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RESUMO 

 

 A resolução cinética dinâmica (DKR, do inglês dynamic kinetic resolution) 

consiste em uma reação na qual são utilizados uma enzima e um catalisador metálico 

com o intuito de produzir moléculas enantiomericamente puras. Neste trabalho, a 

metodologia da DKR foi utilizada como primeira etapa de uma rota sintética proposta 

para a síntese de análogos da rasagilina, um fármaco utilizado como adjuvante no 

tratamento da Doença Parkinson, (R)-N-(1-feniletil)prop-2-ino-1-amina e (R)-N-(1-

feniletil)-N-di(prop-2-ino)-1-amina. Foi avaliada a atividade dos catalisadores 

perovskitas de níquel (La0,9Ce0,1NiO3, La0,9Sm0,1NiO3 e La0,9Pr0,1NiO3) na etapa de 

racemização da DKR da (R,S)-1-feniletilamina. Os resultados obtidos indicaram que 

este catalisador tem boa seletividade, pois foi observado que as reações, em 

condições otimizadas, ocorreram com conversão acima de 72%, determinadas por 

GC-MS. Também foram estudadas a variação das condições reacionais, como agente 

acilante, temperatura e tempo, a fim de proporcionar melhores resultados para 

obtenção da correspondente acetamida quiral. Além disso, foram utilizados outros 

materiais de partida, (R,S)-1-(4’-fluoro)feniletilamina, (R,S)-1-(4’-metil)feniletilamina e 

(R,S)-1,2,3,4-tetra-hidro-1-naftilamina, para obter informações generalizadas sobre a 

metodologia estudada. As etapas posteriores à DKR, hidrólise da (R)-1-

feniletilacetamida e a alquilação da (R)-1-feniletilamina, foram realizadas inicialmente 

com os substratos racêmicos, buscando a otimização das etapas. Após a descoberta 

das condições reacionais mais adequadas para estas etapas, foi possível realizá-las 

com os substratos quirais. Dessa forma, ao final da síntese, a molécula de interesse, 

(R)-N-(1-feniletil)prop-2-ino-1-amina (composto monoalquilado), foi obtida em 38% de 

conversão. Após a síntese e purificação, foram realizados ensaios de viabilidade 

celular (VC) para avaliar a toxicidade dos racematos dos compostos N-propargilados, 

no qual foi verificado que o composto monoalquilado era viável e não causava morte 

celular. 

 

 

 

 

Palavras chave: Resolução cinética dinâmica. Níquel. N-propargilaminas. Rasagilina.



ABSTRACT 

 

 Dynamic kinetic resolution (DKR) is a reaction catalyzed by an enzyme and a 

metal catalyst for the synthesis of enantiomerically pure compounds, such as amides 

and esters, for example. In this work, DKR was used as the first step of a synthetic 

route proposed to synthesize rasagiline analogues, (R)-N-(1-phenylethyl)prop-2-yne-

1-amine and (R)-N-(1-phenylethyl)-N-di(prop-2-yne)-1-amine. Rasagiline is a drug 

used as adjuvant in the treatment of Parkinson’s disease. The activity of nickel 

perovskite catalysts (La0,9Ce0,1NiO3, La0,9Sm0,1NiO3 and La0,9Pr0,1NiO3) in the DKR 

racemization stage was evaluated. Studies have shown that these catalysts have good 

selectivity, since the conversion values were above 72% determined by GC-MS, in 

optimized conditions. Changes of some reaction conditions such as acylating agent, 

temperature and reaction time were also studied, in order to evaluate their effects on 

the reactivity of the amines with perovskite catalysts. Substituted substrates were used 

in our studies, (R,S)-1-(4’-fluoro)phenylethylamine, (R,S)-1-(4’-

methyl)phenylethylamine and (R,S)-1-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanamine, 

in order to obtain more general information about the studied methodology. The 

second and third steps, which were consisted of hydrolysis of (R)-1-

phenylethylacetamide and alkylation of (R)-1-phenylethylamine, respectively, were 

performed with racemic substrates so that the chiral substrates were used only after 

optimization. The analog (R)-N-(1-phenylethyl)prop-2-yne-1-amine was obtained  38% 

non-isolated yield. After synthesis and purification, a cell viability assay was performed 

to assess the toxicity of racemic N-propargylated compounds. The results indicated 

that the monoalkylated analog did not cause cell death. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 As moléculas quirais são de muita importância para o desenvolvimento de 

fármacos e produtos químicos. Dentro desse seleto grupo de compostos com 

estereocentro definido se destacam as aminas quirais, que possuem extrema 

importância biológica sendo representadas por alguns neurotransmissores, como as 

catecolaminas norepinefrina e epinefrina. Estas são obtidas a partir do aminoácido 

tirosina, que não possui seu centro quiral definido, e passa por várias reações 

enzimáticas que fazem as alterações necessárias para estabelecer a quiralidade da 

molécula (Hilal-Dandan e Brunton, 2015).  

 Nos processos reacionais fora do corpo humano, uma das estratégias para 

obter moléculas enantiomericamente puras é a utilização de enzimas, uma vez que 

muitas destas apresentam sítios de ligações com mais afinidade para apenas um dos 

enantiômeros, promovendo, assim, uma velocidade de reação maior devido ao 

modelo “chave-fechadura” (enzima-substrato) (Monteiro e Silva, 2009). A interação 

entre enzima e o ligante também pode estar acoplada a uma mudança conformacional 

da enzima, que leva a uma adaptação estrutural e interação mais firme, que é 

chamado de encaixe induzido (Nelson e Cox, 2013).  

 Também existem outros métodos para a obtenção de compostos quirais, como, 

por exemplo, o uso de redutores quirais, tais como hidreto de lítio e alumínio 

modificados pela adição de ligantes quirais, para redução de aril-alquil-cetonas e 

cetonas acetilênicas em álcoois em quirais (Temba et al, 2003).  

 A resolução cinética dinâmica (DKR, do inglês dynamic kinetic resolution) 

apresenta-se como uma das metodologias mais empregadas com a finalidade de 

fornecer compostos enantiomericamente puros, utilizando como substrato moléculas 

contendo grupos funcionais amina ou hidroxila. Como dito no próprio nome, há uma 

“resolução” enzimática, na qual é utilizada uma enzima para a obtenção de apenas 

um enantiômero, a partir de um substrato racêmico. A resolução cinética ocorre 

porque os enantiômeros apresentam diferentes velocidades de reação frente ao 

catalisador enzimático. Essa diferença nas velocidades é o que permite que a 

separação ocorra. No entanto, como o processo é realizado a partir de uma mistura 



18 
 

racêmica, ou seja, uma mistura equimolar dos enantiômeros R e S, o rendimento 

máximo que a reação de resolução cinética pode fornecer é de 50%, pois o 

enantiômero que reage mais lentamente, nas condições otimizadas não é convertido. 

 A resolução cinética dinâmica constitui uma combinação entre a resolução 

cinética, com a racemização do enantiômero remanescente in situ, geralmente 

mediante o uso de um catalisador metálico, fazendo com que o rendimento teórico da 

reação seja de 100% (Seddigi et al., 2017).  

 O mecanismo da etapa de racemização, constitui em uma primeira etapa de 

desidrogenação, seguido da reinserção de hidrogênio, conforme está ilustrado na 

Figura 1 (Parvulescu et al., 2008). O metal utilizado mais encontrado na literatura é o 

paládio. Contudo, devido ao seu alto valor comercial, existem estudos que visam o 

teste de outros metais como, por exemplo, o níquel. Na literatura são encontrados 

trabalhos que descrevem o emprego de catalisadores de níquel na forma de 

nanopartículas, como níquel Raney (Parvulescu et al., 2008), enquanto neste trabalho 

foi apresentado o uso de catalisadores de níquel do tipo Perovskita para a resolução 

cinética dinâmica da (R,S)-1-feniletilamina, que usados para essa finalidade são 

inéditos na literatura. 

 

Figura 1 - Esquema da resolução cinética dinâmica da (R,S)-1-feniletilamina, mediada por metal e 

CaLB 

 

Legenda: KL: Constante de velocidade lenta; KR: Constante de velocidade rápida; M: Metal. 

 

 Como se trata de uma metodologia simples e eficiente para a obtenção de 

compostos quirais, a resolução cinética dinâmica é atrativa para ser empregada como 

uma das etapas de uma rota sintética. No caso deste trabalho, a DKR da (R,S)-1-

feniletilamina foi empregada como primeira etapa, seguida de hidrólise do grupo 
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acetamido e N-propargilação da amina quiral, em uma síntese de três etapas, com o 

objetivo de obter compostos estruturalmente semelhantes a rasagilina, cuja estrutura 

molecular está apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Estrutura molecular da rasagilina 

 

 

 A rasagilina é o princípio ativo de um medicamento utilizado no tratamento da 

Doença de Parkinson (DP), atuando através da inibição irreversível da monoamina 

oxidase B (MAO-B), enzima responsável pela degradação do neurotransmissor 

dopamina. Com essa ação farmacológica, tem-se maior disponibilidade de dopamina 

na fenda sináptica, a qual permite que as sinapses impulsionadas pelo potencial de 

ação ocorram normalmente.  

 Segundo Hoy et al., (2012) o grupo propargilamino presente na rasagilina é o 

principal responsável pela ação farmacológica, já que ele que possui a interação mais 

forte com o sítio de ligação da enzima, sendo mais intensa que a interação entre 

enzima e seu agonista (dopamina), por isso ocorre o efeito antagônico no uso deste 

fármaco.  

 Ao final da síntese realizada neste trabalho, pretende-se chegar ao composto 

(R)-N-(1-feniletil)prop-2-ino-1-amina (Figura 3), que possui o grupo propargilamino, a 

fim de verificar se o composto sintetizado possui ação sobre a enzima MAO-B similar 

à do fármaco rasagilina. Para isso foram realizados ensaios de viabilidade para avaliar 

a função mitocondrial e possível toxicidade dos racematos das compostos 

monoalquilado e dialquilado, que foi executado pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. 

Rodrigo Portes Ureshino. 
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Figura 3 – Estrutura molecular da (R)-N-(1-feniletil)prop-2-ino-1-amina 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Resolução cinética dinâmica de aminas primárias 
 

As aminas quirais compõem uma classe importante de compostos orgânicos 

potencialmente utilizados no preparo de produtos farmacêuticos e agroquímicos 

(Fernández et al., 2006). Existem diversos métodos desenvolvidos para a produção 

destes compostos quirais. Um deles é a resolução cinética (KR, do inglês kinetic 

resolution), que consiste no uso de uma enzima a fim de obter apenas um enantiômero 

a partir de um racemato.  

O primeiro exemplo de resolução cinética é datado de 1858, quando Pasteur 

descobriu a fermentação de uma solução aquosa de tartarato de amônio racêmico 

tratado com o fungo Penicilium glaucum, no qual resultou em metabolismo mais rápido 

para o enantiômero dextrorotatório, comparado ao levorotatório (Noyori et al., 1995).   

No entanto, a KR possui uma grande desvantagem: o máximo de produto 

obtido é a metade do material de partida utilizado, o que corresponde ao rendimento 

máximo de 50%. Esse problema pode ser contornado por meio da resolução cinética 

dinâmica (DKR), em que 100% do material de partida é convertido no produto de 

interesse (Thalén et al., 2009) através da combinação de uma acetilação enzimática 

e uma racemização catalítica, obtendo o caráter de uma síntese enantiosseletiva, 

devido a formação de apenas um enantiômero (Figura 1).  

Reetz e Schimossek (1996) relataram pela primeira vez a DKR da (R,S)-1-

feniletilamina empregando Paládio (Pd) sobre carvão e CaLB (Lipase B da Candida 

antarctica). A DKR apresentou um tempo de reação longo (8 dias), temperatura entre 

50 e 55 ºC e forneceu como produto a (R)-1-feniletilacetamida com 99% de excesso 
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enantiomérico e 64% de rendimento (Figura 4). Acetato de etila foi utilizado como 

doador de acila em trietilamina como solvente. 

