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Introdução

Acetatos alílicos são importantes intermediários em 
síntese orgânica [1]. A utilização desta metodologia é 
em função de uma tentativa para obter derivados 
análogos de um alcalóide que foi testado na década de 
70 como um possível agente capaz de combater a 
tuberculose [2], esse alcalóide é conhecido como 
cleistofolina 1 figura 1, que é uma aza-antraquinona, ou 
4-metil-benzo[g]quinolina-5,10-diona, que foi 
inicialmente isolada como produto natural em diversas 
espécies da família Annonaceae [3]

Material e métodos

A utilização das moléculas do norlapachol 2 e do 
nor-isolapachol 3 é a rota que foi utilizada para se 
chegar aos análogos de 1, que são as estruturas 4 e 5
mostradas na figura 2. A oxidação alílica para posterior 
ciclização é realizada nas moléculas 2a e 3a, como 
mostrado no esquema 1.

Como pode ser observado, para se obter os produtos 
2a e 3a é necessário realizar todas as etapas como 
sugere o esquema 2, por isso é que foi inicialmente 
proposto realizar as chamadas reações piloto utilizando 
os compostos hidroxilados ao invés dos nitrogenados, 
pois com os resultados obtidos utilizaremos a 
metodologia que melhor se adequar para se obter os 
melhores rendimentos das reações destes compostos 
hidroxilados.

Para a obtenção dos compostos inicias 2 e 3 foi 
utilizada a metodologia de condensação entre aldeídos 
e a 2-hidroxi-1,4-naftoquinona (lausona) 6, através de 
uma modificação da metodologia de Kopanski [4]. 
Dessa forma, foi possível obter, com um bom 
rendimento o derivado 2. 

A acetilaçã alílica foi realizada com o composto 2 e 
o 2a, visto que é o mais abundante, e consistiu em 
primeiro realizar uma ativação do dióxido de manganês 
(MnO2) que foi realizada utilizando-se uma chapa de 
aquecimento a uma temperatura de aproximadamente 
150 ºC por um período de tempo de 30 minutos. Logo 
após a ativação do MnO2 era adicionado em um balão 
de fundo redondo com 25 Ml de ácido acético (HOAc)
e era deixado agitando, em sistema aberto, sob uma 
temperatura de 50 ºC. Só depois de 30 minutos em 
agitação é que era adicionado os produtos que se 
pretendia realizar a acetilação alílica. Depois de 

decorrido o tempo reacional, o procedimento de 
extração foi realizado por uma filtração a vácuo, 
utilizando uma fina camada de terra de diatomácea. 
Continuava a lavagem do que passava pelo funil com 
acetato de etila (EtOAc). Todo o filtrado era, então 
neutralizado com carbonato de sódio anidro (Na2CO3) 
e adicionado em um funil de separação para se extrair
com EtOAc, 3 três vezes de 50 mL, toda fase orgânica 
foi seca com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) e 
concentrado sob pressão reduzida em aparelho 
rotaevaporador. Os produtos obtidos foram purificados 
por coluna cromatográfica com sílica gel 60 flash 230-
400 mesh. Com um sistema de eluição de hexano e 
EtOAc, iniciando a (9:1) e terminando a (6:4).

Resultados

As reações de síntese dos compostos 2 e 3
forneceram os produtos com rendimentos de 96 e 60 % 
respectivamente, pode-se justificar a diferença dos 
rendimentos em função da reatividade do aldeído 
envolvido, já que quanto mais reativo, mais produtos 
pode-se obter. Estes produtos 2 e 3 eram comparados 
por cromatografia em camada delgada analítica (ccda) 
com padrões puros.

Para a obtenção dos produtos 2a e 3a foram 
realizadas as mesmas metodologias, onde consiste em 
adicionar os produtos hidroxilados 2 em um balão de 
fundo redondo com carbonato de sódio na proporção 
de 2 dois equivalentes e sulfato de dimetila (Me2SO4) 
utilizando propanona (CH3COCH3) como solvente sob 
constante agitação a temperatura ambiente por um 
período de aproximadamente 3 horas. Depois deste 
período são adicionadas algumas gotas de hidróxido de 
amônio para neutralizar o excesso de (Me2SO4). Sendo 
os produtos finais 2a e 3a com rendimentos de 58 % e 
32 % respectivamente.

O produto de acetalização alílica partindo do 
composto 2, está em fase de caracterização e o produto 
quando utilizado o 2a foi obtido como um cristal de 
coloração amarelada, com um rendimento de 55 % e 
ponto de fusão na faixa de 188-189 ºC, e foi submetido 
à análise de ressonância magnética nuclear (RMN) no 
departamento de farmácia da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e no departamento de química da 
Universidade Federa de Fluminense (UFF) no Rio de 
Janeiro.



Discussão

A obtenção dos produtos alilicamente 
funcionalizados servirá para descobrirmos qual será a 
melhor maneira de proceder para se ciclizar e gerar os 
análogos 4 e 5 e também para inferirmos qual deverá 
ser os produtos quando fizermos reagir os compostos 
nitrogenados 2a e 3a com as mesmas condições de 
funcionalização [6].
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Figura 1. estrutura do alcalóide conhecido como cleistofolina

Figura 2. Proposta sintética para os análogos 4 e 5

Esquema 1. Funcionalização alílica

Esquema 2. Metodologia de síntese dos derivados nitrogenados
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