e

banho de óleo com temperatura controlada.

Carga:

cianeto de benzila 16,3g

1,4 dibromobutano 30,Og

T.E.B.A. 0,4g

solução de hidróxido de sódio a 50% --- 70,Oml

Procedimento: todos os reagentes, com exceção do

T.E.B.A. ,
foram colocados no reator sob forte agitação. Após

dissolver o T.E.B.A. em 0,4 ml de água, este foi adicionando ao

meio reacional surgindo imediatamente uma cor vermelha seguida de

exotermia.

Com o auxílio do banho, a reação foi mantida a 70°C

durante 4 horas.

Em seguida a massa reacional foi diluída em 400 ml de

água e a camada orgânica extraída com 2 x 60ml de éter etílico.

A camada etérea foi lavada com 2 x 200 ml de água e

seca sobre sulfato de sódio e filtrada.

o extrato etéreo foi colocado em um balão de 250ml

equipado de agitação magnética, coluna de vigreaux, banho de óleo

e balão coletor ligado a trompa de vácuo.
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Após eliminar o solvente a pressão atmosférica o

aquecimento foi elevado para 1000C numa pressão de 15 mmHg para

eliminar traços de 1,4 dibromobutano e cianeto de benzila.

o resíduo de 22,5g correspondente ao 1

fenilciclopentanocarbonitrila bruta que foi utilizado na fase

seguinte sem outra purificação. O custo aproximado do produto US$

30,7/Kg.

8.17. Hidrólise da 1 fenilciclopentanocarbonitrila em

meio ácido

1 fenilciclopentanocarbonitrila 22g

ácido sulfúrico a 70% 50ml

água 100ml

Procedimento: Os componentes 1 e 2 foram aquecidos até

1700C e assim mantidos durante 15 minutos.

A partir daí, 100ml de água foram sendo adicionados

durante o prazo de 1 hora.

Em seguida a massa reacional foi resfriada e filtrada.

Como o material ficou escuro, ele foi recristalizado em

álcool/água dando um ponto de fusão próximo de 1550C contra os

157°C citados na literatura (59).

Rendimento: 13,89g, aproximadamente 81%, de ácido 1

fenilciclopentanocarboxílico. O custo aproximado é de US$

33,00/Kg.
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8.18. Hidrólise alcalina da 1 fenilciclopentano-

carbonitrila

Devido ao rendimento não satisfatório via hidrólise

ácida, optou-se em fazer a hidrólise alcalina da 1

fenilciclopentanocarbonitrila seguindo o método descrito na

literatura (59).

A preparação do produto via PTC foi exatamente a mesma,

obtendo-se um total de 21,4g de 1 fenilciclopentanocarbonitrila

bruta usada para a hidrólise.

Carga:

1 fenilciclopentanocarbonitrila 21,4g

hidróxido de sódio 10,Og

água 5,Og

propilenoglicol 75,Oml

Procedimento: a massa reacional foi aquecida a 1250C e

assim mantida por 3 horas até cessar o desprendimento de amonia.

Com o produto quente (aproximadamente BOOC) foram

adicionados 19 de carvão e o produto filtrado.

Ao filtrado foram adicionados 200 ml de água e em

seguida a solução foi acidificada com ácido clorídrico aquoso e o

precipitado filtrado, lavado com água e seco em estufa a vácuo.

Rendimento: 15,43g aproximadamente 90%, de ácido 1

fenilciclopentano carboxílico. Após recristaliza-lo , em

álcool/água, o ponto de fusão medido foi igual a 156oC. O custo

aproximado do produto é de US$ 31,40/Kg.

8.19. Preparação do ácido 1

fenilciclopentanocarboxílico sal potássico

Procedimento: dentro de um reator de vidro foram

aquecido 15,OOg do ácido 1 fenilciclohexanocarboxílico juntamente



60

com 5,lg de hidróxido de potássio, 4 ml de água e 20ml de etanol.

A solução após esfriada foi filtrada e lavada com álcool gelado.