 

Figura 4 - DKR da (R,S)-1-feniletilamina empregando Paládio sobre carvão e CaLB 

 

Fonte: Adaptado de Reetz e Schimossek, 1996, p. 668. 

 

Além da acetamida desejada, observou-se também a formação de etilbenzeno 

e bis-(1-feniletilamina) como produtos secundários, ambos provenientes da 

racemização. Esse processo é iniciado com a desidrogenação da amina quiral que 

sobrou do processo de resolução cinética, por adsorção de hidrogênio promovido pelo 

catalisador metálico. Essa etapa leva a uma imina intermediária, que sofre reinserção 

de hidrogênio, por meio de uma reação de hidrogenação catalítica que é catalisada 

pelo mesmo metal que promoveu a desidrogenação.  

Como ilustrado na figura 5, a bis-(1-feniletilamina) é formada pela condensação 

da amina (1) com a imina (2), resultando em uma amina intermediária (3) que, em 

meio ácido, pode sofrer eliminação de amônia, levando à formação de uma nova imina 

(4). Esta, por sua vez, pode sofrer redução, que levaria à formação da amina 

secundária bis-(1-feniletilamina) (5). A hidrogenólise de 5 levaria à formação do 

etilbenzeno (Ahn et al., 2008; Parvulescu et al., 2008). 
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Figura 5 - Produtos secundários formados na resolução cinética dinâmica da (R,S)-1-feniletilamina 

catalisada por paládio 

 

Fonte: Adaptado de Parvulescu et al., 2008, p. 115. 

 

Em 2009, Thalén et al. descreveu em seu trabalho a utilização da resolução 

cinética dinâmica da (R,S)-1,2,3,4-tetra-hidro-1-naftilamina, com o emprego de 

complexos de rutênio (Ru) como catalisador metálico na primeira etapa de uma rota 

sintética alternativa da norsertralina. Nesta foi utilizado: CaLB, acetato de isopropila, 

temperatura de 90 °C e tempo reacional de três dias. Foram obtidos bons resultados, 

80% de rendimento do produto isolado e 99% de excesso enantiomérico, 

demostrando a viabilidade de aplicação desta metodologia em sínteses de fármacos.  

 

2.2 Os processos de racemização  
 

A racemização é definida como a formação irreversível de um racemato a partir 

de um enantiômero puro e é sempre associada à perda de atividade óptica (Ebbers et 

al., 1997). Segundo Pàmies e Backvall (2003), a reação de racemização é um 

processo termodinamicamente favorável devido ao aumento da entropia causada pela 

mistura dos dois enantiômeros. 

Zwanenberg et al. (1997), citado por Huerta et al. (2001), classificou a 

racemização catalítica em diferentes métodos: a) racemização térmica, b) 
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racemização catalisada por base, c) racemização catalisada por ácido, d) 

racemização via base de Schiff, e) racemização catalisada por enzima, f) racemização 

via radical, g) racemização via redox.  

A racemização térmica é um amplo atrativo industrial por se tratar de um 

método simples e barato, porém o principal problema neste método é a decomposição 

de substrato quando altas temperaturas são aplicadas. Bons substratos para a 

racemização térmica são compostos que racemizam por rotação ou deformação de 

ligações, por exemplo as biarilas (Ebbers et al., 1997). 

A racemização catalisada por base é encontrada em algumas patentes com o 

uso de alcóxidos de metais alcalinos ou hidretos usados como catalisadores para 

racemizar aminas benzílicas com altas seletividades. A abstração do próton no centro 

quiral pode ser facilitada pela adição de uma cetona ou aldeído à mistura, de 

preferência com grupos retiradores de elétrons, antes da adição da base. No entanto, 

apenas as aminas benzílicas são racemizadas com velocidades aceitáveis, devido à 

estabilização dos intermediários pelo efeito de ressonância (Geukens et al., 2013). 

As racemizações catalisadas por ácido são restritas a compostos capazes de 

sofrer tautomerismo ceto-enólico. Os ácidos carboxílicos e derivados α-substituídos 

representam 87% dos substratos utilizados. O mecanismo mais frequente para esta 

racemização consiste na protonação de um heteroátomo de ligação dupla em uma 

posição α para um centro quiral, seguido de abstração de um hidrogênio a partir do 

centro quiral, formando um tautorismo ceto-enol quando o heteroátomo é o oxigênio, 

e imina-enamina para o nitrogênio (Ebbers et al., 1997).  

A racemização via base de Schiff, compostos com estrutura geral R-CH=N-R’, 

somente é viável para compostos que possuem grupo amino primário livre ligado ao 

centro quiral, esta modalidade de racemização é extensivamente estudada e 

empregada na racemização de aminoácidos pela indústria (Ebbers et al., 1997). Os 

derivados de bases de Schiff também são estudados devido suas aplicações 

biológicas, como atividade antitumoral, antifúngica e antibacteriana (More et al., 2019). 

A racemização catalisada por enzimas foi realizada por Koszelewski et al. 

(2011) utilizando ɷ-transaminases. Tanto aminas alifáticas quanto aminas benzílicas 

foram possíveis de serem racemizadas. Entretanto, não foram realizados 

experimentos de resolução cinética dinâmica. Outra desvantagem desse método é a 



24 
 

necessidade do uso de cofatores como, por exemplo, o piroxidal-5-fosfato (Geukens 

et al., 2013). 

A racemização via radicais é encontrada com o uso de radicais de tióis que 

demonstrou rendimentos de moderados a bons quando usados em DKR. Entretanto, 

esses radicais são conhecidos para racemizarem apenas aminas alifáticas devido à 

alta formação de subprodutos quando utilizados com aminas benzílicas (Geukens et 

al., 2013). 

Considerando trabalhos mais recentes, os mecanismos encontrados com mais 

frequência para a racemização de aminas quirais são: a racemização enzimática, a 

racemização por radicais, a racemização catalisada por base e a racemização via 

redox, que estão representados na figura 6.  

 

Figura 6 – Mecanismos mais frequentes na racemização de aminas primárias 

 

Fonte: Adaptado de Geukens et al., 2013, p. 2623. 
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Entre os mecanismos de racemização mostrados acima, o conceito mais 

amplamente aplicado na literatura é o via redox (Figura 7), no qual o mecanismo 

ocorre via equilíbrio amina-imina promovido pelo metal de transição empregado na 

reação. Durante esse processo, o substrato da amina é oxidado gerando a imina como 

intermediário que, em seguida, é reduzida (Pàmies e Backvall, 2003).  

Por necessitar do uso de um metal de transição, complexos de irídio (Ir) e Ru 

foram aplicados com sucesso em DKR, no entanto estes são caros e difíceis de serem 

reciclados. Como alternativa, foi utilizado o metal de transição Pd em diferentes 

suportes, o qual também forneceu bons resultados, com excessos enantioméricos 

acima de 96% (Reetz e Schimossek, 1996). Em comparação com Pd, o níquel (Ni) 

tem sido raramente empregado em DKR. Além disso, assim como a atividade de 

nanopartículas de Pd, as de Ni também foram utilizadas a fim de aumentar a atividade 

e reduzir a quantidade de catalisador necessária para a reação de racemização 

(Parvulescu et al., 2008; Reetz e Schimossek, 1996). 

 

Figura 7 – Racemização via redox 

 

Fonte: Adaptado de Pàmies e Backvall, 2003, p. 3250. 

 

Geukens et al. (2013) avaliou a aplicação de nanopartículas de níquel na 

racemização de aminas quirais, concluindo que as aminas benzílicas foram 

completamente racemizadas dentro do período de uma hora. Entretanto, a 

seletividade não foi perfeita, devido a formação de subprodutos. Não foram feitos 

estudos sobre a influência de suportes na seletividade das reações.  
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2.3 Importância e características gerais dos catalisadores e suportes  

 

 Os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação 

química sem estar sendo consumido por ela. A capacidade dos catalisadores de 

acelerar uma reação ocorre, pois eles fornecem um caminho alternativo que possui 

energia de ativação mais baixa que o caminho original (Atkins e Jones, 2011). 

 A catálise pode ocorrer de duas formas: (a) catálise homogênea, na qual os 

reagentes e os catalisadores fazem parte de uma fase única. No entanto, os produtos 

da reação podem pertencer a uma fase distinta; (b) catálise heterogênea, também 

conhecida como catálise de contato, que implica na transformação química onde o 

catalisador, quase sempre um sólido, reagentes e produtos estão em fases diferentes 

(Mezalira, 2007). 

 Os catalisadores heterogêneos podem ser classificados em: (a) catalisadores 

mássicos, que são um aglomerado formado por grãos da fase ativa pura ou quase 

pura; (b) catalisadores suportados são aqueles na qual a natureza química da 

superfície das partículas contendo a fase ativa é diferente do interior (Mezalira, 2007). 

Os suportes dos catalisadores lhes conferem maior resistência mecânica, além de 

possibilitar uma distribuição homogênea do componente ativo sobre uma grande 

superfície do material suporte (Ciola, 1981). 

A função mecânica do suporte é servir de base para o componente catalítico, 

produzindo maior área exposta para o agente ativo e, portanto, maior atividade 

catalítica quando o agente tem pouca área de superfície. O suporte também aumenta 

a estabilidade do catalisador, mantendo os cristais do material ativo longe uns dos 

outros, evitando assim a sua sinterização e consequente perda de atividade. Além 

disso, o suporte em alguns casos protege o catalisador de danos, adsorvendo, 

preferencialmente, venenos que desativam o constituinte ativo (Ciola, 1981). 

Os óxidos do tipo Perovskitas constituem catalisadores, os quais foram 

desenvolvidos por Gustav Rose em 1839 (Raphael et al., 2017). Estes óxidos 

possuem fórmula geral ABO3 (Figura 8), sendo A um cátion grande, como metais 

alcalinos, metais alcalinos terrosos e metais terras raras; B  um cátion pequeno, 

geralmente representado por um metal de transição; e O um ânion, sendo em geral o 

íon superóxido O2- (Moraes Júnior et al., 2018; Raphael et al., 2017). Estes 
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catalisadores têm sido utilizados em substituição aos metais nobres para catalisar 

uma variedade de reações, especialmente em catálise ambiental para o tratamento 

dos gases de exaustão (Tanabe e Assaf, 2009). Até então, ainda não há relatos na 

literatura do uso de perovskitas como metal racemizador na metodologia de resolução 

cinética dinâmica, sendo o uso destes inéditos na DKR. 

  

Figura 8 – Estrutura da Perovskita cúbica ABO3 

 

Fonte: Raphael et al., 2017, p. 64. 

 

2.4 Um catalisador biológico: A Lipase B da Candida Antarctica  

 

 A catálise enzimática das reações é essencial para os sistemas vivos. As 

enzimas proporcionam um ambiente específico para que uma determinada reação 

possa ocorrer rapidamente. A principal característica das reações catalisadas por 

enzimas é que a reação acontece confinada em um “bolsão” da enzima chamado de 

sítio ativo. A molécula que se liga no sítio ativo da enzima é chamada de substrato 

(Nelson e Cox, 2013). 

 Nos últimos anos, o conceito de DKR quimioenzimática tem sido desenvolvido, 

no qual um racemato perde seu centro quiral pela combinação de uma resolução 

cinética enzimática com uma racemização catalítica in situ promovida por metais 

(Pàmies e Backvall, 2003).  

 A Lipase B da Candida antarctica (CaLB) é um dos catalisadores enzimáticos 

mais utilizados na resolução cinética enzimática. A CaLB faz parte da família das α/β 
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hidrolases, é constituída por 317 resíduos de aminoácidos, possui peso molecular de 

33 kDa e ponto isoelétrico (pI) de 6,0 (Uppenberg et al., 1994). Essa lipase foi 

primeiramente obtida da levedura Candida antarctica, mas posteriormente foram 

rastreadas lipases com ampla faixa de pH ótimo e termoestabilidade de diferentes 

fontes microbianas (Fernández et al., 2006).  

