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RESUMO 

 

Neste trabalho foram realizados estudos visando a síntese de iminas 

utilizando procedimentos clássicos descritos na literatura, que empregam agentes 

secantes, aquecimento e tubo Dean-Stark. Também foi realizada a síntese assistida 

por micro-ondas, que levou a uma drástica redução no tempo reacional (3 a 4 h) em 

comparação aos métodos tradicionais (20 a 48 h). Para o estudo modelo racêmico – 

acetofenona/1-metilfenilamina – a melhor taxa de conversão de formação da imina 

(E/Z)-1-fenil-N-(1-feniletil)etan-1-imina foi > 99 %. As condições reacionais utilizadas 

foram: irradiação por micro-ondas, 180 °C (sob potência e pressão variáveis), 4 h, 

catálise com ácido p-toluenossulfônico (APTS) e 2,5 equivalentes de amina. 

Reduzindo o excesso da amina para 1,1 equivalentes, a conversão diminuiu 

ligeiramente para 97 %, mantendo ainda uma excelente taxa de conversão. A razão 

E/Z das iminas nessas duas condições reacionais foram de 10:1 e 11:1, 

respectivamente. Para o estudo modelo quiral, obteve-se o ácido (E/Z)-2-((1-

fenilletilideno)amino)propanóico, preparado a partir do aminoácido natural (L)-alanina 

com a acetofenona. As condições utilizadas foram as mesmas do modelo racêmico, 

porém, com 3 h de duração. Nessas condições, a conversão obtida foi de 53 % e 

razão E/Z de 11:1. 

Adicionalmente, a amina quiral (R)-1-fenilpropan-2-amina, derivada do 

aminoácido (L)-fenilalanina foi obtida após 5 etapas reacionais, com rendimento global 

de 20 % e poderá ser utilizada para formação de iminas assimétricas, ampliando o 

leque de estruturas possíveis. Tais iminas serão o intermediário chave para síntese 

assimétrica de 1-indanonas por meio da ativação C(sp3)-H, sem o uso de ligantes ou 

bases quirais, propondo assim, uma abordagem alternativa e mais simples para esta 

metodologia. 

 

Palavras-chave: iminas; aminas; aminoácidos; ativação C(sp3)-H; síntese assimétrica. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the studies twards the synthesis of imines using classical 

procedures described in the literature, which employ drying agents, heating and Dean-

Stark tube. Microwave-assisted synthesis was also performed, which led to a drastic 

reduction in reactional time (3 to 4 h) compared to the traditional methods (20 to 48 h). 

The highest conversion that forms (E/Z)-1-phenyl-N-(1-phenylethyl)ethan-1-imine 

achieved for the racemic model – acetophenone/1-methylphenylamine – was > 99 %. 

The conditions were microwave irradiation, 180 °C (variable power and pressure), 4 h, 

p-Toluenesulfonic acid (PTSA) and 2.5 amine eq. Reducing the excesso of the amine 

to 1.1 eq, the conversion slightly reduced to 97 %, still an excellent conversion rate. 

The E/Z ratio of imines in these two reactional conditions were 10:1 and 11:1, 

respectively. In the chiral model study, the (E/Z)-2-((1-

phenylethylidene)amino)propanoic acid, derived from the natural amino acid (L)-

alanine with acetophenone, was obtained in the same conditions for the racemic model 

(3 h instead). The conversion observed was 53 % and the E/Z ratio was 11:1. 

In addition, the chiral amine (R)-1-phenylpropan-2-amine, derived from the 

amino acid (L)-phenylalanine was obtained after 5 reaction steps, with overall yield of 

20 %. It can be used for formation of asymmetric imines, expanding the range of 

possible structures. Such imines will be the key intermediate for asymmetric synthesis 

of 1-indanone through C(sp3)-H activation, without chiral ligands or chiral bases, thus 

proposing an alternative and simpler approach to this methodology. 

 

Key words: imines; amines; amino acids; C(sp3)-H activation; asymmetric synthesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Indanos e Indanonas 

Indanos são estruturas compostas por um benzeno fundido a um ciclo de 

cinco carbonos e, por serem capazes de apresentar substituintes em ambos os anéis 

e possuírem rigidez estrutural e planaridade, estão presentes em uma série de 

moléculas bioativas e de interesse farmacêutico.1  

Alguns exemplos de fármacos comerciais contendendo a unidade indânica 

podem ser citados, como o Indinavir, inibidor da HIV protease;2,3 a Rasagilina, usada 

no tratamento inicial de Parkinson;4 o Clidanac, um anti-inflamatório;5 a Indecainida, 

um agente antiarrítmico6 (figura 1), dentre outros. 

 

 

 

Figura 1. Indano e alguns exemplos de fármacos comerciais contendo sua estrutura. 
 

Assim, diversos grupos de pesquisa têm se dedicado ao desenvolvimento de 

novos fármacos a partir de indanos e derivados que apresentam atividades biológicas 

variadas, como hipoglicêmica (para o tratamento de diabetes),7 antitumoral, anti-

hipertensiva, antialérgica, anticonvulsionante, antimicrobiana, herbicida e fungicida.8  

Além da indústria farmacêutica, este sistema bicíclico encontra aplicação e 

importância na indústria de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, uma 

vez que está presente na estrutura de alguns odorantes,9 e em sínteses orgânicas, 

constituindo catalisadores e ligantes em catálise metálica.10 Na figura 2 são 

apresentados alguns exemplos de odorantes da família dos florais Muguet (lírio-do-
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vale),9 o catalisador de Rovis (composto 1), utilizado na reação de Stetter 

assimétrica11 e as estruturas 2 e 3 que foram usadas como ligantes em complexos de 

cobre para a reação de Henry enantiosseletiva.12 

 

 
 

Figura 2. Indanos como odorantes, catalisadores e ligantes em catálise metálica. 
 

O esqueleto indânico é relativamente comum e pode ser encontrado em 

diversas classes de produtos naturais bioativos como sesquiterpenos e alcalóides. A 

Figura 3 exibe alguns desses produtos naturais, como o alcalóide indólico marinho 

(+)-trans-triquentrina A,13 que possui atividade antimicrobiana e citotoxicidade contra 

células tumorais NCI-ADR/RES (ovário resistentes à múltiplas drogas),13,14 o 

sesquiterpeno (+)-mutisiantol15 que apresenta citotoxicidade moderada para células 

humanas tumorais MDA-MB-45 (melanoma), HCT-8 (cólon) e SF-295 (cérebro)16 e a 

alciopterosina A, isolada do coral Alcyonium paessleri,17 que apresentou, em testes 

preliminares in vitro, citotoxicidade à linhagem de células HT-29 (carcinoma de cólon 

humano).17,18 

 
 

Figura 3. Exemplos de produtos naturais com atividade biológica contendo o esqueleto indânico. 
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Outro grupo de compostos naturais relevante para o desenvolvimento de 

fármacos é das pterosinas,19 substâncias encontradas em samambaias, e que exibem 

o padrão indânico em seus esqueletos, com uma carbonila no anel ciclopentânico, 

sendo assim, denominadas indanonas. Alguns desses compostos estão presentes em 

plantas utilizadas na medicina popular oriental há muitos anos. Por exemplo, a onitina, 

isolada pela primeira vez da espécie Onychium auratum,20 utilizada como remédio 

para diarréia, cólicas abdominais e pirexia (febre). Testes in vitro também mostraram 

atividade leishmanicida e hepatoprotetora deste sesquiterpenóide, além de apontá-lo 

como potencial relaxante muscular e supressor de radicais livres.21 Sua forma 

desidroxilada, pterosina Z, isolada da planta Pteridium aquilinum,22-24 apresentou 

atividade citotóxica.25 Enquanto a pterosina B, isolada desta mesma samambaia, 

apresentou outras atividades biológicas de interesse, como possível tratamento para 

diabetes, obesidade, osteoartrite e leucemia26-28 (figura 4). 

 

 
 

Figura 4. Estrutura da 1-indanona e pterosinas com atividade biológica. 
 

Ainda outras indanonas naturais de diferentes fontes, como plantas, fungos e 

bactérias29 têm sido isoladas, caracterizadas e modificadas para a produção de 

fármacos com variadas aplicações. 

Alguns fármacos comerciais apresentam a indanona em suas estruturas, 

como o diurético indacrinona,30 o anticoagulante fenindiona31 e o donepezil,32,33 

utilizado no tratamento do mal de Alzheimer (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Fármacos comerciais contendo indanonas. 

1-indanona

O O

Pterosina B

O

Pterosina Z

O

Onitina

OH

HO
HO HO
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É notável o amplo espectro de atividade biológica das indanonas;34 além das 

citadas anteriormente, apresentam também atividades anti-inflamatórias,35-38 

analgésicas,39 antimicrobianas,40,41 anticolinérgicas,42,43 dopaminérgicas,44 

anticancerígenas45,46 e antimaláricas.47 Por isso, trata-se de uma estrutura em 

destaque na Química medicinal. 

Em vista disso, diversos grupos de pesquisa têm se dedicado ao estudo e 

desenvolvimento de novas substâncias contendo a unidade indanona em seus 

esqueletos. Em 2015, Singh e colaboradores realizaram a síntese de uma série de 

benzilideno-indanonas a partir do ácido gálico e obtiveram o composto 4 (figura 6), 

que apresentou atividade anticâncer significativa tanto em estudos in vitro quanto in 

vivo.48 Posteriormente, o grupo de Shrestha sintetizou outra série de benzilideno-

indanonas, derivadas da chalcona, que exibiram potencial atividade anti-inflamatória, 

entre eles, a molécula 5 (figura 6).49 

Outra indanona substituída que desperta interesse no ramo farmacêutico é a 

indanocina 6 (figura 6) e estruturas análogas, que apresentam atividade 

antiproliferativa contra linhagens de células tumorais e contra linhas de células 

multirresistentes diversas, como, MCF-7 (adenocarcinoma de mama humana), MES-

SA (sarcoma uterino humano) e HL-60 (leucemia).50 Portanto, poderiam ser usadas 

para prevenir a propagação de câncer através de metástases ou como agentes 

quimioterápicos.51,52 

 

 

 

Figura 6. Exemplos de indanonas com aplicação medicinal. 
 

Por estes motivos, o interesse pelas 1-indanonas e seus derivados têm 

crescido cada vez mais, bem como a quantidade de trabalhos focados em sua 

síntese,53-57 como demonstram os gráficos abaixo. 
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Gráficos 1 e 2. Número de publicações com o termo “indanone” e “indanone synthesis” entre os anos 
de 1990 e 2022, respectivamente. 

 

      

Fonte: Dados obtidos em 27/08/2022 em Web of ScienceTM 
 

Um dos métodos mais convencionais para a produção de 1-indanonas é a 

acilação de Friedel-Crafts intramolecular de ácidos fenilpropanóicos, na presença de 

ácidos de Lewis. Kangani e Day58 alcançaram altos rendimentos para esta reação com 

o uso de cloreto cianúrico (2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina ou TCT), piridina e cloreto de 

alumínio, sob temperatura ambiente, conforme esquema 1. 

 
Esquema 1 

 

 

 

Outro método bastante utilizado para a formação da unidade estrutural 

indânica é da ciclo-adição. Hashmi et al.59 conseguiram sintetizar o sesquiterpeno 

natural jungianol e seu epímero cis a partir da 1-indanona presente no esquema 2.  A 

rota iniciou-se com o 2-metilfurano e, após 3 etapas, o intermediário chave foi obtido. 

Foi então realizada a reação, catalisada por ouro, de cicloadição [4+2] intramolecular 
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deste intermediário com a formação da indanona em rendimento moderado. O 

jungianol e seu isômero foram obtidos após duas etapas subsequentes. (esquema 2). 

 

Esquema 2 
 

 

 

Indanonas também podem ser obtidas a partir da reação de Michael 

intramolecular, como na síntese assimétrica da (R)-3-etóxicarbonilmetil-1-indanona 

realizada por Fustero et al.,60 cuja etapa chave é mostrada no esquema 3. A síntese 

inicia-se com a transformação da imina quiral sulfonada em imino indano na presença 

de trimetil(trifluormetil)silano e difluortrifenilsilicato de tetrabutilamônio (CF3TMS e 

TBAT) como base, em bom rendimento. A seguir, este intermediário é transformado 

na indanona pela hidrólise do grupo imina em meio ácido, com rendimento moderado, 

conforme exibe o esquema 3. 

  

Esquema 3 
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Outra maneira de provocar a carbociclização, para a construção de indanos, 

é através da catálise por metais de transição em acoplamentos cruzados, como a 

Reação de Heck intramolecular. O esquema 4 mostra a formação da 1-indanona 

realizada por Zawisza et.al.61 e seu possível caminho reacional, que inicia-se com a 

adição oxidativa do centro metálico paládio. Há então formação do sistema bicícliclo 

indânico e formação do enol após a saída do catalisador de paládio. Por fim, a 1-

indanona racêmica é obtida através do equilíbrio ceto-enólico. 

 
Esquema 4 

 

 

 

Mais recentemente, uma nova estratégia reacional tem despontado e se 

mostrado bastante promissora para a síntese de diversos compostos, entre eles, 

indanos e indanonas, chamada de ativação C(sp3)-H, que será abordada nos tópicos 

seguintes. 

