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RESUMO 

 

As leishmanioses englobam um espectro de doenças que afetam o ser humano e 

outros mamíferos nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. São causadas por 

pelo menos 20 tipos de parasitas pertencentes ao gênero Leishmania, e apresentam 

diversas e complexas manifestações clínicas. Podem ser encontradas em mais de 

88 países, sendo que o Brasil é um dos países endêmicos onde a doença está mais 

disseminada. Em 2010 foram confirmados 21.981 casos de leishmaniose tegumen-

tar e 3536 de leishmaniose visceral, com 219 mortes. No mundo cerca de 350 mi-

lhões de pessoas estão expostas à infecção e acredita-se que cerca de 12 milhões 

estejam infectadas, com cerca de 1-2 milhões de novos casos por ano e 60 mil óbi-

tos. Pensando nisso, o presente estudo visou obter novas substâncias candidatas a 

serem utilizadas no combate as chamadas “Doenças Tropicais Negligenciadas”, 

mais especificamente a Leishmaniose. Neste trabalho foram sintetizados doze aná-

logos de meroterpenos, sendo nove compostos inéditos e ainda os compostos natu-

rais isolados de Psidium guajava (psidial A, guajadial e pisguadial B), utilizando uma 

rota curta e linear e com rendimento global em torno de 20%.  Um estudo sobre o 

mecanismo da reação de cicloadição [4+2] possibilitou determinar as barreiras de 

energia envolvidas nas transformações e permitiu compreender algumas limitações 

da metodologia empregada. Nos testes biológicos, os análogos sintéticos se mostra-

ram promissores para combater a forma promastigota de Leishmania infantum, com 

valores de CE50 entre 29-98 M. Através do estudo de estrutura-atividade frente à 

leishmaniose verificou-se que o critério em relação à presença de um grupo metil 

não substituído em posição α ao oxigênio do anel pirânico e a formação de um anel 

cromânico são de fundamental importância, e estão em concordância com dados 

relatados na literatura, e ainda, foi estabelecido como novo critério a necessidade de 

um grupo metilênico (CH2) no núcleo C3 do anel pirânico, para a atividade leishma-

nicída dos análogos de meroterpenos.   

 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Meroterpenos. Leishmaniose. Doenças Negligenciadas.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

Leishmaniasis encompasses a spectrum of diseases that affect humans and other 

mammals in the tropical and subtropical regions of the planet. They are caused by at 

least 20 types of parasites belonging to the genus Leishmania, and present diverse 

and complex clinical manifestations. They can be found in more than 88 countries, 

and Brazil is one of the endemic countries where the disease is most widespread. In 

2010, 21,981 cases of tegumentary leishmaniasis and 3536 cases of visceral leish-

maniasis were confirmed, with 219 deaths. Around 350 million people worldwide are 

exposed to the infection and an estimated 12 million are believed to be infected, with 

about 1-2 million new cases per year and 60,000 deaths. With this in mind, the pre-

sent study aimed to obtain new candidate substances to be used in the fight against 

"Neglected Tropical Diseases", more specifically Leishmaniasis. In this work, twelve 

meroterpene analogs were synthesized, with nine new compounds and the natural 

compounds isolated from Psidium guajava (psidial A, guajadial and pisguadial B) us-

ing a short and linear route with a global yield of around 20%. A study of the mecha-

nism of the cycloaddition reaction [4 + 2] made it possible to determine the energy 

barriers involved in the transformations and allowed to understand some limitations 

of the methodology used. In biological tests, synthetic analogues were shown to be 

promising to combat the promastigote form of Leishmania infantum, with EC50 val-

ues between 29-98 μM. Through the study of structure-activity against leishmaniasis, 

it was verified that the criterion regarding the presence of an unsubstituted methyl 

group in position α to the pyran ring oxygen and the formation of a chromic ring are of 

fundamental importance and are in agreement with data reported in the literature, 

and the need for a methylene group (CH2) in the C3 nucleus of the pyro ring was es-

tablished as a new criterion for the leishmanicidal activity of meroterpene analogues.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A natureza sempre despertou no homem um fascínio, não só pelos recursos 

oferecidos para sua sobrevivência, mas na busca por alívio e até mesmo a cura de 

diversas doenças, sendo sua principal fonte de inspiração e aprendizado. A ingestão 

de ervas e folhas talvez tenha sido uma das primeiras formas de utilização dos 

produtos naturais pelos seres humanos. O termo produto natural, pode ser definido 

como compostos que possuam atividade biológica e são derivados de fontes 

naturais, como plantas, fungos, insetos, organismos marinhos e bactérias (1). 

 A biodiversidade é uma importante fonte de compostos com estruturas 

peculiares e atividades biológicas diversificadas (2). A maioria dos fármacos 

disponíveis no mercado atual são de origem natural ou foram sintetizados tendo 

como inspiração os produtos naturais (3). Embora estejam disponíveis atualmente 

diversas estratégias e metodologias que permitem sintetizar e descobrir novos 

fármacos, a química de produtos naturais representa uma das alternativas de 

sucesso, historicamente privilegiada (4). 

 Dos 112 fármacos inovadores aprovados pela Food and Drug Administration 

(FDA) entre 1999 e 2013, 78 (70%) são produtos naturais ou foram desenvolvidos 

com base em grupos farmacofóricos advindos de produtos naturais (Figura 1) (5). 

 

 

Figura 1 - Fármacos inovadores aprovados pela FDA entre 1999 e 2013: 31 medicamentos 

são originários de produtos naturais, 47 medicamentos são pequenas moléculas sintéticas e 

34 medicamentos são agentes biológicos.  

Fonte: EDER, J. (5) 
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Neste contexto, a rica biodiversidade brasileira é inestimável e sua 

preservação é fundamental tanto pela riqueza biológica quanto por seu enorme 

potencial como fonte de novos fármacos, fato que vem despertando a cobiça de 

grandes empresas farmacêuticas, em especial as localizados nos Estados Unidos e 

na Europa.  

O Brasil possui a maior cobertura de florestas tropicais do mundo, 

especialmente concentrada na Região Amazônica. Segundo estimativas da 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB), o Brasil hospeda entre 15 e 20% de 

toda a biodiversidade mundial, possuindo a flora mais rica do mundo, com cerca de 

55 mil espécies de plantas superiores (aproximadamente 22% do total mundial) (2). 

 Dentre as diversas famílias de plantas superiores encontradas em território 

brasileiro, a Myrtaceae é uma das mais abundantes, sendo distribuída em todos os 

biomas do país. Esta família comporta 5.950 espécies organizadas em 132 gêneros 

(6). No Brasil uma das espécies mais cultivadas de Myrtaceae é a Psidium guajava, 

popularmente conhecida como goiabeira (7). 

 No reino dos produtos naturais esta espécie surge como uma das mais 

importantes, conhecida principalmente pela biossíntese de terpenos bioativos, 

particularmente, uma classe especial de compostos chamada meroterpenos (7). 

 O termo meroterpeno foi inicialmente introduzido pelo químico australiano 

John Cornforth em 1968 para descrever produtos naturais parcialmente derivados de 

terpenos, advindos de diferentes origens biossintéticas. Assim, o termo pode ser 

definido como compostos contendo uma porção terpênica juntamente com uma 

porção não-terpênica (8). 

 Meroterpenos nos quais a porção não-terpênica do composto é um derivado 

do floroglucinol, têm sido amplamente estudados e são conhecidos por exibirem 

uma variedade de atividades biológicas como antimicrobiano, antimalárico, 

anticâncer, anti-HIV e leishmanicida. Esses derivados podem ser divididos em três 

classes com relação a sua estrutura: a) compostos cromânicos; b) compostos 

espiro-cromânicos e c) compostos fenólicos (Figura 2) (9). 
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Figura 2 - Representação estrutural das classes de compostos meroterpênicos: a) 

compostos cromânicos, b) compostos espiro-cromânicos e c) compostos fenólicos. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Recentemente Qin e colaboradores realizaram um estudo com meroterpenos 

isolados da espécie Psidium guajava frente à atividade antiproliferativa contra 

células da linhagem Huh7 (carcinoma hepatocelular), onde o produto natural psidial 

A se mostrou promissor (CI50 = 47,0 M)i em comparação com o padrão 

camptotecina (CI50 = 2,20 nM) (Figura 3) (10). 

 

Figura 3 - Estrutura do meroterpeno psidial A isolado de Psidium guajava e do fármaco 

camptotecina. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Outra espécie de grande importância econômica pertencente à família 

Myrtaceae é a Eucalyptus amplifolia, esta pertencente ao gênero Eucalyptus que 

compreende mais de 900 espécies e subespécies. Devido ao crescimento rápido, 

diversas espécies deste gênero são utilizadas para produção de madeira, papel e 

carvão (11). 

                                                
 
i CI50 = concentração na qual um composto induz uma resposta na metade entre a taxa inicial e a máxima após 
um tempo específico de exposição. 
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 Um estudo da atividade antimalárica de meroterpenos isolados da espécie 

Eucalyptus amplifolia foi realizado por Bharate e colaboradores (12). O composto 

euglobal S mostrou-se promissor (CI50 = 2,70 M) contra cepas resistentes de 

Plasmodium falsiparum, em comparação com o padrão artemisinina (CI50 = 7,50 M) 

(Figura 4). 

 

Figura 4 - Estrutura do meroterpeno euglobal S isolado de Eucalyptus amplifolia e do 

fármaco artemisinina. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 A fim de avaliar a grande potencialidade desta família de compostos, Bharate 

e colaboradores (9) realizaram um estudo quantitativo de relação estrutura-atividade 

(QSAR) com 38 meroterpenos isolados da mesma espécie (Eucalyptus amplifolia), 

sendo 24 com esqueletos cromânicos e 14 com esqueletos espiro-cromânicos 

(Figura 2), sendo a porção terpênica formada por sete tipos diferentes de 

monoterpenos.  

           Após esta análise foi possível racionalizar quais grupamentos funcionais e 

quais padrões de substituição seriam relevantes para a atividade leishmanicida 

desses compostos (Figura 5). Dentre os compostos avaliados, o produto natural 

euglobal IIc mostrou-se promissor (CI50 = 0,65 M) contra a forma promastigota do 

protozoário da espécie Leishmania donovani (causador da Leishmaniose visceral, 

forma mais agressiva ao ser humano), em comparação com o padrão anfotericina B 

(CI50 = 0,19 M) (Figura 6) (9). 

 



31 
 

 

Figura 5 - Requisitos estruturais chaves para a atividade leishmanicida dos meroterpenos 

isolados de Eucalyptus amplifolia. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Neste ponto, fica claro o grande potencial biológico desta família de 

compostos, tornando-os fortes candidatos a novos fármacos, seja para o tratamento 

ou até mesmo a cura de doenças degenerativas, como o câncer, ou no combate as 

doenças como Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN), como por exemplo, a 

leishmaniose. 

 

Figura 6 - Estrutura do meroterpeno euglobal IIc isolado de Eucalyptus amplifolia e do 

fármaco anfotericina B. 

Fonte: autor do trabalho 

  

 As doenças tropicais negligenciadas são um grupo de moléstias infecciosas 

ou parasitárias provocadas por vírus, bactérias e protozoários que afetam mais de 1 

bilhão de pessoas em todo o mundo - um sexto da população mundial - e são 

responsáveis por cerca de 534 mil mortes por ano. As DTNs ocorrem de forma 

endêmica e afetam principalmente os países tropicais e subtropicais em 

desenvolvimento, podendo comprometer o desenvolvimento físico e cognitivo do 

doente e levá-lo a óbito (13). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica 20 doenças como DTN 

(Tabela 1), sendo as leishmanioses responsáveis por 20 a 30 mil mortes anualmente 

(13). Um estudo recente conduzido pela Médecins Sans Frontières e pela Drugs for 

Neglected Diseases initiative (DNDi) mostrou que dos 850 medicamentos e vacinas 
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registrados entre 2000 e 2011, apenas 37 (4,4%) eram indicados para o tratamento 

de doenças negligenciadas, com nenhum destinado as doenças tropicais 

negligenciadas(14). 

 

Tabela 1 Doenças Tropicais Negligenciadas classificadas pela OMS. 

Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) 

Úlcera de Buruli Cisticercose 

Doença de Chagas Dracunculíase 

Dengue e Chikungunya Equinococose 

Doença do Sono Trematodíase 

Leishmaniose Filaríase Linfática 

Hanseníase Oncocercose 

Raiva Esquitossomose 

Tracoma Helmintíase 

Treponematose Micetoma 

Picada de Cobra Escabiose 

Fonte: WHO, 2018. (15) 

 No Brasil, com o intuito de fortalecer e qualificar ações em pesquisas 

consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da 

Saúde tem investido na organização de redes de pesquisa para combate as DTNs, 

porém ainda há um baixo emprego de capital em estudos que visem o tratamento da 

leishmaniose. 

 A leishmaniose, assintomática em alguns casos, pode se manifestar na forma 

cutânea, mucocutânea, visceral (também conhecida como kala-azar) e dermal pós-

kala-azar. No ano de 2010 foram confirmados 21.981 casos de leishmaniose 

mucocutânea e 3.536 de leishmaniose visceral, além de 219 mortes, sendo a região 

nordeste com o maior número de casos de leishmaniose visceral (forma mais 

agressiva ao homem) (16). 

 O medicamento à base de antimônio utilizado como primeira escolha na 

terapêutica da leishmaniose no Brasil é o glucantime®. Após administração 

endovenosa ou intramuscular, este medicamento é rapidamente absorvido, de forma 

que praticamente 90% do antimônio é excretado nas primeiras 48 horas pelos rins. 

Em consequência, faz-se necessária a administração de doses elevadas do fármaco 

em regime continuo para assegurar elevado teor do composto nos tecidos e, assim, 

obter eficácia no tratamento (17). 
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 Os efeitos colaterais associados ao uso dos antimoniais são graves e incluem 

dor no local da aplicação da droga, rigidez nas articulações, problemas 

gastrointestinais, cardiotoxicidade e, em alguns casos ainda mais severos, 

insuficiência hepática e renal. A terapia com a utilização do glucantime® tem se 

tornado ineficaz devido às baixas dosagens administradas e tratamentos 

descontínuos, o que culminou no aumento das formas resistentes de parasitas (18). 

 Dado o atual cenário quanto aos fármacos disponíveis no mercado para o 

tratamento da leishmaniose, fica claro a necessidade iminente de investimentos em 

pesquisas que visem o desenvolvimento de novos fármacos eficientes, que 

proporcionem menores efeitos colaterais e que sejam menos onerosas.  

 Por essas razões, o presente estudo teve como objetivo principal a síntese e a 

avaliação do potencial leishmanicida de derivados de meroterpenos, tendo como 

modelo o produto natural psidial A (Figura 3), a partir de uma rota curta e 

convergente, visando à obtenção de compostos candidatos a novos “hits” para o 

tratamento ou até mesmo a cura desta enfermidade. 

 Ademais, este estudo também objetivou avaliar a relação estrutura-atividade 

(potencial leishmanicida) na substituição de grupamentos na posição 3 do anel 

cromânico na porção pirânica dos meroterpenos sintetizados, sendo que este critério 

estrutural não foi avaliado por Bharate e colaboradores em seus estudos (Figura 7).  

 

Figura 7 - Avaliação da relação estrutura-atividade (potencial leishmanicída) na 

substituição de grupamentos na posição 3 do anel cromânico na porção pirânica dos 

meroterpenos sintetizados. 

Fonte: autor do trabalho 

Requisito estrutural (objeto de estudo) 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais 

 

 Síntese e avaliação do potencial leishmanicida de derivados de meroterpenos, 

tendo como modelo o produto natural psidial A isolado da espécie Psidum guajava. 

2.2 Específicos 

 
 Síntese e caracterização de meroterpenos a partir de uma rota curta e linear; 

 Avaliação do potencial leishmanicida dos análogos sintéticos; 

 Estudo do mecanismo de cicloadição [4+2] tipo Hetero-Diels-Alder na 

formação dos análogos sintéticos; 

 Estudo de ralação estrutura-atividade dos compostos obtidos frente a 

leishmaniose. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Planejamento sintético para obtenção de análogos do produto natural 

psidial A 

 

 Iniciou-se o estudo com o planejamento sintético para obtenção de análogos 

estruturais do produto natural psidial A. A análise retrossintética demonstra que as 

ligações C1-C6 e C4-C5 do meroterpeno (1) podem ser clivadas, levando ao sínton 

(2) e ao composto β-cariofileno (fonte comercial) conectados por uma reação de 

cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-Alderii (19) (Esquema 1). 

 O sínton (2) pode ser obtido a partir de um acoplamento de Knoevenagelii (20) 

entre o composto comercial benzaldeído e o intermediário (3), conectados em C3-

C4. Por sua vez, o intermediário (3) pode ser preparado por uma diformilação via 

reação de Vilsmeier-Haakii (21) nas conecções C7-C11 e C9-C12, tendo como 

material de partida o compostos floroglucinol, obtido de fonte comercial (Esquema 

1).   

Esquema 1 - Análise retrossintética para obtenção do análogo estrutural do produto 

natural psidial A. 

Fonte: autor do trabalho 

                                                
 
ii
 Mecanismo vide anexo 5. 



36 
 

3.2 Preparação do intermediário (3) 

 

 A preparação deste intermediário foi realizada a partir de uma reação de 

diformilação do composto floroglucinol via reação de Vilsmeier-Haak. Para esta 

transformação, o material de partida foi reagido na presença de POCl3 em N,N-

dimetilformamida (DMF) utilizando-se 1,4-dioxano como solvente, onde após 12 

horas o intermediário (3) foi obtido como único produto com 75% de rendimento 

(Esquema 2).  

 

 

Esquema 2 - Preparação do intermediário (3). 

Fonte: autor do trabalho 

 

3.3 Preparação do análogo estrutural de meroterpeno (1) 

 

 Tendo obtido o intermediário (3), a próxima etapa foi à preparação do análogo 

de meroterpeno (1). Para isso o intermediário (3) foi submetido a uma reação “one 

pot” na presença de benzaldeído e do sesquiterpeno β-cariofileno em meio de 

AcOH/NaOAc a 80°C por 70 horas. 

 Nesta etapa, inicialmente ocorre a formação do hetero-dieno (2) in situ 

(Esquema 3), via acoplamento de Knoevenagel entre o intermediário (3) e o 

benzaldeído. Uma vez formado o hetero-dieno (2) no meio reacional, a aproxima 

etapa ocorreu via reação de cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-Alder com o 

composto β-cariofileno, levando a formação do análogo estrutural de meroterpeno 

(1) (Esquema 3). 
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Esquema 3 - Preparação do análogo estrutural de meroterpeno (1). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Finalizada a última etapa de síntese proposta inicialmente, o produto final 

bruto foi analisado qualitativamente por cromatografia em camada delgada (CCD) 

utilizando como padrões o intermediário (3), o benzaldeído e o sesquiterpeno β-

cariofileno (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Cromatografia em camada delgada do produto bruto da preparação do análogo 

estrutural de meroterpeno (1). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Após a análise por CCD, o produto bruto foi purificado por cromatografia flash 

em coluna, sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt (98:02) fornecendo 

como produto puro o análogo de meroterpeno (1) em 28% de rendimento. 

 Neste ponto, vale ressaltar que o composto (1) possui uma estrutura 

relativamente complexa com cinco centros estereogênicos o que possibilitaria a 

obtenção de 32 diastereoisômeros. Porém, dois desses centros são provenientes do 

sesquiterpeno  β-cariofileno e por consequência, possuem estereoquímica absoluta 
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fixa (Figura 8). Desta forma, somente oito diastereoisômeros seriam possíveis de 

serem obtidos.  

 Devida a baixa eficiência em termos de separação de diastereoisômeros pela 

técnica de CCD, consequência da pouca diferença de polaridade entre os 

compostos, fez-se necessário o uso de uma técnica mais eficiente para verificação 

da possível formação de mais de um análogo. 

 Sendo assim, o produto (1) foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE-DAD), utilizando como fase estacionária coluna analítica C18 Luna 

Phenomenex e fase móvel acetonitrila:água (92:08), concentração 1,0 mg mL-1, (275 

nm). Após a análise, foi constatada a presença de cinco compostos majoritários (4-

8) nos tempos de retenção de 33,18 min.; 37,96 min.; 40,91 min.; 42,37 min. e 46,30 

min. (Anexo 1-CM1). Na sequência os compostos foram isolados utilizando-se as 

mesmas condições cromatográficas, porém em escala preparativa (concentração 

10,0 mg mL-1).  

 Uma vez concluída a síntese, purificação e isolamento dos cinco compostos 

análogos do produto natural psidial A, a próxima etapa foi à identificação e 

caracterização estrutural dos produtos.   