Em seguida foi seca a vácuo dando um pó branco

higroscópico com massa de 17,33g, equivalentes a 95%, de ácido 1

fenilciclohexanocarboxilico sal potássico, ao preço de US$

27,21/Kg.

8.20. Preparação do cloridrato de caramifeno

o procedimento empregado foi essencialmente o mesmo

utilizado na preparação do cloridrato de dicicloverina em PEG 400

e solução etérea da base da 2 cloroe tanodietilamina.

Procedimento: dentro de um reator de 250 ml foram

colocados:

ácido 1 fenilciclohexanocarboxílico sal potássico 10g

solução etérea equivalente 12,87g de cloridrato de 2 cloro

etanodietilamina (na forma de base) 60ml

PEG 400 170ml

A solução obtida foi aquecida até 700C e mantida por 5

minutos para eliminar o éter. Em seguida foi colocada urna coluna

de refluxo no reator e a temperatura foi mantida em 1100C durante

3 horas.

A solução resultante foi adicionada a 500 ml de água

alcalinizada até ph 12-13 e extraída com 2 x 75ml de eter. Após

lavar com água e secar, a camada etéra com sulfato de sódio, esta

foi filtrada e borbulhada com ácido cloridrico gasoso até a

saturação. Em seguida foi gelada, filtrada e o filtrado lavado

com eter gelado e seco em estufa a vácuo.

Rendimento: 13,20g equivalente a 89% de cloridrato de

caramifeno ao preço de US$24,50/Kg.
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8.21. Obtenção do cloridrato de amiodarona via catálise

de transferência de fase PTC.

A técnica seguida foi a proposta no capítulo V.

Preparação 2 butil - 3 - (3,5, diiodo-4-hidroxibenzoil)

3 benzofurano sal potássico.

Procedimento: em um reator foram colocados 30g do 2

butil-3-(3,5 diiodo-4-hidroxibenzoil) 3 benzofurano juntamente

com urna solução contendo 3,48g de hidróxido de potássio em 30ml

de água mais 10ml de etanol. Após leve aquecimento (50oC) formou-

se urna solução amarela que ao resfriar deu origem a um

precipitado amarelo que foi filtrado e lavado com álcool gelado.

Em seguida o material foi seco na estufa a 600C até peso

constante, obtendo-se 29,57g do sal potássico (rendimento de

92%).

8.22. Reação do 2 butil-3-(3,5 diiodo-4-hidroxibenzoil)

3 benzofurano sal potássico com o cloridrato 2 cloro

etanodietilamina, e carbonato de potássio via PTC.

Carga:

2 butil-3-(3,5 diiodo-4-hidroxibenzoil) 3 benzofurano

s(al potássico 10g

carbonato de potássio 2,5g

cloridrato de 2 cloro etanodietilamina 2,8g

PEG 400 100ml

Procedimento 1: a suspensão composta dos materiais

acima foi aquecida até 600C quando todo o sal potássico ficou

dissolvido.

Ao atingir 800C a massa reacional escureceu totalmente.
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Após 1 hora a massa reacional foi descarregada em 300

ml de H20 e extraída com 2 x 50ml de clorofórmio. A camada

clorofórmica foi seca com cloreto de cálcio, filtrada e

concentrada a vácuo.

Ao resíduo foram adicionados 30ml de acetona e a

solução acidificada com ácido clorídrico até ph 3.

° produto foi colocado em freezer porém não deu

precipitado.

Procedimento 2: a reação foi feita nos mesmos moldes do

procedimento 1, porém a 600C por 3 horas.

Resultado: Pequena quantidade de precipitado que em

cromotografia de camada delgada revelou-se corno urna mistura de

amiodarona com o produto de partida.

8.23. Reação do 2 butil-3-(3,5 diiodo-4-hidroxibenzoil)

3 benzofurano sal potássico, com 2 cloro etanodietilamina base

via Pl'c.