 

1.2. Ativação C(sp3)-H 

As ligações C(sp3)-H, embora abundantes e presentes na maioria dos 

compostos orgânicos, dificilmente são alvos de reações químicas, uma vez que são 

pouco suscetíveis a sofrer transformações. Por exemplo, ao comparar as energias de 

dissociação da ligação C(sp3)-H de 412 kJ.mol-1 com as energias de dissociação das 

R2

R3 Br

OH
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Pd(OAc)2 (0,05 eq.)
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O
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N
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ligações C(sp3)-X com C𝓵, Br e I de 338 kJ.mol-1, 276 kJ.mol-1 e 238 kJ.mol-1, 

respectivamente, pode-se dizer que a ligação C-H demanda uma quantidade maior 

de energia para ser quebrada, sendo assim, é menos reativa. 

Uma das reações mais conhecidas envolvendo a ligação C(sp3)-H é a reação 

radicalar. Esta reação ocorre a partir da quebra homolítica de uma ligação, estimulada 

por um leve aquecimento ou incidência de luz de determinado comprimento de onda 

(dependendo da ligação a ser quebrada), formando radicais livres, espécies muito 

reativas, que iniciam uma reação em cadeia.  

 A halogenação é um exemplo de reação radicalar bastante empregada, que se 

inicia a partir da quebra da ligação X-X ou de um iniciador, em geral, peróxidos, uma 

vez que a ligação O-O é mais fraca e, portanto, mais suscetível a quebra homolítica, 

como pode ser observado na tabela 1,62 e prossegue através de uma reação em 

cadeia, em que o radical livre já formado passa a formar outros, como o radical alquila. 

 

Tabela 1. Valores de ∆G para reação de quebra homolítica de ligações. 

Ligação X-Y ∆G (kJ.mol-1) para X-Y → X⦁ + Y⦁ 

H3C-H 435 

C𝓵-C𝓵 243 

Br-Br 192 

I-I 151 

HO-OH 213 

MeO-OMe 151 

 

As reações radicalares são ferramentas bastante úteis em diversas sínteses 

empregadas em processos industriais,63-67 porém apresentam algumas dificuldades 

operacionais. A formação de espécies tão instáveis – isto é, reativas – como os 

radicais livres compensa a baixa reatividade da ligação C(sp3)-H, tornando possível a 

funcionalização deste átomo de carbono, porém, aumenta a ocorrência de produtos 

indesejados oriundos de reações paralelas. Além disso, o produto alvo pode não ser 

obtido em rendimentos apreciáveis, pois a espécie intermediária radical alquila pode 

sofrer rearranjo, gerado pela migração do elétron desemparelhado a um carbono 

vizinho, na busca por uma configuração mais estável.  

A ativação C(sp3)-H é uma estratégia sintética que se baseia no aumento da 

reatividade da ligação C-H através de métodos catalíticos, por intermédio de metais 
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de transição. Assim, é possível ativar diretamente a ligação C-H que se deseja 

transformar, para que a reação ocorra especificamente neste sítio. 

Trata-se de uma ferramenta bastante promissora, uma vez que as ligações C-

H estão presentes na maioria dos compostos orgânicos e torná-las suscetíveis a 

reações diretas, sem a necessidade de prévia funcionalização, pode reduzir etapas 

reacionais e possibilitar a construção de moléculas complexas a partir de compostos 

mais simples. 

Os primeiros estudos de ativação da ligação C-H por metais de transição 

partiram de ligações C(sp2)-H e posteriormente estendidos para as ligações C(sp3)-H. 

Isso porque a clivagem de ligações com átomos de carbono tetraédricos é ainda mais 

desafiadora, devido à menor acidez do átomo de hidrogênio e a maior energia de 

dissociação da ligação, além disso, o perfil energético dos orbitais da ligação C(sp3)-

H dificulta a interação com o centro metálico.68 

Em 2010, Liu e colaboradores69 publicaram o uso de um sistema catalítico 

bimetálico que permitiu a arilação direta de heteroaromáticos imidazólicos e 

substratos análogos, utilizando ácidos borônicos como agentes arilantes, sem a prévia 

halogenação do anel, a partir da ativação da ligação C(sp2)-H. Este acoplamento 

cruzado, em geral, é feito a partir da reação de Suzuki-Miyaura,70-72 um procedimento 

já consolidado e versátil,73-77 mas que ocorre a partir de azóis halogenados. Assim, o 

método tradicional necessita de duas etapas: a primeira de halogenação do anel e a 

segunda a arilação propriamente dita. 

Para destacar o potencial dessa ativação C(sp2)-H via metal de transição, que 

permitiu a síntese de indolizinas ariladas em apenas uma etapa reacional, os autores 

fizeram uma comparação entre seus resultados e um procedimento descrito na 

literatura, de Xia e You.78 Na síntese clássica a formação do produto ocorre em duas 

etapas, a primeira para pré-ativar a indolizina, substituindo o átomo de hidrogênio por 

cloro, para gerar a 3-cloroindolizina e a segunda, uma típica reação de Suzuki-Miyaura 

de acoplamento com o ácido arilborônico. Na síntese realizada por Liu, o produto é 

obtido em apenas uma única etapa, a partir da indolizina, utilizando 1 equivalente de 

Cu(OAc)2 como oxidante, KF como base e benzoquinona (BQ) como aditivo. A 

ativação ocorre na presença de um sistema catalítico bimetálico de Pd(OAc)2 e CuC𝓵 

em N-metil-2-pirrolidona (NMP) a 100 °C após 30 h (esquema 5). 
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Esquema 5 

 

 

 

Como já destacado, o procedimento de Xia e You necessitou de duas etapas, 

alcançando um rendimento global de 51%. Já o procedimento de Liu e colaboradores 

foi feito em uma única etapa, graças a ativação da ligação C(sp2)-H pelo sistema 

catalítico bimetálico e gerou um rendimento de 64%, ainda que tal comparação não 

seja totalmente justa, uma vez que foram usados reagentes arilantes (ácidos 

borônicos) distintos. De toda forma, é possível notar as vantagens da arilação direta 

frente ao procedimento clássico, pois há economia de uma etapa reacional. 

Também em 2010, Baudoin e colaboradores79 publicaram exemplos de 

arilação C(sp3)-H intramolecular de cloretos de (hetero)arila catalisada por paládio, 

obtendo, com alto rendimento, uma boa variedade de ciclobutabenzenos, indanos, 

dihidrobenzofuranos, indolinas e indanonas, estruturas com importância biológica e 

medicinal, valiosa para indústria farmacêutica ou como intermediários reacionais em 

síntese orgânica.80-87  

A ativação C(sp3)-H realizada pelo grupo ocorreu na presença de catalisador 

metálico de paládio e base inorgânica. Em seus estudos de otimização das reações, 

foi possível notar a influência crucial dos ligantes do paládio e da combinação de 

base/solvente na obtenção dos produtos e em seus rendimentos. Os ligantes 

empregados foram as fosfinas trissubstituídas tri-terc-butilfosfina (P(t-Bu)3), 

triciclopentilfosfina (PCyp3) e tricicloexilfosfina (PCy3) e os sistemas bases/solvente 
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foram carbonato de potássio e dimetilformamida (K2CO3/DMF) e carbonato de césio 

(Cs2CO3)/ácido piválico/mesitileno. 

Os autores então propuseram um simplificado ciclo catalítico geral para as 

arilações a partir de estudos computacionais e de revisões de trabalhos anteriores 

(esquema 6). A reação inicia-se com a adição oxidativa do cloreto de arila A ao 

complexo Pd0/PR3, gerando o complexo de Pd(II) B, seguida da troca do ligante C𝓵 

por carbonato (se Y = O-) ou pivalato (se Y = t-Bu) que forma o composto C, esta etapa 

é chamada de “ativação pelo metal do ligante anfifílico” (tradução para “ambiphilic 

metal ligand activation”, AMLA),88 pois o novo ligante adicionado comporta-se como 

ácido de Lewis do centro metálico e base intramolecular. Ocorre então a metalação e 

desprotonação simultânea (concerted metalation-deprotonation, CMD)89 induzida pela 

base, que favorece a quebra da ligação C(sp3)-H, formando um ciclo de 5 ou 6 

membros (a depender se Z = nenhum átomo, CR2, NR, O ou C=O) de paládio, D, com 

a saída do ácido. Finalmente, ocorre a eliminação redutiva, reestabelecendo o 

catalisador de paládio e originando o produto do acoplamento C-C. 
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Esquema 6 
 

 

 

O uso de cloretos de arila e heteroarilas proporcionou uma significante 

melhora na obtenção dos produtos bicíclicos em comparação aos respectivos 

brometos, utilizados em estudos anteriores. Isso porque o menor tamanho do átomo 

de halogênio facilitou a aproximação entre os substratos da reação, embora C-C𝓵 seja 

uma ligação mais difícil de romper, o que desfavorece a adição oxidativa. Outro ponto 

que pôde ser observado neste estudo foi que em cloretos de (hetero)arila com 

diversas ligações C(sp3)-H, a ativação C-H ocorria regiosseletivamente nas ligações 

com átomos de carbono primários, depois secundários e por último terciários. 

Através de cálculos DFT (do inglês, Density Functional Theory), os autores 

concluíram que a etapa determinante para a velocidade da reação é a formação da 

interação agóstica Pd---C-H. Interação agóstica é a doação de densidade eletrônica a 

um centro metálico altamente eletrofílico (neste caso, Pd(II)) por átomos vizinhos 

como forma de estabilização momentânea. Esta interação diminui a energia do estado 
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de transição CDM e aumenta a acidez do átomo de H, que favorece a desprotonação 

e a formação do ciclo de paládio. 

Há ainda muitos outros trabalhos descritos que reforçam a importância da 

catálise por metais de transição como uma ferramenta poderosa de funcionalização 

de ligações C(sp3)-H desativadas.90-92 E a versão enantiosseletiva desta metodologia 

tem chamado a atenção dos químicos sintéticos. 

 

1.2.1. Ativação C(sp3)-H enantiosseletiva 

Substâncias enantiomericamente puras ou enriquecidas são bastante 

valiosas para as indústrias farmacêutica, agroquímica e de alimentos e por isso, nos 

últimos anos, a síntese assimétrica tem ganhado destaque. Dentro desta área, a 

ativação C(sp3)-H enantiosseletiva tem se mostrado uma ferramenta bastante útil para 

a síntese de diversos compostos de interesse comercial e/ou intermediários. 

Kündig, Kagan e Cramer realizaram a síntese de indolinas com alta 

enantiosseletividade através da ativação de ligações C-H metílicas e metilênicas 

utilizando carbenos heterocíclicos ou fosfinas quirais como ligantes (esquema 7, 

reação A).93-95 Cramer e colaboradores realizaram a arilação enantiosseletiva de 

ciclopropanos em moléculas nitrogenadas utilizando fosforamiditas quirais (esquema 

7, reação B).96,97 Em paralelo, Baudoin e colaboradores publicaram a síntese de 

indanos quirais utilizando ligantes do tipo binepina (esquema 7, reação C).98 
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Esquema 7 
 

 

 

Em outros trabalhos de Baudoin e colaboradores,99 foram realizados estudos 

quanto ao efeito do ligante e da base na ciclização intramolecular de bromobenzenos 

substituídos através da ativação da ligação C(sp3)-H (metílica). Assim, puderam obter 

bons rendimentos e alta diastero e enantiosseletividades na síntese de diversos 

indanos, utilizando 1 mol % de Pd2(dba)3, como fonte de Pd, a fosfina 7 como ligante 

quiral (L*) em 3 mol % e carbonatos ou hidrogenocarbonatos como base (Esquema 

8). 
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Esquema 8 
 

 

 

A configuração absoluta dos centros estereogênicos, (R,R), pôde ser 

deduzida por difração de raio-X de um dos produtos e extrapolada para os outros que 

foram obtidos através das mesmas condições reacionais. 

Os autores ainda destrincharam a estrutura do complexo de transição para 

entender a diastero e enantiosseletividade da reação. Através de estudos 

computacionais anteriores,79,100,101 eles mostraram que a geometria imposta pela 

adição oxidativa C-Br do substrato ao centro do complexo organo-metálico, paládio, 

induz uma geometria preferencial para a base coordenada. Assim, a ligação Pd-C(sp2) 

formada fica em posição trans em relação ao ligante fosfina (PR3), forçando a base a 

se coordenar trans à interação agóstica C(sp3)-H (esquema 9, composto 8).  

 

Esquema 9 
 

 

 

No estado de transição da ativação C-H, o ângulo O-Pd-C(sp3) é reduzido a 

aproximadamente 120º para que o átomo de oxigênio não coordenado da base possa 
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abstrair o átomo de hidrogênio, colocando assim o ligante carbonato acima do plano 

de coordenação inicial. 

Entretanto, uma vez que o ligante fosfina (figura 7) apresenta estrutura 

assimétrica – isto é, quiral – formas diastereoisoméricas do estado de transição são 

formadas (figura 8). 

 

 

 

Figura 7. Ligante quiral utilizado por Baudoin e colaboradores para os cálculos computacionais. 
 

 

 

Figura 8. Diastereoisômeros dos estados de transição da ativação C-H. 
 

A enantiosseletividade da reação se baseia justamente na diferença 

energética entre os estados de transição, que só ocorre uma vez que as estruturas 

são diastereoisoméricas. Caso o ligante fosse racêmico ou aquiral, os estados de 

transição formados seriam enantioméricos e, portanto, não possuiriam diferença de 

energia. 