 Em geral, o sítio ativo da maioria das lipases é formado por resíduos de serina, 

histidina e aspartato (Asp187-His224-Ser105), conhecidos como “tríade catalítica”. Um 

grupo nucleofílico deste sítio é responsável por promover o ataque nucleofílico à 

carbonila do éster (Fernández et al., 2006). O sítio ativo geralmente é coberto por uma 

“tampa” que é afastada na presença do substrato ou de um solvente orgânico (Pámies 

e Backvall, 2003). Diferente da maioria das lipases, que apresentam um impedimento 

maior por possuir uma “tampa” maior na entrada do sítio ativo, na CaLB essa “tampa” 

é reduzida. Desta forma, não prejudica a entrada de substratos e saída de produtos 

(Uppenberg et al., 1994).  

 A figura 9 representa o mecanismo para esterificação e hidrólise do grupo éster, 

caracterizado como “bi-bi ping-pong”. O rearranjo da ligação de hidrogênio dos três 

aminoácidos aumenta a nucleofilicidade do resíduo de serina (6), permitindo que 

ocorra o ataque ao grupo carbonila do éster, que atua como doador do substituinte 

acila, para formar o intermediário acila-enzima (7). Posteriormente, o álcool ou amina 

do substrato atacará o intermediário acila-enzima (9) para formar o produto (Pàmies 

e Backvall, 2003). 
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Figura 9 – Mecanismo de reação da CaLB com aminas primárias 

 

Fonte: Adaptado de Pàmies e Backvall, 2003, p. 3249. 

 

 Segundo Kazlauskas et al. (1991), citado por Chen et al. (2018), quase todas 

as lipases seguem um modo empírico simples de enantiodiscriminação, que é 

baseado na correspondência entre o tamanho dos substituintes do estereocentro e o 

tamanho dos bolsos da enzima. Devido a isso, os enantiômeros R e S reagem com 

constantes de velocidade diferentes (Pàmies e Backvall, 2003). Como ilustrado na 

Figura 10, a qual mostra que o enantiômero R possui um encaixe adequado na 

enzima, resultando em uma constante de velocidade (k) maior que o enantiômero S, 

que não possui a mesma afinidade pela enzima devido a configuração dos seus 

substituintes. O restrito sítio ativo da CaLB explica a alta enantiopreferência (grande 

afinidade por determinado enantiômero) mostrada para nucleófilos como aminas 

primárias e álcoois secundários (Fernández et al., 2006). 
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Figura 10 –Base estrutural da regra de Kazlauskas para a discriminação de enantiômeros pela CaLB 

 

Legenda: G: Substituinte grande; P: Substituinte pequeno. 

Fonte: Adaptado de Chen et al., 2018, p. 3488. 

 

 Andrade et al. (2009), citado por Seddigi et al. (2017), relatou o uso da CaLB 

na DKR de organosselênio-1-feniletilaminas racêmicas, na qual foi empregado Pd 

suportado em sulfato de bário (BaSO4) como catalisador de racemização e acetato de 

etila como doador do grupo acila, para obtenção da (R)-acetamida correspondente 

(Figura 11). Foram obtidos excessos enantioméricos acima de 99%, e rendimentos 

que chegaram a 87%, o que demonstrou a grande compatibilidade da enzima CaLB 

com as condições reacionais utilizadas para as resoluções cinéticas dinâmicas 

estudadas.  

 

Figura 11 - Reações de DKR de organosselênio-1-feniletilaminas catalisadas por paládio 

 

Fonte: Adaptado de Seddig et al., 2017, p. 66. 

 

 A diferenciação de dois enantiômeros por receptores biológicos deve-se a 

forma de interação espacial específica fármaco-receptor, explicada pela teoria dos 

três pontos, que disserta sobre apenas um dos enantiômeros ser capaz de apresentar 

três pontos de interação complementares, dispostos de tal maneira que possam se 
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ligar a molécula alvo, promovendo o efeito máximo (Solomons e Fryhle, 2000), como 

mostrado na Figura 12. 

 Essas interações altamente específicas fármaco-receptor também podem 

desencadear diferenças farmacocinéticas, no qual as etapas de disposição do 

fármaco, principalmente a biotransformação de estereoisômeros podem ser muito 

específicas, pois as proteínas envolvidas nesses processos possuem alto grau de 

discriminação estereosseletiva (Hyneck et al., 1990). 

 

Figura 12 - Representação da diferença de interação de dois enantiômeros com um receptor quiral 

devido às suas configurações absolutas 

 

Fonte:  Adaptado de Solomons e Fryhle, 2000. 

 

2.5 A importância biológica da quiralidade 

 

Muitos dos compostos associados aos organismos vivos são quirais como, por 

exemplo, os aminoácidos, as proteínas, açúcares, enzimas, anticorpos e hormônios 

(Solomons e Fryhle, 2000). A presença de estereocentro definido determina a função 

e forma de atuação de determinado composto no corpo. 

O aspartame, utilizado como adoçante sintético, possui dois estereocentros e 

seus enantiômeros, conforme apresentado na Figura 13, são caracterizados pela 

diferença em uma das propriedades organolépticas: o sabor. O enantiômero S,S 

possui sabor doce, enquanto o R,R é amargo. A diferença no sabor ocorre porque os 
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receptores dessas substâncias também são constituídos por moléculas quirais e 

reconhecem a diferença entre os enantiômeros (Coelho, 2001). 

 

Figura 13 – Enantiômeros do Aspartame 

                                        

                           (S,S)                                                                                       (R,R) 

 

Alguns fármacos também são quirais, sendo que em alguns casos somente um 

dos enantiômeros é responsável pela atividade biológica de interesse, e em 

determinados casos o outro enantiômero pode ser prejudicial ou inativo. No entanto, 

parte dos fármacos são comercializados na forma de mistura racêmica, isso ocorre 

quando os dois enantiomêros fazem a mesma função, ou um deles é inativo. Os 

efeitos de cada enantiômero só começaram a ser avaliados com expressividade a 

partir de 1963, devido aos problemas ocorridos pelo uso do racemato da talidomida. 

A talidomida é um sedativo leve que foi muito utilizado para aliviar náusea 

matinal em mulheres grávidas (Hilal-Dandan e Brunton, 2015; Solomons e Fryhle, 

2000). No entanto, no ano de 1963, enquanto o medicamento ainda era distribuído na 

forma racêmica, foi descoberto que o enantiômero S possuía atividade teratogênica, 

levando à má formação do embrião. Desta maneira apenas o enantiômero R era 

responsável pela atividade terapêutica. Após confirmação e divulgação dos efeitos 

colaterais, a talidomida teve sua licença para comercialização cancelada (Lima et al., 

2001). Os enantiômeros R e S da talidomida estão ilustrados na Figura 14. 
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Figura 14 – Enantiômeros da talidomida 

                                    

                                    (R)                                                                                  (S) 

 

Atualmente, este fármaco está aprovado sob regulamentos altamente severos, 

sendo indicado para o tratamento de pacientes com eritema nodoso e mieloma 

múltiplo. Também é usado para infecções micobacterianas, doença de Crohn, 

sarcoma de Kaposi, lúpus, hanseníase e úlceras aftosas, mas no caso destas doenças 

a talidomida possui o status de fármaco-órfão, ou seja, medicamento utilizado para o 

tratamento de doenças raras (Hilal-Dandan e Brunton, 2015).  

  

2.6 Uma molécula quiral para o tratamento da doença de Parkinson: a N-

propargila-1-(R)-aminoindano (rasagilina) 

 

A rasagilina (N-propargila-1-(R)-aminoindano), medicamento comercializado 

em forma de sal (mesilato de rasagilina) (Figura 15), é um fármaco utilizado 

principalmente no tratamento da Doença de Parkinson (DP), sendo utilizado como 

monoterapia nos estágios iniciais da doença, ou como adjuvante da Levodopa (Binda 

et al., 2013). Além disso, a rasagilina apresenta-se como uma boa opção para o 

tratamento da DP, pois é bem tolerada quando comparada a outros 

antiparkinsonianos, podendo ser administrada uma vez ao dia sem necessidade de 

fracionamento de dose (Rascol et al., 2005). 
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Figura 15 - Estrutura molecular do sal mesilato de rasagilina 

 

 

A rasagilina apresenta características farmacocinéticas desejáveis, como boa 

absorção por meio da administração oral e a capacidade de atravessar a barreira 

hematoencefálica; sua biotransformação ocorre no fígado e o pico de concentração 

plasmática ocorre entre 0,5 e 0,7 horas depois de fazer o uso do medicamento; o 

tempo de meia-vida é entre 0,6 a 2 horas (Palmese e Grauer, 2004).  

A DP, conhecida também como Mal de Parkinson, é uma doença 

neurodegenerativa caracterizada pela perda progressiva de neurônios 

dopaminérgicos e pelo acúmulo de corpúsculos de Lewy (agregados proteicos 

compostos majoritariamente pela proteína α-sinucleína) na via nigro-estriatal, que 

resultam em deficiências motoras, tais como lentidão dos movimentos, rigidez 

muscular, instabilidade postural e tremor em repouso (Hoy e Keating, 2012). Com o 

envelhecimento e a progressão da doença, o risco de demência pode chegar a 83% 

(de Lau e Breteler, 2006). Por se tratar de uma doença crônica e progressiva, a DP 

está associada a um tratamento e cuidados de custo econômico e social elevados 

(CONITEC, 2017).  

A rasagilina possui atividade inibitória sobre a função da enzima monoamina 

oxidase B (MAO-B), que faz parte do grupo das monoamina oxidases. Neste grupo, a 

enzima pode ser classificada como tipo A (MAO-A) e tipo B (MAO-B). Na primeira 

situação, ela é encontrada principalmente no trato gastrointestinal (mas também 

presente nos neurônios pré-sinápticos do cérebro); já na segunda situação, ela é 

predominantemente encontrada no cérebro, principalmente nas células da glia que 

cercam as sinapses dopaminérgicas (Binda et al., 2005). Estas enzimas são 

responsáveis por modular os níveis intracelulares de alguns neurotransmissores, 

como a dopamina e a serotonina, por meio da catálise da desaminação oxidativa com 

a concomitante produção de peróxido de hidrogênio. Porém, o catabolismo de 
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neurotransmissores e sua consecutiva oxidação são fatores fisiológicos importantes 

para o desenvolvimento de problemas degenerativos, como Doença de Parkinson e 

Mal de Alzheimer (Pereira et al., 2013). 

Estudos da relação entre estrutura e atividade indicaram que a ação inibitória 

irreversível se dá principalmente devido ao grupo propargilamino presente na 

molécula de rasagilina, que interage muito bem com sítios de ligação da enzima MAO-

B, e também ao anel aminoindano (Binda et al., 2005; Pereira et al., 2013). Sendo 

assim, há uma grande possibilidade de encontrar análogos diretos, que possuem 

estrutura e função semelhante, já que o grupo farmacofórico da rasagilina está 

elucidado.  

Com a inibição da enzima monoamina oxidase B, a mesma não realiza a sua 

tarefa de degradar a dopamina reabsorvida pela membrana dos neurônios 

dopaminérgicos. Portanto, a disponibilidade do neurotransmissor será maior na fenda 

sináptica, a qual promove a sinalização advinda de um potencial de ação, como 

mostrado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Atuação da rasagilina sobre a enzima MAO-B 

 

Fonte: Adaptado de Lundbeck Institute. 
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Além disso, estudos farmacológicos indicam que a rasagilina e seus análogos 

são potenciais agentes no tratamento da Doença de Alzheimer (DA), pois os dois 

grupos farmacofóricos (anel aminoindano e grupo propargila) podem atuar 

bloqueando a enzima acetilcolinesterase, responsável por degradar a acetilcolina, 

resultando em uma atividade neuroprotetora contra a DA (Binda et al., 2005). 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar a resolução cinética dinâmica da 

(R,S)-1-feniletilamina, frente a variados catalisadores Perovskitas de níquel, cujo o 

emprego é inédito em DKR, bem como realizar a síntese de análogos da rasagilina. 