Carga:

2 butil-3-( 3,5 diiodo-4-hidroxibenzoil) 3 benzofurano

sal potássico 8g

solução etérea equivalente a 2,58g de cloridrato

de 2 cloro etanodietilamina(10% excesso corno base) 10ml

PEG 400 80ml

Procedimento: A suspensão foi aquecida, sob agitação,

até os 650C quando ficou límpida e foi eliminado todo o éter. A

reação foi mantida nesta temperatura por 4 horas. Ao término da

reação, esta foi despejada em 300 ml de água e extraída com 2 x
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50ml de clorofórmio. O material foi seco sobre cloreto de cálcio,

filtrado e concentrado. Ao concentrado foram adicionados 25 ml de

acetona e ácido clorídrico aquoso. até ph 3,0. O produto foi

colocado em freezer, filtrado, lavado com acetona e seco em

estufa. Obteve-se, assim, um pó branco pesando 1,77g, cerca de

18% do teórico, de cloridrato de amiodarona.

Notamos que o rendimento é muito menor do que os 94%

obtidos pelo método convencional.
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CAPÍTULO IX

9.1. Análise e identificação do cloridrato de diciloverina Ref.

(8, 27, 46).

Nome Químico: [1,1 bicyclohexyl] 1 carboxylic acid 2

(diethylamino) ethyl ester hydrochloride

CA5 [77-19-0]

Fórmula mínima: C19 H36 Cl N02

P.M. 345,94

C. percentual: C 65,96%, H 10,49%, Cl 10,25%, N4,05%, 09,25%

Fórmula estrutural:

I -HCI

oo~

Análises especificação amostra

aspecto branco cristalino de acordo

solubilidade água 1:20 etanol 1:5, clo-
rofórmiol:2insolúvel em éter de acordo

ponto de fusão 164-1660C 163-1660C

TLC R igual ao padrão de acordo

D.V. igual ao padrão de acordo

LR. igual ao padrão de acordo



- -- - " . - -' "';"-' o-o'00 -O;'-'---""'::---;-- _.. -,,- ' ,,-....

DICYCLOMINE FTNMR
I I , , I I I , I , I I I I , I ' I I I I I I I I I I I , I I I

3000 2500 2000 1500 1000 500 O Hz
~[... LlSIINC

, ,,'
. 'o
2 U
) ... ..
S ... 30
7 30
. JJ. U

10 '0
" .0
" 1\
I) ",. ,o

o
O

O
O

OICYCLONINE fT-IA

O
O

li)
WID
U

~O0
""ó
í:"
li)
Zo
<1:00:.
t-lI) i A 172't

li) 8 1't't9
C 1210

g I O 1132
O

3'"1t000

8
C O

A

r- -T- ".. I I I I I .
3600 3200 2800 2't00 2000 1800 160Q

L.lAVENUNBEA5
1't 00 1200 1000 800 600

~~..
87

. -.2
,"
.- tO
"1'
...,
I .)
I ..
.- ". 78
..70
, ..
) ,)
. .,

'toa 0\
lJ1



--- _L"~- ,~ - ,.- ~' n,__.n ,-,

BOl'~Et{:
MICHELSONSERIES

dicicloverina2. TRANS:.fITTANCE
!les : 4.00 cm-1 IScans

DeBcrlptiora:

91.97-1"- ,
I?eaks -15

,---,-_. -1---', '--I ...
I

1
I,
I

1
1

: 10

..
.,' -,... ,. " "' ',- ..., ---,-,. ,- ",---1-"""-"'1

i
i

'"1

55.18J
I

'

I'l
E 1

i
c1>

I,
-1

.. i
36.79-1

I
,
i-i,
i

...
I

18.39J I

1
:,
I.,

0.00_.:.
!

I~' -'IV)I;.
" -. 1"''1'-'; "-,.

~(;:)(J .

y

I

I
I

\l)

~

r

~I\JII II~

. .111 'li

~m I' '
~~ J,I

,y ~...