Por este motivo, a geometria do estado de transição é determinante para as 

configurações dos centros estereogênicos do ciclo de paládio, e, consequentemente, 

dos produtos formados após a eliminação redutiva, os indanos. Após a otimização da 

geometria dos estados de transição da ativação C-H, as duas estruturas de menor 

energia calculadas pelos autores foram (R,R)-up e (S,S)-down. Em que as 

configurações R/S referem-se ao produto indano e up/down à geometria do ataque da 

base (no esquema 9 foi representado o ataque definido como up). 

Dentre essas estruturas de menor energia, a (R,R)-up apresentou ainda certa 

vantagem energética, sendo a geometria mais estável. O ligante binepina estabelece 
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uma rede de interações curtas não covalentes que aumenta a estabilidade da 

estrutura e aproxima o átomo de oxigênio da base do átomo de hidrogênio a ser 

abstraído, facilitando o estabelecimento da ligação no estado de transição (R,R)-up. 

Embora a estrutura (S,S)-down também apresente uma rede de interações 

estabilizantes, uma região significativa de interações ligeiramente repulsivas parece 

se desenvolver entre o ligante de fosfina e o conjunto base + substrato. Em vista disso, 

pode-se dizer que redes significativamente diferentes de interações entre o centro 

reativo e o ligante de fosfina estão operando nos dois estados de transição. 

Os cálculos energéticos coincidiram com os resultados observados 

experimentalmente, a formação preferencial do enantiômero indano (R,R), que revela 

a forte influência do ligante quiral na determinação dos centros estereogênicos. 

Isso motivou a busca e desenvolvimento de ligantes ainda mais eficientes e 

versáteis, aplicáveis a uma maior quantidade de substratos. Ainda assim, tais ligantes 

possuem estruturas complexas, cuja síntese muitas vezes é longa e trabalhosa, e 

exigem um armazenamento especial, em ambiente anidro e sem oxigênio (glove box), 

o que torna a logística de se trabalhar com eles bastante desafiadora. 

Em 2016, Yang et.al.102 publicaram a primeira ativação C(sp3)-H altamente 

enantiosseletiva e eficiente mediada por paládio utilizando uma base catalítica quiral 

ao invés de um ligante auxiliar quiral, inspirados em trabalhos anteriores de Kagan94 

e Cramer.103 Os autores mostraram que a base também pode interagir com o substrato 

através de ligações não covalentes e, consequentemente, induzir a clivagem 

enantiosseletiva da ligação C(sp3)-H. Foram obtidas indolinas a partir dos respectivos 

carbamatos, utilizando paládio e ligantes aquirais (como a triciclohexilfosfina (PCy3)) 

como sistema catalítico e bases quirais, em éter dimetílico (DME), como ilustra o 

esquema 10. 
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Esquema 10 
 

 
 

A base ainda apresenta uma estrutura complexa, bastante semelhante aos 

ligantes quirais utilizados em outras reações de ativação C(sp3)-H enantiosseletivas, 

mas amplia a discussão e abre mais possibilidades de estudos. 

Em 2019, Melot, Craveiro e Baudoin104,105 publicaram a síntese total de nor-

sesquiterpenos do tipo iludano utilizando a ativação C(sp3)-H para a formação de um 

centro quiral quaternário. A reação alcançou elevada enantiosseletividade, pois além 

do ligante quiral, foi utilizado um substrato enantiomericamente puro, demonstrando 

que a estrutura do próprio substrato também contribui para a diferenciação energética 

dos estados de transição diastereoisoméricos, favorecendo a formação preferencial 

de um dos estereoisômeros. 

O desafio, portanto, tem sido descobrir novas maneiras de se realizar a 

ativação C-H enantiosseletiva através de compostos mais simples e acessíveis. Já se 

entende que as estruturas do ligante e da base são determinantes para a configuração 

do centro estereogênico do produto formado e que a estrutura do substrato pode 

influenciar nesta determinação, embora ainda demande a aplicação de um ligante 

quiral. Como os ligantes e as bases quirais, em geral, possuem estruturas complexas, 

de difícil obtenção e de delicada manipulação, uma alternativa a ser estudada é da 

realização da ativação C-H enantiosseletiva sem o uso deles, apenas com o uso de 

substratos quirais – como iminas. 

  



27 
 

 

1.3. Iminas 

Imina é uma função orgânica nitrogenada, caracterizada pela presença de 

ligação dupla entre um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio (figura 9). Possui 

geometria trigonal plana e pode apresentar isomeria geométrica (E/Z), assim como 

ocorre em alcenos substituídos. 

 

 

Figura 9. Estrutura geral das iminas 
 

A reatividade das iminas assemelha-se à das carbonilas; devido à maior 

eletronegatividade do átomo de nitrogênio frente ao carbono, a ligação C=N é 

polarizada, conferindo ao carbono carga parcial positiva e possibilitando-o atuar como 

eletrófilo em reações com espécies ricas em elétrons.  

As iminas estão envolvidas em diversos processos biológicos, como por 

exemplo, na obtenção de aminoácidos dentro dos organismos vivos, pela aminação 

redutiva de α-cetoácidos. Na produção do aminoácido alanina, a etapa chave conta 

com a formação do intermediário imina, produto da condensação do ácido pirúvico 

com a amina piridoxamina, uma das formas ativas da vitamina B6, conforme esquema 

abaixo.62 

Esquema 11 
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As iminas também desempenham papel importante na química da visão. O 

pigmento natural β-caroteno, obtido do consumo de frutas e vegetais (como a 

cenoura) sofre clivagem oxidativa no fígado, resultando no álcool retinol (vitamina A), 

que é oxidado e convertido no aldeído retinal. A isomerização da dupla ligação C-11 

na molécula do retinal (de trans para cis) a torna biologicamente ativa, possibilitando 

sua interação com a proteína opsina, para formação da imina rodopsina, pela reação 

entre a carbonila do 11-cis-retinal com o grupo amino da proteína. Esta imina absorve 

um fóton de luz visível, sofre isomerização fotoquímica e volta à configuração trans, 

inativa. Essa transformação desencadeia um impulso nervoso detectado pelo cérebro 

como uma imagem visual. A imina então é hidrolisada e forma novamente a opsina e 

o retinal e reinicia o ciclo de reações, conforme é mostrado no esquema 12.106 

 
Esquema 12 

 

 

 

Iminas também são importantes intermediários sintéticos para a produção de 

diversos N-heterociclos biologicamente ativos e em processos industriais.107,108 

Podem atuar como eletrófilos em reações de redução, adição, condensação e 

cicloadições109 e podem ser utilizadas como precursores de aminas quirais.110,111  

A ligação C=N também está presente em diversos compostos com 

propriedades de interesse. Em particular, iminas cujo R são grupos arilas, chamadas 

de bases de Schiff, pois possuem atividades biológicas como antifúngica, 

antibacteriana, antimalárica, antioxidante, anti-inflamatória, antipirética, antiviral, 

O

retinal

OH

H

11-cis-retinal
NH2

proteína

NH

rodopsina

proteína

N

H

proteína

H2N proteína-

luz



29 
 

 

dentre outras.112-115 Alguns exemplos são mostrados na figura abaixo: a substância 

natural ancistrocladidina, isolada da planta Ancistrocladus heyneanus116 e da A. 

tectorius,117 que exibe moderada atividade antiplasmodial (antimalárica) e 

leishmanicida,118 a N-(salicilideno)-2-hidroxianilina, potencial fármaco para tratamento 

da tuberculose119 e as moléculas sintetizadas por Panneerselvam120 e Echevarria,121 

que exibiram atividade antibacteriana e antifúngica, respectivamente.  

 

 
 

Figura 10. Exemplos de iminas com atividade biológica 
 

As iminas também são amplamente empregadas como catalisadores, que 

aumentam o rendimento e/ou a enantiosseletividade de reações.122,123 Em processos 

catalíticos enantiosseletivos mediados por metais, as iminas geralmente atuam como 

auxiliares quirais,124 isto é, ligantes do complexo metálico, graças ao par de elétrons 

disponível no átomo de nitrogênio da unidade. O esquema 13 exibe alguns exemplos 

de bases de Schiff binaftilílicas que atuam como ligantes em catálise metálica. O 

composto 10 foi utilizado por Zhou et. al.125 em reações de epoxidação assimétrica de 

alcenos não funcionalizados e promoveu excesso enantiomérico de 71 % (reação A, 

esquema 13), enquanto o composto 11 foi empregado em reações aldólicas por 

Carreira et. al.,126 que obtiveram rendimentos de 79-99 % e excesso enantiomérico de 

66-98 % para a adição aldólica assimétrica de 2-metóxipropeno com diferentes 

aldeídos (reação B, esquema 13). 
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Esquema 13 
 

 

 

A obtenção de iminas pode ocorrer através da adição de haletos de arila e 

amônia líquida a aldeídos e cetonas, hidroaminação de alcinos, acoplamento oxidativo 

de aminas e álcoois, desidrogenação de aminas secundárias, acoplamento de 

aldeídos/cetonas com nitro compostos, dentre outros.127 

Porém, o método mais comum é a condensação de aldeídos e cetonas com 

aminas primárias ou amônia, em que o par de elétrons do átomo de nitrogênio ataca 

o carbono da carbonila, gerando o intermediário tetraédrico e formando a imina após 

a saída da molécula de água, conforme ilustra o esquema 14. 
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Esquema 14 
 

 

 

A nucleofilicidade da amina pode ser significativamente reduzida caso o meio 

reacional esteja muito ácido, uma vez que o átomo de nitrogênio ficará protonado e 

assim, não possuirá o par de elétrons disponível para o ataque à carbonila. Entretanto, 

certa acidez é necessária para a etapa seguinte, de protonação do átomo de oxigênio, 

para que haja a desidratação e formação da ligação dupla C=N. Assim, a formação 

de iminas geralmente ocorre sob catálise ácida, sendo a faixa ideal de pH entre 4-6. 

Outro fator a se levar em conta é a umidade do meio reacional, pois todas as 

etapas da reação são reversíveis e a presença de água desloca o equilíbrio químico 

de volta ao composto carbonílico, desfavorecendo a formação da imina. 

As iminas, em geral, são mais instáveis que seus respectivos compostos 

carbonílicos e aminas, e podem ser hidrolisadas facilmente, mesmo em pH neutro. A 

estabilidade da ligação C=N aumenta quando o grupo ligado ao átomo de nitrogênio 

é aromático (base de Schiff) ou oxigenado e nitrogenado, como ocorre nas oximas, 

hidrazonas e semicarbazonas (figura 11). Esses compostos são mais estáveis porque 

tais substituintes apresentam par de elétrons livres que podem ser deslocados ao 

longo da cadeia por efeito mesomérico, gerando estruturas de ressonância e 

diminuindo a carga parcial positiva do átomo de carbono, tornando-o menos suscetível 

ao ataque nucleofílico. 
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Figura 11. Funções derivadas de iminas 
 

Assim, a síntese de iminas, em geral, requer a presença de catalisadores 

como TiO2,128 P2O5/A𝓵2O3,129 P2O5/SiO2,130 NaHSO4·SiO2,131 peneira molecular,132,133 

ZnC𝓵2,134 A𝓵2O3,135 dentre outros, que atuam tanto como ácidos de Lewis quanto 

agentes secantes, que se ligam às moléculas de água tornando-as indisponíveis no 

meio reacional e assim, favorecendo o equilíbrio no sentido da formação das 

iminas.127 

Outro método de retirada de água é através da destilação azeotrópica, em 

que se empregam solventes com alto ponto de ebulição (como tolueno) em refluxo, 

que arrastam a água formada através de um tubo Dean Stark, para removê-la do meio 

reacional e evitar que o produto seja hidrolisado. 

Novas abordagens sintéticas também têm surgido e já foram publicadas 

sínteses de iminas sem o uso de solventes129,130,136-138 e empregando fontes de 

energia alternativas às tradicionais chapas elétricas de aquecimento, como radiação 

micro-ondas,139-144 ultrassom145 e infravermelho.146 

Um exemplo que demonstra a relevância dessas técnicas mais recentes é o 

trabalho de Kundu et al.,141 que, em 2009, publicaram a síntese de uma série de iminas 

com atividade vermicida contra o parasita Meloidogyne incógnita, comparando o 

método convencional de aquecimento com a síntese assistida por micro-ondas. No 

método convencional, os produtos foram obtidos após refluxo em diferentes solventes 

(xileno) por pelo menos 24 h, com rendimentos entre 79 – 87 %, enquanto no método 

utilizando micro-ondas, os produtos foram obtidos após 1 minuto de reação, sem o 

uso de solventes e com rendimentos entre 94 – 97 % (esquema 15).  
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Esquema 15 
 

 

 

A síntese de iminas é, portanto, um assunto bastante amplo, que, apesar de 

contar com muitos exemplos de metodologias já bem estabelecidas, ainda apresenta 

muitas novas possibilidades de estudo. 

Iminas quirais poderiam ser aplicadas em reações de ativação C(sp3)-H para 

obtenção de indanonas assimétricas, uma vez que a geometria trigonal plana do 

átomo de nitrogênio sp2 da imina estabelece uma configuração espacial específica 

que poderá orientar a ativação C(sp3)-H preferencial de uma das metilas do carbono 

α-carbonílico, definindo assim a configuração do centro estereogênico da indanona 

final.  