  

3.4 Identificação e caracterização dos análogos estruturais (4-8) 

 

 A etapa de caracterização teve início pela analise dos espectros de 

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H RMN) dos análogos (4-8) (Figura 

9).  

 A partir dos espectros de 1H RMN foi possível observar alguns padrões 

estruturais entre os compostos sintetizados: a) região entre 13-14 ppm, dois 

simpletos característicos de hidrogênios fenólicos; b) região entre 10-11 ppm, 

simpletos característicos de grupamento formila; c) região entre 7-8 ppm, sinais 

característicos de grupamentos aromáticos; d) região entre 1-3 ppm, sinais de 

hidrogênios alifáticos de compostos terpênicos (Figura 9). 
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Figura 9 - Comparação dos espectros de 1H RMN dos análogos (4-8). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Porém, a partir da análise dos sinais na região característica de hidrogênios 

olefínicos, entre 4-5 ppm, foi possível observar dois tipos de padrões estruturais 

(Ampliação Figura 9). Os compostos (4-6) possuem dois sinais nesta região, 

indicando a presença de uma instauração não aromática em suas estruturas; já os 

espectros dos compostos (7) e (8) não possuem sinais nessa região, indicando a 

ausência de insaturações não aromáticas (Figura 9). 
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 Após a determinação dos dois padrões estruturais, foi realizada a 

caracterização completa por RMN-1D e 2D e Espectrometria de Massas de Alta 

Resolução (HRMS) para cada análogo, e suas estruturas foram determinadas 

individualmente.  

3.4.1 Elucidação estrutural do análogo (4) 

 

 Inicialmente foi feita a análise dos sinais do 1H RMN para verificação da 

quantidade (integração), assim como a natureza de cada hidrogênio (deslocamento 

e multiplicidade) presente no composto (Anexo 2-EP1). Em seguida, foi realizada a 

comparação entre o espectro de 13C RMN e o espectro de Distortionless 

Enhancement by Polarization Transfer-135 (DEPT-135) (Anexo 2-EP2 e EP3) 

(Figura 10). 

 

Figura 10 - Comparação entre os espectros de 13C RMN e DEPT-135 do análogo (4). 

Fonte: autor do trabalho 

 A técnica de DEPT-135 quando comparada ao 13C RMN, torna-se uma 

ferramenta muito interessante, pois nos permite obter a quantidade e o 

deslocamento químico de carbonos metilênicos (CH2) e quaternários (C) presentes 

na estrutura. Neste experimento há uma inversão de fase para o sinal de 

grupamentos metilênicos no espectro, como indicado na figura acima (a) o que nos 

permite saber quantos e quais são esses grupos. 

 Paralelamente é possível determinar o número de carbonos quaternários, pois 

nesta técnica há uma supressão do sinal para este tipo de carbono (b), sendo assim, 
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por exclusão podemos definir quantos e quais são os carbonos com este padrão de 

substituição (Figura 10). 

 O próximo passo foi à análise dos dados obtidos pelo espectro de 

Heteronuclear Single Quantum Correlation (HSQC), sendo esta uma técnica 

bidimensional de RMN. Neste experimento é realizada a correlação entre os sinais 

de 1H e 13C RMN, estabelecendo quais hidrogênios estão diretamente ligados a 

quais carbonos da estrutura no composto, sendo assim, foi possível determinar 

quem e quantos são os grupos (CH), (CH2) e (CH3) (Anexo 2-EP4). 

 Uma vez finalizada a interpretação dos dados, a próxima etapa foi à atribuição 

dos sinais de 1H e 13C RMN para o composto (4) (Tabela 2), e tendo em vista o 

planejamento sintético, foi proposta a estrutura para o análogo (4) representada na 

Figura 11.     

 

Figura 11 - Estrutura proposta para o análogo (4) com base nos dados obtidos por RMN. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Para confirmação da estrutura proposta, um último experimento de RMN foi 

realizado, sendo este o Total Correlation Spectroscopy (TOCSY-1D). Neste 

experimento é possível observar todos os sistemas de núcleos que contém ao 

menos uma ligação carbono-hidrogênio (C-H) e que estão acoplados em série, 

presentes na estrutura. Os resultados revelaram a presença de dois sistemas na 

estrutura, e esses resultados estão de total acordo com os dados de atribuição 

descritos na Tabela 2. O sistema 1 (C22-C26) descreve a parte que contem os dois 

centros estereogênicos definidos da porção terpênica do análogo (4), mesmo a 

informação sendo relevante, não confirma totalmente a estrutura proposta, pois esse 
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mesmo sistema poderia ser observado para o sesquiterpeno β-cariofileno (Esquema 

3).  

 Já o sistema 2 (C7-C21), revela não só a porção contendo a instauração do 

sistema terpênicos, mas também a conectividade com os núcleos C7 e C8, centros 

estereogênicos formados na etapa de síntese deste análogo, sendo assim, a 

observação deste sistema em concomitante com todos os dados discutidos até o 

momento, praticamente confirmam a estrutura proposta para o análogo (4) (Figuras 

12 e 13).  

 

Tabela 2 Descrição dos dados espectrais de 1H e 13C RMN para o análogo (4). 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 164,09 C 

2 --- 104,66 C 

3 --- 167,50 C 

4 --- 104,16 C 

5 --- 168,46 C 

6 --- 107,52 C 

7* 4,17 35,00 CH 

8* 2,05 39,75 CH 

9* --- 88,05 C 

10 10,09 191,66 CH 

11 10,14 192,07 CH 

12 --- 138,58 C 

13 7,14 129,93 CH 

14 7,25 128,03 CH 

15 7,22 126,96 CH 

16 7,25 128,03 CH 

17 7,14 129,93 CH 

18 1,78a; 1,62b 36,05 CH2 

19 2,57a; 2,25b 35,50 CH2 

20 --- 150,75 C 

21 5,02 111,18 CH2 

22 2,10a; 1,54b 47,88 CH2 

23 1,58a; 1,30b 23,98 CH2 

24* 1,46 59,35 CH 
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25* 2,42 42,19 CH 

26 1,63a; 1,39b 24,42 CH2 

27 --- 34,70 C 

28 1,16 22,14 CH3 

29 0,95 29,69 CH3 

30 0,98 21,70 CH3 

31 13,09 --- OH 

32 13,43 --- OH 

 

Fonte: autor do trabalho 
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Figura 12 - Sistemas observados por TOCSY-1D para o análogo (4). 

Fonte: autor do trabalho 
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Figura 13 - Comparação dos sistemas observados por TOCSY-1D com o 1H RMN para o 

análogo (4).  

Fonte: autor do trabalho 

 

 Finalmente, a última técnica empregada para conclusão da elucidação 

estrutural do análogo (4), foi a HRMS. Esta análise foi realizada em modo negativo 

utilizando espectrômetro de alta resolução Bruker Maxis Impact® com configuração 

ESI-QTOF. O valor calculado para o análogo (4) foi (C30H34O5) [M
-]: 474,2406 e o 

valor encontrado foi 474,2346 ± 3, confirmando a composição centesimal (Anexo 3-

MS1). 

3.4.2 Elucidação estrutural do análogo (7) 

 

 Para caracterização do análogo (7), sendo este o segundo padrão estrutural 

obtido, foi adotado o mesmo perfil de racionalização. Inicialmente foi feita a análise 

dos sinais do 1H RMN para verificação da quantidade (integração), assim como a 

natureza de cada hidrogênio (deslocamento e multiplicidade) presente no composto 

(Anexo 2-EP5).  

 Em seguida, foi realizada a comparação entre o espectro de 13C RMN e o 

espectro de DEPT-135 para averiguar a quantidade e o deslocamento químico de 

carbonos metilênicos e quaternários presentes na estrutura (Anexo 2-EP6 e EP7). O 
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próximo passo foi à análise dos dados obtidos pelos espectros de HSQC e TOCSY-

1D, sendo assim, foi possível determinar quem e quantos são os grupos (CH), (CH2) 

e (CH3), assim como a quantidade de sistemas de núcleos que contém ao menos 

uma ligação carbono-hidrogênio (C-H) e que estão acoplados em série (Anexo 2-

EP8).  

 O análogo (7) inicialmente distingue-se do análogo (4), por não possuir sinais 

na região de olefinas no 1H RMN, indicando que não há insaturações não aromáticas 

em sua estrutura (Figura 3). Porém, após a análise detalhada dos dados, outras 

informações interessantes foram adquiridas.  

 O primeiro dado interessante é que em ambos os análogos, há três núcleos 

metílicos (CH3), seis metilênicos (CH2), onze grupos metínicos (CH) e 10 carbonos 

quaternários (C). Em outras palavras, os dois compostos possuem estruturas 

diferentes, porem com padrões idênticos de substituição.  

 No análogo (4) um desses núcleos metilênicos é uma olefina (sp2) terminal 

com sinal em 5,02 ppm. Já no análogo (7), todos os núcleos são metilênicos sp3, 

sendo este um forte indicio de que houve alguma reação paralela, ou até mesmo 

algum rearranjo exatamente na porção olefínica terminal do composto β-cariofileno 

(Esquema 3), levando a formação dessa nova estrutura.  

 Outro dado relevante foi observado pela análise dos espectros de TOCSY-1D 

do análogo (7). Os resultados do experimento de TOCSY-1D, quando comparados 

com o 1H RMN, revelaram a presença de dois sistema na estrutura, sendo um deles 

composto por dois núcleos metínicos (CH) e dois metilênicos (CH2), e o outro por 

três núcleos metilênicos (CH2) e dois metínicos (CH) (Tabela 3 e 4).   

 

Tabela 3 Descrição do sistema 1 – TOCSY-1D para o análogo (7) 

σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1,95a; 1,79b 37,83 CH2 

1,65a; 1,31b 20,61 CH2 

1,73 44,31 CH 

2,16 38,38 CH 

1,51a; 1,33b 35,53 CH2 

Fonte: autor do trabalho 
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Tabela 4 Descrição do sistema 2 – TOCSY-1D para o análogo (7) 

σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

3,76 37,83 CH 

2,09 43,39 CH 

1,89a; 1,71b 23,30 CH2 

1,47a; 1,38b 32,61 CH2 

Fonte: autor do trabalho 

 

 O sistema 1 descrito na Tabela 3, apresenta o mesmo padrão de substituição 

e deslocamentos químicos muito próximos  do sistema 1 (C22-C26) obtido para o 

análogo (4), indicando similaridade estrutural nesta região da estrutura para ambos 

os análogos (Figura 12).        

 O sistema 2 descrito na Tabela 4, possui um núcleo metilênico (CH2) a menos, 

quando comparado ao sistema 2 do análogo (4). Quando comparamos os padrões 

entre esses quatro núcleos do análogo (7), com os cinco núcleos do sistema 2 do 

análogo (4), observamos que somente o núcleo metilênico (CH2) olefínico não está 

presente, já os outros são muito próximos em relação aos deslocamentos químicos.  

 Frente a isso, é possível afirmar que houve no análogo (7) uma variação na 

olefina terminal da porção terpênica, comparado ao análogo (4), onde este núcleo 

metilênico mudou de sp2 para sp3, e está situado em algum sistema isolado na 

estrutura, indicando que sua vizinhança química é composta por núcleos 

quaternários (C) (Figura 14).  

 Na figura abaixo, podemos observar os espectros de TOCSY-1D para o 

sistema 1 (Verde) e 2 (Vermelho) do análogo (7) sendo comparados com o  1H RMN. 

No espectro de hidrogênio são observados dois sinais (destacados em cinza) que 

não participam de nenhum dos dois sistemas da estrutura, sendo estes 1,59 e 1,38 

ppm, provenientes de um grupamento metilênico (CH2) isolado, confirmando a 

hipótese anteriormente discutida.   
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Figura 14 - Comparação dos sistemas observados por TOCSY-1D com o 1H RMN para o 

análogo (7).  

Fonte: autor do trabalho 

 

 Uma hipótese inicial para formação desde padrão estrutural pode ser proposta 

com base nos estudos realizados por Collado e colaboradores (22). Segundo os 

autores, quando o composto β-cariofileno é submetido a condições reacionais em 

meio ácido (Esquema 3), pode sofrer rearranjo via mecanismo concertado em sua 

estrutura, devido a presença das insaturações não aromáticas (Esquema 4).  
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Esquema 4 - Rearranjo estrutural em meio ácido do composto β-cariofileno. 

 Fonte: autor do trabalho 
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Inicialmente pode ocorrer a protonação da olefina endocíclica, levando a 

formação do carbocátion terciário estável (9), seguido por um equilíbrio ácido 

formando o composto (10). Em seguida, outro equilíbrio ácido pode ocorrer levando 

a formação do carbocátion terciário estável (11), que por sua vez após um ataque 

nucleofílico pela porção olefínica terminal, leva a formação do carbocátion 

rearranjado (12). Finalmente um último equilíbrio ácido pode ocorrer formando como 

produto o sesquiterpeno (13). 

 Uma vez formado o sesqueterpeno (13) in situ, a reação de cicloadição [4+2] 

com o hetero-dieno (2) pode ocorrer, levando a formação do análogo (7) (Esquema 

5).  

 

 

Esquema 5 - Reação de Hetero-Diels-Alder para formação do análogo (7). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Encontrado o padrão estrutural para o análogo (7), foi realizada a comparação 

com todos os dados espectrais obtidos até então. A estrutura proposta apresenta 

seis núcleos metilênicos (CH2), três metílicos (CH3), onze grupos metínicos (CH) e 

10 carbonos quaternários (C).  

 Outro dado relevante foi a observação de dois sistemas na estrutura por 

TOCSY-1D, um deles composto por dois núcleos metínicos (CH) e dois metilênicos 

(CH2), e o outro por três núcleos metilênicos (CH2) e dois metínicos (CH) (Tabela 3 e 

4), sendo estes padrões observados na estrutura proposta (Figura 15).   
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Figura 15 - Sistemas observados por TOCSY-1D para o análogo (7). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Por fim, a estrutura proposta está em total acordo com dois sinais observados 

no 1H RMN em 1,59 e 1,38 ppm, provenientes de um grupamento metilênico (CH2) 

isolado (Figura 14), pois esta estrutura possui um núcleo metilênico (CH2) cabeça de 

ponte (C21), ligado a dois outros núcleos quaternários (C), o que justifica não estar 

presente nos sistemas observados pelo experimento de TOCSY-1D (Figura 15). 

 Uma vez finalizada a interpretação dos dados, a próxima etapa foi à atribuição 

dos sinais de 1H e 13C RMN para o análogo (7) (Tabela 5), em relação à estrutura 

determinada (Figura 16).   

 

Figura 16 - Estrutura proposta para o análogo (7) com base nos dados obtidos por RMN. 

Fonte: autor do trabalho 
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Tabela 5 Descrição dos dados espectrais de 1H e 13C RMN para o análogo (7). 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 162,80 C 

2 --- 103,23 C 

3 --- 169,62 C 

4 --- 103,23 C 

5 --- 168,44 C 

6 --- 104,05 C 

7* 3,76 37,83 CH 

8* 2,09 43,39 CH 

9* --- 85,00 C 

10 10,08 191,46 CH 

11 10,09 192,17 CH 

12 --- 144,98 C 

13 7,13 127,86 CH 

14 7,26 128,25 CH 

15 7,20 126,27 CH 

16 7,26 128,25 CH 

17 7,13 127,86 CH 

18 1,89a; 1,71b 23,30 CH2 

19 1,47a; 1,38b 32,61 CH2 

20* --- 33,31 C 

21 1,59a; 1,38b 41,93 CH2 

22 1,95a; 1,79b 37,83 CH2 

23 1,65a; 1,31b 20,61 CH2 

24* 1,73 44,31 CH 

25* 2,16 38,38 CH 

26 1,51a; 1,33b 35,53 CH2 

27 --- 34,69 C 

28 0,84 26,49 CH3 

29 0,97 20,89 CH3 

30 0,99 30,63 CH3 

31 13,12 --- OH 

32 13,48 --- OH 

Fonte: autor do trabalho 
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 Finalmente, a última técnica empregada para conclusão da elucidação 

estrutural do análogo (7), foi a HRMS (ESI-QTOF). O valor calculado para o análogo 

(7) foi (C30H34O5) [M
-]: 474,2406 e o valor encontrado foi 474,2342 ± 3, confirmando 

a estrutura proposta (Anexo 3-MS2). 

 Neste ponto, é importante salientar que o mesmo processo de racionalização 

foi aplicado para a caracterização estrutural dos compostos (5), (6) e (8). Os 

espectros de RMN e HRMS destes análogos, assim como as planilhas de 

deslocamentos químicos encontram-se nos Anexos (Anexo 2-EP9 a EP20; Anexo 3-

MS3 a MS5; Anexo 4-PN1 a PN3). 

 

3.5 Determinação da estereoquímica absoluta dos análogos sintéticos 

3.5.1 Método comparativo de deslocamentos químicos em 13C RMN 

 

 Após a conclusão da etapa de elucidação estrutural, foi realizada a 

determinação da estereoquímica absoluta para os análogos sintetizados. Como 

mencionado anteriormente, esses compostos foram planejados com base no 

produto natural psdial A (Figura 3) e possuem estruturas relativamente complexas 

com cinco centros estereogênicos, sendo dois desses centros provenientes do 

sesquiterpeno  β-cariofileno.  

 A primeira estratégia para determinação da estereoquímica desses análogos 

foi averiguar se algum dos compostos sintetizados poderia possuir estrutura idêntica 

a um produto natural já conhecido e isolado de Psidium guajava.  

 Segundo dados da literatura, existem dois compostos naturais com o padrão 

estrutural dos análogos (4-6), sendo um deles o próprio psidial A, molécula modelo 

deste estudo, e o outro o composto guajadial; já para os análogos (7-8) existe 

somente um produto natural com esse padrão estrutural, chamado psiguadial B 

(Figura 17) (23-25). 

 A verificação foi realizada com base na comparação entre os dados espectrais 

de 13C RMN obtidos experimentalmente para os compostos sintetizados e os dados 

relatados na literatura para os produtos naturais isolados. É importante salientar que 

todos os espectros, tanto para os compostos sintéticos, quanto para os relatados na 

literatura, foram adquiridos em clorofórmio deuterado (CDCl3). 
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Figura 17 - Estrutura dos meroterpenos naturais isolados de Psidium guajava. 

 Fonte: autor do trabalho 

 

 A partir da análise e interpretação dos dados foi possível verificar que o 

análogo (6), não possui estereoquímica idêntica a nenhum dos produtos naturais, 

pois para diversos núcleos existem variações de deslocamentos químicos muito 

grandes, da ordem de 2-15 ppm (Gráfico 1), com isso outra abordagem foi 

necessária para determinação da esteroquímica absoluta deste análogo inédito. 

 

 

Gráfico 1 - Comparação dos deslocamentos químicos de 13C RMN entre o análogo (6) e os 

produtos naturais psidial A e guajadial. 

Fonte: autor do trabalho 
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 Em contrapartida, a análise dos sinais do análogo (5) indicou alta similaridade 

com os sinais do produto natural guajadial, havendo variações de deslocamentos 

químico muito pequenas, da ordem de 0,2 ppm no máximo, evidenciando homologia 

entre as estereoquímicas absolutas destes dois compostos (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 - Comparação dos deslocamentos químicos de 13C RMN entre o análogo (5) e o 

produto natural guajadial. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Os sinais dos análogos (7-8) por sua vez, foram comparados aos do produto 

natural psiguadial B, e foi possível observar que o análogo (7) possui variações de 

deslocamentos químicos muito grande, da ordem de 2-9 ppm em relação a vários 

núcleos, apresentando diferente estereoquímica absoluta em relação ao produto 

natural.  

 O análogo (8), mostrou alta similaridade dos sinais, com variações da ordem 

de 0,2 ppm no máximo, indicando igualdade de estereoquímica absoluta em relação 

ao composto psiguadial B (Gráficos 3a,b)   
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Gráfico 3 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN-13C entre: a) o análogo (7) e 

o produto natural psiguadial B; b) o análogo (8) e o produto natural psiguadial B. Inset: 

gráfico ampliado 20 vezes. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Finalmente a análise dos sinais em relação ao análogo (4), revelou grande 

similaridade ao produto natural psidial A, indicando igualdade de estereoquímica 

absoluta entre esses compostos, os valores de deslocamentos químicos variaram da 

ordem de 0,1 ppm, com exceção para um único núcleo (C8) com variação de 2,45 

ppm (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Comparação dos deslocamentos químicos de 13C RMN entre o análogo (4) e o 

produto natural psidial A. 