 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Avaliar os resultados das reações de resolução cinética dinâmica em diferentes 

condições reacionais: alteração de temperatura, agente acilante, catalisadores 

e substratos; 

• Verificar a efetividade da nova rota sintética proposta para a obtenção de 

possíveis análogos diretos da rasagilina; 

• Investigar a atividade biológica dos análogos da rasagilina por meio de ensaios 

in vitro, a fim de verificar se as moléculas análogas causam toxicidade às 

células. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Reagentes e solventes 

 

 Todos os solventes utilizados para as etapas de síntese e purificação foram 

obtidos comercialmente pelas fabricantes Labsynth® e Cinética reagentes e 
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soluções®. Para as reações de acetilação enzimática das aminas primárias, o acetato 

de etila, usado como agente acilante, e o tolueno foram tratados no laboratório e 

mantidos sob condições anidras. Além disso, o solvente hexano utilizado como 

eluente na cromatografia em coluna foi destilado para a retirar impurezas como 

compostos aromáticos e hidrocarbonetos insaturados. 

 A enzima Lipase B da Candida antarctica imobilizada em resina acrílica 

(Novozym 435) e o composto (R,S)-1-feniletilamina, usado como substrato da 

resolução cinética dinâmica, foram obtidas comercialmente da Sigma Aldrich®. Os 

demais reagentes foram obtidos da Labsynth®. 

  A sílica flash empregada como fase estacionária da cromatografia em coluna 

foi obtida comercialmente pela Sigma Aldrich®. 

  Para as análises e caracterizações iniciais foi utilizado o cromatógrafo gasoso 

acoplado ao espectrômetro de massas (GC-MS, do inglês gas chromatography- mass 

spectrometry), ShimadzuTM, modelo GC/MS-QP2010 plus. 

  Para avaliar o excesso enantiomérico (ee) foi utilizado cromatógrafo gasoso, 

com coluna quiral empacotada com β-ciclodextrina, Thermo Fisher ScientificTM, 

modelo Trace 1310. As condições utilizada para determinar o ee da (R)-1-

feniletilacetamida foram: rampa de aquecimento com temperatura inicial de 120 °C e 

temperatura final de 140 °C, com taxa de aquecimento de 0,5 °C min-1, e o tempo total 

da corrida era 43 min. 

  Para a análise por ressonância magnética nuclear de 1H e 13C utilizou-se o 

Espectrômetro BruckerTM, modelo Ultrashield 300, console Advance III 300 MHz. 

  O difratometro BruckerTM modelo D8 Advanced foi usado para a caracterização 

dos catalisadores pela técnica de DRX. 

A purificação foi feita por cromatografia em coluna de sílica flash utilizando 

solventes adquiridos de revendedores usuais (principalmente Sigma-Aldrich Co. e 

Labsynth), que foram destilados e tratados no laboratório de pesquisa.  

A caracterização dos compostos obtidos em cada etapa foi realizada através 

da análise das amostras por meio das técnicas de cromatografia a gás acoplada à 

espectrometria de massas para avaliar a conversão do material de partida em produto 
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através da verificação do tempo de retenção e valores massa/carga, cromatografia 

em fase quiral para a determinação do excesso enantiomérico e ressonância 

magnética nuclear de 1H e 13C. 

 

4.2 Etapas reacionais da síntese 
 

 Para melhor visualização e compreensão da metodologia empregada, foi 

elaborado um fluxograma de todas as etapas de reações e operações unitárias 

envolvidas nos experimentos. O fluxograma está ilustrado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Fluxograma das etapas reacionais envolvidas na síntese 

       

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 Preparo dos catalisadores tipo Perovskita 

 

Os catalisadores do tipo Perovskitas, La1-xMxNiO3, foram preparados pelo 

método de precipitação. Foram feitas soluções equimolares de nitrato de níquel e 

nitrato de lantânio. Estas foram misturadas e adicionadas rapidamente a uma solução 

aquosa de carbonato de sódio (Na2CO3) sob agitação vigorosa. O material precipitado 

foi lavado por filtração a vácuo, seco em estufa a 60 °C por 20 h e calcinado a 800°C 

durante 5 h com velocidade de aquecimento de 2 °C min-1. Para as amostras que 

tiveram o lantânio parcialmente substituído, ao preparar a primeira solução de nitrato 

Processo Unitário 1: 
Resolução Cinética 
Dinâmica da (R,S)-1-

feniletilamina.

Filtração da 
suspensão obtida, 

seguida de 
rotaevaporação.

Processo Unitário 2: 
Hidrólise da (R)-1-
feniletilacetamida.

Neutralização 
seguida de 

destilação e filtração 
com DCM.

Processo Unitário 3: 
Alquilação da (R)-1-

feniletilamina. 

Filtração a vácuo e 
rotaevaporação.
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de lantânio foi descontado a fração de lantânio substituída e adicionada do outro metal 

La1-xMx, que foi utilizado x=0,1. Neste trabalho, o metal “M” utilizado foram parte dos 

metais lantanídeos, Cério (Ce), Samário (Sm) e Praseodímio (Pr).  

Após a obtenção dos óxidos tipo perovskitas, estes passaram por um processo 

de redução para obtenção dos catalisadores La0,9Ce0,1NiO3, La0,9Pr0,1NiO3 e 

La0,9Sm0,1NiO3. A redução foi feita com fluxo de hidrogênio da temperatura ambiente 

até 700 °C por 1 hora. Após esse período, o catalisador foi resfriado a temperatura 

ambiente, sob fluxo de N2 e passivado com fluxo de 2,5% O2/N2 a -60 °C por 1 hora, 

permanecendo por mais 1 hora neste mesmo fluxo de gás a temperatura ambiente. 

Os catalisadores foram sintetizados pelo grupo de pesquisa da Profa. Dra. 

Sania Maria de Lima, do Departamento de Engenharia Química da Universidade 

Federal de São Paulo campus Diadema, e analisados por meio da técnica de 

difratometria de raios X. 

 

4.4 Reações de acetilação da (R,S)-1-feniletilamina pela metodologia da 

resolução cinética dinâmica 

 

A primeira etapa do projeto consistiu em testar diferentes catalisadores 

perovskitas de níquel nas reações de resolução cinética dinâmica da (R,S)-1-

feniletilamina (Tabela 1), com a finalidade de avaliar sob quais condições a reação 

levaria a maior conversão do material de partida em produto e maior excesso 

enantiomérico.  

 

Tabela 1 – Condições reacionais testadas para a resolução cinética dinâmica da (R,S)-1-

feniletilamina na presença de acetato de etila 

Acetato de Etila 

Temperatura (°C) Catalisadores 

75 La0,9Ce0,1NiO3 

90 La0,9Pr0,1NiO3 

100 La0,9Sm0,1NiO3 
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Em um tubo de ensaio foi dissolvido 60 mg de (R,S)-1-feniletilamina (0,50 

mmol) em 3,6 mL de tolueno. À esta solução foram adicionados: 53 mg de carbonato 

de sódio, a fim de promover alcalinidade ao meio; 60 mg de enzima CaLB; 11 mg de 

catalisador metálico responsável pela racemização in situ e, por fim, 0,2 mL de acetato 

de etila. A reação foi realizada sob atmosfera de hidrogênio (H2), que aumenta a 

pressão de hidrogênio levando ao deslocamento do equilíbrio entre amina e imina 

(Parvulescu et al., 2008), aquecimento a 75, 90 e 100 °C e agitação (promovida por 

um agitador magnético), durante 24 e 30 horas (Figura 18).  

Após o término da reação, a suspensão foi filtrada em papel pregueado a fim 

de retirar a CaLB e o catalisador metálico. Em seguida, o solvente foi rotaevaporado. 

A purificação foi realizada por meio de cromatografia em coluna de sílica flash para 

isolamento do produto e cálculo de rendimento.   

 

Figura 18 – Acetilação enzimática da (R,S)-1-feniletilamina pela metodologia da DKR 

 

 

A fim de selecionar a temperatura ideal para que a reação fornecesse os 

melhores resultados de excesso enantiomérico e rendimento, foram feitos testes com 

diferentes temperaturas mantendo o acetato de etila como doador de acila.  

Os outros agentes acilantes, acetato de isoamila e acetato de isopropila, foram 

empregados na reação quando a temperatura e tempo ideais já estavam definidos. 

Também foram realizadas DKR’s com outros substratos, (R,S)-1-(4’-

fluoro)feniletilamina, (R,S)-1-(4’-metil)feniletilamina e (R,S)-1,2,3,4-tetra-hidro-1-

naftilamina, a fim de se obter informações mais generalizadas sobre a metodologia 

estudada. É importante determinar uma temperatura adequada para manter a 

estabilidade da enzima CaLB, pois temperaturas altas podem desnaturar a enzima e, 

consequentemente, interferir de forma negativa no processo reacional. 

 



41 
 

4.4.1 Procedimento para o preparo do acetato de isoamila  

 

 Em um balão de fundo redondo de 100 mL, foi colocado 25 mL de 3-metil-

butanol, 10 mL de ácido acético, 2,0 mL de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) e uma 

pedra de ebulição. Ao balão foi adaptado um condensador e a solução permaneceu 

em refluxo por 1 hora. 

 Após o aquecimento, esperou-se o resfriamento do balão e a solução foi 

transferida para um funil de separação, no qual o produto foi “lavado” duas vezes com 

25 mL de água destilada, seguido da neutralização da fase orgânica com uma solução 

de carbonato de sódio a 10%. Foram feitas mais três lavagens com água destilada, e 

com uma fita de papel indicador foi verificado se o pH estava próximo de 7. Com a 

solução neutra foi feita a secagem sob sal anidro de sulfato de magnésio.  

 Depois de filtrar a suspensão com o auxílio de um papel filtro pregueado e 

transferir para um balão de fundo redondo, foram adicionadas duas pedrinhas de 

ebulição e iniciada a destilação. Foi recolhida a fração que sofreu ebulição entre as 

temperaturas de 125-130°C. 

 

4.5 Hidrólise de acetamida e alquilação de amina 

 

Após a obtenção da acetamida quiral via metodologia de DKR foram realizadas 

as reações apresentadas na Figura 19, as quais consistiram em uma hidrólise de 

acetamida, para retirada do grupo protetor (acetil), seguida por uma alquilação, a fim 

de inserir o grupo propargila na molécula. 

 

Figura 19 – Reações de hidrólise e alquilação de aminas 

 

Legenda: (a) HCl, H2O, MeOH, 15 h, 80 °C, sob refluxo e agitação; (b) Método 1: H2O, solução aquosa 

de KOH 10%; (c) K2CO3, acetonitrila. 
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4.5.1 Hidrólise da (R,S)-1- feniletilacetamida e da (R)-1-feniletilacetamida 

 

Em um balão de fundo redondo dissolveu-se 81 mg de (R)-1-feniletilacetamida 

(0,50 mmol) em 1,8 mL de metanol e, em seguida, adicionou-se 1,8 mL de ácido 

clorídrico (6 mol L-1).  A reação se processou por 15, 24 e 48 horas a 80 °C, sob refluxo 

e agitação.  

Após o término da reação, a mistura foi neutralizada com uma solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) 30% e o pH foi determinado com a utilização de papel 

indicador (Merck®). Foi feita uma destilação à vácuo utilizando um micro destilador, 

seguido de uma remoção de NaCl, formado na neutralização, com diclorometano. 

 

4.5.2 Alquilação da (R,S)-1-feniletilamina e da (R)-1-feniletilamina 

 

Para a realização desta etapa reacional foram utilizados dois métodos com o 

objetivo de verificar a eficiência de ambos e escolher o mais adequado para este 

procedimento. Os testes descritos foram feitos primeiramente com a (R,S)-1-

feniletilamina, a fim de acertar as condições reacionais da rota escolhida, sem perder 

a acetamida com o estereocentro já definido. 