Assim, a enantiosseletividade da reação seria alcançada pela quiralidade do 

próprio substrato e dispensaria o emprego de ligantes quirais de estruturas 

complexas; ao invés deles, seria possível utilizar ligantes comerciais não quirais, como 

a trifenilfosfina e a tri-terc-butilfosfina, fornecendo uma alternativa mais simples e 

barata para a reação de ativação C-H assimétrica. 

A área de ativação CH é bastante promissora na química orgânica e não há, 

até o momento, um estudo metodológico sobre sua versão enantiosseletiva aplicada 

em iminas quirais derivadas de aminoácidos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Gerais 

Obtenção de iminas quirais derivadas de aminoácidos, que serão empregadas 

em reações de ativação C(sp3)-H assimétricas mediada por Pd0 para obtenção de 1-

indanonas (esquema 16). 

 

Esquema 16 
 

 

 

2.2. Específicos 

- Buscar condições reacionais para a obtenção de iminas utilizando um 

sistema modelo racêmico acetofenona/aminas. 

- Analisar a conversão e formação de isômeros E/Z na formação das iminas 

modelo pelo espectro de RMN-1H dos produtos brutos. 

- Sintetizar uma amina quiral derivada do aminoácido (L)-fenilalanina e testá-

la na formação da imina quiral com condições otimizadas. 

- Utilizar diferentes aminoácidos e aminas para formação de iminas quirais e 

estudar a relação E/Z dos produtos, relacionando-a com a estrutura dos materiais de 

partida; 

- Testar a ativação C-H em iminas quirais e verificar a relação entre o excesso 

enantiomérico com as variações estruturais das iminas (avaliando efeitos estéricos e 

eletrônicos), bem como com a configuração E/Z das iminas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Planejamento Sintético 

Pensando em propor uma nova abordagem para síntese assimétrica de 1-

indanonas, a retrossíntese, exibida no esquema 17, foi elaborada. A 1-indanona 12 

será obtida a partir da hidrólise ácida do composto 13, gerado pela arilação 

intramolecular da imina 14 por ativação C(sp3)-H assimétrica. O composto 14, por sua 
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vez, será derivado da condensação de um aminoácido quiral com a cetona 15, 

formada pela reação de Grignard do cloreto de ácido 16, proveniente do ácido 

carboxílico 17 por interconversão de grupo funcional (IGF). 

 
Esquema 17 

 

 
 

Portanto, a rota sintética planejada iniciará pela conversão do ácido benzóico 

17 no cloreto de ácido 16, seguida da formação da cetona 15 através de uma reação 

de Grignard. Esta, por sua vez, formará a imina quiral 14 após reação de condensação 

com aminoácido. Então será realizada a ativação C(sp3)-H enantiosseletiva, gerando 

a imina cíclica 13, que após ser hidrolisada, formará a indanona 12, conforme ilustra 

o esquema 18. 
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Esquema 18 
 

  

 

O intermediário chave dessa síntese é a imina quiral 14. Assim, buscando-se 

investigar sua formação, iniciou-se o estudo modelo de preparação de iminas, 

apresentados nos itens a seguir. 

 

3.2. Preparo de iminas 

3.2.1. Método clássico 

A formação de iminas por condensação de um composto carbonílico com uma 

amina primária (esquema 14) ocorre através de um mecanismo em equilíbrio. A água 

formada é um nucleófilo que atua no sentido oposto ao da formação do produto. Por 

isso, nos métodos clássicos de preparação de iminas, costuma-se empregar agentes 

secantes e/ou aquecimento para remoção azeotrópica da água por meio do tubo 

Dean-Stark. 

Como primeira tentativa, decidiu-se testar a formação de iminas quirais 

usando diretamente aminoácidos e a acetofenona como cetona modelo. Optou-se por 

utilizar aminoácidos naturais, uma vez que oferecem vantagem econômica pela sua 

ampla disponibilidade comercial, além de serem estruturalmente diversos. 

Foram utilizados, inicialmente, dois aminoácidos naturais, a (D)-valina 

(composto 19a, esquema 19) e a (L)-fenilalanina (composto 19b, esquema 19) como 

aminas quirais, e a acetofenona (composto 18, esquema 19) como modelo de cetona 

aromática. A intenção era encontrar as melhores condições reacionais para esta 
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síntese, bem como verificar a influência do grupo R1 do aminoácido na determinação 

da configuração (E/Z) da imina. 

Assim, os primeiros testes para formação da imina quiral modelo seguiram 

dados da literatura, organizados na tabela abaixo. 

 

Esquema 19 
 

 
 

Tabela 2. Condições reacionais para síntese de iminas quirais a partir de aminoácidos 

Entrada Aminoácido Solvente Catalisador Temperatura Tempo 

1a 19a (1,05 eq.) MeOH K2CO3 40 °C 25 h 

2a 19b (1,05 eq.) MeOH K2CO3 40 °C 22,5 h 

3b 19a (1 eq.) MeOH - Refluxo (65 °C) 19,5 h 

4b 19b (1 eq.) MeOH - Refluxo (65 °C) 20,5 h 

5 19b (1 eq.) CH3CN AcOH 65 °C 24 h 

6 19b (1,25 eq.) CH3CN AcOH 70 °C 24 h 

7 19b (1,1 eq.) EtOH AcOH Refluxo (78 °C) 21 h 

8 19b (1,1 eq.) MeOH AcOH t.a. 21 h 

9c 19bd (1 eq.) Tolueno MgSO4 100 °C 42 h 

10e 19b (1,5 eq.) Tolueno Peneira molecular f Refluxo (110 °C) 17 h 
 a(Hughes, G.; et al., 2007)147; b(Singh, H. L., 2010)148; c(Huang, Z.; et al., 2017)149; dfoi utilizado o éster metílico do 
aminoácido 7b; e(Rocha, D. F. O., 2008)150; falém da peneira molecular, utilizou-se a vidraria dean-stark. 
 

Inicialmente, foram testados os dois aminoácidos (entradas 1 a 4), porém, 

como não foram obtidos os produtos esperados, os testes prosseguiram apenas com 

a (L)-fenilalanina. Os produtos foram submetidos a análise de RMN-1H, porém os 

sinais esperados não foram obtidos, apontando que as reações não levaram à 

formação do produto.  
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Uma das hipóteses levantadas foi que a água, subproduto da reação, poderia 

estar deslocando o equilíbrio químico, desfavorecendo a formação do produto imina. 

Assim, foram feitas tentativas utilizando-se agentes secantes como MgSO4 e peneira 

molecular 3Å, além de vidraria específica para se retirar água do meio reacional (dean-

stark). Ainda assim, os produtos não foram formados. 

Outra possibilidade seria uma reação de ciclização intramolecular, ocorrida 

pela migração dos elétrons π da enamina (formada em equilíbrio com a imina) para o 

carbono eletrófilo da carboxila, que geraria um ciclo de cinco membros, de 

estabilidade considerável (esquema 20). Por isso, foram feitas tentativas utilizando-se 

o aminoéster metílico da (L)-fenilalanina (entrada 9), esperando que a diminuição da 

eletrofilicidade e, portanto, reatividade da carboxila pudesse gerar uma resposta mais 

positiva. Entretanto, o produto desejado não foi alcançado. 

 
Esquema 20 

 

 

 

Então, decidiu-se testar a formação de imina a partir da acetofenona e uma 

amina mais simples, a isopropilamina (tabela 3), de acordo com o esquema 21. 

 
Esquema 21 

 

Tabela 3. Testes de formação de imina modelo usando acetofenona e a isopropilamina. 

Entrada Eq. Amina Solvente Catalisador Conversãoa Razão E/Za 

1b 1,5 EtOH - 37 % 7:1 

2 1,5 CH2C𝓵2 - 65 % 7:1 

3c 5,0 CH2C𝓵2 - 90 % 6:1 

4 5,0 CH2C𝓵2 H2SO4 - - 

5 5,0 CH2C𝓵2 A𝓵C𝓵3 - - 
aCalculado pela análise de RMN-1H do produto bruto; bNão foi utilizada peneira molecular 3Å; 
c(D'hooghe, M., 2008)151 
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A mudança de solvente, de etanol (entrada 1) para diclorometano (entrada 2), 

resultou em maior conversão do material de partida, de 37 % para 65 %, porque o 

etanol poderia estar competindo com a amina como nucleófilo, dificultando a formação 

da imina. A taxa de conversão também melhorou ao utilizar maior equivalente de 

amina, subindo para 90 % (entrada 3). Isso porque a isopropilamina possui baixo 

ponto de ebulição (aproximadamente 34 °C) e é bastante volátil, assim, parte da amina 

pode escapar do meio reacional antes que seja capaz de reagir. Nas entradas 4 e 5, 

foi empregada catálise ácida a fim de aumentar a conversão do MP, porém, nestes 

testes as iminas sequer foram obtidas. 

A taxa de conversão do MP foi calculada a partir da análise do espectro de 

RMN-1H do produto bruto, utilizando a equação 1. 

 

Conversão (%) =
Integral Produto

Integral Produto + Integral MP
× 100                         𝐄𝐪. 𝟏 

 

A razão entre os estereoisômeros das iminas E/Z também foi calculada pelo 

espectro de RMN-1H do produto bruto, sendo o isômero (E) majoritário, uma vez que 

o posicionamento do grupo isopropila da amina em oposição à fenila da acetofenona 

diminui o efeito estérico, resultando em um produto mais estável. 

A figura 12 exibe a expansão do espectro do produto bruto obtido com o 

emprego de 5 equivalentes da isopropilamina em CH2C𝓵2 (entrada 3), em que os 

singletos de deslocamento 2,16 e 2,18 ppm referem-se aos hidrogênios da metila 

vizinha ao C=N das iminas (E) e (Z), respectivamente e o singleto em 2,53 ppm, aos 

hidrogênios da metila α-carbonílica da acetofenona. 

A proporção entre os isômeros geométricos das iminas foi feita utilizando as 

integrais dos heptetos referentes aos hidrogênios do carbono secundário da isopropila 

(δ = 3,30-3,38 ppm (imina (Z) e δ = 3,70-3,82 ppm (imina (E)). 
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Figura 12. Expansão do espectro de RMN-1H do produto bruto da entrada 3, tabela 3. 

 

Este resultado forneceu um indicativo de que a carboxila do aminoácido 

poderia estar levando à formação de produtos laterais. Assim, uma nova abordagem, 

empregando aminas quirais estruturalmente mais simples foi pensada e será discutida 

no item 2.2.3. 

 

3.2.2. Síntese assistida por micro-ondas 

O uso de reator de micro-ondas como fonte alternativa de aquecimento, em 

substituição aos métodos tradicionais utilizados em sínteses orgânicas, tem crescido 

muito nos últimos anos. 

Os métodos tradicionais de aquecimento utilizam fontes externas, como 

mantas ou chapas elétricas e banho de óleo, baseados na condução de calor por 

convecção. O aquecimento da mistura reacional ocorre de forma indireta: a energia é 

transferida inicialmente para o recipiente que a contém e então dissipada para a 

mistura.  

Já a radiação micro-ondas é absorvida diretamente pelas moléculas 

presentes no sistema – desde que apresentem momento de dipolo elétrico não nulo, 

isto é, sejam polares. Assim, além do aquecimento ocorrer mais rapidamente, a 

distribuição do calor é mais uniforme e, se a reação ocorrer em sistema fechado, o 

aumento da pressão interna aumenta a temperatura de ebulição do solvente, 
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permitindo que a reação ocorra sob temperaturas mais elevadas. Tais fatores tornam 

o processo mais rápido e eficiente, em comparação aos métodos tradicionais.152,153 

Em 2007, Juaristi e colaboradores154 utilizaram irradiação de micro-ondas 

para formar iminas quirais a partir da acetofenona e 1-feniletan-1-amina e verificaram 

drástica redução no tempo reacional quando comparado ao método convencional de 

aquecimento. Os autores prepararam a imina utilizando tolueno como solvente e ácido 

p-toluenossulfônico (APTS) como catalisador, sob atmosfera inerte de N2 e balão 

equipado com Dean-Stark acoplado ao aparelho de micro-ondas. O produto foi obtido 

com 78 % de rendimento após isolamento por destilação (esquema 22). 

 

Esquema 22 
 

 

 

Como os testes anteriores (utilizando aquecimento convencional) não 

estavam retornando os resultados esperados, decidiu-se testar a formação de iminas 

utilizando irradiação de micro-ondas, adaptando-se o procedimento de Juaristi155. O 

equipamento utilizado não permitia o acoplamento de vidraria de refluxo, então a 

reação foi feita sem o uso do tubo Dean-Stark e em sistema fechado. Foram utilizadas 

a acetofenona e 2,5 equivalentes da 1-feniletan-1-amina racêmica comercial, além do 

catalisador APTS, em tolueno e microondas por 3 horas, conforme esquema 23. 

 

Esquema 23 
 

 

 

Os produtos foram formados, porém, ainda havia certa quantidade de 

acetofenona, indicando que a conversão não havia sido completa. A conversão e a 
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razão entre os isômeros E e Z foram calculadas através do espectro de RMN-1H do 

produto bruto, conforme já discutido anteriormente (equação 1).  