~
' '
I m

(Y)

,~

Date: Septerrber 2. 1993
Time: 14hr-25!in-26sec

'~

N
m
10
m
!DIO

o.
N
"t
!D

t44.549

1
1

i,
I

~

DICICLOVERfNA

,

, '- ! , u -:.. ... 1'---," -'1'-"--1--'-'- ;- '-I--T J
2600. 1900. 1200. 500. Ci~-1 ry,

ry,



DICYCLOMINE OICYClOl1INE

o
\I
C-O-(CHI)I-N(C,H,),

NO ABSORPTlON IN THIS RECION

C "IIUtl°Z

Koleeul.r v.iaht: 309.49 (309.27)
5)'000)'111': (8ieyc1ohu,1)-I-cuboayHe .dd-2-(diethy1amioo)-

ethyl ..ter
Tnd. " : 8eot,1

u..: Antichotineraie
H'pLC:
CC: 2155; 250.C

1 -.i... . . ,---
'iJ'" ~ ~ j;I ~ ~

DICYCLOMINE
VAVELENCTH (".)

86
I

~100

99
I

o

o

o

""~)", ,0,,0,X""o;,J '0"",11."oo"ooo,.2~o, ,. , , , , ' . , ., .~,:S?,~" " "'oé,',,'." , ,." , ' ~(~, ,o?~, ' , , , , ' , , '. ", , '" , .,' ?.~, , ,
60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

'"
-.J

1.0

0.00

0.00

0.70

0.60

I-I- 0.50

o. 40I-

0.30

0.20

""[
0.0



'~1jo:1
'-,,-'

I~I
,=,

:;~~
IS'

l-'
1~;
,=,
C..L:'

'~1
;=,,=,
~

:..:,~
:~J
IS'

:~~:

ISI

I
I
I
II
Ij.-
I,,
I
r-i

L
I

I
r-
I
I
I,Ir
j
I
r-
I
!

Co.o-I-'""7;,

, '.-, I--'- L

=~ I
~I
:1::;

,

-
cri

l
,-::-,
1='
I~'

'1..1
'-'
,=, r--r

== IV---I
::;:. 0::0:'
'C:i ':=---I 000-1

~':' ~.
o:,':'L...J

.--i
1--1

-<
(;i
P-J
;>
o...)
Sdu
Õ

c..:::.:::
.=, (.)

.--i ,-~
-:-=' CL
':...:'
,- 'o"- --'--, ,ri

~ ,iI
CL'--'

'S' 'S'

r:r:, Coo- C"~I C'o.] [00-
~,",,=, -- ""'7,.-u-:. u-:t
o~ ':::;:1,=, ,=, ,=, C::I

'0...1... . . . . .
(;::1i=' 'S' 'S. 'S'

::.:::.=, ;:.-=:
'1::;Ln Ln
I~' . -

LL ':-1"":''=:'
Ln --=-
(',.J C",)

,=, ,=, c;:'
C::i ISI '''::':1

,~i l-I;
C'o,] ..=.. ,o~,
ç,o.J ('o,J '-'ooJ

I'SI

i ~~

l,s,I -
-i :1::

J CC'
I

11s1
j .
i '-:...'

j COoj

1 <:'-:1
i
,-Ao,
~

]
!

t
j..
i,,.

'/' !
-'--" 1
2.1

,
o --,:
~ 's' :~ ;. . ~ J
~ CI '--' I-
,

'-1-'"',-, -, I o.~ ., I I
J' cO,
q o::; I

-'
1

-4-" &
-I CI I

I' 1""71,-. I
~

' ,~~i..~ I
-o:. .;:;cf -, J

I ,-o,.J I

./I o o 1-': . I
! I I
I I .

dJ, . o i- ;~ :-:-:

j
('01

1""":-"'

:~~: o~ f- c=
,=, ",~.

~

;"'""::-1
I ',I
':..LI

68

I
j,I.
5
I
i.:.;
I
I

LW
o: :r
loI:
Li':':

;--

,'-
~

rn C-o)
CQIS'
'oI '=1

,=='
I-=.~:

0< c::: 1
C:.)
("'-:,

t..~.::c:'
GJ u-:i
; ;-"oo!