Fonte: autor do trabalho 
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 Inicialmente este dado pode tornar duvidosa a atribuição da estereoquímica 

absoluta para o análogo (4) por comparação, porém em 2010 Lawrence e 

colaboradores (26) realizaram a síntese dos produtos naturais psidial A e guajadial e 

após a comparação dos dados espectrais de 13C RMN dos compostos sintetizados 

por esse grupo com os dados dos produtos naturais isolados, foi observado o 

mesmo padrão comparado aos dados dos análogos (4) e (5) do presente estudo 

(Gráficos 5 a, b). 

 Segundo os dados, tanto o análogo (4), quanto o composto psidial A 

(sintético) de Lawrence apresentaram variações de deslocamentos químicos 

grandes, somente para o núcleo (C8) indicando ser uma propriedade especifica 

deste composto (Gráfico 5a). 

  Em concomitante, os dados de variação de deslocamento químico para o 

análogo (5), assim como para o composto guajadial (sintético) de Lawrence, 

possuíram variações médias em torno de 0,2 ppm, sendo este padrão observado 

para ambos (Gráfico 5b).   

  

 

Gráfico 5 - Comparação dos deslocamentos químicos de 13C RMN entre: a) o análogo (4) e 

o produto natural psidial A (Azul) e comparação entre o produto natural psidial A e o 

composto sintetizado por Lawrence (Vermelho); b) o análogo (5) e o produto natural 

guajadial (Azul) e comparação entre o produto natural guajadial e o composto sintetizado 

por Lawrence (Vermelho). 

 Fonte: autor do trabalho 
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 Uma hipótese para que esta propriedade que é observada no composto 

psidial A (análogo (4)), não seja observada no composto guajadial (análogo (5)) é o 

fato de esses compostos serem epímeros em C7, sendo este o centro vicinal ao 

centro C8 que apresenta grandes variações de deslocamento químico (Figura 18). 

 

 

Figura 18 - Compostos naturais epímeros psidial A e guajadial. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Talvez devido a esta diferença configuracional em C7 (S) que contêm o 

substituinte fenila, o composto psidial A deve possuir estruturas conformacionais 

distintas que promovam efeito anisotrópico em C8, mais ou menos pronunciado 

dependendo do confôrmero. Já para o composto guajadial, este efeito não é 

observado, pois a configuração em C7 (R) não fornece nenhum confôrmero que 

gere efeito anisotrópico no centro C8 e desta forma não há grandes variações nos 

deslocamentos químicos, o que justificaria os dados observados.  

 Neste ponto do presente estudo, foi possível determinar que o análogo (4), o 

análogo (5) e o análogo (8) possuem estereoquímica absolutas idênticas aos 

compostos naturais psidial A, guajadial e psiguadial B, respectivamente. A próxima 

etapa foi à determinação da estereoquímica absoluta para os análogos (6) e (7). 

Entretanto, não sendo efetivo o método comparativo, optou-se por usar as técnicas 

de Dicroísmo Circular Eletrônico (DCE) e Vibracional (DCV).  

 

 

 

 

epímeros 
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3.5.2 Determinação por Dicroísmo Circular Eletrônico (DCE) e Vibracional 

(DCV)  

 

 O fenômeno de dicroísmo circular eletrônico consiste na interação diferencial 

de uma molécula quiral, não racêmica, com radiação eletromagnética circularmente 

polarizada para a esquerda e direita. Esse fenômeno é intrinsecamente relacionado 

com a quiralidade, uma vez que os feixes de luz são imagens especulares uns dos 

outros e a interação de tal radiação com um composto quiral representa uma 

manifestação da discriminação diastereoisomérica.  

 Diante da aplicabilidade da técnica de DCE, em 1970, alguns cientistas 

observaram que havia a possibilidade de medir DC originados de transições 

vibracionais na região do infravermelho (IV) no espectro eletromagnético, e essa 

técnica ficou conhecida como dicroísmo circular vibracional (DCV).   O DCV é 

definido como a absorção diferencial, por parte de uma molécula quiral, de radiação 

IV circularmente polarizada para esquerda e direita e é a extensão do DCE para as 

regiões do IV e IV próximo no espectro eletromagnético. 

 O DCV combina a estereosensibilidade inerente a todas as formas de 

atividade óptica, onde moléculas que são imagens especulares apresentam 

espectros com mesma intensidade, porém com sinais opostos, com a riqueza de 

informação estrutural específica da espectroscopia no IV, com destaque à região 

conhecida como “fingerprint” (1300-900 cm-1). 

 Distintamente do DCE, não existe a necessidade da presença de cromóforos 

já que toda transição vibracional representa um “cromóforo” no IV e, praticamente, 

todas as moléculas apresentam diversas transições vibracionais nessa região. A 

determinação da configuração absoluta de compostos orgânicos utilizando DCV 

inclui inicialmente o cálculo dos espectros, tanto no IV quanto de DCV, de um dos 

isômeros possíveis, arbitrariamente escolhido, por métodos ab initio ou da teoria do 

funcional de densidade (TFD), sendo que essa última rendeu o prêmio Nobel em 

Química aos pesquisadores Walter Kohn e John Pople, em 1998.  

 Após os cálculos, os espectros experimentais obtidos na região de IV médio 

(1800-900 cm-1) para DCV e os espectros de DCE são comparados com os 

espectros preditos e, caso as bandas majoritárias presentes estejam de acordo com 

as calculadas, em relação à magnitude e sinal, a configuração absoluta escolhida 

para os cálculos corresponde àquela da amostra desconhecida. Se, no entanto, uma 
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mesma magnitude com sinais opostos for encontrada, a configuração absoluta é 

oposta àquela calculada (27). 

 Sendo assim, para a determinação da estereoquímica absoluta dos análogos, 

inicialmente foi realizado o cálculo de otimização conformacional sendo que todos os 

confôrmeros com  energia entre 6 kcal mol-1 em relação ao de menor energia 

foram  selecionados e reotimizados para cada análogo .  

 A comparação das energias livres de Gibbs em 298K  resultou em um único 

confôrmero com energia relativa entre 0-3 kcal mol-1 para cada análogo e os 

espectros de DCE e DCV foram obtidos utilizando o software Gaussian 09. Por fim, 

foram adquiridos os espectros de DCV e DCE/UV e os dados foram analisados.  

 Neste ponto vale salientar que todos os cálculos assim como as aquisições 

espectrais de DCV e DCE foram realizados em parceria com o Dr. João Marcos 

Batista Junior, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

  

 

Figura 19 - Determinação da estereoquímica absoluta do análogo (6) por DCE: (Linha 

preta = Análogo 5); (Linha vermelha = Análogo 6); (Linha Azul = calculado para 5). 

Fonte: BATISTA, J. M.  

 

 Após a análise dos dados, foi possível constatar que o análogo (6) possui uma 

relação pseudoenantiomérica com o análogo (5) (guajadial), pois os três centros 
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estereogênicos gerados na reação de síntese possuem estereoquímica inversa, 

preservando somente os centros fixos provenientes da porção terpênica (Figura 19). 

 Na Figura 19, é possível observar que o espectro de DCE adquirido para o 

composto (5) (Preto) está em total acordo com o calculado (Azul) para o mesmo, 

sendo este mais um dado que confirma a esteroquímica absoluta deste composto, 

entretanto, o dado mais interessante desta análise foi o espectro adquirido para o 

análogo (6) (Vermelho). Este espectro está com suas bandas totalmente espelhadas 

em relação ao do análogo (5) (Preto), sendo essas bandas provenientes dos 

grupamentos cromóforos (próximos aos centros estereogênicos), com isso, esta 

característica confirma uma relação inversa nos centros de assimetria, indicando 

que o análogo (6) é um diasterioisômero do análogo (5) (Figura 20). 

 A determinação da estereoquímica absoluta para o análogo (7) está em fase 

de execução, pois os dados iniciais foram inconclusivos, devido ao maior grau de 

complexidade de sua estrutura.  Novos cálculos de otimização conformacional estão 

sendo realizados, assim como novos experimentos de DCE e DCV mantendo 

sempre como parâmetro o análogo (8) (psiguadial B) cuja estereoquímica absoluta 

já está definida.   

 

Figura 20 - Análogo (5) e análogo (6) diastereoisômeros determinado por DCE. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Estando completa a síntese dos análogos sintéticos do produto natural psidial 

A, e os composto com suas estruturas e estereoquímicas devidamente 

caracterizadas, a próxima etapa foi à síntese de novos análogos, levando em conta 

avaliar os critérios estruturais preestabelecidos por Bharate e colaboradores (9), 

objetivando compreender a influência dos substituintes na posição 3 do anel 

diastereoisômero 



60 
 

cromânico na porção pirânica dos compostos, frente ao potencial  leishmanicída 

desses análogos (Figura 21).  

 

Figura 21 - Planejamento estrutural dos novos análogos sintéticos de meroterpenos. 

Fonte: autor do trabalho 

 

3.6 Síntese dos novos análogos de meroterpenos  

 

 Para a síntese dos novos análogos, inicialmente optou-se pela mesma 

metodologia empregada na preparação dos análogos (4-8) (Esquema 1). A rota teve 

início com a preparação do derivado de meroterpeno (14). Para isso o intermediário 

(3) foi submetido a uma reação “one pot” na presença de isobutiraldeído e do 

sesquiterpeno β-cariofileno em meio de AcOH/NaOAc a 80°C por 48 horas 

(Esquema 6). 

 

Esquema 6 - Preparação do análogo estrutural de meroterpeno (14). 

 Fonte: autor do trabalho 

 

 Nesta etapa, inicialmente ocorre a formação do hetero-dieno (14a) in situ 

(Esquema 6), via acoplamento de Knoevenagel entre o intermediário (3) e o 

isobutiraldeído. Uma vez formado o hetero-dieno (14a) no meio reacional, a 

aproxima etapa ocorre via reação de cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-Alder 

com o composto β-cariofileno, levando a formação do análogo estrutural de 

meroterpeno (14). 
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 Finalizada a etapa de síntese, o produto final bruto foi analisado 

qualitativamente por cromatografia em camada delgada (CCD) e purificado por 

cromatografia flash em coluna, sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt 

(98:02) fornecendo como produto puro o análogo de meroterpeno (14). 

 Devido a estrutura relativamente complexa com cinco centros estereogênicos, 

o que possibilitaria a obtenção de 8 diastereoisômeros, o análogo (14) foi analisado 

por CLAE-DAD, utilizando como fase estacionária coluna analítica C18 Luna 

Phenomenex e fase móvel acetonitrila:água (92:08), concentração 1,0 mg mL-1, (275 

nm).  

 Após a análise, foi constatada a presença de um único produto majoritário no 

tempo de retenção de 27,55 min. (Anexo 1-CM2). Na sequência o composto foi 

isolado utilizando-se as mesmas condições cromatográficas, porém em escala 

preparativa (concentração 10,0 mg mL-1). Uma vez concluídos a síntese, purificação 

e isolamento do análogo (14), a próxima etapa foi à identificação e caracterização 

estrutural.  

 A caracterização teve início a partir da analise dos espectros de Ressonância 

Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H RMN) do análogo (14) tendo como parâmetro 

de comparação o espectro obtido para o análogo (4) (psidial A). (Figura 22).  

 Com base nos dados obtidos, foi possível verificar que o perfil espectral obtido 

para o análogo (14) foi o mesmo encontrado para o análogo (4), porém com 

pequenas diferenças. O espectro do análogo (4) apresenta sinais na região entre 

7,0-7,5 ppm característicos de hidrogênios ligados a anéis aromáticos, o que está de 

total acordo com sua estrutura, uma vez que esse composto possui um grupo fenil 

em C7 (Anexo 2-EP21).  

 Em contrapartida, no espectro do análogo (14) não são observados sinais 

nessa região, indicando ausência do grupamento fenil na posição C7, o que já era 

esperado, pois para este análogo deve existir um grupamento i-propil no núcleo C7 

como planejado na etapa de síntese.  

 Este dado confirma a ausência do grupo fenil em C7 para o análogo (14), 

porém não comprova a presença do radical i-propil. Entretanto, ao analisar a região 

entre 0,5 e 1,5 ppm foi possível observar no espectro do análogo (4) a presença de 

três simpletos característico de grupamento metila, o que está de total acordo com a 

estrutura deste composto. Já no espectro para o análogo (14), além dos três 

simpletos são observados mais dois dupletos (1,15 e 0,61 ppm) referentes aos 
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grupos metila do radical i-propil  ligado ao núcleo em C7. A multiplicidade destes 

sinais é justificada devido ao acoplamento com o hidrogénio em C12 (Figura 22). 

 

Figura 22 - Comparação dos espectros de 1H RMN entre o análogo (4) e o análogo (14). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Dados relevantes para a determinação estrutural do análogo (14) foram 

obtidos a partir da análise dos espectros de 13C RMN, DEPT 135 e HSQC. Nos 

espectros obtidos para o análogo (4), são observados onze sinais de carbonos 

metínicos (CH) sendo cinco pertencentes ao grupo fenil em C7.  

 Para o análogo (14), foi possível observar a presença de somente sete sinais 

de carbonos metínicos (CH), nenhum aromático, como esperado para este análogo 

(Anexo 2-EP22, EP23 e EP24). Outro dado notável foi observado a partir da análise 

dos espectros de TOCSY-1D do análogo (14). Quando comparados com o 1H RMN, 

os resultados do experimento de TOCSY-1D revelaram a presença de três sistema 

na estrutura. O sistema 1 (C19-C23) descreve a parte que contem os dois centros 

estereogênicos definidos da porção terpênica do análogo (14).  
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 Já o sistema 2 (C7-C16), revela conectividade com os núcleos C7 e C8, 

centros estereogênicos formados na etapa de síntese deste análogo. Finalmente o 

sistema 3, deixa nítida a presença do substituinte i-propil  em C7, pois o mesmo é 

formado por dois núcleos metílicos ligados a um núcleo metínico, sendo assim, a 

observação deste sistema concomitante com todos os dados discutidos até o 

momento, praticamente confirmam a estrutura proposta para o análogo (14) (Anexo 

4-PN4).  

 Finalmente, a ultima técnica empregada para concluir a elucidação estrutural 

do análogo (14), foi a HRMS. Esta análise foi realizada em modo negativo utilizando 

Espectrômetro de Alta resolução Bruker Maxis Impact® com configuração ESI-QTOF. 

O valor calculado para o análogo (14) foi (C27H36O5) [M-]: 440,2503 e o valor 

encontrado foi 440,2498 ± 1, confirmando a estrutura proposta (Anexo 3-MS6). 

 Concluída a etapa de elucidação estrutural, o próximo passo foi à 

determinação da esteroquímica absoluta para o análogo (14). Para isso, empregou-

se a técnica de DCV, mantendo-se a mesma racionalização utilizada para 

determinação da esteroquímica absoluta do análogo (6) (Figura 23).   

 

Figura 23 - Determinação da estereoquímica absoluta do análogo (14) por DCV: (Linha 

vermelha = Observado para 14); (Linha Azul = calculado para 14). 

Fonte: BATISTA, J. M. 
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 Na Figura 23, é possível observar que o espectro de DCV adquirido para o 

composto (14) (Vermelho) está em total acordo com o calculado para o mesmo 

(Azul) em relação ao diastereoisômero com configuração (RSR) em C7, C8 e C9, 

respectivamente, confirmando a esteroquímica absoluta deste composto. 

 Mantendo em vista o objetivo de compreender a influência dos substituintes 

na posição 3 do anel cromânico na porção pirânica dos compostos, frente ao 

potencial  leishmanicída (Figura 21), o próximo passo foi a síntese do análogo (15) 

de meroterpenos (Esquema 7).  

Esquema 7 - Preparação do análogo estrutural de meroterpeno (15). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Para isso, inicialmente foi realizada a reação de alquilaçãoiii do intermediário 

(3) na presença de iodeto de metila (CH3I) em meio básico de KOH, utilizando-se 

como solvente metanol, onde após duas horas de reação o intermediário (16) foi 

obtido com 61% de rendimento (12). A próxima etapa da rota de síntese foi à reação 

de acoplamento entre o sesquiterpeno β-cariofileno e o intermediário (16) na 

presença de 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona (DDQ) em meio de 

nitrometano á 80°C por 24h.   

 Após o tempo reacional, o produto bruto foi purificado por cromatografia flash, 

sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt (98:02) fornecendo o análogo (15) 

em 7% de rendimento. Diferentemente dos outros compostos sintetizados até o 

momento, o análogo (15) não possui um centro estereogênico em C7, o que torna 

sua estrutura um pouco menos complexa (Esquema 7).  

 Porém, ainda seriam possíveis de ser obtidos 4 diastereoisômeros, sendo 

assim, o composto obtido foi analisado por CLAE-DAD, utilizando como fase 

                                                
 
iii

 Mecanismo vide anexo 5. 
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estacionária coluna analítica C18 Luna Phenomenex e fase móvel acetonitrila:água 

(98:02), concentração 1,0 mg mL-1, (275 nm).  

 Após a análise, foi constatada a presença de dois produtos nos tempos de 

retenção de 39,18 min. (17) e 40,34 min. (18) (Anexo 1-CM3). Na sequência os 

compostos foram isolados utilizando-se as mesmas condições cromatográficas, 

porém em escala preparativa (concentração 10,0 mg mL-1). Uma vez concluídos a 

síntese, purificação e isolamento destes análogos, a próxima etapa foi à 

identificação e caracterização estrutural.   

 A etapa de caracterização destes compostos teve início a partir da analise dos 

espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H RMN) tendo como 

parâmetro de comparação o espectro obtido para os análogos (4) (psidial A) e (14). 

(Figura 24).  

 Com base nos dados obtidos, foi possível observar que o perfil espectral 

obtido para os análogos (17) e (18) foi o mesmo encontrado para os análogos (4) e 

(14), porém com pequenas diferenças. O espectro do análogo (4) apresenta sinais 

na região entre 7,0-7,5 ppm característicos de hidrogênios ligados a anéis 

aromáticos, o que está de total acordo com sua estrutura, uma vez que esse 

composto possui um grupo fenil em C7 (Anexo 2-EP21). Contudo, no espectro dos 

análogos (17) e (18) não são observados sinais nessa região, indicando ausência do 

grupamento fenil na posição C7, o que já era esperado, pois para estes análogos 

não deve existir substituintes no núcleo C7 como planejado na etapa de síntese.  

 Entretanto, ao analisar a região entre 0,5 e 1,5 ppm foi possível observar no 

espectro dos análogos (17) e (18), assim como no análogo (4), a presença de três 

simpletos característico de radicais metila, o que está de total acordo com a 

estrutura destes compostos. No espectro para o análogo (14), além dos três 

simpletos são observados mais dois dupletos (1,15 e 0,61 ppm) referentes aos 

grupos metila do radicali-propil  ligado ao núcleo em C7.  A multiplicidade destes 

sinais é justifica devido ao acoplamento com o hidrogénio em C12 (Figura 24) 

(Esquema 7). 
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Figura 24 - Comparação dos espectros de 1H RMN entre os análogos (17-18) e os 

análogos (4) e (14). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Outros dados relevantes para a determinação estrutural dos análogos (17) e 

(18) foram obtidos a partir da análise dos espectros de 13C RMN, DEPT 135 e 

HSQC. Para o análogo (4), são observados onze sinais de carbonos metínicos (CH) 

sendo cinco pertencentes ao grupo fenil em C7 e mais seis sinais de carbonos 

metilênicos (CH2), sendo um olefínico. Para o análogo (14), foi possível observar a 
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presença de sete sinais de carbonos metínicos (CH), nenhum aromático, seis sinais 

de carbonos metilênicos (CH2), um olefínico e mais cinco sinais de grupos metílicos 

(CH3).  

 Em contrapartida, para os análogos (17) e (18), foram observados cinco sinais 

de carbonos metínicos (CH), sendo nenhum aromático, sete sinais de carbonos 

metilênicos (CH2), sendo um deles o núcleo em C7, como já esperado para estes 

análogos, e mais três sinais de grupos metílicos (CH3) (Anexo 2-EP25-EP32). 

 Observações importantes foram obtidas a partir da análise dos espectros de 

TOCSY-1D dos análogos (17) e (18). Os resultados do experimento de TOCSY-1D  

revelaram a presença de dois sistema idênticos na estrutura de cada análogo, 

quando comparados com o 1H RMN. O sistema 1 (C16-C20) descreve a parte que 

contem os dois centros estereogênicos definidos da porção terpênica dos análogos. 

O sistema 2 (C7-C13) revela conectividade com o núcleo metilênico C7 e o centro 

estereogênico C8 formado na etapa de síntese destes análogos (Anexo 4-PN5 e 

PN6).  