A conversão foi calculada pela integral dos hidrogênios em carbono α das 

iminas E (δ = 2,26 ppm) e Z (δ = 2,32 ppm) e da acetofenona (δ = 2,60 ppm), obtendo-

se o valor de 72 %. A razão E/Z também foi obtida pela comparação da intensidade 

dos singletos referentes aos hidrogênios metilênicos das iminas e o valor encontrado 

foi de 9:1. Cabe ressaltar que o quarteto em δ = 4,11 ppm e o dubleto em 1,39 referem-

se aos hidrogênios da amina, reagente utilizado em excesso na reação. A figura 13 

mostra a expansão do espectro de RMN-1H desta mistura. 

 

 
Figura 13. Expansão do espectro de RMN-1H do produto bruto do esquema 23 

 
A reação foi repetida sob mesmas condições reacionais, mas em temperatura 

superior, de 160 °C, a fim de melhorar a taxa de conversão, que subiu para 76 %. 

Assim, focando em otimizar as condições reações e encontrar os melhores 

parâmetros de tempo e temperatura, foram realizados novos testes utilizando 1 mmol 

de acetofenona e 2,5 equivalentes (em mmol) da amina racêmica (esquema 24).  
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Esquema 24 
 

 

 

Tabela 4. Testes em micro-ondas para formação da imina 1-fenil-N-(1-feniletil)etan-1-imina 

Entrada Solvente Temperatura Tempo Conversão Razão E/Z 

1 Acetonitrila 160 °C 4 h 32 % 13:1 

2 Tolueno 180 °C 4 h > 99 % 10:1 

3a Tolueno 180 °C 2 h 94 % 11:1 
autilizou-se peneira molecular 4Å como agente secante. 

 

Como o tolueno é considerado um solvente de baixa eficiência em micro-

ondas, foi feito um teste empregando a acetonitrila como solvente (entrada 1), porém, 

essa troca diminuiu drasticamente a conversão, mesmo após 4 h de reação. O melhor 

resultado foi alcançado utilizando tolueno a 180 °C, por 4 h (entrada 2) em que o MP 

foi consumido completamente. Na entrada 3 fez-se o uso de peneira molecular e uma 

ótima conversão, de 94 % foi obtida em apenas 2 h. 

A expansão do espectro de RMN-1H para o produto bruto obtido na entrada 2 

da tabela 4 é mostrada abaixo. O sinal dos hidrogênios do carbono α-carbonílico da 

acetofenona, na região de 2,60 ppm não apareceu, indicando que a conversão do MP 

foi completa, restando no produto apenas a imina e o excesso de amina utilizado.  
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Figura 14. Expansão do espectro de RMN-1H do produto bruto da entrada 2, tabela 4. 

 

Apesar do excelente resultado, a etapa de purificação do produto bruto 

mostrou-se mais complexa que o esperado. Tentou-se realizar a purificação por 

coluna cromatográfica flash em sílica, porém, durante a passagem pela coluna, a 

imina sofreu hidrólise, sendo coletado apenas a acetofenona. Juaristi e 

colaboradores154 alertaram em seu trabalho que essa imina, após ser purificada e 

isolada por destilação a pressão reduzida, poderia ser estocada apenas por curtos 

períodos e em geladeira. Isso corrobora a instabilidade observada do composto e 

justifica a dificuldade de isolamento. 

Uma alternativa para solucionar este problema seria diminuir o equivalente de 

amina na reação para que o produto possa ser utilizado na próxima etapa reacional 

sem necessidade de purificação. Assim, novos testes em micro-ondas foram 

realizados, utilizando 1,00 mmol de acetofenona, tolueno e APTS a 180 ºC. Os 

resultados foram organizados na tabela 5. 

 
Tabela 5. Testes variando o equivalente de amina para formação de iminas em micro-ondas. 

Entrada Eq. de 1-fenilmetilamina Tempo Conversão Razão E/Z 

1 2,50 4 h 94 % 12:1 

2 1,20 4 h 94 % 10:1 

3 1,15 4 h 95 % 12:1 

4 1,00 4 h 88 % 10:1 

5 1,10 4 h 97 % 11:1 

6 1,10 3 h 92 % 11:1 

7a 1,10 4 h 70 % 25:1 
autilizou-se 2 mmol de acetofenona. 
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A melhor taxa de conversão foi obtida aplicando-se 1,1 eq. de amina em 4 h 

de reação (entrada 5). Assim, decidiu-se testar esta condição reacional para outra 

reação modelo, utilizando uma cetona estruturalmente mais parecida com a cetona 

15. Utilizou-se a 2-metil-1-fenilpropan-1-ona como modelo de cetona aromática e a 1-

metilfenilamina racêmica com 1,1 equivalentes, em tolueno a 180 °C por 4 horas 

(esquema 25). 

 

Esquema 25 
 

 

 

O efeito estérico causado pelo grupo isopropil da 2-metil-1-fenilpropan-1-ona 

pareceu ter bastante efeito sobre a formação da imina, fazendo a conversão cair para 

54 %. Outro teste foi realizado, utilizando-se 1,5 eq. da amina, sob mesmas condições 

reacionais, e resultou em uma conversão de 63 %. 

Paralelamente, foram realizados testes utilizando acetofenonas para 

substituídas (compostos 18a – c, esquema 26) a fim de avaliar a influência de 

diferentes grupos na reatividade da carbonila. Utilizou-se 2,5 equivalentes da 1-

fenilmetilamina racêmica, APTS como catalisador e peneira molecular como agente 

secante. A síntese foi assistida por micro-ondas, a 180 °C, conforme esquema 26.  

 
Esquema 26 
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Os resultados experimentais coincidiram com o esperado. O átomo de bromo 

e o grupo nitro são retiradores de elétrons por efeito indutivo e acentuam a carga 

parcial positiva do carbono carbonílico, facilitando o ataque nucleofílico do par de 

elétrons do nitrogênio da amina. Como o efeito retirador do grupo nitro é mais 

pronunciado em comparação ao bromo, a taxa de conversão da para-nitroacetofenona 

(95 %) foi maior que da para-bromoacetofenona (87 %). Por outro lado, o grupo metóxi 

é um substituinte doador de elétrons por efeito de ressonância e, portanto, diminui a 

eletrofilicidade da carbonila, resultando em uma menor conversão do MP (79 %). 

Então foram realizados testes aplicando os aminoácidos naturais (L)-alanina 

e a (L)-fenilalanina, na tentativa de produzir iminas quirais, conforme esquema 27. Os 

resultados obtidos foram organizados na tabela 6 abaixo. 

 

Esquema 27 
 

 

 
Tabela 6. Formação de iminas quirais a partir de aminoácidos utilizando micro-ondas. 

Entrada Cetona Aminoácido Conversãoa Razãoa E/Z 

1 18 (L)-alanina 53 % 11:1 

2 18a (L)-alanina 46 % - 

3 18b (L)-alanina - - 

4 18c (L)-alanina Apenas MP - 

5 18 (L)-fenilalanina - - 
aCalculado pela análise de RMN-1H do produto bruto 

 

A imina quiral derivada do aminoácido (L)-alanina a partir da acetofenona e 

da para-bromoacetofenona (entradas 1 e 2) foi obtida. Utilizando a para-

nitroacetofenona, obteve-se uma mistura de compostos e a análise do espectro de 

RMN-1H do produto bruto foi inconclusiva. Enquanto a para-metóxiacetofenona 

pareceu não ter reagido, restando apenas os materiais de partida após 3 horas de 

reação. 



47 
 

 

A taxa de conversão de 53 % da acetofenona (entrada 1) foi calculada com 

base nas integrais dos sinais dos hidrogênios α imino das iminas (E) e (Z) em δ = 2,27 

e 2,48 ppm, respectivamente, e dos hidrogênios α carbonílicos da acetofenona em δ 

= 2,61 ppm. Já a razão E/Z das iminas foi calculada levando-se em consideração os 

quartetos dos hidrogênios α carboxílicos (E) em 4,84 e (Z) em 4,42 ppm. O quarteto 

que aparece em δ = 3,53 ppm refere-se aos hidrogênios α carboxílicos do aminoácido, 

que foi aplicado em excesso na reação. A expansão do espectro de RMN-1H do 

produto bruto é apresentada a seguir. 

 

 
Figura 15. Expansão do espectro de RMN-1H do produto bruto da entrada 1, tabela 6. 

 

Apesar da imina quiral ter sido alcançada, a conversão foi razoável e 

encontrou-se dificuldade em reproduzir o resultado utilizando um aminoácido 

estruturalmente maior, a (L)-fenilalanina.  

Embora tenha sido encontrada uma forma relativamente rápida e eficiente 

para a produção de iminas modelo a partir da imina racêmica 1-fenilmetilamina e do 

aminoácido quiral (L)-alanina, os testes utilizando cetonas e aminas mais próximas da 

estrutura que será de fato utilizada para a reação de ativação C-H ainda não 

retornaram bons resultados. Por isso, novas tentativas utilizando aminas quirais 

deverão ser realizadas. 
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3.2.3. Modificação do aminoácido (L)-fenilalanina em amina quiral 

Conforme dito anteriormente, no final do tópico 3.2.1., a carboxila do 

aminoácido poderia estar dificultando a formação da imina, assim, foi feita a 

modificação da estrutura do aminoácido (L)-fenilalanina a fim de obter uma amina 

quiral estruturalmente mais simples. Esta estratégia foi pensada tendo em vista que a 

1-feniletan-1-amina, utilizada nos testes com micro-ondas, é um derivado reduzido do 

aminoácido fenilglicina. 

A rota sintética planejada inicia-se com a redução do aminoácido 19b para 

obtenção do aminoálcool 21, seguida da reação de inserção do grupo protetor Boc ao 

átomo de nitrogênio, para formar o composto 22. Então, ocorre a substituição da 

hidroxila, gerando os compostos 23a e 23b, seguida de uma redução para, por fim, 

obter a amina quiral 25, após remoção do Boc (esquema 28). Cada uma das etapas 

reacionais será discutida nos próximos tópicos. 

 

Esquema 28 
 

 

 

3.2.3.1. Formação do N-Boc-(L)-fenilalaninol (22) 

3.2.3.1.1. Redução do grupo ácido carboxílico 

A primeira etapa da síntese proposta consiste na redução da função ácido 

carboxílico da (L)-fenilalanina. Inicialmente, optou-se por utilizar o LiA𝓵H4 como 

reagente, por ser um forte redutor. O íon hidreto livre atua como nucleófilo da reação, 

atacando o carbono do grupo carboxílico.  

Para evitar a protonação do íon hidreto, utiliza-se um solvente aprótico, neste 

caso, o THF. Além disso, a reação deve ser feita sob atmosfera inerte, com solventes 
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e vidrarias secas, já que o hidreto de lítio e alumínio reage violentamente com a água, 

liberando calor e H2, um gás altamente inflamável. 

Seguiu-se o procedimento descrito por Zhu et. al.,156 de acordo com o 

esquema abaixo. 

 

Esquema 29 
 

 

 

O produto obtido apresentou baixa solubilidade em solventes orgânicos, 

sendo solúvel apenas em água. Tal propriedade causou certa estranheza, uma vez 

que não era esperado esse comportamento em vista da estrutura do produto. 

Portanto, decidiu-se fazer a redução seguindo outro procedimento já descrito 

na literatura, de Kitir et. al.,157  que emprega NaBH4 e I2 como sistema redutor 

(esquema 30). 

 

Esquema 30 
 

 
 

O boro hidreto de sódio por si só é um redutor mais fraco que o hidreto de lítio 

e alumínio e seria incapaz de reduzir a função ácido carboxílico, entretanto, associado 

ao iodo, há formação de borana (BH3) in situ que reduz a carboxila, conforme ilustra 

o mecanismo do esquema 31. 
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Esquema 31 
 

 

 

 

 

O produto foi obtido com excelente rendimento e utilizado na etapa seguinte 

sem necessidade de purificação. 

 

3.2.3.1.2. Proteção do grupo amino 

A seguir, foi feita a inserção do grupo protetor Boc ao átomo de nitrogênio do 

aminoálcool para evitar que ele sofra transformação nas etapas seguintes da síntese. 

O aminoálcool da (L)-fenilalanina apresenta dois sítios ativos, o grupo amino 

e o grupo hidroxila. O grupo amino é mais reativo em comparação à hidroxila, frente 

a um eletrófilo, isso porque, embora ambos possuam pares de elétrons livres, o átomo 

de nitrogênio é menos eletronegativo e, portanto, seu par eletrônico está mais 

disponível para realizar o ataque nucleofílico. 

Diversos compostos podem atuar como grupos protetores, dependendo da 

função que se deseja proteger. Para ser elegível a grupo protetor, o substituinte 

deverá ser de fácil inserção e remoção, porém estável nas condições reacionais das 

etapas seguintes. A proteção de aminas, em geral, é feita com grupos carbamatos, 

pela inserção de Boc (terc-butilcarbamato), Cbz (Benziloxicarbonil) e Fmoc (9-

fluorenilmetoxicarbonila). Por uma questão de conveniência, optamos por utilizar o 

Boc, seguindo o procedimento descrito por Quagliato et. al.158 (esquema 32). 
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Esquema 32 
 

 

 

O produto obtido foi submetido a análise de RMN-1H, porém não foram 

observados os sinais que apontariam para o produto desejado. Mesmo após outras 

tentativas, o produto parecia não ter sido formado, então, seguiu-se por outro 

procedimento, de Chankeshwara,159 que chamou atenção pela simplicidade e o 

emprego de água como solvente, de acordo com o esquema 33. 