1---'
I

,~ '-000]
;, o o

"O

-,- ,.!
C'-.' 0':00.- ,=.
U"":. -_o

,-r";,
('-:-J

l..LJ ---0;0
,. I=-'
,~-;::.-:-
--I (,,O,
;:=-:, ' ~
,j-::, :'::00

C" .]
C, j

.. '-I .-'-,
I:D C::::I
(:J::

,=,

,=,

.,;: : o,:
7



69

Análise e especificação do cloridrato de caramifeno Ref. (7, 26,

45).

Nome químico: 1 Phenylcyclopentanecarboxilic acid 2

(diethylamino) ethyl ester hydrochloride.

CAS [123-85-9]

Fórmula mínima: C18 H28 Cl N °2

PM 325, 87

C. porcentual: C 66%, 34%; H 8, 66%; Cl 10,88%; N 4,30%; O 9,82%

Fórumula estrutural:

. HCI

Análises especificação amostra

aspecto branco cristalino de acordo

solubilidade água 1:4,etanol 1:8 e
insolúvel em éter ! de acordo

ponto de fusão 142-146oC 144-146oC

TLC igual ao padrão

u.v. igual ao padrão de acordo

I.R. igual ao padrão de acordo
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9.2. Análise e identificação do cloridrato de amiodarona Ref (6,

44).

Nome Químico: (2 butyl-3-benzofuranyl) [4-[2-(diethyl-amino)

ethoxy]3,5 diiodophenyl] methanone.

CAS [19774-82-4]

Fórmula mínima: C25 H29 12 N03

P.M. 645,32 (base)

C. porcentual C 45,53%, H 4,53%, I 39,33%, N 2,17%, O 7,44%

Estrutura Química:

/ . HCI

/'./~

Análises especificação amostra

aspecto branco amorfo de acordo

solubilidade pouco solúvel em água
muito solúvel em clorofórmio de acordo

ponto de fusão 154-156oC 155-156oC

TLC Rfigual ao padrão de acordo

D.V. igual ao padrão de acordo

LR. igual ao padrão de acordo
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BmlodarÇlna paçll'&o 1BA$ELWEaEe : ~eptemDer . ~9S4
Deacriptlon:

Sigma min
ma>:

Ampl. min
max

Reaolution

Detector
Mode

Time: 9hr-57min-11sec

: 437.54

: 4003.50

:0.000

: 1.009

: 4.00 ctl1-1

: DTGS 2mm

: IR

UScans : 10

Speed : .18 em/se c

Obs. Time: Omin 51sec
Source : Glowbar

Beamsplitter : KBr

Apodization : Casine

***.****************.****:~******~******************************************

tolerance=10.0% centre of gravitymethod
S~gma min (w!ndow): 497.54
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~miodarQna.BASELINE
v~t~ : ~eptember 11, 1994

D.::.3cription:

Sigma min

max

Ampl. min
ma:.:

Resolution

Detector

Mode

: 491.54

: 4003.50

:0.000

: 1. 00 1

: 4.00 cm-1

: DTGS 2mm

: IR

Time: 14hr-25min-56sec

#Scans : 10

Speed : .18 cm/sec

Obs. Time: Om1n 51sec

Source : Glowbar

Beamsplitter : KBr

Apodizótion : Cosine
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CAPÍTULO X

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O objetivo explicitado no início deste trabalho era o

de comparar vários métodos de obtenção de alguns fármacos

procurando empregar a PTC onde viável, com finalidade de

aplicação tecnológica.

Como a grande maioria dos intermediários, arrolados na

tabela 11 do capítulo VII não é disponível comercialmente, nem

mesmo em catálogos especializados de química fina, foi necessário

sintetizar todos eles a partir de matérias primas de grau

técnico, adquiridos no mercado, sendo este, aliás, um dos

principais requisitos para que um trabalho desta natureza tenha

aplicação industrial.

Devido aos objetivos deste trabalho, a discussão será

composta de três tópicos, a saber:

1) Discussão e análise dos dados experimentais;

2) Definição (concepção) do que é tecnologia acessível

a indústrias farmoquímicas ou química fina;

3) Correlação entre indústria de química fina e

indústria farmacêutica.