 Finalmente, a última técnica empregada para conclusão da elucidação 

estrutural dos análogos (17) e (18), foi a HRMS. Esta análise foi realizada em modo 

negativo utilizando Espectrômetro de Alta resolução Bruker Maxis Impact® com 

configuração ESI-QTOF. O valor calculado para os análogos (17) e (18) foi 

(C24H30O5) [M
-]: 398,2043 e os valores encontrados foram 398,2029 ± 2 e 398,2031 

± 2, respectivamente, confirmando a estruturas propostas (Anexo 3-MS7 e MS8). 

 Uma vez concluída a etapa de elucidação estrutural, o próximo passo foi à 

determinação das esteroquímicas para os análogos (17) e (18). Devido a menor 

complexidade destes análogos, inicialmente foi realizado um experimento de 

Nuclear Overhauser Enhancement Spectroscopy (NOESY-1D). Esta técnica permite 

obter informações a respeito da vizinhança química espacial (raio de 

aproximadamente 4,0 Å) em relação a um determinado grupo, permitindo averiguar 

a estereoquímica relativa dos centros em C8 e C9 destes análogos. 

 Desta forma, neste experimento foi realizada em ambos os análogos a 

irradiação no sinal referente à metila (C22) em 1,21 ppm para o análogo (17) e 1,15 

ppm no análogo (18) ligada ao núcleo C9, para verificar se seria observada correção 

com o hidrogênio ligado ao núcleo C8 (2,06 ppm). Em ambos os casos não foram 

observados sinais nos espectros de NOESY-1D, indicando uma estereoquímica 
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relativa (anti) entre esses grupos para os dois análogos (Figura 25) (Anexo 4-PN5 e 

PN6).  

 Uma vez estabelecidas as estereoquímicas relativas, o próximo passo foi à 

determinação das estereoquímicas absolutas. Para isso, empregou-se a técnica de 

DCV, mantendo-se a mesma racionalização utilizada para determinação das 

esteroquímicas absolutas dos análogos (6) e (14) (Figura 26).   

 Na Figura 26, é possível observar que o espectro de DCV adquirido para o 

composto (17) (Vermelho) está em total acordo com o calculado para o mesmo 

(Azul) em relação ao diastereoisômero com configuração (RS) em C9 e C8, 

respectivamente, confirmando a esteroquímica absoluta deste análogo. 

 Uma vez determinado (por RMN) que tanto o análogo (17) como o (18) 

possuem estereoquímica relativa (anti) em relação aos centros em C8 e C9, e 

determinado por DCV que a estereoquímica absoluta para o análogo (17) é (RS) 

para C9 e C8, respectivamente, a única possibilidade de estereoquímica absoluta 

para o análogo (18) é (SR) para C9 e C8, confirmando desta forma tanto as 

estruturas como as configurações para estes dois análogos sintéticos. 

 

Figura 25 - Comparação dos espectros de 1H RMN com os espectros de NOESY-1D para 

os núcleos C22 dos análogos (17) e (18). 

Fonte: autor do trabalho 
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Figura 26 - Determinação da estereoquímica absoluta do análogo (17) por DCV): (Linha 

vermelha = Observado para 17); (Linha Azul = calculado para 17). 

Fonte: BATISTA, J. M. 

 

 Até este ponto do presente estudo, foram sintetizados oito compostos 

análogos de meroterpenos, sendo três deles os próprios produtos naturais, psidial A 

(4), guajadial (5) epsiguadial B (8).  

 Na rota de síntese proposta existem duas etapas reacionais determinantes, 

sendo estas a reação de acoplamento de Knoevenagel entre os intermediários 

aromáticos e os respectivos aldeídos na formação dos análogos (4-8) e (14), e a 

reação de cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-Alder com o composto β-cariofileno 

na síntese de todos os análogos.  

 Os análogos foram obtidos com sucesso, porém os rendimentos variaram 

entre 7-28%, o que era de se esperar, devido aos diversos fatores envolvidos 

principalmente quando reações pericíclicas são utilizadas. Como tais reações 

possuem dependência direta da temperatura, uma nova fonte de energia foi utilizada 

na tentativa de melhorar os rendimentos, sendo esta fonte a irradiação de micro-

ondas (MW). 

 Sendo assim, as reações foram repetidas para todos os análogos, e todas as 

condições reacionais foram mantidas idênticas aos experimentos anteriores, exceto 
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a fonte de energia, sendo utilizado o reator de micro-ondas CEM® (600 W). Após a 

realização dos experimentos todos os produtos brutos foram purificados por 

cromatografia flash. Os produtos puros foram analisados por CLAE-DAD, utilizando 

como fase estacionária coluna analítica C18 Luna Phenomenex, concentração 1,0 

mg mL-1, (275 nm) e isolados utilizando-se as mesmas condições cromatográficas, 

porém em escala preparativa (concentração 10,0 mg mL-1)  

 Uma vez concluídos a síntese, purificação e isolamento, os análogos obtidos 

foram caracterizados por RMN-1D e 2D, assim como HRMS. (Tabela 6).  

 

Tabela 6 Comparação entre os métodos de síntese dos análogos: (Δ) X (MW) 

Análogo(s) 4 : 5 : 6 : 7 : 8 14 17 : 18 

Fonte de Energia Δ MWa Δ MWa Δ MWa 

T (°C) 80 80 80 80 80 80 

Tempo (h) 70 0,5 48 0,5 24 0,5 

Rendimento (%) 28 3,0 7,0 5,0 7,0 

Seletividade 3 : 5 : 2 : 5 : 1  6 : 2 : 2 : 0 : 0 100 9 : 1 

Anexo 1 CM1 CM4 CM2 CM5 CM3 CM6 

a = Reator de Micro-ondas CEM
®
 (600 W).  

Fonte: autor do trabalho 

 

 Realizados os experimentos, com base nos resultados obtidos (Tabela 6) foi 

possível observar dados muito interessantes. Para os análogos (14), (17) e (18) em 

ambas as fontes de energia, não houve variação na seletividade, porém para o 

análogo (14) o rendimento teve uma queda de 2,0 % quando MW foi utilizado como 

fonte de energia. A vantagem foi o tempo reacional, mudando de aquecimento 

convencional por 24 e 48 horas para os análogos (17-18) e (14), respectivamente, 

para 30 min. de irradiação em MW.   

 Em relação aos análogos de (4-8) houve vantagem em relação ao tempo 

reacional, passando de 70h sob aquecimento convencional, para 30 min. quando 

MW foi utilizado. Entretanto, em termos de rendimentos a utilização de MW 

contribuiu de forma negativa, indo de 28% sob aquecimento convencional para 3,0% 

usando MW, ocorrendo uma grande perda na eficiência da síntese.  

 Em termos de seletividade, quando aquecimento convencional foi utilizado 

cinco análogos foram obtidos, tendo como majoritários o análogo (5) (guajadial) e o 
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análogo (7), que possui o esqueleto químico rearranjado do composto β-cariofileno. 

Quando utilizado MW como fonte de energia, foram obtidos somente três análogos 

(4-6), tendo agora como majoritário o análogo (4) (psidial A). Não obstante, não foi 

observada a formação dos análogos (7-8) rearranjados do composto β-cariofileno, 

deixando clara a mudança de seletividade perante as fontes de energia.    

 Com a conclusão dos experimentos, ficou claro que a fonte de energia é de 

extrema importância, tanto em termos de rendimento como de seletividade. Uma vez 

obtidos os melhores resultados utilizando-se fonte de aquecimento convencional, 

este método foi adotado como padrão para a síntese dos demais análogos de 

meroterpenos do presente objeto de estudo. 

 Concluída a obtenção dos análogos (4-6), (14) e (17-18) que possuem grupos 

os fenil, i-propil e metileno (CH2), respectivamente, na posição C7, o próximo passo 

foi à síntese dos análogos de meroterpenos variando os substituintes na porção 

aromática (H, formil e isovaleril), derivada do composto floroglucinol, a fim de avaliar 

a influência destes grupos frente ao potencial leishmanicída (Figura 21).  

 A síntese desses análogos teve início com a pretensão de preparar o derivado 

de meroterpeno (19). Para isso o composto comercial floroglucinol foi submetido a 

uma reação “one pot” na presença de benzaldeído e do sesquiterpeno β-cariofileno 

em meio de AcOH/NaOAc a 80°C por 70 horas. 

 Nesta etapa, inicialmente deveria ocorrer a formação do hetero-dieno (20) in 

situ (Esquema 8), via acoplamento de Knoevenagel entre o floroglucinol e o 

benzaldeído. Uma vez formado o hetero-dieno (20) no meio reacional, a aproxima 

etapa ocorreria via reação de cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-Alder com o 

composto β-cariofileno, levando a formação do análogo estrutural de meroterpeno 

(19) (Esquema 8). 

 

Esquema 8 - Preparação do análogo estrutural de meroterpeno (19). 

Fonte: autor do trabalho 
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 Ao término do tempo reacional, a reação foi monitorada por CDD sendo 

possível observar a formação de um spot com fator de retenção inferior ao composto 

β-cariofileno, e superior ao floroglucinol de partida e ao benzaldeído, indicando a 

provável formação de produto (Figura 27a). O produto bruto foi purificado por 

cromatografia em coluna, e infelizmente após a análise do espectro de 1H RMN não 

foi observado formação do análogo (19) esperado, e sim de um dímero do 

sesquiterpeno β-cariofileno (Figura 27b; Anexo 2-EP33). 

 Frente a estes resultados diversas variáveis podem ser discutidas, entretanto 

duas hipóteses são mais coerentes. Uma delas é a possibilidade de não formação 

do hetero-dieno (20) via acoplamento de Knoevenagel, e a outra seria não ter 

ocorrido à reação de cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-Alder, obtendo por 

consequência, em ambos os casos uma cicloadição [2+2] entre moléculas do β-

cariofileno levando a formação do dímero.  

 

 

Figura 27 - Padrão esperado e produto obtido no preparo do derivado de meroterpeno 

(19): a) padrão de cromatografia de camada delgada esperado para formação do análogo 

(19); b) estrutura do dímero de β-cariofileno formado. 

 Fonte: autor do trabalho 

 

 Dando continuidade na síntese dos análogos de meroterpenos, o próximo 

passo foi à preparação do intermediário (21). O preparo deste intermediário foi 

realizado a partir de uma reação de monoformilação do composto floroglucinol via 

reação de Vilsmeier-Haak. Para esta transformação, o material de partida foi reagido 

na presença de POCl3 em DMF utilizando-se Acetato de Etila como solvente, onde 

após 2 horas o intermediário (21) foi obtido como único produto com 71% de 

rendimento (Esquema 9).  
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Esquema 9 - Preparação do intermediário (21). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Uma vez com o intermediário (21) em mãos, a próxima etapa foi à preparação 

dos análogos de meroterpenos (22) e (23). Para isso o intermediário (21) foi 

submetido a uma reação “one pot” na presença de benzaldeído e do sesquiterpeno 

β-cariofileno em meio de AcOH/NaOAc a 80°C por 70 horas (Esquema 10). 

 

Esquema 10 - Preparo dos análogos estruturais de meroterpeno (22) e (23). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Após o término da reação o produto bruto foi purificado e analisado por 1H 

RMN. Infelizmente, mais uma vez não foi observado à formação dos análogos 

esperados e sim do dímero de sesquiterpeno β-cariofileno. Novamente, os mesmos 

questionamentos conceituais levantados nas hipóteses anteriores se aplicam frente 

a esses resultados, assim como no Esquema 8.   

 Frente a esses resultados, foi possível compreender que existem alguns 

critérios estruturais necessários nos derivados de floroglucinol para que a formação 

dos análogos de meroterpenos seja realizada com sucesso. Quando a reação foi 

feita a partir do intermediário (3) diformilado, os produtos foram obtidos, porém, 

quando o composto floroglucinol e o intermediário (21) monoformilado foram 

utilizados, não foi observado formação dos análogos esperados (Figura 28). Este 

dado revela uma relação direta entre a natureza e a quantidade de substituinte que 

devem estar presentes nos derivados de floroglucinol.   
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Figura 28 - Floroglucinol e seus derivados empregados na síntese dos análogos de 

meroterpenos. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 A próxima etapa do presente estudo foi à síntese dos análogos de 

meroterpenos que possuem como substituinte na porção aromática, o grupamento 

isovaleril.  

 Inicialmente foi realizada a preparação do intermediário (24) a partir do 

composto floroglucinol via reação de acilação Friedels-Craftsiv (28). Para esta 

transformação, o material de partida foi reagido na presença de AlCl3 em CH2Cl2, em 

seguida foi adicionado isovaleril-Cl e a suspensão foi mantida por 3 horas em 

agitação a temperatura ambiente. Após o tempo reacional, o produto bruto foi 

purificado e o intermediário (24) foi obtido com 54% de rendimento. 

 Na próxima etapa, o intermediário (24) foi sujeito a uma reação de 

monoformilação na presença de POCl3 em DMF utilizando-se Acetato de Etila como 

solvente, onde após 2 horas foi observado a formação do intermediário (25)  como 

único produto com 67% de rendimento (Esquema 11).  

 

 

Esquema 11 - Preparação dos intermediários (24) e (25). 

Fonte: autor do trabalho 

 

                                                
 
iv
 Mecanismo vide anexo 5. 
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 Dando seguimento, o intermediário (25) foi submetido a uma reação de 

alquilação na presença de iodeto de metila (CH3I) em meio básico de KOH, 

utilizando-se como solvente metanol, onde após duas horas de reação o 

intermediário (26) foi obtido com 53% de rendimento. Por fim, a próxima etapa da 

rota de síntese foi à reação de acoplamento entre o sesquiterpeno β-cariofileno e o 

intermediário (26) na presença de DDQ em meio de nitrometano á 80°C por 24h 

(Esquema12).  

 

 

Esquema 12 - Preparação dos análogos estruturais de meroterpeno (27) e (28). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Após o tempo reacional, o produto bruto foi purificado por cromatografia flash, 

sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt  (98:02) fornecendo uma mistura 

dos análogos (27) e (28) em 7% de rendimento. A mistura foi analisada por CLAE-

DAD, utilizando como fase estacionária coluna analítica C18 Luna Phenomenex e 

fase móvel acetonitrila:água (98:02), concentração 1,0 mg mL-1, (275 nm).  

 Após a análise, foi constatada a presença de dois produtos nos tempos de 

retenção de 41,18 min. (27) e 46,37 min. (28) em proporção de (2 : 3), 

respectivamente (Anexo 1-CM7). Na sequência os compostos foram separados 

utilizando-se as mesmas condições cromatográficas, porém em escala preparativa 

(concentração 10,0 mg mL-1). Uma vez concluídos a síntese, purificação e 

isolamento destes análogos, a próxima etapa foi à identificação e caracterização 

estrutural.   

 A etapa de caracterização teve início a partir da analise dos espectros de 

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H RMN) tendo como parâmetro de 

comparação os espectros obtidos para os análogos (17) e (18). (Figura 29).  

 Com base nos dados obtidos, foi possível observar que o perfil espectral 

encontrado para os análogos (27) e (28) aproximam-se muito do perfil obtido para o 
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análogo (17), e são bem diferente do análogo (18). Ao analisarmos os sinais na 

região entre 5,0-4,5 ppm característicos de hidrogênios olefínicos, nota-se um 

padrão nos sinais para os análogos (17), (27) e (28), enquanto que para o análogo 

(18) os sinais possuem um padrão distinto.  

 Outras características espectrais relevantes podem ser observadas 

analisando a região entre 1,5-3,5 ppm. A região destacada em azul (1,8-2,0 ppm) 

revela mais um padrão de sinais observado entre os análogos  (17), (27) e (28), já 

para o análogo (18), os mesmos sinais são observados na região entre 1,6-1,8 ppm 

(azul). 

 Outra região relevante que comprova a similaridade estrutural entre os 

análogos (17), (27) e (28), está destacada em laranja (2,4-2,5 ppm), onde é possível 

notar um sinal de segunda ordem com o mesmo padrão nos três análogos. Em 

contrapartida, para o análogo (18), os mesmos sinais são observados com 

deslocamentos distintos, sendo um em 2,45 ppm e o outro 2,61 ppm (laranja), 

ambos nesse caso de primeira ordem.  

 Com base na grande similaridade espectral, tanto em termos de 

deslocamento como de multiplicidade entre os análogos (17), (27) e (28), é possível 

afirmar que além de possuírem estruturas idênticas, tais compostos possuem 

provavelmente estereoquímicas absolutas iguais. 
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Figura 29 - Comparação dos espectros de 1H RMN entre os análogos (27-28) e os 

análogos (17) e (18). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Outros dados relevantes para a determinação estrutural dos análogos (27) e 

(28) foram obtidos a partir da análise dos espectros de 13C RMN, DEPT 135 e 

HSQC. Após a análise, foram observados cinco sinais de carbonos metínicos (CH), 

sendo um deles pertencente a um grupo formila, sete sinais de carbonos metilênicos 

(CH2) hibridos sp3 e um olefínico terminal (sp2).  

 Ademais, esses análogos possuem dez carbonos quaternários (C), sendo um 

deles olefínico e outro carbonílico característico de cetonas, além de cinco metilas 
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(CH3), três ligadas a carbonos quaternários (simpletos) e duas ligadas a carbonos 

metínicos (dupletos). Os dados obtidos estão em total concordância com a estrutura 

proposta na rota de síntese para esses análogos (Anexo 2-EP34-EP41).  

 A partir da análise dos espectros de TOCSY-1D dos análogos (27) e (28) 

foram observados outros dados interessantes. Os resultados dos experimentos de 

TOCSY-1D revelaram a presença de três sistema na estrutura de cada análogo, 

quando comparados com o 1H RMN.  

 O sistema 1 (C16-C20) descreve a parte que contem os dois centros 

estereogênicos definidos da porção terpênica dos análogos. O sistema 2 (C7-C13), 

revela conectividade com o núcleo metilênico C7 e o centro estereogênico C8 

formado na etapa de síntese destes análogos. Por fim, o sistema 3 mostra a 

presença do grupo isovaleril da cadeia lateral ligada a porção aromática da estrutura 

(C25-C28) (Anexo 4-PN7 e PN8). 

 Os dados obtidos pela técnica de RMN-1D e 2D confirmam a estrutura obtida 

para os análogos contendo a cadeia lateral com o grupo isovaleril, entretanto, não 

são conclusivos quanto a posição dessas cadeias. A partir da análise dos espectros 

obtidos pelos experimentos de TOCSY-1D, foi possível observar um sistema de 

sinais diferentes pertencente a cadeia lateral, para cada análogo (Figura 30).   

 

 

Figura 30 - Comparação dos espectros de TOCSY-1D dos sistemas das cadeias laterais 

entre os análogos (27) e (28). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Para determinar a posição da cadeia lateral em cada análogo, foi realizado o 

experimento de NOESY-1D, pois essa técnica nos permite obter informações a 

respeito da vizinhança química espacial (raio de aproximadamente 4,0 Å). Desta 

forma, em ambos foi verificada a vizinhança espacial da metila (C22). Conforme os 
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dados obtidos, foi possível observar correlações com os núcleos C7, C12 e C16, 

entretanto, somente no análogo (28) uma quarta correlação foi verificada, sendo 

esta com o núcleo metilênico C25 pertencente ao grupo isovaleril da cadeia lateral. 

Sendo assim, este dado confirma que para o análogo (27), a cadeia lateral encontra-

se ligada na posição C4 da porção aromática e para o análogo (28) a cadeia lateral 

está ligada na posição C2, próxima a metila C22 (Anexo 4-PN7 e PN8).   

 Finalmente, a última técnica empregada para conclusão da elucidação 

estrutural dos análogos (27) e (28), foi a HRMS. Esta análise foi realizada em modo 

negativo utilizando Espectrômetro de Alta resolução Bruker Maxis Impact® com 

configuração ESI-QTOF. O valor calculado para os análogos (27) e (28) foi 

(C28H38O5) [M
-]: 454,2654 e os valores encontrados foram 454,2638 ± 3 e 454,2637 

± 3 respectivamente, confirmando a estruturas propostas (Anexo 3-MS9 e MS10). 

 Uma vez concluída a etapa de elucidação estrutural, o próximo passo foi à 

confirmação da esteroquímica absoluta para os análogos (27) e (28). Para isso, 

empregou-se a técnica de DCV e IV, mantendo-se a mesma racionalização utilizada 

para determinação da esteroquímica absoluta dos análogos anteriores (Figura 31).   

 

Figura 31 - Comparação dos espectros de DCV e IV entre o análogo (17) e os análogos 

(27) e (28) para confirmação das estereoquímicas absolutas. 

Fonte: BATISTA, J. M. 

 

 Na Figura 31, é possível observar que os espectros de DCV e IV adquiridos 

para os compostos (27) e (28), estão de total acordo com os adquiridos para o 

composto (17) que possui configuração absoluta (RS) em relação a C9 e C8, 
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respectivamente. Sendo assim, estes dados juntos com os obtidos por RMN 

confirmam a configuração absoluta destes análogos.  