 

Esquema 33 
 

 

 

O produto bruto foi purificado por coluna cromatográfica flash e teve sua 

estrutura confirmada por RMN-1H. O rendimento acumulado das duas primeiras 

etapas (redução e proteção) foi de 95 %, conforme mostra o esquema 34. 

 

Esquema 34 
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A figura abaixo apresenta a expansão do espectro de RMN-1H do produto 

protegido após purificação. O grupo Boc acrescenta à estrutura do (L)-fenilalaninol 

uma terc-butila com 9 hidrogênios bastante blindados, formando o singleto em δ = 

1,41 ppm. Além disso, os dois duplos dubletos na região de 3,51-3,68 ppm referem-

se aos hidrogênios do carbono carbinólico, vizinho ao centro estereogênico, indicando 

que a etapa anterior, de redução do aminoácido, foi bem-sucedida. 

 

 
Figura 16. Expansão do espectro de RMN-1H da (S)-N-Boc-1-hidróxi-3-fenilpropan-2-amina 

 

A estrutura do produto também pôde ser confirmada através do espectro de 

RMN-13C; em particular, pelos sinais referentes ao átomo de carbono do grupo 

carbamato (δ = 156,2 ppm) e das metilas (δ = 28,3 ppm) formados pela inserção do 

grupo Boc. O sinal em δ = 64,3 ppm refere-se ao carbono ligado à hidroxila, indicando 

que houve a redução do ácido carboxílico. 
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Figura 17. Expansão do espectro de RMN-13C da (S)-N-Boc-1-hidróxi-3-fenilpropan-2-amina 

 

O mecanismo inicia-se com o ataque do par de elétrons não ligantes do átomo 

de nitrogênio à carbonila do di-terc-butildicarbonato, formando o intermediário 

tetraédrico. Após a desprotonação do nitrogênio, a ligação dupla C=O é regenerada, 

formando o gás dióxido de carbono e o aminoálcool protegido. Esta última etapa 

ocorre de maneira irreversível.  

O mecanismo desta reação é mostrado no esquema 35. 

 
Esquema 35 

 

 

 

3.2.3.2. Iodação / Tosilação 

Como a formação de imina envolve o ataque nucleofílico do átomo de 

nitrogênio à carbonila da cetona, é importante que a amina final não possua nenhum 

outro grupo nucleófilo em sua estrutura. Portanto, o objetivo desta etapa foi 
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transformar a hidroxila do aminoálcool protegido em um bom grupo de partida (GP) 

para facilitar o próximo passo, a substituição nucleofílica de segunda ordem (SN2). 

A principal característica de um bom grupo de partida é sua capacidade de 

acomodar bem o par de elétrons recebido após a quebra da ligação entre ele e o 

carbono que sofrerá a substituição nucleofílica, gerando uma espécie mais estável – 

menos reativa, isto é, base frase – e favorecendo a cinética da reação. 

A hidroxila é um GP ruim, uma vez que sua saída forma íons OH- que são 

bases fortes (pKaH = 14), e por isso existem diversas estratégias que podem ser 

utilizadas para transformá-la em um melhor grupo de partida 

A princípio, foi utilizado o procedimento descrito por Quagliato et. al.158 que 

emprega o sistema trifenilfosfina/iodo/imidazol, usado para converter álcoois em 

iodoalcanos sob condições reacionais brandas.160-162 O átomo de iodo possui pKaH = 

-10 e, portanto, é melhor GP que o grupo hidroxila. 

 

Esquema 36 
 

 

 

O mecanismo desta reação inicia-se com a oxidação da trifenilfosfina pelo 

iodo, formando a trifenildiiodofosfina com o fósforo pentavalente. Há então formação 

de uma forte ligação entre o átomo de fósforo com o oxigênio do aminoálcool 22, 

fornecendo um bom GP e favorecendo a substituição do grupo pelo iodeto (esquema 

37). O papel da base imidazol neste sistema é, principalmente, consumir o iodeto de 

hidrogênio formado para favorecer a formação do sal de fosfônio. 
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Esquema 37 
 

 

 

O produto foi obtido com rendimento de 78 % após purificação em coluna 

cromatográfica e sua estrutura foi confirmada por RMN-1H e RMN-13C.  

A figura 18 exibe o espectro de RMN-1H. Os hidrogênios ligados ao carbono 

primário vizinho ao centro estereogênico formam duplos dubletos (δ = 3,14-3,19 e 

3,37-3,42 ppm) com menor deslocamento químico se comparado ao espectro do 

aminoálcool, demonstrando que o carbono agora está ligado a um grupo menos 

eletronegativo. 

 

 
Figura 18. Expansão do espectro de RMN-1H da (S)-N-Boc-1-iodo-3-fenilpropan-2-amina 

 

No espectro de RMN-13C (figura 19), pode-se notar a ausência do sinal em 

64,3 ppm, referente ao carbono do álcool. Um novo sinal aparece em uma região mais 
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blindada do espectro, em δ = 14,0 ppm, indicando ser o carbono ligado ao átomo de 

iodo. 

 

 
Figura 19. Expansão do espectro de RMN-13C da (S)-N-Boc-1-iodo-3-fenilpropan-2-amina. 

 

Embora o produto tenha sido alcançado com sucesso, foram encontrados 

problemas na execução da etapa seguinte utilizando-o como material de partida (que 

serão discutidos no tópico 3.2.3.3 seguinte). Portanto, a tosilação foi pensada como 

alternativa para se transformar a hidroxila em bom GP. O grupo tosila é considerado 

bom grupo de partida, pois estabiliza a carga eletrônica tanto por efeito indutivo, 

quanto por suas estruturas de ressonância como ilustra a figura 20. Tais propriedades 

refletem em seu baixo valor de pKaH de -1,34. 

 

 

 

Figura 20. Efeito indutivo e estruturas de ressonância do grupo tosila. 
 

Assim, realizou-se a tosilação do composto 22, adaptando-se procedimento 

de Silva e Craveiro,163 em que são utilizados 2 equivalentes de cloreto de tosila em 

diclorometano e trietilamina para transformar o álcool 22 na substância tosilada 23b, 

de acordo com a reação geral esquematizada a seguir (esquema 38). 
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Esquema 38 
 

 

 

O mecanismo desta reação inicia-se com o ataque do par de elétrons do 

átomo de oxigênio ao enxofre do cloreto de tosila e prossegue com a desprotonação 

do oxigênio pela base trietilamina. Então, a ligação dupla S=O é restaurada com a 

saída do átomo de cloro, na forma de cloreto, formando-se o tosilato 23b (esquema 

39). 

 
Esquema 39 

 

 

 

O produto foi obtido com 74 % de rendimento após purificação em coluna 

cromatográfica flash. A tosilação pôde ser confirmada através do espectro de RMN-

1H, uma vez que ocorreu aumento da quantidade de hidrogênios aromáticos e pelo 

aparecimento do singleto em δ = 2,46 ppm, referente aos hidrogênios metilênicos do 

grupo tosila (figura 21). 
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Figura 21. Espectro de RMN-1H do (S)-2-((terc-butóxicarbonil)amino)-3-fenilpropil 4-

metilbenzenossulfonato 
 

Também foi feito o RMN-13C e seu espectro é mostrado na figura 22 abaixo. 

O sinal em δ = 21,67 ppm refere-se ao carbono metilênico do grupo tosila, confirmando 

a formação do produto tosilado. 

 

 
Figura 22. Espectro de RMN-13C do (S)-2-((terc-butóxicarbonil)amino)-3-fenilpropil 4-

metilbenzenossulfonato 
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3.2.3.3. Preparação do intermediário 24 

A penúltima etapa da modificação do aminoácido (L)-fenilalanina envolve a 

redução do carbono primário para que a estrutura final possua apenas o grupo 

funcional amino. Trata-se de uma substituição nucleofílica bimolecular (SN2) tendo o 

hidreto como nucleófilo. 

Os primeiros testes foram feitos baseando-se no procedimento descrito por 

Quagliato et. al.,158 a partir do iodeto 23a produzido na etapa anterior, conforme 

esquema 40. Porém, foram encontrados problemas na execução da reação mesmo 

variando-se as condições reacionais, como mostra a tabela 7. 

 

Esquema 40 
 

 

 

Tabela 7. Tentativas de redução do iodeto 23a. 

Entrada 
Eq. de 
NaBH4 

Solvente Temperatura Tempo Resultado 

1 2,0 DMSO t.a. 1,5 h Baixo rendimento isolado (6%) 
e recuperação de MP 

2 2,5 DMSO t.a. 3 h 
Baixa conversão e dificuldade 

na purificação 

4 2,5 THF Refluxo 3 h 
Formou subproduto não 

identificado / Baixo rendimento 
isolado (29 %) 

5 3,0 THF Refluxo 3 h Somente subproduto 

 

Nos testes utilizando DMSO a temperatura ambiente, o produto chegou a ser 

formado e sua estrutura pôde ser confirmada por RMN-1H, porém, ainda havia 

bastante material de partida no produto bruto e o isolamento por coluna 

cromatográfica não era plenamente satisfatório, o que provocou os baixos 

rendimentos isolados. A mudança de solvente para THF combinada ao aumento da 

temperatura reacional, num primeiro momento, aumentou a conversão do material de 

partida (entrada 3), mas gerou uma substância que, embora não possuísse o iodo em 

sua estrutura, tampouco apresentava os hidrogênios metilênicos esperados. 
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Assim, decidiu-se seguir o procedimento de Silva e Craveiro,163 que 

realizaram a reação de redução a partir do composto tosilado, de acordo com o 

esquema abaixo. 

 

Esquema 41 
 

 

 

O produto foi formado e isolado por coluna cromatográfica, obtendo-se um 

rendimento baixo, de 38 %, embora, aparentemente, todo MP tenha sido consumido. 

O mecanismo da reação é apresentado no esquema 42 e trata-se de uma substituição 

nucleofílica bimolecular (SN2). O borohidreto fornece hidreto nucleofílico que ataca o 

carbono ligado ao grupo tosila, expulsando o grupo de partida para formação do 

intermediário 24. 

 
Esquema 42 

 

 

 

A análise do espectro de RMN-1H do composto 24 (figura 23) indica que os 

hidrogênios aromáticos e os metilênicos do grupo tosila não estão mais presentes na 

estrutura. Além disso, há um dubleto em δ = 1,08 ppm, que se refere aos hidrogênios 

do carbono primário vizinho ao centro estereogênio. Assim, a estrutura do produto 

pôde ser confirmada por RMN-1H. 
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Figura 23. Expansão do espectro de RMN-1H da (R)-N-Boc-1-fenilpropan-2-amina 

 

A estrutura também pôde ser confirmada por RMN-13C, conforme exibe a 

figura 24. O principal indicativo do sucesso da reação é o sinal em δ = 20,32 ppm, do 

carbono primário, vizinho ao centro estereogênico que agora aparece em região de 

menor deslocamento, uma vez que se encontra mais blindado após a saída do grupo 

-OTs. 

 

 
Figura 24. Expansão do espectro de RMN-13C da (R)-N-Boc-1-fenilpropan-2-amina 
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3.2.3.4. Desproteção do grupo amino 

Por fim, foi feita a retirada do grupo protetor Boc, utilizando o ácido 

trifluoracético (TFA), de acordo com o procedimento de Quagliato et al.,158 em 

diclorometano, sob temperatura ambiente (esquema 43). 

 

Esquema 43 
 

 

 

O produto foi obtido com rendimento de 75 %. Assim como no mecanismo de 

inserção do grupo protetor Boc, em sua remoção, ocorre formação de gás carbônico, 

favorecendo a formação do produto. Inicialmente, a carbonila do grupo Boc é 

protonada, então, a base conjugada do ácido trifluoracético abstrai um hidrogênio 

metilênico, formando o metilpropeno. Em seguida, há formação de CO2, gerando a 

amina 25, conforme mostra o esquema 44. 

 

Esquema 44 
 

 

 

A (R)-1-fenilpropan-2-amina (25), portanto, não apresenta mais o singleto 

formado pelos hidrogênios da terc-butila do grupo Boc, como pode ser observado na 

figura 25, da expansão do espectro de RMN-1H do produto após purificação em coluna 

cromatográfica flash. 
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Figura 25. Expansão do espectro de RMN-1H da (R)-1-fenilpropan-2-amina 

 

O produto purificado também foi analisado por RMN-13C e seu espectro é 

exibido abaixo, na figura 26. A ausência dos sinais referentes aos carbonos do grupo 

protetor indica que a retirada do Boc foi bem-sucedida. 

 
Figura 26. Expansão do espectro de RMN-13C da (R)-1-fenilpropan-2-amina 

 

Assim, a amina quiral (R)-1-fenilpropan-2-amina, derivada do aminoácido (L)-

fenilalanina, foi obtida em 5 etapas, com rendimento global de 20 %. O esquema 

NH2

NH2
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abaixo resume a síntese, apresentando as condições reacionais que retornaram os 

melhores resultados.  

 

Esquema 45 
 

 

 

3.3. Tentativas de formação da cetona 15 

Paralelamente aos testes visando encontrar as melhores condições 

reacionais para a formação de iminas a partir de uma cetona modelo (acetofenona), e 

à modificação do aminoácido natural (L)-fenilalanina em amina quiral, foram 

realizados testes para a formação da cetona 15. 