1) Em função de dados químicos experimentais pudemos

concluir e eventualmente confirmar os resultados relacionados

abaixo, uma vez que grande parte destas reações não estava

descrita na literatura. É exatamente isto que discutimos a

seguir:

a) Alquilações de nitrilas não ativadas são inviáveis

via P.T.C. com quaternários de amônio, como no caso da nossa

tentativa de sintetizar a [1,1' bicilohexyl]-l-Carbonitrila.
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b) Haletos de ciclohexila sofrem preferencialmente

eliminação na presença de quaternários de amônio tornando, assim,

inviável a obtenção das respectivas nitrilas por esta via.(70)

c) Halogenação de álcoois secundários via

diclorocarbeno, que é um sucesso segundo alguns autores(67, 68) é

um fracasso nas mesmas condições para o ciclohexanol, gerando o

7,7 dicloronorcarano ao invés de cloreto de ciclohexila. Aliás, a

obtenção do 7,7 dicloronorcarano é descrita apenas a partir do

ciclohexeno(14,39) mas não está descrita a partir do ciclohexanol

em nenhum texto.

curiosamente, o ciclohexanol não sofre eliminação,

prevalecendo a substituição, quando este faz parte de um grupo

esteroidal(25).

d) As reações com diclorocarbeno são de difícil

controle e pouco reproduzíveis(ll, 14) gerando grande quantidade

de produtos incondensáveis durante a reação e a destilação, fato

comprovado pelo balanço material.

e) Foram encontradas dificuldades muito acima das

esperadas na síntese do ácido [1,1' biciclohexyl]-l-carboxílico a

partir do [1,1' biciclohexY~-2-ol, que apesar de gerar o mesmo

tipo de carbocation daquele sugerido para o [l,l'biciclohexylJ-l-

01, apresentou reatividade muito diferente. Isto comprova o que

dizem alguns autores: que a reação de Kooch Haaf não tem o seu

mecanismo bem esclarecido(29, 55). Embora o rendimento da reação

seja relativamente baixo, cerca de 37%, esta é ainda urna das vias

mais baratas para a obtenção do ácido [1,1' biciclohexyl]-l-

carboxílico.

f) A aplicação de técnicas modernas na síntese da

dicicloverina e do caramifeno atingiram plenamente os resultados

esperados em relação a líteratura(62), porém em função desta
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mesma referência o resultado insatisfatório da síntese da

amiodarona, cerca de 18% de rendimento contra 94% do processo

usual, demonstrou como o resultado experimental pode surpreender

a teoria que a princípio é correta porém só se completa com a

parte experimental, que gera fatos para a aplicação industrial.

2) Definição do que é tecnologia acessível à indústrias

de química fina de médio e pequeno porte.

Durante o levantamento bibliográfico e os trabalhos de

bancada, o tecnólogo pode prever a viabilidade da execução dos

processos estudados em escala industrial.

o principal motivo é que estas fábricas trabalham com

reatores multipropósito em processo de batelada.

Estes reatores, particularmente os de vidro e aço

vitrificado, seguem a um padrão internacional, e apresentam

desempenhos semelhantes. Procuraremos, a seguir, discriminar o

desempenho destes equipamentos, para observar a viabilidade

industrial das reações por nós ensaiadas.

a) Reações em meio ácido: neste caso os reatores

disponíveis são das marcas Pfaudler, Lampard, Dietrich e Tygon,

fabricados em série. Todos eles são de aço vitrificado e podem

trabalhar em faixas de temperatura de -30 a +2300C, rotação do

agitador até 120 rpm e pressões de operação até 125 psi. Se o

processo necessitar condições que saiam desta faixa, ele

certamente ficará impraticável, a não ser que se utilize reatores

de hasteloy, ou moriel cujo preço fica muito acima dos

equipamentos já descritos e não são feitos em série.

b) Reações em meio alcalino: Neste caso as temperaturas

poderão ser maiores, uma vez que os reatores são de aço, sendo

limitados a 2800C pelos selos mecânicos dos agitadores. Se houver
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necessidade de aumento de pressão, com aquecimento, a dilatação

dos materiais das juntas, registros e outras peças normalmente

provocam problemas de difícil solução.