 Finalmente, a última etapa de síntese do presente estudo foi à preparação dos 

análogos de meroterpenos que possuem como substituintes na porção aromática, 

dois grupamentos isovaleril.  

 Inicialmente foi realizada a preparação do intermediário (29) a partir do 

composto floroglucinol via reação de acilação Friedels-Crafts. Para esta 

transformação, o material de partida foi reagido na presença de AlCl3 em CH2Cl2, em 

seguida foi adicionado isovaleril-Cl e a suspensão foi mantida por 6 horas em 

agitação a temperatura ambiente. Após o tempo reacional, o produto bruto foi 

purificado e o intermediário (29) foi obtido com 65% de rendimento (Esquema 13). 

 

 

Esquema 13 - Preparação do intermediário (29). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Prosseguindo, o intermediário (29) foi submetido a uma reação de alquilação 

na presença de iodeto de metila (CH3I) em meio básico de KOH, utilizando-se como 

solvente metanol, onde após duas horas de reação o intermediário (30) foi obtido 

com 57% de rendimento. Por fim, a próxima etapa da rota de síntese foi à reação de 

acoplamento entre o sesquiterpeno β-cariofileno e o intermediário (30) na presença 

de DDQ em meio de nitrometano á 80°C por 70h (Esquema14).  

 

Esquema 14 - Preparação do análogo estrutural de meroterpeno (30a). 

Fonte: autor do trabalho 
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 Após o tempo reacional, o produto bruto foi purificado por cromatografia flash, 

sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt (98:02) fornecendo o análogo  (30a) 

em 21% de rendimento. Devido a possibilidade de obtenção de diastereoisômeros, o 

produto puro foi analisado por CLAE-DAD, utilizando como fase estacionária coluna 

analítica C18 Luna Phenomenex e fase móvel acetonitrila:água (96:04), 

concentração 1,0 mg mL-1, (275 nm).  

 Após a análise, foi constatada a presença de dois produtos nos tempos de 

retenção de 21,97 min. (31) e 36,19 min. (32) em proporção de (7:5), 

respectivamente (Anexo 1-CM8). Na sequência os compostos foram isolados 

utilizando-se as mesmas condições cromatográficas, porém em escala preparativa 

(concentração 10,0 mg mL-1). Uma vez concluídos a síntese, purificação e 

isolamento destes análogos, a próxima etapa foi a identificação e caracterização 

estrutural.   

 A etapa de caracterização destes compostos teve início a partir da analise dos 

espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio tendo como parâmetro 

de comparação os espectros obtidos para os análogos (17), (18), (27) e (28).  

 Quando comparamos os espectros obtidos para os análogos (31) e (32) com 

os obtidos para os análogos (17) e (18), a primeira mudança observada é na região 

de 10,0 ppm, característica de aldeídos, indicando a ausência destes substituintes 

nos novos análogos. A segunda informação que podemos obter está na região entre 

4-5 ppm, característica de hidrogênios olefínicos, nesta região é possível notar dois 

padrões de sinais, e por consequência estruturais, sendo um deles entre os 

análogos (17) e (31), e o outro entre os análogos (18) e (32) (Figura 32).   

 Observando o espectro obtido para o análogo (31) em comparação com o 

análogo (17), encontramos na região entre 1,60-2,0 ppm a presença de quatro sinais 

com mesma multiplicidade em ambos, assim como os sinais entre 2,4-2,7 ppm, 

ambos com a mesma multiplicidade e mesmo deslocamento. Para o análogo (32), 

em comparação com o análogo (18), observamos sinais com mesma multiplicidade e 

deslocamento nas regiões entre 1,6-1,9 ppm e entre 2,4-2,6 ppm.  

 Outro dado relevante obtido a partir dos espectros de 1H RMN, foi à 

observação da presença de sinais referentes às cadeias laterais dos grupamentos 

isovaleril da porção aromática nos compostos. Os análogos (27) e (28) possuem 

como substituinte na porção aromática o grupo isovaleril nas posições C4 e C2, 
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respectivamente (Anexo 4-PN7 e PN8), e com isso padrões espectrais diferentes 

são observados para estes compostos. 

 

Figura 32 - Comparação dos espectros de 1H RMN entre os análogos (17) e (31) e entre os 

análogos (18) e (32).  

Fonte: autor do trabalho 

 

 

 

 

Figura 33 - Comparação dos espectros de 1H RMN entre os análogos (27) e (31) e entre os 

análogos (28) e (32) confirmando a presença dos grupos isovaleril.  

Fonte: autor do trabalho 
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 Quando esses compostos são comparados é possível observar nos espectros 

dos análogos (31) e (32) a presença dos dois padrões espectrais referentes aos 

grupos isovaleril observados nos análogos (27) e (28), confirmando a presença dos 

mencionados grupos (Figura 33). 

 Com base na grande similaridade espectral, tanto em termos de 

deslocamento como de multiplicidade entre os análogos (31) e (17) e os análogos 

(32) e (18), é possível afirmar que além de possuírem estruturas praticamente 

idênticas, tais compostos possuem provavelmente estereoquímicas absolutas iguais. 

 Outros dados relevantes para a determinação estrutural dos análogos (31) e 

(32) foram obtidos a partir da análise dos espectros de 13C RMN, DEPT 135 e 

HSQC. Após a análise dos espectros obtidos para ambos os análogos, foram 

observados cinco sinais de carbonos metínicos (CH), nenhum deles pertencente a 

grupos formila, oito sinais de carbonos metilênicos (CH2) hibridos sp3 e um olefínico 

terminal (sp2).  

 Ademais, esses análogos possuem onze carbonos quaternários (C), sendo 

um deles olefínico e dois carbonílicos característicos de cetonas, além de sete 

metilas (CH3), três ligadas a carbonos quaternários (simpletos) e quatro ligadas a 

carbonos metínicos (dupletos). Os dados obtidos estão em total concordância com a 

estrutura proposta na rota de síntese para esses análogos (Anexo 2-EP42-EP49) 

(Anexo 4-PN9 e PN10).  

 Finalmente, a última técnica empregada para concluir a elucidação estrutural 

dos análogos (31) e (32), foi a HRMS. Esta análise foi realizada em modo negativo 

utilizando espectrômetro de Alta resolução Bruker Maxis Impact® com configuração 

ESI-QTOF. O valor calculado para os análogos (31) e (32) foi (C32H46O5) [M-]: 

510,3285 e os valores encontrados foram 510,3269 ± 3 e 510,3269 ± 3, 

respectivamente, confirmando a estruturas propostas (Anexo 3-MS11 e MS12). 

 Uma vez concluída a etapa de elucidação estrutural, o próximo passo foi à 

confirmação da esteroquímica absoluta para os análogos (31) e (32). Para isso, 

empregou-se a técnica de DCV e IV, mantendo-se a mesma racionalização utilizada 

para determinação da esteroquímica absoluta dos análogos anteriores (Figura 34).   
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Figura 34 - Comparação dos espectros de DCV e IV entre o análogo (17) e os análogos 

(31) e (32) para confirmação das estereoquímicas absolutas. 

Fonte: BATISTA, J. M. 

 

 Na Figura 34, é possível observar que os espectros de IV adquiridos para os 

compostos (31) e (32), estão de total acordo como o adquirido para o composto (17), 

sendo as estruturas muito próximas. Em relação aos espectros de DCV, para o 

análogo (31) o espectro obtido apresenta total conformidade com o análogo (17), 

que possui configuração absoluta (RS) em relação a C9 e C8, respectivamente. 

Para o análogo (32) observa-se a inversão de diversas bandas, como por exemplo, 

em 1670 cm-1 e 1050 cm-1, entre outras, revelando uma relação 

pseudoenantiomérica entre estes compostos. Sendo assim, estes dados em 

concomitante com os adquiridos por RMN confirmam a configuração absoluta destes 

análogos.  

 Finalizando, a etapa de síntese do presente estudo foi concluída com a 

obtenção de 12 compostos, sendo 9 inéditos e 3 idênticos aos produtos naturais 

isolados de Psidium guajava (psidial A, guajadial e pisguadial B) (Figura 35).   
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Figura 35 - Análogos sintéticos obtidos no presente estudo. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Infelizmente a síntese do análogo (19) não formilado, e dos análogos (22) e 

(23) monoformilados (Figura 36) não foram possíveis, obtendo-se em ambos os 

casos um dímero do sesquiterpeno  β-cariofileno. 

 Como discutido anteriormente, existem alguns critérios estruturais necessários 

nos derivados de floroglucinol para que a formação dos análogos de meroterpenos 

seja realizada com sucesso, revelando uma relação direta entre a natureza e a 

quantidade de substituinte que devem estar presentes nos derivados de 

floroglucinol.   
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Figura 36 - Análogos sintéticos não obtidos na etapa de síntese. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Desta forma, a próxima etapa deste trabalho foi à realização de um estudo 

sobre o mecanismo de reação envolvido na etapa de cicloadição [4+2] do tipo 

Hetero-Diels-Alder para formação dos derivados de meroterpenos.   

 

3.7 Estudo do mecanismo da reação de cicloadição [4+2] tipo Hetero-Diels-

Alder  

 

 A fim de compreender se a reação de cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-

Alder é a etapa limitante para a não formação dos derivados de meroterpenos não 

formilado (19) e monoformilados (22) e (23), um estudo foi realizado para averiguar 

as barreiras de energias nas aproximações entre os intermediários heteros-dienos 

(2), (20) e (33) com o sesquiterpeno  β-cariofileno. 

 Este estudo foi realizado em colaboração com o Prof. Dr. Gustavo Troiano 

Feliciano do Departamento de Físico-Química, da Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (UNESP-Araraquara/SP). 

 Inicialmente foi realizada a otimização conformacional do sesquiterpeno  β-

cariofileno, levando ao seu confôrmero de mais baixa energia, assim como para 

cada hetero-dieno obtido via reação de acoplamento de Knoevenagel (Figura 37). 
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Figura 37 - Representação da otimização conformacional do sesquiterpeno  β-cariofileno e 

dos intermediários hetero-dienos na reação de cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-Alder. 

Fonte: FELICIANO, G. T.  

 

 Em seguida foi feito o cálculo para averiguar a barreira enérgica necessária 

para realizar a reação de cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-Alder desses 

intermediários com o respectivo terpeno (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Cálculo das barreiras energéticas necessárias para realização da reação de 

cicloadição [4+2] do tipo Hetero-Diels-Alder entre os hetero-dienos e o sesquiterpeno  β-

cariofileno. 

Fonte: FELICIANO, G. T. 

 



88 
 

 Os dados representados no gráfico 6 estão de pleno acordo com os 

resultados obtidos experimentalmente na tentativa falha de síntese dos análogos 

(19), (22) e (23). Segundo os cálculos, a barreira de energia na aproximação do 

hetero-dieno (2) (vermelho) com o composto β-cariofileno que levou a formação dos 

análogos (4-8) é de 16,72 kcal mol-1, enquanto que a barreira necessária para a 

reação com os hetero-dienos (20) (verde) e (33) (azul) são de 25,83 e 24,93 kcal 

mol-1, respectivamente. 

 Esses valores são maiores que o obtido para o hetero-dieno (2) (vermelho) na 

ordem de 8-9 kcal mol-1 e como a energia necessária para a reação com esses 

intermediários é alta, justifica a não obtenção dos análogos (19), (22) e (23) 

desejados, pois as condições reacionais empregadas não forneceram energia 

suficiente para que os regentes pudessem transpor esta barreira energética levando 

a formação destes produtos.   

   Uma vez finalizadas as etapas de síntese, purificação, caracterização e 

compreensão dos fatores relacionados a preparação dos análogos de meroterpenos, 

a etapa final do presente objeto de estudo, foi a avaliação da relação estrutura-

atividade dos compostos obtidos frente ao potencial leishmanicída.    

 

3.8 Estudo de relação estrutura-atividade frente ao potencial leishmanicida 

 

 A avaliação da atividade leishmanicída foi realizada em colaboração com a 

Drª. Carolina Borsoi Moraes do Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), no 

Centro de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).  

 Os ensaios biológicos para a atividade leishmanicída dos análogos sintéticos 

de meroterpenos foram realizados utilizando células humanas THP-1 infectadas com 

a forma promastigota de Leishmania infantum, sendo esta uma das principais formas 

causadoras da Leishmaniose visceral, forma mais agressiva para o ser humano. As 

células THP-1 foram adicionadas em placas de 384 poços, em meio completo 

contendo ácido fosfomolibídico (PMA) e incubadas pelo período de 48 horas. Em 

seguida, foi adicionada a forma promastigota com seis dias de L. infantum, e após 

24 horas de infecção foi adicionado o controle negativo (0,5% dimetilsulfóxido 

(DMSO)) e o controle positivo (10 µM de anfotericina B).  

 Antes da adição dos análogos nos poços, as amostras foram diluídas em série 

(fator de diluição = 2), a partir de 100 µM. Antes da leitura no microscópio de 
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Operetta, as células foram fixadas com 4% de paraformaldeído (PFA) e coradas com 

Draq 5. O sistema de imagem automatizado de alto conteúdo da Operetta foi usado 

para gerar imagens e o software Harmony foi otimizado para produzir parâmetros 

múltiplos de leitura: número de células do hospedeiro, relação de infecção e número 

de parasitas por célula infectada (Tabela 7).  

 Este ensaio, de maneira simplificada consiste em medir a concentração 

inibitória com efeito de 50% na redução de infecção (CE50) do protozoário nas 

células testadas. 

 

Tabela 7 Valores de CE50 (M) obtidos para os análogos sintéticos frente a células 

humanas infectadas com a forma promastigota de L. infantum. 

Análogo CE50 Seletividade 

4 --- --- 

5 --- --- 

6 --- --- 

7 --- --- 

8 --- --- 

14 98,37 0,99 

17 49,58 1,23 

18 --- --- 

27 64,46 1,51 

28 29,87 1,48 

31 45,02 Tóxico 

32 --- --- 

anfotericína B 1,68 --- 

Fonte: MORAES, C. B.  

 

 Dos doze análogos sintéticos avaliados, somente cinco apresentaram 

atividade leishmanicída com valores de CE50 variando entre 29-98 M, comparados 

ao padrão anfotericina B (CE50 = 1,68 M). Os valores de seletividade variaram entre 

0,99-1,51, porém o análogo (31) mostrou-se tóxico para a linhagem de célula 

avaliada. 
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 Frente a estes resultados, foi possível distinguir quais parâmetros estruturais 

destes análogos são fundamentais para a atividade leishmanicída, e quais 

parâmetros prejudicam ou até mesmo anulam o potencial biológico. 

  A análise de relação estrutura-atividade teve inicio com base no análogo (17). 

Este composto possui dois grupamentos formilas ligados aos núcleos C2 e C4 na 

porção aromática, não possui centro estereogênico no núcleo C7, mas possui dois 

centros com configurações (S) e (R) respectivamente nos núcleos em C8 e C9 

(Figura 38). 

 

Figura 38 - Relação estrutura-atividade entre os análogos (17) e (18). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Quando analisamos o análogo (18) (distômero) cuja diferença em termos 

estruturais está na estereoquímica absoluta dos centros em C8 (R) e C9 (S), 

observamos perda total da atividade, deixando claro que a estereoquímica (R) em 

C9 e (S) em C8 são de fundamental importância promovendo a orientação espacial 

específica dos grupamentos farmacofóricos responsáveis pela atividade 

leishmanicída do análogo (17) (eutômero) (Figura 38).  

 Como dito anteriormente, o análogo (17) possui dois grupamentos formilas 

ligados aos núcleos C2 e C4 na porção aromática. Quando comparado ao análogo 

(27) que possui em C4 um grupo isovaleril, foi observada a perda da atividade de 

49,58 M (17) para 64,46 M (27), indicando que nesta posição grupos contendo 

cadeias alquílicas não são favoráveis para a atividade.  

 Em contrapartida, quando comparamos com o análogo (28), que possui em 

C2 um grupo isovaleril, foi observada uma melhora na atividade, indo de 49,58 M 

(17) para 29,87 M (28), deixando claro que nesta posição a presença de cadeias 

alquílicas (auxofóricas) contribui para a melhoria na atividade leishmanicída (Figura 

39). 
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Figura 39 - Relação estrutura-atividade entre os análogos (17), (27) e (28). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Os dados discutidos até aqui podem ser confirmados quando comparamos o 

análogo (17) com os análogos (31) e (32). O análogo (31) possui na posição C2 um 

grupo isovaleril (auxofórico), contribuindo positivamente para a atividade, porém na 

posição C4 ele também possui um grupo isovaleril, que contribui negativamente para 

a atividade. Com isso, no balanço final observamos uma pequena melhoria na 

atividade, indo de 49,58 M (17) para 45,02 M (31), entretanto, a combinação 

destes substituintes tornou este análogo tóxico para as células avaliadas.  

 De maneira análoga o composto (32) (distômero) também contém grupos 

isovaleril ligados em C2 e C4, porém possui estereoquímica em C8 (R) e C9 (S), 

tornando este análogo inativo, confirmando a característica estrutural negativa já 

observada para o composto (18) (Figura 40). 

 

 

Figura 40 - Relação estrutura-atividade entre os análogos (17), (31) e (32). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Até este ponto, foi possível compreender que a presença de um grupo 

isovaleril ligado ao núcleo C2 contribui de forma negativa para a atividade, porém 
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quando ligado ao núcleo em C4 torna-se um grupo auxofórico promovendo grande 

melhoria no potencial biológico.  

 Com relação aos centros em C8 e C9, foi constatado que quando estes 

núcleos possuem estereoquímica absoluta (S) e (R), as estruturas adquirem 

orientação espacial específica dos grupamentos farmacofóricos responsáveis pela 

atividade leishmanicída, porém quando os centros possuem configuração inversa, 

tornam-se inativos, sendo esta uma característica estrutural fundamental para a 

atividade leishmanicída destes análogos. 

   Outros dados importantes podem ser obtidos comparando o análogo (17) 

com os análogos (4) (psidialA), (5) (guajadial) e (6) que possuem um grupamento 

fenil ligado ao núcleo C7, levando a formação de um novo centro estereogênico.  

 O análogo (17) assim como os análogos (4) e (5) possuem grupos formil 

ligados em C2 e C4, e estereoquímica absoluta (S) e (R) em C8 e C9, porém a 

presença de um centro em C7 com um substituinte volumoso (fenil), seja este centro 

de configuração (R) (análogo (5)) ou configuração (S) (análogo (4)), promoveu a 

perda total da atividade leishmanicída, indicando que a orientação espacial deste 

grupo não possui influência na atividade, e sim o volume ou a natureza aromática do 

mesmo (Figura 41). 
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Figura 41 - Relação estrutura-atividade entre os análogos (17), (4), (5) e (6). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 O análogo (6) mostrou-se inativo, porém além de possuir o grupamento fenil 

ligado ao núcleo C7, também possui estereoquímica absoluta (R) e (S) em C8 e C9, 

sendo esta uma característica estrutural responsável por eliminar o potencial 

biológico já comprovado. 

 Finalmente, a última característica estrutural avaliada foi compreender se o 

substituinte no núcleo C7 tornou os análogos (4) e (5) inativos devido ao volume do 

grupamento fenil ou devido às interações provenientes da sua natureza aromática.   

 Quando comparamos o análogo (17) com o análogo (14) observamos que 

ambos possuem grupos formil ligados em C2 e C4, e estereoquímica absoluta (S) e 

(R) em C8 e C9, respectivamente, porém, o análogo (14) possui um centro 

estereogênico em C7 com um substituinte pouco volumoso de caráter não aromático 

(i-propil) (Figura 42). 
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Figura 42 - Relação estrutura-atividade entre os análogos (17) e (14). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Diferentemente dos análogos (4) e (5) que foram inativos e possuem o 

grupamento fenil ligado ao centro C7, o análogo (14) mostrou-se ativo (EC50 = 98,37 

M), porém quando comparado ao análogo (17) (EC50 = 49,58 M) mostrou-se com 

menor potencial leishmanicida.  

   Este resultado indica que a perda da atividade relacionada ao grupamento 

ligado no núcleo C7, está diretamente relacionada com a natureza do substituinte 

aromático ou não-aromático (efeitos eletrônicos) e com o volumedo grupo,  por 

consequência os efeitos estéricos gerados nesta região da molécula.  

 Essa proposição pode ser verificada levando em conta que os análogos (4) e 

(5) com o grupo fenil em C7 são inativos, já o análogo (14) que possui o grupo i-

propil pouco volumoso em C7, apresenta atividade moderada com EC50 = 98,37 M 

e o análogo (17) com o grupo metilênico (CH2) em C7 sem volume, possui melhor 

atividade com EC50 = 49,58 M, deixando nítido que à medida que o impedimento 

estérico em C7 diminui a atividade leishmanicída aumenta.  