Para que a reação de ativação C(sp3)-H seja enantiosseletiva, é necessário 

que a imina quiral possua duas metilas no carbono α-imino. Dessa forma, a cetona 

que será utilizada para a formação da imina deverá possuir, além de um átomo de 

halogênio em posição orto, duas metilas ligadas ao carbono α-carbonílico. 

Assim, o cloreto ácido foi preparado a partir do ácido 2-iodo benzóico e cloreto 

de oxalila, sob atmosfera inerte, seguindo o procedimento descrito por Bisht et al.164 

Simultaneamente, em outro balão, foi realizada a reação de Grignard para obter o 

iodeto de isopropilmagnésio, de acordo com o método descrito por Vulovic et al.165 Os 

dois produtos então foram adicionados em um mesmo balão para formar a 1-(2-

iodofenil)-2-metilpropan-1-ona (esquema 46). 
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Esquema 46 
 

 

 

O produto bruto foi analisado por RMN-1H, em que se verificou que a cetona 

alvo não fora obtida, havendo apenas o ácido 2-iodobenzóico na amostra. Como o 

cloreto de ácido e o reagente de Grignard são espécies instáveis, não é possível isolá-

los, tampouco submetê-los a métodos analíticos para comprovar suas estruturas. 

Para tentar identificar qual das reações poderia estar interferindo nos 

resultados, testou-se novamente o ácido 2-iodobenzóico sob as mesmas condições 

reacionais para a formação de cloreto de ácido já mencionadas anteriormente 

(esquema 46). Porém, ao invés de adicionar um reagente de Grignard, foi adicionada 

a isopropilamina como nucleófilo. A formação da respectiva amida (2-iodo-N-

isopropilbenzamida), cuja estrutura foi confirmada por cromatografia gasosa acoplada 

à espectrometria de massas (CG-MS) ([C10H12INO] m/z = 289,00), deu indícios que o 

procedimento para obtenção do cloreto de ácido estaria adequado. 

Semelhantemente, também foi realizado um teste para verificar se o reagente 

de Grignard estava sendo formado. Repetiu-se a reação de obtenção do iodeto de 

isopropilmagnésio, aplicando as mesmas condições reacionais do esquema 46 e 

então, adicionou-se acetofenona para atuar como eletrófilo da reação de Grignard. A 

análise do espectro de massas do produto bruto revelou que o álcool 3-metil-2-

fenilbutan-2-ol ([C11H16O] m/z = 164,00; 4 %) aparentemente havia sido formado, 

porém, ainda restava uma grande quantidade de acetofenona ([C8H8O + H+] m/z = 

121,00; 88 %). Já no espectro de RMN-1H, os sinais que poderiam confirmar a 

estrutura do álcool não foram observados, havendo, basicamente, apenas os sinais 

dos prótons da acetofenona. 

Os dois testes descritos anteriormente são mostrados no esquema abaixo. 
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Esquema 47 

 

 

 

Foram realizadas ainda outras diversas tentativas, variando-se as condições 

reacionais, entretanto, o produto não fora alcançado. Como o cloreto de 

isopropilmagnésio é um reagente de Grignard comercial, foi feita sua aquisição e 

novos testes foram executados. 

No esquema 48 é mostrada a reação baseada no procedimento de Ogawa et 

al.,166 em que primeiramente há formação do cloreto de 2-clorobenzoíla a partir do 

ácido 2-clorobenzóico,164 e então reação com o reagente de Grignard para formação 

da cetona. 

 

Esquema 48 
 

 

 

O produto bruto foi analisado por RMN-1H e a cetona pareceu ter sido 

formada, porém, muitos outros sinais são observados no espectro, demonstrando que 

subprodutos podem ter sido gerados. Assim, outra tentativa foi realizada, adaptando-

se o procedimento de Xia et al.,167 que obtiveram cetonas a partir de ácidos 

carboxílicos diretamente, utilizando 2,5 equivalentes do composto de Grignard 

(esquema 49). 
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Esquema 49 
 

 

 

O espectro de RMN-1H do produto bruto exibiu um perfil semelhante ao da 

reação anterior, porém, com uma menor proporção de subprodutos. Então, foi feita a 

purificação por coluna cromatográfica flash com eluição isocrática de hexano/acetato 

de etila na proporção de 8:2. No entanto, o produto isolado não foi obtido. Outras 

análises, como RMN-13C e CG-MS precisarão ser realizadas para confirmar a 

estrutura do produto e possíveis subprodutos. 

 

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

A técnica de micro-ondas demonstrou ser um método bastante eficiente para 

a síntese de iminas a partir de um sistema racêmico modelo. O melhor resultado obtido 

foi a conversão de 97 % da acetofenona em imina pela condensação com 1,1 eq. de 

1-metilfenilamina, a 180 °C em apenas 4 h (entrada 5, tabela 6). 

Também foi obtida a imina quiral modelo, derivada do aminoácido (L)-alanina, 

com taxa de conversão moderada de 49 %, utilizando micro-ondas e 2,5 equivalentes 

de amina (entrada 4, tabela 4). Porém, ainda se faz necessário o ajuste das condições 

reacionais e novos testes para elevar a conversão do MP e diminuir a quantidade de 

excesso de amina.  

Simultaneamente aos testes de formação de iminas, foi feita a modificação da 

estrutura do aminoácido (L)-fenilalanina para formação da amina quiral (R)-1-

fenilpropan-2-amina. A síntese foi realizada em 5 etapas, com rendimento global de 

20 % (esquema 45). Esta amina será utilizada para produção de iminas quirais e a 

esta rota sintética poderá ser utilizada para a modificação de outros aminoácidos, 

ampliando o rol de aminas quirais para produção de iminas. 

Entretanto, as tentativas para formação da cetona halogenada 15 não foram 

bem-sucedidas. Novos testes deverão ser realizados e, após a obtenção da cetona, 

poderá ser realizada a síntese das iminas quirais utilizando as condições reacionais 

otimizadas. 

Assim, o presente estudo servirá para futura aplicação da reação de ativação 

C(sp3)-H enantiosseletiva em iminas quirais – de estruturas variadas e derivadas de 
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aminoácidos naturais – para obtenção de 1-indanonas. Posteriormente, poderá ser 

feita a relação entre os valores de excesso enantiomérico com as variações estruturais 

das iminas (considerando os efeitos estéricos e eletrônicos). Esta será uma 

abordagem alternativa e mais simples para a metodologia de ativação C-H assimétrica 

que, atualmente, se utiliza de estruturas quirais de alta complexidade estrutural. 

 

5. PARTE EXPERIMENTAL 

5.1. Informações gerais 

Os solventes das reações, em geral, foram utilizados sem tratamento prévio, 

com exceção do hexano, éter dietílico e tolueno que passaram pelo processo de 

destilação antes do uso. Os aminoácidos (L)-fenilalanina, (D)-valina e (L)-alanina 

empregadas nas reações, assim como os outros reagentes, foram obtidas 

comercialmente da Sigma-Aldrich. 

As reações que envolveram condições anidra foram realizadas sob atmosfera 

de nitrogênio e a vidraria previamente seca em estufa anidra a 100 °C. 

Para as reações realizadas sob aquecimento em micro-ondas utilizou-se 

reator Discovery® CEM e tubos de desenho do fabricante. Este aparelho funciona sob 

temperatura constante e, portanto, potência variável. 

A purificação dos produtos foi feita por coluna cromatográfica, com utilização 

de sílica-gel flash 400 Mesh. As análises de CCD foram feitas em folhas de sílica-gel 

60 (0,2 mm com indicador de fluorescência F254), empregando UV, ou soluções de 

p-anisaldeído, ácido fosfomolíbdico, ninidrina e vanilina para visualização. 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN-1H) e de 

carbono (RMN-13C) foram obtidos em espectrômetro de 300 MHz e 75 MHz, 

respectivamente. Os solventes utilizados foram clorofórmio deuterado (CDC𝓵3), 

metanol deuterado (D3COD) ou água deuterada (D2O). Os deslocamentos químicos 

(δ) foram referenciados pelo sinal do tetrametilsilano (TMS) ou, quando utilizado 

clorofórmio como solvente, pelo sinal do resíduo de CHC𝓵3 presente na amostra. 

A parte experimental deste trabalho foi realizada no Laboratório 16, no prédio 

de pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema, unidade José 

de Fillippi, Eldorado. A seguir estão descritos alguns procedimentos experimentais 

selecionados. 
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5.2. Preparação da (E/Z)-N-isopropil-1-feniletanimina 

 

 

 

Em um balão contendo acetofenona (100 mg; 0,83 mmol) adicionou-se 6,00 

mL de diclorometano, isopropilamina (247 mg; 4,15 mmol; 5,00 eq.) e peneira 

molecular 3Å (3,00 g/mmol). O balão então foi equipado com um tubo secante e 

permaneceu sob agitação magnética e temperatura ambiente por 48 h. Após este 

período, a mistura foi filtrada e rotoevaporada, gerando um óleo amarelo. 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto E (maj): δ 7,64 – 7,67 (m, 2H); 7,26 – 7,29 (m, 

3H); 3,76 (hept, J = 6,2 Hz, 1H); 2,16 (s, 3H); 1,14 (d, J = 6,2 Hz, 6H). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto Z (min): δ 7,38 – 7,41 (m, 3H); 7,00 – 7,04 (m, 

2H); 3,34 (hept, J = 6,2 Hz, 1H); 2,18 (s, 3H); 0,99 (d, J = 6,2 Hz, 6H). 

 

5.3. Preparação da (E/Z)-1-fenil-N-(1-feniletil)etan-1-imina - 

Procedimento geral de formação de iminas via micro-ondas 

 

 

  

A preparação geral de iminas via micro-ondas foi realizada de acordo com o 

procedimento exemplificado para a formação da 1-fenil-N-(1-feniletil)etan-1-imina 

abaixo: 

Em um vial G10 foram adicionados acetofenona (120 mg; 1,00 mmol), 1-

metilfenilamina (132 mg; 1,09 mmol; 1,10 eq.), APTS (50,0 mg) e 2,00 mL de tolueno. 

O frasco foi devidamente fechado e permaneceu sob agitação magnética e irradiação 

O NH2
N Ph NPh

+ 1,1 eq.
Tolueno, APTS

MW, 180 °C, 4 h
+

(E)
Maj.

(Z)
Min.
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por micro-ondas a 180 °C por 4 h. Após este período, foi feita a extração com CH2C𝓵2 

e a fase orgânica foi lavada com solução saturada de NaHCO3, seca com MgSO4, 

filtrada e rotoevaporada, gerando um óleo amarelo (taxa de conversão = 97 % e razão 

E/Z = 11:1). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto E (maj): δ 8,03 – 7,00 (m, 5H); 4,84 (q, J = 6,6 

Hz, 1H); 2,27 (s, 3H); 1,54 (d, J = 6,6 Hz, 3H). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto Z (min): δ 8,03 – 7,00 (m, 5H); 4,42 (q, J = 6,5 

Hz, 1H); 2,32 (s, 3H); 1,40 (d, J = 6.6 Hz, 3H). 

 
5.4. Preparação da (E/Z)-2-metil-1-fenil-N-(1-feniletil)propan-1-imina 

 

 
 

A preparação seguiu o procedimento geral, porém, utilizando-se a 2-metil-1-

fenilpropan-1-ona e 1,5 equivalentes de 1-metilfenilamina (taxa de conversão = 63 %). 

Na listagem abaixo constam apenas os sinais não sobrepostos, que puderam ser 

identificados no espectro de RMN-1H. 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto E (maj): δ 7,55 – 7,14 (m, 10H); 4,30 (q, J = 

6,5 Hz, 1H); 2,78 (hept, J = 6,9 Hz, 1H); 1,34 (d, J = 6,5, 3H); 1,11 (dd, J = 6,9; 3,8 Hz, 

6H). 

 
5.5. Preparação da (E/Z)-1-(4-bromofenil)-N-(1-feniletil)etan-1-imina 

 

 
 

A preparação seguiu o procedimento geral, porém, utilizando-se a 4-

bromoacetofenona, 2,5 equivalentes de 1-metilfenilamina e peneira molecular (taxa 
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de conversão = 87 % e razão E/Z = 15:1). Na listagem abaixo constam apenas os 

sinais não sobrepostos, que puderam ser identificados no espectro de RMN-1H. 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto E (maj): δ 7,77 – 7,16 (m, 9H); 4,81 (q, J = 6,5 

Hz, 1H); 2,24 (s, 3H); 1,52 (d, J = 6,5 Hz, 3H). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto Z (min): δ 7,77 – 7,16 (m, 9H); 4,36 (q, J = 6,5 

Hz, 1H); 2,30 (s, 3H). 

  
5.6. Preparação da (E/Z)-1-(4-nitrofenil)-N-(1-feniletil)etan-1-imina 

 

 

 

A preparação seguiu o procedimento geral, porém, utilizando-se a 4-

nitroacetofenona, 2,5 equivalentes de 1-metilfenilamina e peneira molecular (taxa de 

conversão = 95 % e razão E/Z = 28:1). Na listagem abaixo constam apenas os sinais 

não sobrepostos, que puderam ser identificados no espectro de RMN-1H. 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto E (maj): δ 8,23 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 8,00 (d, J 

= 9,0 Hz, 2H); 7,54 – 7,13 (m, 5H); 4,86 (q, J = 6,5 Hz, 1H); 2,32 (s, 3H); 1,55 (d, J = 

6,5 Hz, 3H). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto Z (min): δ 8,32 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 8,11 (d, J 

= 9,0 Hz, 2H); 7,54 – 7,13 (m, 5H); 4,26 (q, J = 6,5 Hz, 1H); 2,34 (s, 3H). 