Estes equipamentos trabalham até um limite de 150 psi.

Existem, em algumas indústrias, reatores de menor capacidade para

pressões maiores, mas estes não são comuns.

Destilação: via de regra, as indústrias farmoquímicas

se limitam a destilar os solventes a pressões raramente

inferiores a 15 - 20mmHg, usando bombas de anel líquido, e as

colunas e condensadores são os mesmos usados durante os refluxos.

Mesmo nas farmoquímicas multinacionais é raro encontrar

equipamentos de destilação de alto desempenho, com um grande

número de pratos teóricos e pressões na faixa de 1 a 2mmHg.

Estas limitações são mais um encargo para os

tecnólogos, e os limites para a verticalização de um processo,

uma vez que certos produtos só podem ser produzidos

satisfatoriamente em plantas projetadas especificamente para um

determinado produto.

Além do que foi exposto é necessário estar atento a

problemas de ampliação de escala, que o tecnólogo experiente

saberá resolver operando em escala piloto.

Outro aspecto que queremos esclarecer é a definição de

reatores grandes e pequenos em farmoquímica.

Como estas empresas se caracterizam mais pela variedade

de produtos, do que pela massa produzida, elas administram um

"mix" de produção muito grande.

Ou seja, há em geral, produção simul tânea de vár ios

produtos intermediarios, nas mais variadas condições e por isto

há uma preferência em se trabalhar com um maior número de
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reatores pequenos de (20 a 2.000 litros) sendo os mais comuns os

de 1.000 litros. Um dos principais motivos é que se

trabalha com matérias primas caras e é mais seguro trabalhar

várias vezes em pequenos lotes do que arriscar um lote grande,

principalmente quando certos processo tem limites muito críticos.

3) Correlação entre a indústria farmoquímica e a

indústria farmacêutica.

Embora sejam indústrias completamente distintas, uma

não sobrevive sem a outra, uma vez que a farmoquímica tem a

indústria farmacêutica como a sua única cliente.

É importante ressaltar que em média a rentabilidade da

farmacêutica é muito maior que a da farmoquímica(l), a tal ponto

que a primeira acaba por subsidiar a segunda.
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CAPÍTULO XI

CONCLUSÃO

No ano de 1987 o Brasil importou cerca de

US$150.000.000,00 em fármacos afora outros US$ 200.000.000,00 em

intermediários de química fina. Estes últimos somados aos

fármacos dão um total de 2.748 produtos que correspondem a peso

total de 51. 550.594,68 Kg. Assim, a massa média de produtos

importados é igual a 18.759,3Kg de produto, por ano. Se dentro

destes números alguns são importados em toneladas/ano, outros são

importados em quantidades de Kg/ano ou mesmo g/ano.

Não ternos dados de 1994 mas desde a liberação das

importações estes números tem crescido bastante.

Para analisar mais especificamente o problema, tomamos

como exemplo o cloridrato de dicicloverina por nós sintetizado.

Este fármaco foi importado com dois nomes diferentes, cloridrato

de dicicloverina e cloridrato de diciclomina. (Em 1987 a Cacex

não tinha recadastrado todos os nomes e códigos correspondentes).

Em 1987 foram importados de 102 Kg deste produto a um preço médio

FOB de US$ 48,00/Kg.

Para colocar este produto no Brasil o comprador pagou o

seguinte:

1) 102 x US$ 48,00 = US$ 4.896

2) Corno frete é escalonado, seu preço é de US$ 50,00/Kg até 1 Kg

e depois decresce até US$ 4,5/Kg para quantias acima de

100Kg sendo que a partir daí cai muito pouco.
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Portanto, somando item 1 + 2

1) US$ 4.896,00
2) US$ 4/5 x 102 = 459/00

US$ 5.355/00

Sobre este valor recai a alíquota de importação que

para estê produto é 15% ou seja US$ 803,25.