 Os análogos (7) e (8) obtidos a partir de um rearranjo na porção derivada do 

sesquiterpeno β-cariofileno mostraram-se inativos. Este fato pode ser verificado 

devido à presença do grupamento fenil volumoso ligado ao núcleo C7, que, como 

discutido anteriormente, promove a perda da atividade devido a efeitos estéricos, ou 

até mesmo a uma diferenciação no arranjo conformacional destes compostos em 

relação aos demais análogos (Figura 43).  
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Figura 43 - Relação estrutura-atividade dos análogos (7) e (8). 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Por fim, após a realização do estudo de estrutura-atividade e compilação de 

todas as informações obtidas, foi possível eleger quais características estruturais 

são fundamentais para a atividade leishmanicída dos meroterpenos sintéticos em 

comparação com os requisitos estruturais determinados por Bharate e 

colaboradores em 2008, ponto de partida do presente estudo, como explanado 

anteriormente (Figura 44). 

 O primeiro requisito estrutural segundo Bharate e colaboradores, é a presença 

de um grupo metil não substituído em posição α ao oxigênio do anel pirânico. Os 

resultados obtidos no presente estudo confirmaram a necessidade deste 

grupamento nesta posição, porém foi constatado que para a atividade leishmanicída 

este grupo deve possuir uma orientação espacial adequada em termos de 

estereoquímica, caso contrário há perda total da atividade biológica. 
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Figura 44 - Requisitos estruturais chave para a atividade leishmanicída dos meroterpenos 

determinados neste estudo, comparados com os preconizados por Bharate e colaboradores. 

Fonte: autor do trabalho 

 

 Segundo os autores, outros dois requisitos necessários são a presença de 

dois grupos específicos na porção aromática, sendo estes um grupo formil na 

posição β e um grupo isovaleril (tamanho de cadeia adequado) na posição ambos 

em relação ao oxigênio do anel pirânico. Conforme os dados obtidos neste estudo, 

estes dois grupamentos são realmente necessários, porém com as orientações 

invertidas, sendo o grupo formil na posição δ e o grupo isovaleril na posição β 

  O último requisito preconizado por Bharate e colaboradores para a atividade 

leshmanicída foi à necessidade de um terpeno formando um anel cromânico na 

estrutura destes derivados. Este requisito foi confirmado no presente estudo, pois 

dos compostos sintetizados, somente dois não possuíam como porção terpênica o 

β-cariofileno, devido a um rearranjo molecular na etapa de síntese, e ambos os 

análogos mostraram-se inativos.  

    Além da comparação com os requisitos para a atividade leishmanicída 

relatados na literatura, este estudo teve como objetivo avaliar a influência da 

presença de substituintes no núcleo C3 do anel pirânico (Figura 44). Neste ponto 

vale salientar que esta característica estrutural não foi avaliada por Bharate e 

colaboradores. 

 Segundo os resultados obtidos foi possível estabelecer que nesta posição o 

ideal é a presença de um grupo metilêno (CH2), pois a ocorrência de qualquer outro 

substituinte nesta posição promove perda da atividade, e este fator não está 
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relacionado com a natureza do grupo (alquil ou aril) e nem com a orientação 

espacial (estereoquímica) do mesmo, mas sim com o volume molecular e por 

consequência o efeito estérico gerado.   
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4 CONCLUSÔES 

 

 Foram sintetizados doze análogos de meroterpenos, sendo nove compostos 

inéditos e ainda os compostos naturais isolados de Psidium guajava (psidial A, 

guajadial e pisguadial B), utilizando uma rota curta e linear com rendimento global 

em torno de 20% (Figura 45).  O estudo sobre o mecanismo da reação de 

cicloadição [4+2] possibilitou determinar as barreiras de energia envolvidas nas 

transformações e permitiu compreender algumas limitações da metodologia 

empregada. Nos testes biológicos, os análogos sintéticos (14), (17), (27) e (28) se 

mostraram promissores para combater a forma promastigota de Leishmania 

infantum, com valores de CE50 entre 29-98 M. Através do estudo de estrutura-

atividade frente à leishmaniose verificou-se que o critério em relação a presença de 

um grupo metil não substituído em posição α ao oxigênio do anel pirânico e a 

formação de uma anel cromânico são de fundamental importância, e estão em 

concordância com dados relatados na literatura, e ainda, foi estabelecido como novo 

critério a necessidade de um grupo metilênico (CH2) no núcleo C3 do anel pirânico, 

para a atividade leishmanicída dos análogos de meroterpenos. 

 

Figura 45 - Análogos sintéticos de meroterpenos obtidos no presente estudo. 

Fonte: autor do trabalho 
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5 PARTE EXPERIMENTAL 

 

5.1 Reagentes e Solventes 

 

 As reações envolvendo condição anidra foram realizadas sob atmosfera de 

argônio, em vidraria previamente flambada. Acetato de etila, nitrometano e 

diclorometano foram tratados com hidreto de cálcio e destilados antes do uso. 

Benzaldeído e isobutiraldeído foram destilados imediatamente antes do uso. Os 

demais reagentes e solventes foram utilizados sem prévio tratamento: N,N-

dimetilformamida (DMF); 1,4-dioxano, metanol, cloreto de fosforila (POCl3), 

floroglucinol, ácido acético, acetato de sódio, β-cariofileno, hidróxido de potássio, 

iodometano, 2,6-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona (DDQ), cloreto de alumínio e 

cloreto de isovelerila, todos da marca Sigma-Aldrich. 

 

5.2 Métodos Cromatográficos 

 

As separações por cromatografia em coluna (cromatografia flash) foram reali-

zadas utilizando sílica gel (70-230 ou 230-400 mesh, Sigma-Aldrich). Os eluentes 

empregados estão descritos nos procedimentos experimentais. As análises utilizan-

do Cromatografia em Camada Delgada (CCD) foram realizadas em placas de alumí-

nio impregnadas com sílica gel 60 (Macherey-Nagel), com indicador de fluorescência 

UV254. A observação se deu através de luz ultravioleta (254 nm) e/ou através de re-

velação com solução etanólica de acido fosfomolíbdico, seguido de aquecimento. 

 As análises por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) foram 

realizadas em equipamento Shimadzu com bomba A (água) e B (solvente orgânico) 

LC-6AD, degasser DGU-20A5R, injetor automático (modo analítico) SIL-10AF, injetor 

manual (modo preparativo) Rheodyne, detector SPD-M20A e controladora CBM-20. 

No modo analítico, foi utilizada a coluna analítica Phenomenex Luna C18, 

dimensões de 250 x 4,60 mm e partícula com tamanho de 5,0 µm. As separações 

em modo preparativo foram realizadas com coluna preparativa Phenomenex Luna 

C18, dimensões de 150 x 21,20 mm e partícula com tamanho de 5,0 µm.  
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5.3 Análises Espectrométricas 

 

 Os espectros de ressonância magnética nuclear (1H e 13C RMN) foram obtidos 

em equipamento Bruker Fourier com frequência de 300 e 600 MHz para o núcleo de 

hidrogênio (1H) e de 150 MHz para o núcleo de carbono (13C). Os deslocamentos 

químicos (δ) foram expressos em partes por milhão (ppm) e referenciados pelo sinal 

de clorofórmio (CDCl3-d), dimetilsulfóxido (DMSO-d6) ou metanol (CD3OD) 

deuterados (7,26; 2,50; 3,31 ppm, respectivamente, para 1H RMN e clorofórmio em 

77,0 ppm, para 13C RMN). A multiplicidade dos sinais dos hidrogênios nos espectros 

de RMN 1H foi indicada segundo a convenção: s (simpleto), d (dupleto), t (tripleto), q 

(quarteto), dd (duplo dupleto) e m (multipleto). Os espectros de massa de alta 

resolução foram realizados utilizando Espectrômetro de Alta resolução Bruker Maxis 

Impact® com configuração ESI-QTOF, modo negativo. 

5.4 Procedimentos e Caracterizações 

 

 Os intermediários aromáticos não inéditos (3), (16), (21), (24-26), (29) e (30) 

obtidos no presente estudo, foram caracterizados por 1H RMN (300 MHz) e os dados 

espectrais estão de acordo com os descritos na literatura (Anexo 2-EP50-Ep57). 

 

Intermediário aromático (3) 

 

Em um balão contendo DMF (1,3 mL; 16,7 mmol) foi adicionado 

POCl3(1, 6 mL; 16,7 mmol) gota a gota sob atmosfera anidra de 

Ar, à temperatura ambiente. A mistura reacional foi agitada por 

30 min.. Após esse tempo a mistura foi adicionada via cânula a 

uma solução contendo floroglucinol (1,0 g; 8,0 mmol) em 5,0 mL de 1,4-dioxano, e 

mantida sob agitação por 12 horas até formação de uma solução laranja. Em 

seguida, o sistema foi resfriado a 0ºC e foi adicionado gota a gota H2O gelada, e 

depois a mistura foi levada a temperatura ambiente e mantida nesta condição por 4 

horas, onde foi observada a formação de um sólido de corolação salmão. O sólido 

foi filtrado e lavado com H2O gelada e seco sob vácuo, fornecendo 1,06 g de produto 

puro em 75% de rendimento. 

1H RMN ((CD3)2SO, 300 MHz): (ppm) 5,90 (s, 1H); 10,09 (s, 2H). 
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Análogos sintéticos (4) (psidial A); (5) (guajadial), (6), (7) e (8) (psiguadial B) 

por aquecimento convencional 

 

 Em um balão contendo o intermediário aromático (3) (100,0 mg; 0,55 mmol) e 

acetato de sódio (5,0 mg) foram adicionados benzaldeído (0,10 mL; 1,10 mmol) e β-

cariofileno (0,45 mL; 1,65 mmol) gota a gota sob atmosfera anidra de Ar, à 

temperatura ambiente. Em seguida foi adicionado ácido acético (4,5 mL) e a mistura 

reacional foi mantida sob agitação a 80°C por 70 horas. Após esse tempo, o sistema 

foi resfriado a temperatura ambiente e extraiu-se com acetato de etila (3 x 20 mL). 

As fases orgânicas reunidas foram secas com MgSO4 anidro e concentradas em 

rotaevaporador, e o produto bruto foi purificado por cromatografia flash, sendo 

utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt  (98:02) fornecendo como produto 70,7 mg 

de uma mistura de produtos puros em 28% de rendimento. Os compostos obtidos 

foram isolados por CLAE-DAD, sendo utilizada como fase estacionária coluna C18 

Luna Phenomenex e fase móvel acetonitrila:água (92:08).  

 

Análogos sintéticos (4) (psidial A); (5) (guajadial), (6), (7) e (8) (psiguadial B) 

por MW 

 

 Em um recipiente inerte contendo o intermediário aromático (3) (100,0 mg; 

0,55 mmol) e acetato de sódio (5,0 mg) foram adicionados benzaldeído (0,10 mL; 

1,10 mmol) e β-cariofileno (0,45 mL; 1,65 mmol) gota a gota sob atmosfera anidra de 

Ar, à temperatura ambiente. Em seguida foi adicionado ácido acético (4,5 mL) e a 

mistura reacional foi mantida sob agitação a 100°C por 30 min. sob irradiação de 

micro-ondas, utilizando como fonte de radiação um reator CEM® (600W). Após esse 

tempo, o sistema foi resfriado a temperatura ambiente e extraiu-se com acetato de 

etila (3 x 20 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas com MgSO4 anidro e 

concentradas em rotaevaporador, e o produto bruto foi purificado por cromatografia 

flash, sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt  (98:02) fornecendo como 

produto 7,50 mg de uma mistura de produtos puros em 3% de rendimento. Os 

compostos obtidos foram isolados por CLAE-DAD, sendo utilizada como fase 

estacionária coluna C18 Luna Phenomenex e fase móvel acetonitrila:água (92:08).  
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1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,95 (s, 3H); 0,98 

(s, 3H); 1,16 (s, 3H); 1,34 - 1,40 (m, 2H); 1,45 - 1,55 

(m, 3H); 1,58 - 1,63 (m, 2H); 1,76 - 1,80 (m, 1H); 2,03 - 

2,06 (m, 1H); 2,08 – 2,12 (m, 1H); 2,23 - 2,27 (m, 1H); 

2,40 -  2,44 (m, 1H); 2,55 - 2,60  (m, 1H); 4,17 (d, 1H, J 

= 5,7 Hz ); 5,01 (m, 2H); 7,13 - 7,15 (m, 2H); 7,21 - 

7,27 (m, 3H); 10,09 (s, 1H); 10,14 (s, 1H); 13,09 (s, 

1H); 13,46 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 21,7; 22,1; 24,0; 24,4; 29,7; 34,7; 35,0; 35,5; 

36,0; 39,7; 42,2; 47,9; 59,3; 88,0; 104,2; 104,7; 107,5; 111,2; 126,9; 128,0; 128,0; 

129,9; 130,0; 138,5; 150,7; 164,0; 167,5; 168,5; 191,6; 192,0. 

HRMS calculada para C30H34O5 [M
-]: 474,2406; encontrado 474,2346 ± 3. 

 

1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,97 (s, 3H); 1,00 

(s, 3H); 1,26 (s, 3H); 1,41 - 1,48 (m, 1H); 1,52 - 1,60 

(m, 3H); 1,64 - 1,70 (m, 1H); 1,83 - 1,92 (m, 4H); 1,94 - 

1,99 (m, 1H); 2,12 - 1,18 (m, 1H); 2,19 - 2,24 (m, 1H); 

2,29 - 2,36 (m, 1H); 3,37 (d, 1H, J = 10,8 Hz); 4,03 (m, 

1H); 4,53 (m, 1H); 7,10 - 7,12 (m, 2H); 7,16 - 7,19 (m, 

1H); 7,22 - 7,25 (m, 2H); 10,06 (s, 1H); 10,09 (s, 1H); 

13,05 (s, 1H); 13,43 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 21,2; 22,2; 22,3; 30,4; 30,5; 33,8; 35,4; 36,7; 

37,1; 43,4; 43,4; 43,5; 53,2; 84,3; 104,1; 104,3; 105,4; 110,1; 126,2; 127,9; 127,9; 

128,7; 128,7; 143,7; 150,6; 163,3; 168,3; 169,5; 191,5; 192,1. 

HRMS calculada para C30H34O5 [M
-]: 474,2406; encontrado 474,2351 ± 3. 

  

1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,98 (m, 6H); 1,01 

– 1,07 (m, 1H); 1,20 (s, 3H); 1,43 – 1,49 (m, 1H); 1,51 

– 1,60 (m, 4H); 1,61 – 1,71 (m, 2H); 1,77 – 1,83 (m, 

2H); 2,03 – 2,06 (m, 1H); 2,12 – 2,23 (m, 3H); 2,27 – 

2,31 (m, 1H); 3,41 (d, 1H, J = 10,8 Hz); 7,17 – 7,21 (m, 

3H); 7,25 – 7,29 (m, 2H); 10,07 (s, 1H); 10,08 (s, 1H); 

13,08 (s, 1H); 13,47 (s, 1H). 
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13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 20,1; 22,4; 22,5; 29,6; 33,3; 33,5; 37,2; 38,6; 

38,7; 42,2; 43,8; 44,3; 57,4; 84,7; 104,2; 104,1; 104,9; 109,6; 126,4; 128,3; 128,3; 

128,3; 128,3; 144,1; 154,9; 163,8; 168,4; 169,4; 191,5; 192,2. 

HRMS calculada para C30H34O5 [M
-]: 474,2406; encontrado 474,2345 ± 3. 

 

1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,84 (s, 3H); 0,97 

(s, 3H); 0,99 (s, 3H); 1,29 – 1,35 (m, 2H); 1,36 – 1,42 

(m, 2H); 1,44 – 1,53 (m, 2H); 1,56 – 1,62 (m, 1H); 1,61 

– 1,71 (m, 2H); 1,72 -1,83 (m, 1H); 1,85 – 1,98 (m, 2H); 

2,07 – 2,11 (m, 1H); 2,13 -2,20 (m, 2H); 3,76 (d, 1H, J 

= 9,6 Hz); 7,12 – 7,15 (m, 1H); 7,18 -7,21 (m, 2H); 7,24 

– 7,28 (m, 2H); 10,08 (s, 1H); 10,09 (s, 1H); 13,12 (s, 

1H); 13,48 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 20,6; 20,9; 23,3; 26,5; 30,6; 32,6; 33,3; 34,7; 

35,5; 37,8; 37,8; 38,4; 41,9; 43,4; 44,3; 85,0; 103,2; 103,2; 104,1; 126,3; 127,9; 

127,9; 128,3; 128,3; 144,9; 162,8; 168,4; 169,6; 191,5; 192,2. 

HRMS calculada para C30H34O5 [M
-]: 474,2406; encontrado 474,2342 ± 3. 

 

1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,85 (s, 3H); 1,00 

(m, 7H); 1,24 - 1,27 (m, 1H); 1,30 - 1,43 (m, 3H); 1,45 - 

1,51 (m, 3H); 1,59 - 1,70 (m, 3H); 1,78 - 1,84 (m, 1H); 

1,89 - 1,94 (m, 1H); 2,06 - 2,15 (m, 2H); 3,48 (d, 1H, J 

= 12,7 Hz); 7,18 - 7,21 (m, 3H); 7,23 - 7,27 (m, 2H); 

10,07 (s, 2H); 13,04 (s, 1H); 13,50 (s, 1H).  

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 20,1; 20,7; 23,9; 

26,1; 29,3; 30,7; 33,4; 35,1; 35,3; 37,1; 37,6; 40,4; 44,1; 47,4; 50,1; 84,1; 104,1; 

104,6; 105,7; 126,2; 126,2; 126,2; 128,2; 128,2; 143,6; 163,5; 168,5; 169,6; 191,5; 

192,4. 

HRMS calculada para C30H34O5 [M
-]: 474,2406; encontrado 474,2337 ± 3. 
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Análogo sintético (14) por aquecimento convencional 

 

 Em um balão contendo o intermediário aromático (3) (100,0 mg; 0,55 mmol) e 

acetato de sódio (5,0 mg) foram adicionados isobutiraldeído (0,10 mL; 1,10 mmol) e 

β-cariofileno (0,45 mL; 1,65 mmol) gota a gota sob atmosfera anidra de Ar, à 

temperatura ambiente. Em seguida foi adicionado ácido acético (4,5 mL) e a mistura 

reacional foi mantida sob agitação a 80°C por 48 horas. Após esse tempo, o sistema 

foi resfriado a temperatura ambiente e extraiu-se com acetato de etila (3 x 20 mL). 

As fases orgânicas reunidas foram secas com MgSO4 anidro e concentradas em 

rotaevaporador, e o produto bruto foi purificado por cromatografia flash, sendo 

utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt  (98:02) fornecendo como produto 17,0 mg 

de uma mistura de produtos puros em 7% de rendimento. Os compostos obtidos 

foram isolados por CLAE-DAD, sendo utilizada como fase estacionária coluna C18 

Luna Phenomenex e fase móvel acetonitrila:água (92:08).  

 

Análogo sintético (14) por MW 

 

 Em um recipiente inerte contendo o intermediário aromático (3) (100,0 mg; 

0,55 mmol) e acetato de sódio (5,0 mg) foram adicionados isobutiraldeído (0,10 mL; 

1,10 mmol) e β-cariofileno (0,45 mL; 1,65 mmol) gota a gota sob atmosfera anidra de 

Ar, à temperatura ambiente. Em seguida foi adicionado ácido acético (4,5 mL) e a 

mistura reacional foi mantida sob agitação a 100°C por 30 min. sob irradiação de 

micro-ondas, utilizando como fonte de radiação um reator CEM® (600W). Após esse 

tempo, o sistema foi resfriado a temperatura ambiente e extraiu-se com acetato de 

etila (3 x 20 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas com MgSO4 anidro e 

concentradas em rotaevaporador, e o produto bruto foi purificado por cromatografia 

flash, sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt  (98:02) fornecendo como 

produto 12,0 mg de uma mistura de produtos puros em 5% de rendimento. Os 

compostos obtidos foram isolados por CLAE-DAD, sendo utilizada como fase 

estacionária coluna C18 Luna Phenomenex e fase móvel acetonitrila:água (92:08).  
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1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,61 (d, 3H, J = 7,8 

Hz); 0,92 (s, 3H); 0,97 (s, 3H); 1,15 (d, 3H, J = 7,8 Hz); 

1,35 – 1,45 (m, 3H); 1,46 (s, 3H); 1,53 – 1,60 (m, 2H); 

1,70 – 1,77 (m, 2H); 1,78 – 1,85 (m, 2H); 2,01 – 2,09 

(m, 1H); 2,13 -2,25 (m, 2H); 2,34 – 2,46 (m, 2H); 2,86 -

2,90 (m, 1H); 4,91 – 4,93 (m, 2H); 9,98 (s, 1H); 10,18 (s, 1H); 13,14 (s, 1H); 13,33 (s, 

1H). 