 

5.7. Preparação da (E/Z)-1-(4-metóxifenil)-N-(1-feniletil)etan-1-imina 
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A preparação seguiu o procedimento geral, porém, utilizando-se a 4-

metóxiacetofenona, 2,5 equivalentes de 1-metilfenilamina e peneira molecular (taxa 

de conversão = 80 % e razão E/Z = 16:1). Na listagem abaixo constam apenas os 

sinais não sobrepostos, que puderam ser identificados no espectro de RMN-1H. 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto E (maj): δ 7,82 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 7,52 – 7,17 

(m, 5H); 6,89 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 4,81 (q, J = 6,6 Hz, 1H); 2,23 (s, 3H); 1,52 (d, J = 6,6 

Hz, 3H). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto Z (min): δ 7,52 – 7,17 (m, 9H); 4,48 (q, J = 6,6 

Hz, 1H); 2,31 (s, 3H). 

 
5.8. Preparação do ácido (E/Z)(S)-2-((1-feniletilideno)amino)propanóico 

 

 

 

A preparação seguiu o procedimento geral, porém, utilizando-se 2,5 

equivalentes do aminoácido (L)-alanina, peneira molecular e em 3 h de duração (taxa 

de conversão = 53 % e razão E/Z = 11:1). Na listagem abaixo constam apenas os 

sinais não sobrepostos, que puderam ser identificados no espectro de RMN-1H. 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto E (maj): δ 4,84 (q, J = 6,5 Hz, 1H); 2,27 (s, 

3H); 1,54 (d, J = 6,5 Hz, 3H). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) – produto Z (min): δ 4,42 (q, J = 6,0 Hz, 1H); 2,48 (s, 

3H). 

 
5.9. Preparação do N-Boc-(L)-fenilalaninol (22) 
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Em um balão de 2 bocas equipado com condensador e atmosfera inerte (N2) 

foram dissolvidos a (L)-fenilalanina (7,00 g; 42,4 mmol) e NaBH4 (3,69 g; 97,5 mmol; 

2,30 eq.) em 100 mL de THF, a mistura então foi resfriada em banho de gelo a 0 °C. 

Adicionou-se o I2 (10,8 g; 42,4 mmol; 1,00 eq.) aos poucos e com cuidado e, após 

cessar a evolução de gás, o banho de gelo foi retirado. Depois de atingir a temperatura 

ambiente, a mistura foi aquecida em banho de óleo, permanecendo sob agitação 

magnética e refluxo por 18 h. Então, o banho de óleo foi retirado e, após atingir 

temperatura ambiente, adicionou-se MeOH (≃ 20,0 mL) aos poucos à solução, que 

foi rotoevaporada, gerando um óleo marrom. Dissolveu-se o óleo em NaOH 2M (140 

mL) e a solução permaneceu sob agitação magnética à temperatura ambiente por 8 

h. Posteriormente, foi feita a extração do produto com CH2C𝓵2, a fase orgânica foi 

seca com MgSO4, filtrada e rotoevaporada, gerando o (L)-fenilalaninol, um sólido 

branco. Este produto foi utilizado na etapa seguinte, sem purificação. 

 

 

 

Em um balão contendo o (L)-fenilalaninol (6,19 g; 41,0 mmol) adicionou-se 

20,0 mL de H2O destilada, sob agitação magnética. Então, o Boc2O (9,83 g; 45,1 

mmol; 1,10 eq.) foi adicionado com mais 5,00 mL de água. A mistura permaneceu sob 

agitação magnética e temperatura ambiente por 1 h. Após este período, a mistura foi 

lavada com AcOEt duas vezes e a fase orgânica foi seca com MgSO4, filtrada e 

rotoevaporada. O produto então foi purificado por coluna cromatográfica flash com 

fase móvel de Hexano : AcOEt na proporção de 8:2, inicialmente e 7:3 ao final, 

obtendo-se o produto como um sólido branco (9,79 g; 39,0 mmol; 95 %). 
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RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) δ 7,40 – 7,12 (m, 5H); 4,81 (sl, 1H); 3,95 – 3,76 (m, 1H) 

3,86 (sl, 1H); 3,65 (dd, J = 11,0; 3,7 Hz, 1H); 3,54 (dd, J = 11,0; 5,2 Hz, 1H); 2,84 (d, 

J = 7,1 Hz, 2H); 2,55 (sl, 1H); 1,41 (s, 9H). 

RMN-13C (75 MHz; CDC𝓵3) δ 156,29; 137,97; 129,43; 128,67; 126,64; 79,86; 64,40; 

53,87; 37,61; 28,47. 

 

5.10. Preparação do (S)-2-(N-Boc)-3-fenil-1-iodopropano (23a) 

 

 

 

Em um balão contendo P(Ph)3 adicionou-se 1,50 mL de CH2C𝓵2. O balão 

então foi submetido a agitação magnética e banho de gelo e foram adicionados I2 

(60,9 mg; 0,24 mmol; 2,20 eq.) e imidazol (17,7 mg; 0,26 mmol; 2,40 eq.). O banho de 

gelo foi retirado e a mistura permaneceu sob agitação e temperatura ambiente por 30 

minutos. Após este período, a solução de (L)-N-boc-fenilalaninol (22) (27,8 mg; 0,11 

mmol) em 3,00 mL de CH2C𝓵2 foi adicionada gota a gota à mistura, que permaneceu 

sob agitação magnética e refluxo por 3 h. Então a mistura reacional foi resfriada a 

temperatura ambiente, filtrada e lavada com solução aquosa 0,50 M de Na2S2O3·5H2O 

e água destilada em um funil de decantação. A fase orgânica foi seca com MgSO4, 

filtrada e rotoevaporada. O produto foi purificado por coluna cromatográfica flash com 

fase móvel gradiente de 1:1 a 2:8 de Hexano : AcOEt obtendo-se um sólido, composto 

23a (31,0 mg; 8,60.10-2 mmol; 78 %). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) δ 7,36 – 7,19 (m, 5H); 4,69 (sl, 1H); 3,67 – 3,53 (m, 1H); 

3,39 (dd, J = 9,9; 4,1 Hz, 1H); 3,16 (dd, J = 10,2; 3,8 Hz, 1H); 2,90 (dd, J = 13,6; 5,7 

Hz, 1H); 2,77 (dd, J = 13,6; 8,1 Hz, 1H); 1,43 (s, 9H). 

RMN-13C (75 MHz; CDC𝓵3) δ 154,97; 137,18; 129,36; 128,83; 127,00; 79,98; 51,14; 

40,76; 28,48; 14,13. 
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5.11. Preparação do (S)-2-((terc-butóxicarbonil)amino)-3-fenilpropil 4-

metilbenzenossulfonato (23b) 

 

 

 

Em um balão contendo o composto 22 (10,3 g; 41,0 mmol), adicionou-se 120 

mL de CH2C𝓵2 sob agitação magnética, a fim de solubilizá-lo. Então foi adicionado 

20,0 mL de Et3N e cloreto de tosila (15,6 g; 82,0 mmol; 2,00 eq.). O balão foi equipado 

com tubo secante e permaneceu a temperatura ambiente overnight. Após 17 h, foi 

adicionada água destilada à mistura e feita a extração com AcOEt. A fase orgânica foi 

lavada com solução saturada de NaC𝓵, seca com Na2SO4, filtrada e rotoevaporada. 

O produto foi purificado em coluna cromatográfica flash com eluição isocrática de 

Hexano : AcOEt de 9:1, gerando um sólido branco cristalino (23b; 119 g; 30,4 mmol; 

74 %). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) δ 7,78 (d, J = 8,3 Hz, 2H); 7,35 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 7,21 

(t, J = 6,0 Hz, 3H); 7,10 – 7,05 (m, 2H); 4,72 (sl, 1H); 4,03 – 3,87 (m, 3H); 2,90 – 2,73 

(m, 2H); 2,46 (s, 3H); 1,38 (s, 9H). 

RMN-13C (75 MHz; CDC𝓵3) δ 155,09; 145,18; 136,86; 132,63; 130,10; 129,35; 128,72; 

128,13; 126,85; 79,95; 70,13; 50,91; 37,30; 28,40; 21,7. 

 

5.12. Preparação da (R)-N-Boc-1-fenilpropan-2-amina (24) 

 

 

 

Em um balão contendo o composto 23b (562 mg; 1,38 mmol) foi adicionado 

10,0 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) e o boro hidreto de sódio (55,6 mg; 1,47 mmol; 

3,00 eq.) aos poucos. O balão então foi equipado com condensador e submetido a 

banho de óleo a 80 °C. A mistura reacional permaneceu sob agitação magnética e 
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aquecimento por 1 h. Após este período, adicionou-se água e fez-se a extração com 

AcOEt. A fase orgânica foi lavada com solução saturada de NaC𝓵, seca com Na2SO4, 

filtrada e rotoevaporada. O produto foi purificado por coluna cromatográfica flash com 

eluição isocrática de Hexano : AcOEt na proporção de 9:1, gerando o produto 24 como 

um sólido branco (122 mg; 0,52 mmol; 38 %). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) δ 7,35 – 7,12 (m, 5H); 4,37 (sl, 1H); 3,99 – 3,78 (m, 1H); 

2,84 (dd, J = 13,3; 5.6 Hz, 1H); 2,65 (dd, J = 13,4; 7,3 Hz, 1H); 1,42 (s, 9H); 1,08 (d, J 

= 6,7 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz; CDC𝓵3) δ 155,33; 138,39; 129,64; 128,44; 126,42; 79,26; 47,59; 

43,17; 28,54; 20,32. 

 

5.13. Preparação da (R)-1-fenilpropan-2-amina (25) 
 

 

 

A amina protegida 24 (38,7 mg; 0,16 mmol) foi solubilizada em 2,00 mL de 

CH2C𝓵2 e então, submetida a banho de gelo. O ácido trifluoracético (TFA) (0,07 mL; 

0,45 mL/mmol; 6,00 eq.) foi adicionado e o balão foi equipado com tubo secante. O 

banho de gelo foi retirado e, após atingir temperatura ambiente, a mistura reacional 

permaneceu sob agitação magnética por 24 h. Após este período, adicionou-se 

solução saturada de NaHCO3 e foi realizada a extração com CH2C𝓵2. A fase orgânica 

foi lavada com H2O, seca com Na2SO4, filtrada e rotoevaporada. O produto então foi 

purificado por coluna cromatográfica flash com eluição gradiente de CH2C𝓵2 e MeOH 

nas proporções de 94:6 a 9:1, obtendo-se o composto 25 como um sólido cristalino 

(16,3 mg; 0,12 mmol; 75 %). 

RMN-1H (300 MHz; CDC𝓵3) δ 7,33 – 7,18 (m, 5H); 3,22 (sex, J = 6,3 Hz; 1H); 2,77 – 

2,60 (m, 4H); 1,16 (d, J = 6,4 Hz, 3H). 

RMN-13C (75 MHz; CDC𝓵3) δ 139,10; 129,40; 128,62; 126,52; 48,75; 45,71; 22,64. 
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ANEXOS 



  

Espectro de RMN1H do produto bruto da entrada 3, tabela 3. (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



  

Espectro de RMN1H do produto bruto do esquema 23 (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



 

Espectro de RMN1H do produto bruto da entrada 2, tabela 4. (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



 
Espectro de RMN1H do produto bruto da entrada 5, tabela 5 (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



 
Espectro de RMN1H do produto bruto do esquema 25, com 1,5 eq. de 1metilfenilamina (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



  
Espectro de RMN1H do produto bruto do esquema 26, com a 4bromoacetofenona (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



 
Espectro de RMN1H do produto bruto do esquema 26, com a 4nitroacetofenona (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



   
Espectro de RMN1H do produto bruto do esquema 26, com a 4metóxiacetofenona (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



   
Expansão do espectro de RMN1H do produto bruto da entrada 1, tabela 6 (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



  

Espectro de RMN1H da (S)NBoc1hidróxi3fenilpropan2amina (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



 

Espectro de RMN13C da (S)NBoc1hidróxi3fenilpropan2amina (CDC𝓵3, 75 MHz) 



 

Espectro de RMN1H da (S)NBoc1iodo3fenilpropan2amina (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



 

Espectro de RMN13C da (S)NBoc1iodo3fenilpropan2amina (CDC𝓵3, 75 MHz) 



 

Espectro de RMN1H do (S)2((tercbutóxicarbonil)amino)3fenilpropil 4metilbenzenossulfonato (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



 

Espectro de RMN13C do (S)2((tercbutóxicarbonil)amino)3fenilpropil 4metilbenzenossulfonato (CDC𝓵3, 75 MHz) 



 

Espectro de RMN1H da (R)NBoc1fenilpropan2amina (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



 

Espectro de RMN13C da (R)NBoc1fenilpropan2amina (CDC𝓵3, 75 MHz) 



 

Espectro de RMN1H da (R)1fenilpropan2amina (CDC𝓵3, TMS, 300 MHz) 



 
Espectro de RMN13C da (R)1fenilpropan2amina (CDC𝓵3, 75 MHz) 