 

a) Método 1 

Em um pequeno tubo de ensaio foi adicionado 120 mg de (R,S)-1-feniletilamina 

(1 mmol), 0,6 mL de água e 0,4 mL de solução aquosa de hidróxido de potássio (KOH) 

10%. A adição de 0,08 mL de 3-bromoprop-1-ino (1 mmol) foi feita gota a gota, em 

banho de gelo. O tubo permaneceu sob agitação em temperatura ambiente durante 2 

h. Após o fim da reação, fez-se extração líquido-líquido (três vezes com acetato de 

etila) e secagem da fase orgânica com Na2CO3 anidro.  

 

b) Método 2 

 Em um balão de fundo redondo de 25,0 mL, dissolveu-se 60 mg de (R,S)-1-

feniletilamina (0,5 mmol) em 2 mL de acetonitrila. Em seguida adicionou-se 0,08 mL 
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de 3-bromoprop-1-ino e carbonato de potássio. O tempo reacional consistiu em 7 h 

sob agitação a temperatura ambiente. Após o término da reação, a mistura foi filtrada 

a vácuo e em seguida rotaevaporada para eliminação do solvente.  

 

4.6 Dados experimentais 

(R)-1-feniletilacetamida: Sólido amarelo claro. 

GC: Tempo de retenção 9,6 min. 

MS: Pico íon molecular 163 m/z, pico base 106 m/z. 

Rf: 0,40 (acetato de etila/hexano 7:3) 

RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm): 7,40-7,25 (m, 5H), 

5,66 (s, 1H), 5,14(quint, 1H, J 6,9 Hz), 1,99 (s, 3H), 1,45 (d, 3H, J 6,9 Hz). 

RMN de 13C (CDCl3, 75 MHz) δ (ppm): 169; 143,1; 128,6; 127,4; 126,2; 48,8; 26,4; 

21,6. 

 

(R)-1-feniletilamina: Sólido branco. 

GC: Tempo de retenção 4,1 minutos. 

MS: Pico íon molecular 120 m/z, pico base 106 m/z.  

 

N-(1-feniletil)prop-2-ino-1-amina (Monoalquilado): Óleo amarelo claro. 

GC: Tempo de retenção 6,6 minutos. 

MS: Pico íon molecular 158 m/z, pico base 144 m/z. 

Rf: 0,56 (acetato de etila/hexano 1:1) 

 

N-(1-feniletil)-N-di(prop-2-ino)-1-amina (Dialquilado): Óleo amarelo escuro. 

GC: Tempo de retenção 9,3 minutos 

MS: Pico íon molecular 197 m/z, pico base182 m/z. 

Rf: 0,80 (acetato de etila/hexano 1:1) 
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RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz) δ (ppm): 7.31 (m, 5H), 3.65 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 3.50 (d, 

4H, J= 2,3 Hz), 2.22 (t, 2H, J=2.2 Hz), 1.39 (d, 3H, J = 6.6 Hz). 

 

4.7 Ensaio de viabilidade celular com os compostos (R,S)-N-(1-feniletil)prop-2-

ino-1-amina e (R,S)-N-(1-feniletil)-N-di(prop-2-ino)-1-amina 

 

Com a finalidade de avaliar a viabilidade celular nas linhagens estudadas foi 

realizado o ensaio colorimétrico com MTT. Este ensaio baseia-se na clivagem do sal 

de tetrazólio de cor amarela, o MTT ((3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide) tetrazolium), para formar a cristais de formazan de cor 

azul, pela enzima mitocondrial succinato-desidrogenase (Slater et al., 1963) (Figura 

20) gerando equivalentes redutores como NADH e NADPH que transferem elétrons 

para o MTT (Marshall et al., 1995). Os ensaios de viabilidade celular foram realizados 

pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Rodrigo Ureshino. 

Os métodos colorimétricos, como o ensaio com MTT, são mais vantajosos do 

que os radioativos porque necessitam de menos tempo para a realização, são mais 

baratos e utilizam espectrofotômetros com leitor de microplacas, permitindo o 

processamento de grande número de amostras (Gerlier e Thomasset, 1986). 

 

Figura 20 – Conversão do sal tetrazólio em formazan pela enzima mitocondrial succinato 

desidrogenase 
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As células da linhagem SHSY-5Y de neuroblastoma humano foram cultivadas 

em placas de 24 poços na densidade de 1x105 células por poço e após 24 horas, as 

células foram tratadas com os compostos monoalquilado ((R,S)-N-(1-feniletil)prop-2-

ino-1-amina) e dialquilado ((R,S)-N-(1-feniletil)-N-di(prop-2-ino)-1-amina) nas 

concentrações de 100 nM, 1 µM, 10 µM, 100 µM, 500 µM e 1 mM por 24 horas.  

Decorrido o período de tratamento, o meio de cultivo foi removido e adicionado 500 

L da solução de MTT (0,5 mg/mL em DMEM/F-12) foi adicionada às células com 

incubação em estufa por 4 horas a 37 ºC. Após esse período, o sobrenadante foi 

descartado e os cristais de formazan formados foram solubilizados em 700 L de 

DMSO. A absorbância foi medida em leitor de microplacas ELISA no comprimento de 

onda 595 nm. Os valores de absorbância foram normalizados em relação ao controle 

(100 %).  

 

4.8 Descarte de resíduos  

 

 Os solventes utilizados nas reações e nos processos de extração e purificação 

foram descartados segundo normas da Comissão de Resíduos Químicos e Biológicos 

da UNIFESP - Campus Diadema (CRQB-UNIFESP). Solventes clorados foram 

descartados em reservatórios específicos para solventes halogenados, separados 

dos solventes não clorados. Todos os solventes descartados foram, posteriormente, 

enviados para incineração, seguindo os procedimentos rotineiros do campus. 

 As soluções aquosas desprovidas de traços metálicos e orgânicos foram 

devidamente neutralizadas, diluídas e descartadas na rede de esgoto doméstico. 

 A sílica utilizada como fase estacionária em colunas cromatográficas foi 

descartada em frascos identificados e levados para a CRQB-UNIFESP.  

 Os catalisadores metálicos de níquel foram descartados separadamente e 

enviados para tratamento especiais, segundo normas da CRQB-UNIFESP. 

Posteriormente, partes dos catalisadores descartados foram utilizados na pesquisa de 

um dos alunos de iniciação científica do laboratório. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização dos catalisadores do perovskitas de níquel utilizados na 

Resolução Cinética Dinâmica das aminas primárias  

 

 A estrutura La1-xMxNiO3 das perovskitas utilizadas indica que o metal lantânio 

(La) é o metal A, e Ce, Pr e Sm estão substituindo parcialmente o La (metal M), e o 

níquel é o metal B. Segundo Moraes Júnior et al. (2018), o efeito da substituição 

parcial do metal A por um metal terra rara, como os utilizados neste trabalho, não 

modificam a estrutura das perovskitas, e são de grande interesse em estudos, pois 

podem ser utilizados em processos envolvendo altas temperaturas devido à sua 

estabilidade. 

 Foi feita a caracterização dos três catalisadores Peroviskitas que foram 

utilizados nas reações de DKR por meio da difratometria de raios X (DRX) a fim de 

verificar se todos apresentavam níquel no estado de oxidação zero (Ni0). 

 A difração de raios X é uma das técnicas de caracterização de materiais. Ela 

determina as fases cristalinas presentes nos sólidos. Isso é possível porque na 

maioria dos sólidos (cristais), os átomos se organizam em planos cristalinos, que são 

separados entre si por distâncias de mesma ordem de grandeza dos comprimentos 

de onda dos raios X. Ao incidir um feixe de raios X sobre um cristal, o mesmo interage 

com os átomos presentes originando o fenômeno de difração. Uma das grandes 

vantagens desta técnica é a confiabilidade dos resultados obtidos, pois o perfil de 

difração obtido é característico para cada fase cristalina (Alberts et al.,2002). 

 O difratograma do catalisador La0,9Ce0,1NiO3 está ilustrado na Figura 21 e 

revela picos atribuídos ao Ni em seu estado de oxidação zero com valores de ângulo 

de difração de: 44,548, 51,763 e 76,461°. As referências utilizadas para atribuição 

basearam-se nos dados de Rouquette et al. (2008) que foi retirado da base de dados 

Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) e do banco de dados do Núcleo de 

Instrumentação para Pesquisa e Ensino (NIPE) da Universidade Federal de São 

Paulo. Os difratogramas dos catalisadores La0,9Pr0,1NiO3 e La0,9Sm0,1NiO3 estão 

presentes apêndices A e B deste trabalho.  

 

 



47 
 

Figura 21 – Difratograma do catalisador La0,9Ce0,1NiO3 

 

 

 O Ni0 foi encontrado nestes catalisadores, pois o Ni sofreu redução em duas 

etapas, primeiro reduzido de Ni3+ para Ni2+, e depois a redução do Ni2+ para Ni0 

(Equações 1 e 2). Após a segunda redução, o níquel passou por um processo 

chamado passivação, que consiste em oxidar somente a superfície do catalisador, 

mantendo o bulk (interior) na fase metálica. Este procedimento garante que o Ni0 não 

se oxide ao entrar em contato com o ambiente, pois a superfície está passivada 

formando uma “capa protetora”.  Além disso, por apresentar o níquel em sua fase 

metálica, os outros componentes da perovskita atuam como um suporte, ou seja, há 

um catalisador de níquel suportado em óxidos mistos de lantânio. A presença do Ni0 

nas reações de resolução cinética dinâmica das aminas primárias possui uma função 

essencial para a etapa de racemização do substrato e o consequente 

desenvolvimento da reação. 

 

                                                                                                            (1) 

                                                                                                                    (2) 

 

 Anteriormente, foi estudado pelo nosso grupo pesquisa a utilização de outros 

catalisadores como óxido de níquel (NiO) e cloreto de níquel (NiCl2), que levou em 

muitos casos a uma baixa efetividade e rendimento do sistema de DKR (Sousa et al., 

2019). 
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5.2 Reação de acetilação da (R,S)-1-feniletilamina pela metodologia da resolução 

cinética dinâmica 

 

Estudos feitos anteriormente com diferentes aminas primárias e álcoois 

secundários indicaram que a CaLB tem sua atividade catalítica preservada em 

temperaturas até 100 °C (Ferreira et al., 2018). Devido a isso, as reações foram 

realizadas em temperaturas de 75, 90 e 100 °C. Ademais, a escolha do solvente 

tolueno, por possui caráter apolar, favorece a estabilidade da enzima (Kim et al., 2007, 

Kim et al., 2008). Os resultados das reações de cada catalisador estão descritos na 

Tabela 2. 

Após a realização das reações foi feita cromatografia flash para a purificação 

da acetamida obtida, separando-a do material de partida remanescente e de possíveis 

subprodutos. As colunas foram empacotadas com sílica gel (fase estacionária) e 

inicialmente realizadas com acetato de etila e hexano na proporção 7:3, porém, 

posteriormente, elas foram realizadas com a fase móvel contendo 100% de éter 

etílico. O rendimento da reação foi calculado a partir da massa do recuperada após a 

purificação, enquanto a conversão indica quanto do material de partida foi convertido 

em produto. 

Pode-se observar que as reações das entradas 1, 2 e 3, as quais foram 

realizadas a 75 °C, atingiram ótimos resultados de excesso enantiomérico, 

demostrando que esta seria a temperatura ideal, entre as estudadas, para a atuação 

da lipase. O fato de ao final das reações das entradas 7, 8 e 9 a enzima CaLB ter 

apresentado um aspecto viscoso, como se houvesse sido parcialmente derretida, 

também reforça esta afirmação. Segundo Li et al. (2010), este evento ocorreu devido 

a desativação térmica resultante de altas temperaturas, que promove a distorção 

enzimática que perturba a conformação ativa da lipase, modificando a região dos 

sítios ativos da enzima, que é a principal responsável pela sua atividade. 