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 20,0; 21,7; 22,8; 23,7; 24,1; 26,1; 26,4; 26,6; 

34,6; 34,8; 35,5; 36,2; 40,2; 41,8; 46,9; 58,8; 87,4; 103,9; 104,9; 108,4; 111,1; 150,9; 

163,9; 167,9; 168,1; 191,9; 192,2. 

HRMS calculada para C27H36O5 [M
-]: 440,2503; encontrado 440,2498 ± 1. 

 

Intermediário aromático (16) 

 

Em um balão contendo o intermediário aromático (3) (200,0 mg; 

1,10 mmol) e KOH (125,0 mg; 2,23 mmol), foi adicionado 10,0 

mL de metanol e CH3I (0,34 mL; 5,50 mmol) gota a gota a 

temperatura ambiente. Em seguida o sistema foi mantido sob 

refluxo por 2 horas. Após, o solvente foi removido sob pressão reduzida e o produto 

bruto foi purificado por cromatografia flash, sendo utilizado como fase móvel ( 

Hexano/AcOEt/MeOH (70:20:10), levando a obtenção de 129,0 mg de um sólido 

vermelho como produto puro em 61% de rendimento.  

1H RMN (CD3OD, 300 MHz): (ppm) 1,97 (s, 3H); 10,09 (s, 2H). 

 

Análogos sintéticos (17) e (18) por aquecimento convencional 

 

 Em um balão contendo o intermediário aromático (16)(100,0 mg; 0,51 mmol) e 

DDQ (115,5 mg; 0,51 mmol) foi adicionado β-cariofileno (0,15 mL; 0,51 mmol) gota a 

gota sob atmosfera anidra de Ar, à temperatura ambiente. Em seguida foi adicionado 

nitrometano (4,5 mL) e a mistura reacional foi mantida sob agitação a 80°C por 24 

horas. Após esse tempo, o sistema foi resfriado a temperatura ambiente e extraiu-se 

com acetato de etila (3 x 20 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas com 

MgSO4 anidro e concentradas em rotaevaporador, e o produto bruto foi purificado 
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por cromatografia flash, sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt (98:02) 

fornecendo como produto 15,3 mg de uma mistura de produtos puros em 7% de 

rendimento. Os compostos obtidos foram isolados por CLAE-DAD, sendo utilizada 

como fase estacionária coluna C18 Luna Phenomenex e fase móvel 

acetonitrila:água (92:08).  

 

Análogos sintéticos (17) e (18) por MW 

 

 Em um balão contendo o intermediário aromático (16) (100,0 mg; 0,51 mmol) 

e DDQ (115,5 mg; 0,51 mmol) foi adicionado β-cariofileno (0,15 mL; 0,51 mmol) gota 

a gota sob atmosfera anidra de Ar, à temperatura ambiente. Em seguida foi 

adicionado nitrometano (4,5 mL) e a mistura reacional foi mantida sob agitação a 

100°C por 30 min. sob irradiação de micro-ondas, utilizando como fonte de radiação 

um reator CEM® (600W). Após esse tempo, o sistema foi resfriado a temperatura 

ambiente e extraiu-se com acetato de etila (3 x 20 mL). As fases orgânicas reunidas 

foram secas com MgSO4 anidro e concentradas em rotaevaporador, e o produto 

bruto foi purificado por cromatografia flash, sendo utilizado como fase móvel 

Hexano/AcOEt (98:02) fornecendo como produto 15,3 mg de uma mistura de 

produtos puros em 7% de rendimento. Os compostos obtidos foram isolados por 

CLAE-DAD, sendo utilizada como fase estacionária coluna C18 Luna Phenomenex e 

fase móvel acetonitrila:água (98:02).  

 

1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,97 (s, 3H); 

0,98 (s, 3H); 1,21 (s, 3H); 1,40 - 1,48 (m, 1H); 1,53 

– 1,64 (m, 2H); 1,66 – 1,77 (m, 3H); 1,85 – 1,91 (m, 

1H); 1,92 – 1,97 (m, 1H); 2,03 – 2,08 (m, 2H); 2,11 

– 2,21 (m, 2H); 2,39 – 2,48 (m, 2H);  2,59 – 2,66 (m, 

1H); 4,87 - 4,90 (m, 2H); 10,01 (s, 1H); 10,14 (s, 

1H); 13,23 (s, 1H); 13,41 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 21,2; 22,2; 22,4; 24,0; 30,3; 33,7; 33,8; 33,8; 

35,2; 36,4; 37,9; 41,8; 53,3; 84,7; 100,8; 103,5; 104,0; 110,6; 151,8; 163,1; 168,1; 

168,4; 191,6; 191,9. 

HRMS calculada para C24H30O5 [M
-]: 398,2043; encontrado 398,2029 ± 2. 
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1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,96 (s, 3H); 

0,99 (s, 3H); 1,15 (s, 3H); 1,36 - 1,45 (m, 1H); 1,46 - 

1,64 (m, 4H); 1,65 – 1,70 (m, 1H); 1,73 – 1,78 (m, 

1H); 1,80 -1,86 (m, 1H); 1,96 - 2,02 (m, 1H); 2,04 – 

2,09 (m, 1H); 2,10 – 2,14 (m, 1H); 2,15 – 2,20 (m, 

1H); 2,42 - 2,48 (m, 1H); 2,58 – 2,64 (m, 1H); 2,82 – 

2,88 (m, 1H); 4,74 (s, 1H); 4,83 (s, 1H); 10,00 (s, 1H); 10,15 (s, 1H); 13,26 (s, 1H); 

13,45 (s, 1H).  

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 20,2; 22,6; 22,7; 23,2; 29,7; 33,4; 33,9; 34,2; 

36,5; 38,6; 39,0; 42,6; 56,2; 84,8; 100,6; 103,6; 103,9; 110,2; 154,6; 163,4; 168,2; 

168,4; 191,6; 192,1. 

HRMS calculada para C24H30O5 [M
-]: 398,2043; encontrado 398,2031 ± 2. 

 

Intermediário aromático (21) 

 

Em um balão contendo floroglucinol (1,0 g; 8,0 mmol) sob 

atmosfera anidra de Ar, foi adicionado 7,5 mL de acetato de 

etila e DMF (0,72mL; 9,6 mmol). Em seguida adicionou-se 

lentamente a suspensão, POCl3 (0,72 mL; 8,0 mmol). O sistema 

foi mantido em agitação por 2 horas à temperatura ambiente, até formação de um 

precipitado de coloração amarelo claro. O solvente foi removido sob pressão 

reduzida e água gelada foi adicionada gota a gota. Após,o sistema foi aquecido e 

mantido sob refluxo por 10 minutos, até formação de  uma solução de coloração 

laranja. Finalmente, extraiu-se o produto formado com acetato de etila (3 x 20 mL). 

As fases orgânicas reunidas foram secas com MgSO4 anidro e concentradas em 

rotaevaporador, fornecendo como produto puro 874,0 mg de um sólido salmão em 

71% de rendimento. 

1H RMN ((CD3)2SO, 300 MHz): (ppm) 5,79 (s, 1H); 9,93 (s, 1H); 10,67 (s, 1H); 

11,48 (s, 2H). 
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Intermediário aromático (24) 

 

Em um balão contendo floroglucinol (2,0 g; 16,0 mmol) e AlCl3 

(4,45 g; 31,0 mmol) sob atmosfera anidra de Ar, foi adicionado 

16,0 mL de CH2Cl2, e o sistema foi mantido sob agitação por 

15 min. a temperatura ambiente. Em seguida adicionou-se 

lentamente a suspensão, isovaleril-Cl (2,51 mL; 20,6 mmol) gota a gota. O sistema 

foi mantido em agitação por 3 horas à temperatura ambiente. Após, foi adicionado 

H2O e extraiu-se com acetato de etila (3 x 20 mL). As fases orgânicas reunidas 

foram secas com MgSO4 anidro e concentradas em rotaevaporador, e o produto 

bruto foi purificado por cromatografia flash, sendo utilizado como fase móvel 

(Hexano/AcOEt) 40:60 fornecendo como produto puro 1,79 g de um sólido amarelo 

claro em 54% de rendimento. 

1H RMN (CD3OD, 300 MHz): (ppm) 0,96 (d, 6H, J = 6,7 Hz); 2,21 (m, 1H); 2,90 (d, 

2H, J = 6,7 Hz); 5,80 (s, 2H). 

 

Intermediário aromático (25) 

 

Em um balão contendo o intermediário aromático (24) (200,0 

mg; 0,95 mmol) sob atmosfera anidra de Ar, foi adicionado 

2,3 mL de acetato de etila e DMF (0,20 mL; 2,85 mmol). Em 

seguida adicionou-se lentamente a suspensão, POCl3 (0,30 

mL; 2,85 mmol). O sistema foi mantido em agitação por 2 horas à temperatura 

ambiente, até formação de um precipitado de coloração amarelo claro. O solvente foi 

removido sob pressão reduzida e água gelada foi adicionada gota a gota. Após,o 

sistema foi aquecido e mantido sob refluxo por 10 minutos, até formação de  uma 

solução de coloração laranja. Finalmente, extraiu-se o produto formado com acetato 

de etila (3 x 20 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas com MgSO4 anidro e 

concentradas em rotaevaporador, e o produto bruto foi purificado por cromatografia 

flash, sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt (40:60), levando a obtenção 

de 151,0 mg de um sólido vermelho claro como produto puro em 67% de 

rendimento.  

1H RMN ((CD3)2SO, 300 MHz): (ppm) 0,91 (d, 6H, J = 6,7 Hz); 2,13 (m, 1H); 2,88 

(d, 2H, J = 6,7 Hz); 5,80 (s, 1H); 9,98 (s, 1H). 
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Intermediário aromático (26) 

 

Em um balão contendo o intermediário aromático (25) (100,0 

mg; 0,42 mmol) e KOH (35,0 mg; 0,63 mmol), foi adicionado 

7,0 mL de metanol e CH3I (0,13 mL; 2,10 mmol) gota a gota 

a temperatura ambiente. Em seguida o sistema foi mantido 

sob refluxo por 2 horas. Após, o solvente foi removido sob pressão reduzida e o 

produto bruto foi purificado por cromatografia flash, sendo utilizado como fase móvel 

(Hexano/AcOEt) 70:30, levando a obtenção de 56,0 mg de um sólido laranja claro 

como produto puro em 53% de rendimento.  

1H RMN (CD3OD, 300 MHz): (ppm) 0,97 (d, 6H, J = 6,7 Hz); 1,96 (s, 3H); 2,20 (m, 

1H); 2,92 (m, 2H); 10,06 (s, 1H). 

 

Análogos sintéticos (27) e (28) 

 

 Em um balão contendo o intermediário aromático (26) (100,0 mg; 0,39 mmol) 

e DDQ (90,0 mg; 0,32 mmol) foi adicionado β-cariofileno (0,12 mL; 0,39 mmol) gota 

a gota sob atmosfera anidra de Ar, à temperatura ambiente. Em seguida foi 

adicionado nitrometano (4,0 mL) e a mistura reacional foi mantida sob agitação a 

80°C por 24 horas. Após esse tempo, o sistema foi resfriado a temperatura ambiente 

e extraiu-se com acetato de etila (3 x 20 mL). As fases orgânicas reunidas foram 

secas com MgSO4 anidro e concentradas em rotaevaporador, e o produto bruto foi 

purificado por cromatografia flash, sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt 

(98:02) fornecendo como produto 6,4 mg de uma mistura de produtos puros em 7% 

de rendimento. Os compostos obtidos foram isolados por CLAE-DAD, sendo 

utilizada como fase estacionária coluna C18 Luna Phenomenex e fase móvel 

acetonitrila:água (98:02).  

 

1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,96 (s, 3H); 0,97 

(m, 9H); 1,18 (s, 3H) 1,38 – 1,48 (m, 1H); 1,51 – 1,80 

(m, 5H); 1,86 – 1,97 (m, 2H); 2,00 – 2,08 (m, 2H); 2,11 

– 2,19 (m, 2H); 2,22 – 2,26 (m, 1H); 2,39 – 2,48 (m, 

2H); 2,58 – 2,66 (m, 1H); 2,92 – 3,00 (m, 2H); 4,84 – 
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4,89 (m, 2H); 9,98 (s, 1H); 14,41 (s, 1H); 15,38 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 21,1; 22,1; 22,5; 22,7; 22,7; 24,6; 25,2; 30,2; 

33,6; 33,8; 33,9; 35,3; 36,4; 37,9; 41,7; 52,7; 53,2; 84,2; 101,2; 103,3; 103,9; 110,5; 

152,0; 161,5; 168,3; 171,0; 191,7; 206,4. 

HRMS calculada para C28H38O5 [M
-]: 454,2654; encontrado 454,2638 ± 3. 

 

1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,99 (m, 6H); 0,96 

(s, 3H); 1,01 (s, 3H); 1,22 (s, 3H); 1,46 – 1,52 (m, 1H); 

1,54 – 1,74 (m, 4H); 1,76 – 1,84 (m, 1H); 1,88 – 1,92 

(m, 1H); 1,95 – 2,00 (m, 1H); 2,03 – 2,09 (m, 2H); 2,12 

– 2,26 (m, 3H); 2,42 – 2,49 (m, 2H); 2,61 – 2,70 (m, 

1H); 2,72 – 2,78 (m, 1H); 3,00 – 3,07 (m, 1H); 4,85 – 

4,91 (m, 2H); 10,18 (s, 1H); 13,19 (s, 1H); 15,36 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 21,2; 22,1; 22,5; 22,8; 22,9; 24,4; 24,8; 30,2; 

33,0; 33,6; 33,8; 35,1; 36,4; 38,2; 41,8; 53,0; 53,0; 85,3; 100,6; 104,3; 104,3; 110,5; 

151,8; 162,7; 166,6; 169,9; 192,4; 205,7. 

HRMS calculada para C28H38O5 [M
-]: 454,2654; encontrado 454,2637 ± 3. 

 

Intermediário aromático (29) 

 

Em um balão contendo floroglucinol (2,0 g; 16,0 mmol) e 

AlCl3 (8,45 g; 63,0 mmol) sob atmosfera anidra de Ar, foi 

adicionado 16,0 mL de CH2Cl2, e o sistema foi mantido 

sob agitação por 30 min. a temperatura ambiente. Em 

seguida adicionou-se lentamente a suspensão, isovaleril-Cl (5,00 mL; 41,2 mmol) 

gota a gota. O sistema foi mantido em agitação por 6 horas à temperatura ambiente. 

Após, foi adicionado H2O e extraiu-se com acetato de etila (3 x 20 mL). As fases 

orgânicas reunidas foram secas com MgSO4 anidro e concentradas em 

rotaevaporador, e o produto bruto foi purificado por cromatografia flash, sendo 

utilizado como fase móvel (Hexano/AcOEt) 40:60 fornecendo como produto puro 

2,15 g de um sólido amarelo em 65% de rendimento. 

1H RMN (CD3OD, 300 MHz): (ppm) 0,96 (d, 12H, J = 6,7 Hz); 2,21 (m, 2H); 2,93 (d, 

4H, J = 6,7 Hz); 5,80 (s, 1H). 
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Intermediário aromático (30) 

 

Em um balão contendo o intermediário aromático (29) 

(200,0 mg; 0,77 mmol) e KOH (187,0 mg; 1,55 mmol), foi 

adicionado 7,0 mL de metanol e CH3I (0,24 mL; 3,87 

mmol) gota a gota a temperatura ambiente. Em seguida o 

sistema foi mantido sob refluxo por 2 horas. Após, o solvente foi removido sob 

pressão reduzida e o produto bruto foi purificado por cromatografia flash, sendo 

utilizado como fase móvel (Hexano/AcOEt) 80:20, levando a obtenção de 135,0 mg 

de um sólido amarelo mostarda como produto puro em 57% de rendimento.  

1H RMN (CD3OD, 300 MHz): (ppm) 0,96 (d, 12H, J = 6,7 Hz); 1,99 (s, 3H);  2,21 (m, 

2H); 2,93 (d, 4H, J = 6,7 Hz). 

 

Análogos sintéticos (31) e (32) 

 

 Em um balão contendo o intermediário aromático (30) (100,0 mg; 0,32 mmol) 

e DDQ (72,5 mg; 0,32 mmol) foi adicionado β-cariofileno (0,10 mL; 0,32 mmol) gota 

a gota sob atmosfera anidra de Ar, à temperatura ambiente. Em seguida foi 

adicionado nitrometano (3,0 mL) e a mistura reacional foi mantida sob agitação a 

80°C por 70 horas. Após esse tempo, o sistema foi resfriado a temperatura ambiente 

e extraiu-se com acetato de etila (3 x 20 mL). As fases orgânicas reunidas foram 

secas com MgSO4 anidro e concentradas em rotaevaporador, e o produto bruto foi 

purificado por cromatografia flash, sendo utilizado como fase móvel Hexano/AcOEt 

(98:02) fornecendo como produto 22,4 mg de uma mistura de produtos puros em 

21% de rendimento. Os compostos obtidos foram isolados por CLAE-DAD, sendo 

utilizada como fase estacionária coluna C18 Luna Phenomenex e fase móvel 

acetonitrila:água (96:04).  
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1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,94 (s, 3H); 0,96 

(s, 6H); 0,97 (s, 6H); 0,98 (s, 3H); 1,20 (s, 3H); 1,43 – 

1,52 (m, 1H); 1,53 – 1,72 (m, 4H); 1,77 – 1,81 (m, 1H); 

1,90 – 1,98 (m, 2H); 2,02 – 2,08 (m, 2H); 2,11 – 2,28 

(m, 4H); 2,41 – 2,49 (m, 2H); 2,62 – 2,69 (m, 1H); 2,73 

– 2,79 (m, 1H); 2,93 – 3,01 (m, 3H); 4,85 – 4,89 (m, 

2H); 15,30 (s, 2H). 

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 21,1; 22,1; 22,5; 22,7; 22,8; 22,8; 23,0; 24,9; 

24,9; 25,0; 30,2; 33,3; 33,7; 33,8; 35,1; 36,4; 38,0; 41,7; 53,0; 53,0; 53,0; 84,6; 

100,9; 104,1; 104,1; 110,4; 151,9; 161,0; 168,9; 170,1; 205,6; 206,8. 

HRMS calculada para C32H46O5 [M
-]: 510,3285; encontrado 510,3269 ± 3. 

 

1H RMN (CDCl3, 600 MHz): (ppm) 0,95 (s, 6H); 0,97 

(s, 6H); 0,98 (s, 3H); 1,00 (s, 3H); 1,14 (s, 3H); 1,46 – 

1,59 (m, 4H); 1,60 – 1,70 (m, 2H); 1,75 – 1,80 (m, 1H); 

1,84 – 1,91 (m, 1H); 1,98 – 2,07 (m, 2H); 2,08 – 2,15 

(m, 1H); 2,16 – 2,29 (m, 3H); 2,41 – 2,48 (m, 1H); 2,60 

– 2,68 (m, 1H); 2,81 – 3,01 (m, 5H); 4,72 – 4,74 (m, 

1H); 4,83 – 4,84 (m, 1H); 15,43 (s, 2H). 

13C RMN (CDCl3, 150 MHz): (ppm) 20,1; 22,5; 22,6; 22,7; 22,8; 22,9; 23,1; 24,2; 

25,1; 25,1; 29,7; 33,3; 33,9; 33,9; 36,6; 38,6; 39,1; 42,5; 52,9; 53,0; 56,1; 84,3; 

100,6; 104,1; 104,1; 110,1; 154,7; 161,2; 169,0; 170,2; 205,7; 206,8. 

HRMS calculada para C32H46O5 [M
-]: 510,3285; encontrado 510,3264 ± 3. 
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1. Cromatogramas 
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CM1: Cromatograma da mistura de diastereoisômeros obtidos na síntese de 
análogos estruturais do produto natural psidial A. 

 
CM2: Cromatograma obtido na síntese do análogo estrutural (14). 
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CM3: Cromatograma obtido na síntese do análogo estrutural (15). 

 

 
CM4: Cromatograma obtido na síntese dos análogos estruturais (4-8). 
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CM5: Cromatograma obtido na síntese do análogo estrutural (14). 

 

 
CM6: Cromatograma obtido na síntese dos análogos estruturais (17) e (18). 
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CM7: Cromatograma obtido na síntese dos análogos estruturais (27) e (28). 