Portanto ternos:

Alíquota de importação

Preço FOB

Frete

Seguro

Taxa de armazenagem

Taxa de desembaraço

Sobre isto ainda recai o ICM, que a firma recupera na

venda. Portanto, podemos adotar um valor de US$ 6.715,11 por 102

Kg de cloridrato de dicicloverina ou seja US$ 65/83/Kg contra US$

48/00/Kg preço FOB e US$ 18,02/Kg pela dicicloverina por nós

obtida.

o que é importante lembrar, que estes US$ 6.715,11 em

dicicloverina, quando esta foi transformada em medicamento pela

indústria farmacêutica (xaropes, comprimidos, etc) , gerou um

total de US$ 620.000/00 no comércio farmacêutico (fonte IMS).

Este simples fato mostra-nos a importância do conjunto

fármaco medicamento.

Para termos uma idéia melhor das dimensões econômicas

desta área / basta dizer que o Brasil com um baixo padrão de

assistência farmacêutica movimentou no seu conjunto de

US$ 4.896,00

US$ 459,00

US$ 803,25

US$ 244/80

US$ 192,06

US$ 120,00

US$ 6.715,11
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medicamentos a base de dicicloverina, caramifeno e centenas de

outros mais cerca de US$ 4.000.000.000,00 no ano de 1993.

foram desenvolvidos em países que adotam patentes para esta área,

ou seja, para o processo de produção do fármaco, produção do

medicamento, ou ambos(56).

Nestas condições, muitas vezes compensa realizar uma

síntese cara para escapar do pagamento de royalties, além do fato

que muitas sínteses pertencem a indústrias farmacêuticas e estas

subsidiam aquelas, devido aos seus ganhos. (1, 4, 29)

o Brasil já tem o seu código de propriedade industrial,

em vias de ser aprovado, que inclui patentes tanto para fármacos

como para medicamentos (situação em outubro de 1994). Certamente,

a situação da indústria farmacêutica e farmmoquímica nacional

será mais complicada.

Mas, ao mesmo tempo, isto pode ser tecnologicamente

instigante e a PTC é, seguramente, um dos recursos tecnológicos

disponíveis para conseguir rotas alternativas. Os recursos desta

técnica parecem ser consideráveis.

Para se ter uma idéia mais nítida fizemos uma pré-

seleção de fármacos (30), passíveis da utilização das técnicas

por nós empregadas na síntese da dicicloverina, caramifeno e

amiodarona e chegamos aos seguintes resutados: Foram detectados

62 fármacos

intermediários

dicicloverina,

seguintes categorias terapêuticas: anestésicos, antieméticos,

anti~spasmódicos, antiarritmicos, antitussígenos,

Uma coisa que chamou a atenção no nosso trabalho foi a

enorme diferença nos custos da obtenção dos mesmos

intermediários, mas isto é facilmente explicado já que estes

passíveis a aplicação da PTC com um dos

comum por nós empregado na síntese da

caramifeno e amiodarona. Os fármacos são das
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antihistamínicos, antiinflamatórios, antidepressivos, relaxantes

musculares, estimulantes respiratórios, anticolinérgicos,

anticonvulsivantes, antihelmínticos e virostáticos.

Não foi sequer considerado o uso de dezenas de outras

técnicas de P.T.C. existentes na literatura.

Para se ter uma idéia mais concreta do potencial desta

técnica, em 1986, nos Estados Unidos, utilizou-se 1 milhão de

libras/ano de catalisadores de PTC para a produção de 50 milhões

de libras/ano de produtos químicos por PTC(64).

Os catalisadores mais baratos são o PEG 400 que custa

US$ 0,06 por moI de produto formado e o TEBA US$ 0,09 por moI de

produto formado. Foram exatamente estes os catalisadores que

usamos. O uso de "crown eters" eleva para US$ 6,50 por moI de

produto formado. Estes dados se referem a síntese de fármacos

(16).

Mas nem sempre a PTC é superior a alguns métodos

clássicos como demonstramos no caso do cloridrato de amiodarona.

O tecnólogo deve estar desprovido de preconceitos

contra os métodos antigos que podem ser melhorados a luz dos

conhecimentos atuais, e ao mesmo tempo disposto a experimentar

qualquer técnica nova que seja aplicável ao caso em que está

trabalhando.
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