Apesar dos bons resultados de conversão e excesso enantiomérico para as 

entradas 1 e 2 da Tabela 2, estas reações apresentaram baixos rendimentos devido 

a falha no processo de purificação. A fim de contornar este problema nas reações 

posteriores, a fase móvel da coluna cromatográfica foi substituída por éter etílico e o 
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eluente acetato de etila em hexano na proporção 7:3 foi utilizado somente para a 

cromatografia em camada delgada (CCD).  

 

Tabela 2 – DKR da (R,S)-1-feniletilamina catalisadas por níquel e realizadas com 24 h em diferentes 

temperaturas e agentes acilantes 

 

Entradaa Agente Catalisador T (°C) Conversãob eec (%) Rendimentod (%) 

  Acilante     (%)     

1 AcOEt La0,9Ce0,1NiO3 75 78 94 18 

2 AcOEt La0,9Pr0,1NiO3 75 73 96 21 

3 AcOEt La0,9Sm0,1NiO3 75 72 98 44 

4 AcOEt La0,9Ce0,1NiO3 90 65 91 81 

5 AcOEt La0,9Pr0,1NiO3 90 63 89 44 

6 AcOEt La0,9Sm0,1NiO3 90 65 80 53 

7 AcOEt La0,9Ce0,1NiO3 100 72 77 47 

8 AcOEt La0,9Pr0,1NiO3 100 59 88 51 

9 AcOEt La0,9Sm0,1NiO3 100 62 85 56 

10 AcOIsoa La0,9Ce0,1NiO3 75 63 88 69 

11 AcOIsoa La0,9Pr0,1NiO3 75 61 90 47 

12 AcOIsoa La0,9Sm0,1NiO3 75 61 90 64 

13 AcOIsop La0,9Ce0,1NiO3 75 62 90 47 

14 AcOIsop La0,9Pr0,1NiO3 75 65 83 64 

15 AcOIsop La0,9Sm0,1NiO3 75 70 94 58 

aA reação foi realizada com 0,5 mmol de (R,S)-1-feniletilamina com catalisador perovskita de Ni (0,011 
g), Na2CO3 (1,0 equiv.), Novozym 435 - CaLB (0,06 g), em tolueno (3,6 mL); bConversão do material 
de partida determinada por GC-MS; cexcesso enantiomérico determinado por GC quiral (β-
ciclodextrina); dRendimento isolado, calculado a partir da quantidade de (R,S)-1-feniletilamina 
convertida. 

 

As reações das entradas 10 a 15 foram feitas com outros agentes acilantes, 

acetato de isoamila (entradas 10 a 12) e acetato de isopropila (entradas 13 a 15), a 

75 °C, que foi a temperatura que gerou os melhores resultados de conversão e 

excesso enantiomérico para as entradas anteriores. Porém, o acetato de etila se 
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mostrou como a melhor opção, pois as reações feitas com os outros agentes acilantes 

levaram a uma menor formação do produto.  

Como observado na Tabela 2, o emprego de catalisadores de níquel foi 

eficiente, pois foram alcançados bons resultados de excesso enantiomérico (ee) e 

conversão do material de partida, sendo assim, pode-se inferir que ele promoveu a 

racemização de forma hábil.  

Um fator relevante na seletividade da reação é a propriedade ácido-base do 

suporte do catalisador. Estudos sobre a efetividade do catalisador (Farkas et al., 2018; 

Parvulescu et al., 2008) revelaram que os suportes de caráter básico foram mais 

benéficos para reação do que os ácidos. Isso revela mais uma condição que pode ter 

contribuído para os bons resultados das DKR, já que nos catalisadores utilizados os 

óxidos mistos de metais lantanídeos, que possuem caráter básico, atuam como um 

suporte para o níquel. 

Também foram realizados testes de reações com 30 h de duração (Tabela 3), 

porém estas levaram a resultados de conversão que não se diferenciaram das demais 

realizadas em 24 h. Além disso, apresentaram uma queda significativa da conversão, 

indicando que a principal variável a ser modificada para obter melhores resultados era 

a temperatura e não o tempo reacional. 

 

Tabela 3 –DKR da (R,S)-1-feniletilamina catalisada por níquel com 30 h de tempo reacional 

 

Entradaa Catalisador T (°C) Conversãob (%) eec (%) 

1 La0,9Ce0,1NiO3 75 60 92 

2 La0,9Pr0,1NiO3 75 67 95 

3 La0,9Sm0,1NiO3 75 69 93 

aA reação foi realizada com 0,5 mmol de (R,S)-1-feniletilamina com catalisador perovskita de Ni (0,011 
g), Na2CO3 (1,0 equiv.), Novozym 435 - CaLB (0,06 g), em tolueno (3,6 mL); bConversão do material 
de partida determinada por GC-MS; cexcesso enantiomérico determinado por GC quiral (β-
ciclodextrina). 
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 Para a purificação das acetamidas foi utilizada coluna cromatográfica com fase 

estacionária composta por sílica e diferentes eluentes. Inicialmente, nas entradas 1, 2 

e 3 (Tabela 2), o produto foi separado utilizando eluição isocrática com fase móvel 

composta por acetato de etila em hexano na proporção 7:3. No entanto, a recuperação 

do produto foi extremamente baixa. Com o intuito de melhorar a separação, nas 

entradas 4 a 15 foi utilizado éter etílico como eluente, que possuindo um caráter 

menos polar, separou de forma mais eficiente o produto de seu material de partida, 

otimizando a recuperação da (R)-1-feniletilacetamida. 

 A caracterização inicial da (R)-1-feniletilacetamida foi feita por meio de 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. A Figura 22 mostra o 

cromatograma da entrada 3 (Tabela 2), sendo o pico 1 correspondente a (R,S)-1-

feniletilamina e o pico 2 a (R)-1-feniletilacetamida. Além do tempo de retenção de cada 

espécie, pode-se confirmar a obtenção dos compostos por meio da análise do 

espectro de massas (Figura 23), que apresenta os picos dos íons moleculares em 120 

e 163 m/z, os quais correspondem ao material de partida e produto, respectivamente. 

 

Figura 22 – Cromatograma da DKR a 75 °C com catalisador La0,9Sm0,1NiO3 
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Figura 23 – Espectro de massas da DKR a 75 °C com catalisador La0,9Sm0,1NiO3 

 

 

 Quanto a averiguação do excesso enantiomérico, foi feito o uso de 

cromatografia gasosa com fase estacionária quiral, uma técnica que consiste em 

utilizar adsorventes quirais que possuem diferentes interações com os 

estereoisômeros, promovendo tempos de retenção diferentes para cada um deles 

(Ferreira et al., 2018). A Figura 24 mostra o cromatograma em fase quiral da reação 

da entrada 3 (Tabela 2). O cálculo do excesso enantiomérico está descrito na Fórmula 

3, no qual a letra A representa a área dos picos apresentados no cromatograma. Sabe-

se que o tempo de retenção 19,210 minutos corresponde ao (R)-1-feniletilacetamida, 

pois a enzima CaLB promove a acetilação do substrato em configuração R, pois este, 

segundo a regra de Kazlauskas, apresenta um substituinte de tamanho médio 

apontando para baixo (metila) e o grande grupo apontando para cima (fenil), 

resultando em um encaixe produtivo, que promove a acetilação (Pàmies e Backvall, 

2003). 

𝑒𝑒 (%) =  
𝐴𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟− 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝐴𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 + 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
×  100                                                                                                         (3) 

A = área do pico no cromatograma; ee: referente ao enantiômero com pico de maior área. 
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Figura 24 – Cromatograma quiral da DKR da (R,S)-1-feniletilamina a 75°C com catalisador 

La0,9Sm0,1NiO3 

 

 

  

5.2.2 Comparação da resolução cinética dinâmica da (R,S)-1-feniletilamina com  

aminas benzílicas substituídas 

 

 Após fazer as reações com a molécula protótipo, (R,S)-1-feniletilamina, para 

determinar as melhores condições reacionais, foram feitas reações de acetilação 

enzimática com outras aminas benzílicas, sendo elas (R,S)-1-(4’-fluoro)feniletilamina, 

(R,S)-1-(4’-metil)feniletilamina e (R,S)-1,2,3,4-tetra-hidro-1-naftilamina. As reações 

foram realizadas com acetato de etila, sob temperatura de 75°C, tempo reacional de 

24 h e 0,25 mmol de material partida, por isso não foi calculado o rendimento pós-

coluna. Os resultados estão descritos na Tabela 4.  

 Comparando os resultados das aminas que possuem o anel aromático 

substituído com os resultados da (R,S)-1-feniletilamina é possível perceber que as 

animas benzílicas substituídas foram convertidas em menores proporções de 

conversão e excesso enantiomérico.  
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Tabela 4 – DKR com (R,S)-1-(4’-fluoro)feniletilamina, (R,S)-1-(4’-metil)feniletilamina e (R,S)-1,2,3,4-

tetra-hidro-1-naftilamina catalisadas por níquel 

 

Entradaa Substrato Catalisador Conversãob (%) eec (%) 

 

1 1 La0,9Ce0,1NiO3 62 95  

2 1 La0,9Pr0,1NiO3 65 86  

3 1 La0,9Sm0,1NiO3 62 91  

4 2 La0,9Ce0,1NiO3 64 95  

5 2 La0,9Pr0,1NiO3 63 91  

6 2 La0,9Sm0,1NiO3 62 95  

7 3 La0,9Ce0,1NiO3 56 93  

8 3 La0,9Pr0,1NiO3 55 89  

9 3 La0,9Sm0,1NiO3 55 93  

aA reação foi realizada com 0,25 mmol dos compostos 1, 2 e 3, com catalisador perovskita de Ni (0,005 
g), Na2CO3 (1,0 equiv.), Novozym 435 - CaLB (0,03 g), em tolueno (1,8 mL); bConversão do material 
de partida determinada por GC-MS; cexcesso enantiomérico determinado por GC quiral (β-
ciclodextrina). 

 

 A etapa de racemização é realizada em duas etapas, desidrogenação e 

hidrogenação através de uma imina intermediária. Logo, aminas benzílicas que 

apresentam grupos substituintes no anel benzênico são menos propensas a 

racemização, ou seja, a presença de grupos doadores ou retiradores de elétrons (-

CH3 e -F) torna essas etapas mais recorrentes, formando produtos secundários não 

desejados quando comparado a (R,S)-1-feniletilamina, que não possui grupos 

substituintes (Kim et al., 2007). 
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 A partir da análise do cromatograma e do espectro de massas, observou-se 

uma maior formação de subprodutos quando comparada com a (R,S)-1-feniletilamina. 

Na DKR com a (R,S)-1-(4’-metil)feniletilamina foi observada a formação de 1 a 4 % de 

um subproduto com razão massa/carga (m/z) de 161 g/mol. A formação deste 

subproduto com essa razão massa/carga ocorreu devido a hidrogenólise da bis-4’-

metil-(R,S)-1-feniletilamina. 

 

5.3 Hidrólise da (R,S)-1-feniletilacetamida e da (R)-1-feniletilacetamida 

 

 Como salientado no item 4.5 do trabalho, os primeiros testes de hidrólise da 

acetamida e alquilação foram feitos com os substratos racêmicos com o objetivo de 

otimizar as condições reacionais. 

 Para que o grupo protetor, acetil, das acetamidas seja hidrolisado é necessário 

o aquecimento com a presença de um ácido aquoso ou base aquosa (Ahn et al., 

2008). O método escolhido foi a hidrólise ácida descrita por Kim et al. (2009), no qual 

foi utilizado o ácido clorídrico aquoso.  

 No mecanismo de hidrólise de amida em meio ácido, Figura 25, ocorre a 

protonação do grupo carbonila (10) pelo ácido que torna este grupo eletrofílico o 

suficiente para ocorrer o ataque pela água, resultando em um intermediário tetraédrico 

neutro (11). O átomo de nitrogênio da amina no intermediário tetraédrico é muito mais 

básico que os átomos de oxigênio, fazendo com que ele seja protonado e o grupo 

RNH2 se torne um bom grupo de saída. Uma vez saindo, o grupo amina será 

novamente protonado (12) impedindo que ocorra a reação reversa (Clayden et al., 

2012).  
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Figura 25 - Mecanismo de reação da hidrólise da (R)-1-feniletilacetamida 

 

 É importante que a primeira protonação ocorra no átomo de oxigênio do grupo 

carbonila, porque a protonação do nitrogênio perturba o sistema deslocalizado que 

torna as amidas estáveis (Clayden et al., 2012) (Figura 26). 