 

 
CM8: Cromatograma obtido na síntese dos análogos estruturais (31) e (32). 
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2. Espectros de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 
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EP1: 1H RMN (600 MHz) Análogo estrutural (4) - psidial A. 
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 EP2: 13C RMN (150 MHz) Análogo estrutural (4) - psidial A. 
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EP3: DEPT-135 (600 MHz) Análogo estrutural (4) - psidial A. 
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EP4: HSQC (600 MHz) Análogo estrutural (4) - psidial A. 
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EP5: 1H RMN (600 MHz) Análogo estrutural (7). 
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EP6: 13C RMN (150 MHz) Análogo estrutural (7). 
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EP7: DEPT-135 (600 MHz) Análogo estrutural (7). 
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EP8: HSQC (600 MHz) Análogo estrutural (7). 
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140 
 

 
EP18: 13C RMN (150 MHz) Análogo estrutural (8). 
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EP20: HSQC (600 MHz) Análogo estrutural (8). 
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EP31: DEPT-135 (600 MHz) Análogo estrutural (18). 
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EP32: HSQC (600 MHz) Análogo estrutural (18). 
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EP34: 1H RMN (600 MHz) Análogo estrutural (27). 
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EP35: 13C RMN (150 MHz) Análogo estrutural (27). 
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EP36: DEPT-135 (600 MHz) Análogo estrutural (27). 
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EP37: HSQC (600 MHz) Análogo estrutural (27). 
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168 
 

 
EP46: 1H RMN (600 MHz) Análogo estrutural (32). 
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EP52: 1H RMN (300 MHz) Intermediário aromático (21). 
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EP55: 1H RMN (300 MHz) Intermediário aromático (26). 
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180 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Espectros de Massas de Alta Resolução (HRMS)
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186 
 

 
MS6: HRMS - Análogo estrutural (14). 
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4. Estruturas e Planilhas de Correlações dos Experimentos 
de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para os 

Análogos Sintetizados 
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PN1: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (5) 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 163,33 C 
2 --- 104,14 C 
3 --- 168,33 C 
4 --- 104,31 C 
5 --- 169,51 C 
6 --- 105,48 C 
7* 3,37 43,42 CH 
8* 2,22 43,42 CH 
9* --- 84,33 C 
10 10,06 191,51 CH 
11 10,09 192,09 CH 
12 --- 143,70 C 
13 7,11 128,76 CH 
14 7,24 127,93 CH 
15 7,18 126,20 CH 
16 7,24 127,93 CH 
17 7,11 128,76 CH 
18 1,66a; 1,58b 30,37 CH2 
19 1,90 35,42 CH2 
20 --- 150,66 C 
21 4,53a; 4,03b 110,17 CH2 
22 2,15a; 1,96b 37,10 CH2 
23 1,44a; 1,89b 22,19 CH2 
24* 1,86 53,26 CH 
25* 2,33 43,42 CH 
26 1,54 36,69 CH2 
27 --- 33,80 C 
28 1,26 21,20 CH3 
29 0,97 22,20 CH3 
30 1,00 30,42 CH3 
31 13,05 --- OH 
32 13,43 --- OH 
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TOCSY-1D (sistema 1) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7* 3,37 43,42 CH 
8* 2,22 43,42 CH 
18 1,66a; 1,58b 30,37 CH2 
19 1,90 35,42 CH2 

 

TOCSY-1D (sistema 2) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
22 2,15a; 1,96b 37,10 CH2 
23 1,44a; 1,89b 22,19 CH2 
24* 1,86 53,26 CH 
25* 2,33 43,42 CH 
26 1,54 36,69 CH2 

 

NOESY-1D (Átomo 28)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7 3,37(forte) 43,42 CH 
18 1,58(forte) + 1,66(fraco) 30,37 CH2 
22 1,96(forte) + 2,15(fraco) 37,10 CH2 
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PN2: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (6) 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 163,76 C 
2 --- 104,13 C 
3 --- 168,40 C 
4 --- 104,17 C 
5 --- 169,42 C 
6 --- 104,95 C 
7* 3,41 44,30 CH 
8* 2,29 43,82 CH 
9* --- 84,69 C 
10 10,072 191,55 CH 
11 10,077 192,20 CH 
12 --- 144,08 C 
13 7,19 128,36 CH 
14 7,27 128,36 CH 
15 7,20 126,46 CH 
16 7,27 128,36 CH 
17 7,19 128,36 CH 
18 1,47a; 1,71b 33,56 CH2 
19 2,03a; 1,05b 37,21 CH2 
20 --- 154,93 C 
21 4,59 109,63 CH2 
22 2,15a; 1,80b 38,69 CH2 
23 1,56 22,37 CH2 
24* 1,54 57,44 CH 
25* 2,20 42,20 CH 
26 1,63a; 1,54b 38,69 CH2 
27 --- 33,32 C 
28 1,20 20,09 CH3 
29 0,98 22,45 CH3 
30 0,98 29,57 CH3 
31 13,08 --- OH 
32 13,47 --- OH 
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TOCSY-1D (sistema 1) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7* 3,41 44,30 CH 
8* 2,29 43,82 CH 
18 1,47a; 1,71b 33,56 CH2 
19 2,03a; 1,05b 37,21 CH2 

 

TOCSY-1D (sistema 2) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
22 2,15a; 1,80b 38,69 CH2 
23 1,56 22,37 CH2 
24* 1,54 57,44 CH 
25* 2,20 42,20 CH 
26 1,63a; 1,54b 38,69 CH2 

 

NOESY-1D (Átomo 28)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7 3,41(forte) 44,30 CH 
18 1,47(forte) + 1,71(fraco) 33,56 CH2 
22 1,80(forte) + 2,15(fraco) 38,23 CH2 
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PN3: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (8) 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 163,48 C 
2 --- 104,62 C 
3 --- 169,64 C 
4 --- 104,13 C 
5 --- 168,51 C 
6 --- 105,70 C 
7* 3,48 40,41 CH 
8* 1,67 50,06 CH 
9* --- 84,12 C 
10 10,07 191,54 CH 
11 10,07 192,38 CH 
12 --- 143,59 C 
13 7,20 126,23 CH 
14 7,25 128,16 CH 
15 7,24 126,23 CH 
16 7,25 128,16 CH 
17 7,20 126,23 CH 
18 1,49a; 1,49b 23,89 CH2 
19 1,37a; 1,04b 37,58 CH2 
20* --- 33,43 C 
21 2,09a; 1,25b 47,44 CH2 
22 1,63a; 1,92b 29,34 CH2 
23 1,66a; 1,41b 20,09 CH2 
24* 1,81 44,08 CH 
25* 2,12 37,02 CH 
26 1,49a; 1,33b 35,31 CH2 
27 --- 35,06 C 
28 0,85 26,11 CH3 
29 1,00 20,72 CH3 
30 1,01 30,67 CH3 
31 13,09 --- OH 
32 13,50 --- OH 
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TOCSY-1D (sistema 1) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7* 3,48 40,41 CH 
8* 1,67 50,06 CH 
18 1,49a; 1,49b 23,89 CH2 
19 1,37a; 1,04b 37,58 CH2 

 

TOCSY-1D (sistema 2) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
22 1,63a; 1,92b 29,34 CH2 
23 1,66a; 1,41b 20,09 CH2 
24* 1,81 44,08 CH 
25* 2,12 37,02 CH 
26 1,49a; 1,33b 35,31 CH2 

 

NOESY-1D (Átomo 28)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
19 1,04(fraco) + 1,37(fraco) 37,58 CH2 
21 2,09(fraco) + 1,25(forte) 47,44 CH2 
24* 1,81(fraco) 44,08 CH 
26 1,49(fraco) + 1,33(forte) 35,31 CH2 
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NOESY-1D (Átomo 7)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
18 1,49(forte) + 1,49(forte) 23,89 CH2 
22 1,63(fraco) + 1,92(forte) 29,34 CH2 

 
NOESY-1D (Átomo 29/30)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
23 1,66(fraco) + 1,41(forte) 20,09 CH2 
24* 1,81(forte) 44,08 CH 
25* 2,12(forte) 37,02 CH 
26 1,49(forte) + 1,33(forte) 35,31 CH2 
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PN4: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (14) 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 163,86 C 
2 --- 103,92 C 
3 --- 167,89 C 
4 --- 104,93 C 
5 --- 168,02 C 
6 --- 108,43 C 
7* 2,87 34,84 CH 
8* 1,80 40,23 CH 
9* --- 87,42 C 
10 9,98 191,86 CH 
11 10,18 192,17 CH 
12 2,17 26,12 CH 
13 0,61 20,00 CH3 
14 1,15 26,38 CH3 
15 1,74a; 1,81b 23,69 CH2 
16 2,37a; 2,22b 35,48 CH2 
17 --- 150,91 C 
18 4,92 111,03 CH2 
19 2,05a; 1,41b 46,97 CH2 
20 1,55a; 1,38b 24,07 CH2 
21* 1,41 58,79 CH 
22* 2,42 41,82 CH 
23 1,73a; 1,58b 36,18 CH2 
24 --- 34,63 C 
25 0,97 21,67 CH3 
26 0,92 26,62 CH3 
27 1,46 22,84 CH3 
28 13,14 --- OH 
29 13,33 --- OH 

 



202 
 

 
 
 

 
TOCSY-1D (sistema 1) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7* 2,87 34,84 CH 
8* 1,80 40,23 CH 
15 1,74a; 1,81b 23,69 CH2 
16 2,37a; 2,22b 35,48 CH2 

 

TOCSY-1D (sistema 2) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
19 2,05a; 1,41b 46,97 CH2 
20 1,55a; 1,38b 24,07 CH2 
21* 1,41 58,79 CH 
22* 2,42 41,82 CH 
23 1,73a; 1,58b 36,18 CH2 

 

TOCSY-1D (sistema 2) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
12 2,17 26,12 CH 
13 0,61 20,00 CH3 
14 1,15 26,38 CH3 

 

NOESY-1D (Átomo 27)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
12 2,17(forte) 26,12 CH 
13 0,61(forte)  20,00 CH3 
15 1,81(forte) + 1,74(forte) 23,69 CH2 
19 2,05(forte) + 1,41(forte) 46,97 CH2 

 



203 
 

 
 
 

 
 

PN5: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (17) 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 163,16 C 
2 --- 100,78 C 
3 --- 168,15 C 
4 --- 103,56 C 
5 --- 168,40 C 
6 --- 104,00 C 
7 2,07a;  2,63b 24,02 CH2 
8* 2,06 33,83 CH 
9* --- 84,74 C 
10 10,01 191,62 CH 
11 10,14 191,91 CH 
12 1,60a; 1,74b 33,73 CH2 
13 2,18a; 2,48b 35,21 CH2 
14 --- 151,85 C 
15 4,88 110,57 CH2 
16 1,98a; 2,20b 37,96 CH2 
17 1,45a; 1,76b 22,45 CH2 
18* 1,88 53,35 CH 
19* 2,43 41,84 CH 
20 1,64a; 1,71b 36,36 CH2 
21 --- 33,78 C 
22 1,21 21,23 CH3 
23 0,97 22,20 CH3 
24 0,98 30,26 CH3 
25 13,23 --- OH 
26 13,41 --- OH 
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TOCSY-1D (sistema 1) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7* 2,07a; 2,63b 24,02 CH2 
8* 2,06 33,83 CH 
12 1,60a; 1,74b 33,73 CH2 
13 2,18a; 2,48b 35,21 CH2 

 

TOCSY-1D (sistema 2) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
16 1,98a; 2,20b 37,96 CH2 
17 1,45a; 1,76b 22,45 CH2 
18* 1,88 53,35 CH 
19* 2,43 41,84 CH 
20 1,64a; 1,71b 36,36 CH2 

 

NOESY-1D (Átomo 22)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7 2,07(forte) + 2,63(fraco) 24,02 CH2 
12 1,74(forte) + 1,60(fraco) 33,73 CH2 
16 2,20(forte) + 1,98(forte) 37,96 CH2 
17 1,76(forte) + 1,45(fraco) 22,45 CH2 
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PN6: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (18) 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 163,42 C 
2 --- 100,57 C 
3 --- 168,20 C 
4 --- 103,58 C 
5 --- 168,45 C 
6 --- 103,94 C 
7 2,00a; 2,86b 23,15 CH2 
8* 2,06 34,23 CH 
9* --- 84,76 C 
10 10,00 191,63 CH 
11 10,15 192,07 CH 
12 1,55 33,88 CH2 
13 2,11a; 2,45b 36,49 CH2 
14 --- 154,57 C 
15 4,74a; 4,83b 110,19 CH2 
16 1,83a; 2,18b 39,00 CH2 
17 1,43a; 1,56b 22,74 CH2 
18* 1,61 56,14 CH 
19* 2,61 42,57 CH 
20 1,67a; 1,76b 38,57 CH2 
21 --- 33,41 C 
22 1,15 20,19 CH3 
23 0,96 22,59 CH3 
24 0,99 29,72 CH3 
25 13,16 --- OH 
26 13,45 --- OH 
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TOCSY-1D (sistema 1) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7* 2,00a; 2,86b 23,15 CH2 
8* 2,06 34,23 CH 
12 1,55 33,88 CH2 
13 2,11a; 2,45b 36,49 CH2 

 

TOCSY-1D (sistema 2) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
16 1,83a; 2,18b 39,00 CH2 
17 1,43a; 1,56b 22,74 CH2 
18* 1,61 56,14 CH 
19* 2,61 42,57 CH 
20 1,67a; 1,76b 38,57 CH2 

 

NOESY-1D (Átomo 22)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7 2,00(forte) 23,15 CH2 
12 1,55(forte)  33,88 CH2 
16 1,83(forte) + 2,18(forte) 39,00 CH2 

 
NOESY-1D (Átomo 23,24)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
17 1,56(forte) + 1,43(forte) 22,74 CH2 
19 2,61(forte)  42,57 CH 
20 1,67(forte) + 1,76(forte) 38,57 CH2 
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PN7: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (27) 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 161,51 C 
2 --- 101,19 C 
3 --- 168,28 C 
4 --- 103,27 C 
5 --- 171,03 C 
6 --- 103,93 C 
7 2,64a; 2,05b 24,66 CH2 
8* 2,06 33,58 CH 
9* --- 84,15 C 
10 9,98 191,72 CH 
11 --- 206,42 C 
12 1,68a; 1,55b 33,87 CH2 
13 2,44a; 2,15b 35,28 CH2 
14 --- 152,02 C 
15 4,87 110,48 CH2 
16 2,15a; 1,94b 37,89 CH2 
17 1,77a; 1,46b 22,50 CH2 
18* 1,89 53,24 CH 
19* 2,42 41,72 CH 
20 1,68a; 1,61b 36,41 CH2 
21 --- 33,79 C 
22 1,18 21,13 CH3 
23 0,97 22,17 CH3 
24 0,96 30,22 CH3 
25 2,96 52,70 CH2 
26 2,24 25,17 CH 
27 0,97 22,71 CH3 
28 0,97 22,77 CH3 
29 15,38 --- OH 
30 14,41 --- OH 
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TOCSY-1D (sistema 1) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
25 2,96 52,70 CH2 
26 2,24 25,17 CH 
27 0,97 22,71 CH3 
28 0,97 22,77 CH3 

 

TOCSY-1D (sistema 2) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7 2,64a;  2,05b 24,66 CH2 
8* 2,06 33,58 CH 
12 1,68a; 1,55b 33,87 CH2 
13 2,44a; 2,15b 35,28 CH2 

 
TOCSY-1D (sistema 3) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
16 2,15a; 1,94b 37,89 CH2 
17 1,77a; 1,46b 22,50 CH2 
18* 1,89 53,24 CH 
19* 2,42 41,72 CH 
20 1,68a; 1,61b 36,41 CH2 

 
NOESY-1D (Átomo 22)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7 2,64(fraco) + 2,05(forte) 24,66 CH2 
12 1,68(forte) + 1,55(fraco) 33,87 CH2 
16 2,15(forte) + 1,94(forte) 37,89 CH2 
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PN8: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (28) 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 162,78 C 
2 --- 100,65 C 
3 --- 166,64 C 
4 --- 104,36 C 
5 --- 169,98 C 
6 --- 104,36 C 
7 2,67a; 2,06b 24,40 CH2 
8* 2,06 33,05 CH 
9* --- 85,36 C 
10 --- 205,70 C 
11 10,18 192,45 CH 
12 1,71a; 1,58b 33,69 CH2 
13 2,46a; 2,16b 35,14 CH2 
14 --- 151,84 C 
15 4,89 110,56 CH2 
16 2,21a; 1,98b 38,21 CH2 
17 1,81a; 1,49b 22,90 CH2 
18* 1,92 53,03 CH 
19* 2,45 41,80 CH 
20 1,70a; 1,63b 36,46 CH2 
21 --- 33,86 C 
22 1,22 21,22 CH3 
23 0,99 22,12 CH3 
24 0,99 30,22 CH3 
25 3,04a; 2,75b 53,07 CH2 
26 2,22 24,80 CH 
27 0,96 22,51 CH3 
28 1,01 22,86 CH3 
29 15,36 --- OH 
30 13,19 --- OH 
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TOCSY-1D (sistema 1) 

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
25 3,04a; 2,75b 53,07 CH2 
26 2,22 24,80 CH 
27 0,96 22,51 CH3 
28 1,01 22,86 CH3 

 

NOESY-1D (Átomo 22)  

Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 
7 2,67(fraco) + 2,06(forte) 24,40 CH2 
12 1,71(forte) + 1,58(fraco) 33,69 CH2 
16 2,21(forte) + 1,98(forte) 38,21 CH2 
25 3,04(forte) + 2,75(fraco) 53,07 CH2 
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PN9: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (31) 
 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 161,08 C 
2 --- 100,94 C 
3 --- 168,94 C 
4 --- 104,10 C 
5 --- 170,10 C 
6 --- 104,19 C 
7 2,67a; 2,05b 25,04 CH2 
8* 2,05 33,28 CH 
9* --- 84,67 C 
10 --- 205,63 C 
11 --- 206,81 C 
12 1,70a; 1,58b 33,75 CH2 
13 2,46a; 2,15b 35,14 CH2 
14 --- 151,92 C 
15 4,87 110,40 CH2 
16 2,20a; 1,93b 38,06 CH2 
17 1,81a; 1,48b 22,87 CH2 
18* 1,92 53,09 CH 
19* 2,45 41,77 CH 
20 1,69a; 1,62b 36,43 CH2 
21 --- 33,80 C 
22 1,20 21,13 CH3 
23 0,94 22,11 CH3 
24 0,98 30,23 CH3 
25 2,98 53,00 CH2 
26 2,23 24,98 CH 
27 0,97 22,51 CH3 
28 0,97 22,81 CH3 
29 3,07a; 2,76b 53,00 CH2 
30 2,23 24,98 CH 
31 0,96 22,76 CH3 
32 0,96 23,02 CH3 
33 15,30 --- OH 
34 15,30 --- OH 
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PN10: Estrutura e Descrição dos dados de RMN para o análogo (32) 

 
Átomo σ ppm (H) σ ppm (C) Tipo de C 

1 --- 161,22 C 
2 --- 100,58 C 
3 --- 169,06 C 
4 --- 104,10 C 
5 --- 170,19 C 
6 --- 104,15 C 
7 2,86a; 2,00b 24,21 CH2 
8* 2,04 33,96 CH 
9* --- 84,28 C 
10 --- 205,73 C 
11 --- 206,84 C 
12 1,53 33,91 CH2 
13 2,45a; 2,12b 36,58 CH2 
14 --- 154,73 C 
15 4,83a; 4,73b 110,09 CH2 
16 2,20a; 1,87b 39,11 CH2 
17 1,53 23,15 CH2 
18* 1,64 56,08 CH 
19* 2,63 42,56 CH 
20 1,78a; 1,68b 38,64 CH2 
21 --- 33,33 C 
22 1,14 20,09 CH3 
23 0,95 22,51 CH3 
24 1,00 29,73 CH3 
25 2,99 53,00 CH2 
26 2,25 25,13 CH 
27 0,95 22,62 CH3 
28 0,97 22,77 CH3 
29 2,91a; 2,85b 52,95 CH2 
30 2,25 25,13 CH 
31 0,97 22,83 CH3 
32 0,98 22,94 CH3 
33 15,34 --- OH 
34 15,34 --- OH 
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5. Mecanismos de Reação 
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MR1: Reação de Vilsmeier-Haack 

 

 

 

MR2: Acoplamento de Knoevenagel 
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MR3: Reação de Metilação 

 

 

 

MR4: Reação de Acilação Friedels-Craft 
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MR5: Reação de Oxidação DDQ 

 

  

 

MR6: Reação de Diels-Alder 
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