 

Figura 26 – Deslocalização de elétrons após a protonação do oxigênio da carbonila 

 

Fonte: Adaptado de Clayden et al., 2012. 
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 Por ser realizada em meio ácido, ao final da reação o produto ficou na forma 

de sal (protonado). Para que ocorra a dissociação deste e obtenção do produto de 

interesse, foi necessário fazer uma neutralização com base forte, no caso foi utilizada 

uma solução de NaOH 10%.   

 Para que fossem obtidos melhores resultados, foram necessárias algumas 

modificações no procedimento, que estão descritas na Tabela 5. A princípio, seguiu-

se o artigo de Kim et al. (2009), sendo que ao final da reação a solução era 

neutralizada com NaOH, extraída três vezes com 4 mL diclorometano e a fase 

orgânica era seca com sulfato de magnésio (Mg(SO4)2). No entanto, por ter um grupo 

amina que possui caráter polar, a (R,S)-1-feniletilamina não permanecia apenas na 

fase orgânica, particionando para a fase aquosa. Por causa disso, parte do produto 

era perdido, como apresentado pelo resultado da entrada 1. 

 Visando melhorar a recuperação do produto, optou-se por usar acetato de etila 

como solvente de extração na entrada 2. Com essa troca, ocorreu um aumento da 

recuperação do produto. A fim de melhorar essa etapa, nas entradas 3, 4 e 5 após a 

neutralização foi feita a destilação com um microdestilador, a fim de retirar o solvente e 

a água e deixar apenas o produto. Este método se mostrou extremamente eficiente, já 

que após a análise no cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas foi 

observado aumento de mais de 30% na porcentagem de conversão quando comparado 

a entrada 1 da Tabela 5. Devido a melhora, essa foi a metodologia escolhida para ser 

empregada nas reações com a (R)-1-feniletilacetamida.  

 A presença do grupo amina também interferiu na decisão sobre métodos de 

purificação. Devido a sua alta polaridade decidiu-se por não realizar a cromatografia em 

coluna em fase normal, e optou-se por fazer a terceira etapa (alquilação) sem purificação 

prévia. Por conta dessa decisão, nas entradas 6, 7 e 8 após a neutralização e destilação 

foi feita uma remoção do NaCl, formado na neutralização, com diclorometano formado 

(já que este sal não é solúvel em diclorometano), e deixar o ambiente reacional sem a 

presença deste interferente. 
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Tabela 5 – Hidrólise da (R,S)-1-feniletilacetamida e (R)-1-feniletilacetamida 

 

 

Entradaa Tempo (h) Conversãob (%) Observações 

1 15 12 
Seguiu-se o procedimento descrito por Kim et 

al.,2009 

2 24 38 Usou-se AcOEt como solvente de extração. 

3 48 46 Neutralização seguida de destilação. 

4 48 64 Neutralização seguida de destilação. 

5c 48 51 Neutralização seguida de destilação. 

6 48 42 
Neutralização seguida de destilação e 

posterior remoção de NaCl com DCM. 

7 48 94 
Neutralização seguida de destilação e 

posterior remoção de NaCl com DCM. 

8c 48 81 
Neutralização seguida de destilação e 

posterior remoção de NaCl com DCM. 

aA reação foi realizada com 0,5 mmol do material de partida, HCl 6 M (1,8 mL), MeOH (1,8 mL); 
bConversão do material de partida determinada por GC-MS; cO substrato utilizado nesta reação foi o 
enantiomericamente puro, ou seja, (R)-1-feniletilacetamida. 

 

 O tempo também foi uma variável alterada a fim de verificar melhorias nos 

resultados das entradas. Entre as entradas 2 e 3 o tempo de reação foi dobrado, e devido 

a entrada 3 obter uma conversão maior, esse tempo foi mantido para as outras reações. 

No entanto, conforme observado nas reações feitas posteriormente, o tempo não era o 

fator determinante, mas sim os procedimentos realizados após a reação, pois as reações 

de hidrólise de acetamidas necessitam de condições drásticas para acontecer (alta 

temperatura e presença de ácido ou base forte), o que garante que o produto será 

formado.  
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5.4 Alquilação da (R,S)-1-feniletilamina e da (R)-1-feniletilamina 

 

 Nesta etapa foram testados dois métodos, sendo que os dois apresentaram bons 

resultados de conversão, como mostrado na Tabela 6. Porém, um problema já esperado 

ocorreu em todas as reações: não foi possível suprimir a formação do produto 

dialquilado. Após a entrada do primeiro grupo alquila, o nitrogênio fica ainda mais 

nucleofílico, portanto mais reativo frente a um haleto de alquila. O mecanismo desta 

reação está elucidado na figura 27.  

 

Figura 27 – Mecanismo de reação de alquilação da (R)-1-feniletilamina 

(a) Formação do produto monoalquilado  

 

 

(b) Formação do produto dialquilado 

 
 

 A fim de contornar a formação do subproduto dialquilado, e promover uma 

maior seletividade de formação do N-(1-feniletil)prop-2-ino-1-amina (monoalquilado), 

as entradas 1 e 2, realizadas segundo os procedimentos descritos no método 1 do 

item 4.5.2, tiveram alíquotas da solução retiradas a cada 30 minutos, com o objetivo 

de acompanhar seu desenvolvimento por meio da cromatografia em camada delgada 

(CCD) e por análise dos cromatogramas obtidos na cromatografia à gás acoplada 
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espectrometria de massas. Os cromatogramas obtidos mostraram que o tempo 

reacional de 2 h era o mais adequado. Sendo assim, caso o tempo reacional fosse 

aumentado, a quantidade de subproduto dialquilado também aumentaria. 

 

Tabela 6 – Alquilação da (R,S)-1-feniletilamina e (R)-1-feniletilamina 

 

 

Entrada Método 
Tempo de 

Reação (h) 

Conversão em 

Monoc (%) 

Conversão em 

Dic (%) 

1 1 2 66 31 

2 1 2 51 21 

3 2 20 16 82 

4 2 20 44 56 

5d 2 20 6 91 

6 2 10 64 35 

7 2 6 59 38 

8d 2 7 28 26 

9d 2 7 38 33 

aA reação foi realizada com 0,5 mmol do material de partida, método 1: KOH(aq) 10% (0,4 mL), 3-
bromoprop-1-ino (0,08 mL) em água (0,6 mL), método 2: K2CO3 (0,08 g), 3-bromoprop-1-ino (0,08 mL) 
em acetonitrila (2 mL); cConversão do material de partida determinada por GC-MS; dReações feitas 
com o produto não isolado da reação de hidrólise de acetamida. 

 

  Com o propósito de escolher uma metodologia eficiente para a alquilação, as 

entradas 3 a 9 foram realizadas segundo o método 2. Na entrada 3 todo o material de 

partida foi convertido, porém ocorreu a formação de um excesso expressivo do 

produto dialquilado, sendo uma quantidade cinco vezes maior quando comparado ao 

monoalquilado. Com o intuito de diminuir a quantidade do produto não desejado, as 

entradas 4 e 6 foram feitas com uma menor quantidade de 3-bromoprop-1-ino, e a 

entrada 6 com um tempo reacional de 10 h. Com essas mudanças percebeu-se que 
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a quantidade de monoalquilado teve um aumento significativo, mostrando que é 

possível se obter um resultado melhor por meio da diminuição do agente alquilante e 

redução do tempo reacional. 

 Apesar das condições do método 1 serem mais brandas, com o uso de água 

como solvente, que não apresenta toxicidade, e um curto tempo reacional, o método 

2 foi escolhido como o mais adequado para essa rota sintética, pois nele ocorreu a 

conversão de aproximadamente 100% do material de partida. Isso pode ser atribuído 

ao uso da acetonitrila, que por ser um solvente aprótico polar favorece a substituição 

nucleofílica bimolecular (SN2). Além disso, observou-se que reduzindo o tempo 

reacional foi possível obter uma proporção maior do produto monoalquilado frente ao 

dialquilado.   

  A fim de investigar a possibilidade de realizar a alquilação sem a purificação 

do produto obtido na hidrólise, a entrada 5 foi realizada com o produto não isolado da 

hidrólise da acetamida. Após a verificação do resultado obtido por meio da análise do 

cromatograma gerado pelo CG-MS foi observado que ocorreu a conversão, porém 

houve uma maior formação do subproduto dialquilado. Isto aconteceu pois não havia 

100% de (R,S)-1-feniletilamina, sendo assim, a quantidade de 3-bromoprop-1-ino 

colocado foi superior ao equivalente do material de partida.   

 Visando a avaliação de outras condições reacionais, a entrada 7 foi feita com 

um tempo reacional de 6 horas, indicando uma boa conversão com excesso do 

produto monoalquilado (59%), e que essa modificação poderia ser adotada para a 

realização das reações com o substrato quiral devido a otimização do processo.  

 Concluindo que seria possível realizar a alquilação com o produto não isolado 

da hidrólise de acetamida, e reduzir o tempo reacional para suprimir a formação do 

composto dialquilado, as entradas 8 e 9 foram realizadas com o substrato com o 

centro quiral definido, (R)-1-feniletilamina. Ambas tiveram mais de 51% do material de 

partida convertido, sendo que do total convertido, 55% e 53% correspondiam ao 

produto monoalquilado de 8 e 9, respectivamente. Não ocorreu 100% de conversão, 

pois a alquilação foi feita com o produto da hidrólise sem purificar, restando (R)-1-

feniletilacetamida no meio reacional, como apresentado no pico 1 com tempo de 

retenção 4,1 minutos da figura 28.  
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 Apesar da baixa conversão, pode-se afirmar que o produto final (R)-N-(1-

feniletil)prop-2-ino-1-amina (monoalquilado) foi alcançado a partir da rota sintética 

proposta. A figura 28 apresenta o cromatograma da entrada 9, que confirma a 

formação da molécula final, (R)-N-(1-feniletil)prop-2-ino-1-amina, através do tempo de 

retenção de aproximadamente 6,6 minutos, do pico base com 144 m/z e do pico do 

íon molecular com razão massa/carga 159 (este não apareceu no espectro pois sua 

intensidade relativa era menor que o 158 m/z, porém estava descrito na tabela das 

massas dos fragmentos) indicados no espectro de massas. 

 

Figura 28 – Cromatograma da alquilação da (R)-1-feniletilamina (entrada 9) e espectro de massas 

 

 

 Para a separação da N-(1-feniletil)prop-2-ino-1-amina (composto 

monoalquilado) do N-(1-feniletil)-N-di(prop-2-ino)-1-amina (composto dialquilado) foi 

usada a cromatografia em coluna com fase normal, ou seja, a fase estacionária era 

constituída de sílica, que possui um caráter polar, e a fase móvel (eluente) era 

composta por solventes orgânicos.  

 Para determinar a melhor combinação de solventes para uma separação 

eficiente dos dois compostos foi utilizada a cromatografia em camada delgada (CCD), 
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na qual a mistura de hexano e acetato de etila na proporção de 1:1 se mostrou a 

melhor escolha. Nessas condições os compostos se apresentaram bem separados, 

sendo possível determinar o fator de retenção (Rf) de cada um deles, no qual os 

valores de Rf do monoalquilado e do dialquilado são consecutivamente 0,56 e 0,80. O 

cálculo do fator de retenção é mostrado na Fórmula 4. 

𝑅𝑓 =
𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
                                                                                          (4) 

 As condições utilizadas para eluentes usados na coluna cromatográfica estão 

descritas na tabela 7.  

 Dentre as condições de eluição utilizadas na coluna cromatográfica, descritas 

na tabela 7, a condição 3 mostrou uma separação efetiva entre os compostos, na qual 

o dialquilado eluiu primeiro, saindo entre as frações 13 e 14, e o monoalquilado eluiu 

em seguida, ficando mais concentrado entre as frações 19 a 21. 

 

Tabela 7 – Condições empregadas para eluente utilizado na cromatografia em coluna em fase normal 

Condição Eluentes Proporção de Solvente Sistema de eluição 

1 Hexano: AcOEt 1:1 Isocrática 

2 Hexano: AcOEt 
Iniciou com 1:1 e aumentou-

se a polaridade (até 1:4) 
Gradiente 

3 Hexano: AcOEt 

Iniciou com 100% hexano e 

aumentou-se a polaridade 

(até 1:1) 

Gradiente 

 

 Para o acompanhamento da eluição, foi utilizado a cromatografia em camada 

delgada (CCD), na qual o eluente era hexano e acetato de etila na proporção de 1:1. 

A plaquinha foi visualizada sob luz ultravioleta, cuja radiação tornava a mancha 

desses compostos fluorescente. Também foi utilizado o ácido fosfomolíbdico, 

revelador químico, que após queimado com auxílio de uma fonte de calor (soprador 

térmico), apresentava manchas claras nos locais onde se encontrava os compostos, 

como mostrado na figura 29.  
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Figura 29 – Plaquinhas (CCD) utilizadas para acompanhar a cromatografia em coluna realizada da 

entrada 5 da tabela 6 

 

 

 Com o intuito de confirmar a obtenção das moléculas e elucidá-las, após a 

cromatografia em coluna, foi realizado a espectroscopia de RMN de 1H, porém só foi 

possível visualizar os sinais com clareza do produto dialquilado, pois havia pouco 

massa do produto monoalquilado para obter um bom espectro. O espectro está 

ilustrado na figura 30.  

 A partir da análise do espectro de H¹ podemos confirmar que se trata da N-(1-

feniletil)-N-di(prop-2-ino)-1-amina pela presença do tripleto com deslocamento 

químico próximo a 2,2 ppm com integral igual a 1,85, sendo arredondada para 2 (dois 

hidrogênios), que representa os hidrogênios nomeados como 3, que estão ligados ao 

carbono com hibridização sp, ou seja que realiza uma ligação tripla, composta por 

uma ligação 𝜎 (sigma) e duas ligações 𝜋 (pi). A hibridização deste carbono também 

explica a multiplicidade do sinal, pois por se tratar de uma estrutura mais rígida, o 

hidrogênio 3 consegue acoplar a longa distância com os hidrogênios 4 (Silverstein et 

al., 2005), resultando em um tripleto com J= 2,2 Hz. Esse sinal representa o hidrogênio 

na porção propargila da molécula, que é a sua principal caraterística.  Na Tabela 8, 

estão descritas informações sobre os demais hidrogênios da molécula que confirmam 

a estrutura da mesma. 

  Pode-se dizer que os hidrogênios ligados aos carbonos sp possuem um 

deslocamento químico menor, entre 2,0 e 2,5 ppm, devido ao campo anisotrópico 

secundário gerado pelos elétrons 𝜋. O campo magnético gerado pela circulação 

induzida dos elétrons 𝜋 tem uma geometria que resulta na blindagem dos hidrogênios, 

e quanto maior a blindagem, menor será o deslocamento químico (Pavia et al., 2009). 
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 Segundo Silverstein et al. (2005), o sinal com deslocamento químico em 

aproximadamente 1,59 ppm pertence a água, que mesmo presente em pequenas 

quantidades na amostra, aparece como interferente no espectro. 

 

Figura 30 – Espectro de RMN ¹H 300 MHz em CDCl3 da N-(1-feniletil)-N-di(prop-2-ino)-1-amina 

contaminado com água 

  

 

Tabela 8 - Informações sobre o espectro de RMN 1H em CDCl3 da N-(1-feniletil)-N-di(prop-2-ino)-1-

amina 

 

 

 

 

 

 

Hidrogênio 
Deslocamento 

Químico (ppm) 
Multiplicidade Integral J (Hz) 

1 1,39 Dupleto 3,04 6,6 

2 3,65 Quarteto 1,00 6,6 

3 2,22 Tripleto 1,85 2,2 

4 3,65 Dupleto 3,90 2,3 

5, 6 e 7 7,31 Multipleto 5,33 - 
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5.5  Ensaio de viabilidade celular com os compostos (R,S)-N-(1-feniletil)prop-2-

ino-1-amina (monoalquilado) e (R,S)-N-(1-feniletil)-N-di(prop-2-ino)-1-amina 

(dialquilado) 

 

 Os dados dos ensaios de viabilidade celular (VC) estão apresentados na Figura 

31. Os resultados obtidos em cada concentração (100 nM a 1mM) foram comparados 

com o controle (100 %). Todas as colunas que são maiores que o controle indicam 

que houve VC para a respectiva concentração da droga, no entanto, na ausência dos 

asteriscos mostra que o teste foi considerado não significativo pelo Teste de Friedman 

para p > 0,05.  

 Pode-se observar que os testes de VC do composto monoalquilado foram 

considerados significativos para n=3, com exceção das concentrações 100 nM, 500 

µM e 1 mM, indicando que nas concentrações 1 µM a 100 µM ocorreu viabilidade 

celular, ou seja, nessas concentrações o composto monoalquilado não apresentou 

toxicidade para as células. Já para o composto dialquilado, foram observados 

resultados não significativos para n=4, em relação ao controle, para todas as 

concentrações em estudo, sendo necessária a repetição dos testes com um n (número 

de repetições) maior para verificar se o resultado realmente não é significativo.  

 

Figura 31 – Viabilidade celular obtida em cada concentração dos compostos monoalquilado e 

dialquilado 

                          (a) Monoalquilado                                                     (b) Dialquilado 

 

 *Resultado significativo. 

Fonte: Elaborado pelo grupo de pesquisa do Prof° Dr. Rodrigo P. Ureshino 
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 Mesmo com os resultados para as concentrações 100 nM a 500 µM do 

composto monoalquilado mostrarem uma VC maior que o controle, não podemos 

afirmar  que ele não causa morte celular, pois este resultado também pode ser 

decorrente ao aumento da proliferação celular ocasionada pelo composto testado no 

ensaio, ou se o composto ocasionar um aumento da função mitocondrial, levando a 

maior metabolização do sal de MTT. Devido a essa possibilidade, também seria 

necessária a repetição do ensaio para o composto monoalquilado.  

 

6 CONCLUSÃO  

 

A partir das reações de DKR com a (R,S)-1-feniletilamina, observou-se que a 

melhor condição reacional para as sínteses foi utilizar acetato de etila como agente 

acilante, com tempo de 24 horas e em 75°C, na qual foram obtidas conversões acima 

de 72%, uma vez que ao se aumentar a temperatura a conversão e excesso 

enantiomérico foram levemente afetados, devido à termoestabilidade da enzima 

utilizada como catalisador biológico.  

Também foi possível observar que o aumento do tempo reacional para 30 horas 

não interferiu significativamente para os resultados obtidos, o que torna as reações 

com menor tempo de duração um processo mais vantajoso. 

Os resultados das reações de DKR para os quatro substratos mostraram a 

eficiência dos catalisadores perovskitas de níquel propostos em diferentes condições 

reacionais, ao passo que foram obtidos altos valores de excesso enantiomérico entre 

77% e 98%. Deve-se ressaltar que o uso das perovskitas na metodologia de resolução 

cinética dinâmica não foi relatado na literatura até momento, mostrando que este novo 

catalisador para racemização pode ser promissor. Constatou-se que o melhor material 

de partida dentre os estudados, foi a (R,S)-1-feniletilamina, que por se tratar de uma 

amina benzílica não substituída  leva a uma menor formação de subprodutos. 

Na etapa de hidrólise da acetamida quiral foi encontrado o maior desafio, pois 

inicialmente foi obtida uma baixa conversão, demonstrando que as variáveis deveriam 

ser estudadas e modificadas com o intuito de se encontrar as melhores condições 

para a realização dessa etapa. Com outros testes, foi possível verificar que a obtenção 

do produto seria melhor utilizando uma destilação após a neutralização, e finalizando 

o procedimento com a remoção do NaCl do meio reacional com diclorometano, já que 
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após a hidrólise o produto não foi purificado para realizar a próxima etapa. Com a 

adição dessas operações unitárias, conseguimos obter o produto desprotegido com 

alta conversão, chegando a 94%, e viável para ser utilizado na última etapa, a 

alquilação. 

Os testes realizados a respeito da inserção do grupo propargila na (R,S)-1-

feniletilamina refletiram em bons resultados apesar da presença do subproduto 

dialquilado, indesejado para esta síntese. No entanto, o método 2 manifestou uma 

maior maleabilidade para controle da presença do subproduto dialquilado, pois com a 

diminuição da quantidade do agente alquilante e redução do tempo reacional, de 20 

para 7 h, foi visto que ocorreu uma redução significativa na sua presença. Além disso, 

nas reações realizadas com o substrato com centro quiral definido, (R)-1-

feniletilamina, foi obtida a formação do composto monoalquilado, com 38% de 

conversão, mostrando que o produto final e objetivo da síntese foi alcançado.   

Também foi possível escolher a melhor proporção dos solventes utilizados na 

cromatografia em coluna, na qual a eluição foi gradiente começando com 100% de 

hexano, que permitiu uma boa separação entre os compostos mono e dialquilado.  

Ademais, foi realizado o ensaio de viabilidade celular com os racematos dos 

produtos mono e dialquilado, mostrando que o monoalquilado possui viabilidade 

celular, não causando toxicidade a célula. Já para o produto dialquilado os resultados 

não foram significativos, sendo necessária a repetição do ensaio para concluir sobre 

sua viabilidade celular.  

Por meio do estudo das alterações feitas nas variáveis envolvidas nos 

procedimentos reacionais, foi possível decidir pelas melhores condições para se 

aplicar nas reações com os substratos enantiomericamente puros. Ao aplicar essas 

condições a (R)-1-feniletilamina verificou-se que os resultados corresponderam ao 

teste, mostrando resultados significativos de conversão e levando ao produto final de 

interesse: monoalquilado. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Difratograma do catalisador La0,9Pr0,1NiO3 

 

 

APÊNDICE B – Difratograma do catalisador La0,9Sm0,1NiO3 
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APÊNDICE C - Espectro de RMN 1H da (R)-1-feniletilacetamida 
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APÊNDICE D – Espectro de RMN 13C da (R)-1-feniletilacetamida 
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APÊNDICE E – Espectro de RMN 1H da (R)-1-(4’-metil)feniletilacetamida 
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APÊNDICE F – Espectro de RMN 1H da (R)-1-(4’-fluoro)feniletilacetamida 
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APÊNDICE G – Cromatograma quiral da DKR da (R)-1-(4’-fluoro)feniletilacetamida a 75°C com 

catalisador La0,9Sm0,1NiO3 

 

 

APÊNDICE H – Cromatograma quiral da DKR da (R)-1-(4’-metil)feniletilacetamida a 75°C com 

catalisador La0,9Pr0,1NiO3 
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APÊNDICE I – Cromatograma quiral da DKR da (R)-1,2,3,4-tetra-hidro-1-naftilacetamida a 75°C com 

catalisador La0,9Sm0,1NiO3 

 

 

APÊNDICE J – Cromatograma e espectro de massas da DKR da (R)-1-feniletilacetamida a 75°C com 

catalisador La0,9Pr0,1NiO3 
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APÊNDICE K - Cromatograma e espectro de massas da DKR da (R)-1-(4’-fluoro)feniletilacetamida a 

75°C com catalisador La0,9Pr0,1NiO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

APÊNDICE L - Cromatograma e espectro de massas da DKR da (R)-1-(4’-metil)feniletilacetamida a 

75°C com catalisador La0,9Ce0,1NiO3 
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APÊNDICE M – Cromatograma e espectro de massas da hidrólise da (R)-1-feniletilacetamida. 

 

 

 

 

 

 

 


