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II- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O objetivo central deste trabalho era a obtenção de sais quaternários de isoquinuclidinas 

contendo centros estereogênicos definidos. Tais compostos poderiam apresentar atividade catalítica 

em condições de transferência de fase assimétrica . 

Para tanto, elaboramos uma rota sintética a partir de sais de pirilio (vide Esquema 2, 

página ix), que será aqui reapresentada para facilitar a discussão que se segue. 
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O primeiro passo da rota proposta consistia na síntese de sais de piridinio 2,4,6-trimetil ou 

2,4,6-trifenilsubstituídos. Os precursores comuns a todos os sais preparados eram os 

tetrafluoroboratos de 2,4,6-trimetil- (103)273 ou de 2,4,6-trifenilpirílio (98)274
, cuja reação com 

aminoácidos e seus ésteres15
' 

73
-
78 ou com aminoálcoois 15

' 
79

-
82 está bem documentada na literatura. 



Os sais de piridínio por nós sintetizados são os que se seguem (Figura 28): 

357 
(87%) 

~ 

358 
(47%) 

18 
(58%) 

~ 

Figura 28 - Sais de piridínio sintetizados no presente trabalho. 
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Para efetuar a reação dos sais de pirílio 98 e 103 com os compostos aminados, utilizamos 

três diferentes métodos (Esquema 116). Assim, enquanto os sais 2261
, 35763

, 35863 e 359274 foram 

sintetizados empregando-se excesso de amina (catálise básica), para a preparação dos sais 1815
, 10015 

e 36081 foi necessário utilizar tanto catálise básica (NEt3) como catálise ácida (HOAc) . 

Esquema 116 

R 

I h F4-

+ 
R O R (1 eq.) 

103 R= CH3 

98 R= C6Hs 

i)R'NH2 
(excesso) 

~BF4-

~-+~À R N R 
1 

R' 

22 R = C6Hs; R' = CH3. 
357 R= R' = CH3. 

358 R = CH3; R' = CH2C6Hs. 
359 R = C6H5; R' = CH2C6Hs 

i) R'NH2 (1 eq.) 

ii) NEt3 (leq.) 

iii) HOAc (leq.) 

18 R = CH3; R' = C6HsCH(OH)CHCH3. 

100 R = C6Hs; R' = CH3CHC02CH3. 
360 R = C6Hs; R' = CH3CH (OH)CH2. 

O uso dos diferentes métodos se tomou necessário em função de fatores tais como: 

basicidade do composto aminado e interações estéricas que dificultam a etapa final do fechamento do 

anel piridínico (vide páginas 15-23). 
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Dois casos especiais foram as sínteses dos sais 11 e 361, ambas efetuadas em duas etapas. 

Para a sú1tese do composto 11 foi necessário preparar o sal duplo 1015
, sem a adição de catalisador. 

A segunda etapa para a preparação do éster desejado consistiu na reação deste sal duplo (10) com 

sulfato de metila 15 (Esquema 11 7). 

~ RNH2 (leq) 

103 

(l eq.) R = CH3CHC02H 

Esquema 117 

11 

A preparação do sal de piridínio 361 envolveu, inicialmente, a smtese do tetrafluoroborato de 

2-carbetóxi-4,6-difenilpirílio275 (362) que, na presença de excesso de benzilamina, produziu o 

tetrafluoroborato de l-benzil-2-carbetóxi-4,6-difenilpiridmio (363) . Este último levou ao composto 

desejado (361) por descarboxilação com t-butilamina (Esquema 118)275
. 

Esquema 118 

362 (1 eq.) 

t-BuNH2 

EtOH 
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Um derivado do sal 360 foi sintetizado através da proteção do grupo hidroxila, pelo método 
276 descrito por Corey e Venkateswarlu (Esquema 119). 

Esquema 119 

ClTBDMS 
imidazol • 
DMF 

Uma vez sintetizados os sais de piridínio 11, 18, 22, 100, 357-361 e 364, passamos a 

investigar suas reações de redução às 1,2-di-hidropiridinas correspondentes. 

Os únicos precedentes de redução de sais de piridínio 2,4,6-trissubstituídos encontrados na 

literatura se devem a Katritzky e col. 70
' 

277
-
279

, que efetuaram as reduções de sais de 

2,4,6-trifenilpiridínio (365), visando desaminar aminas primárias (Esquema 120). As reações foram 

efetuadas com boridreto de sódio em meio de quantidades iguais de acetonitrila e metanol. As 1,2-di

hidropiridinas formadas (366), insolúveis no meio reacional, precipitavam à medida em que se 

formavam e não sofriam reduções posteriores. Em alguns casos, as 1,2-di-hidropiridinas foram 

obtidas como óleos instáveis (366, R = n-octil, ali], 2-furilmetil, 4-piridilmetil, 13-(p-clorofenil)etil), 

que escureciam espontaneamente e se decompunham completamente em vinte e quatro horas277
' 

279
. 



R = alil, benzil, 2-furilmetil, 2-piridihretil, 
4-piridihretil, 4,6-dimetil-piridin-2-il, 
n-octil, 2-feniletil, 13-(p-clorofenil)etil 

Esquema 120 
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No caso do tetrafluoroborato de N-(2-feniletil)-2,4,6-trifenilpiridínio (367), a 

1,2,5,6-tetra-hidropiridina (368) foi o único produto isolado (Esquema 121). Os autores atribuíram a 

causa da obtenção exclusiva deste produto à solubilidade da 1,2-di-hidropiridina inicialmente 

formada no meio reacional279
. Esta propriedade permitira a redução subseqüente ao 

tetra-hidroderivado 368. 

Esquema 121 

NaBfLi 
MeOH 
MeCN 

--

d i B L / .,, f t: ,·_ ·t!i 
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Estes precedentes de literatura demonstraram claramente que: 

i) a redução de sais 2,4,6-trissubstituídos pode ser realizada com sucesso utilizando-se 

NaBHi mas, em alguns casos, a instabilidade das 1,2-di-hidropiridinas formadas não permite seu 

isolamento e caracterização. 

ii) a redução efetuada em tais condições pode conduzir ao derivado tetra-hidrogenado. 

Mesmo com estas limitações em mente, decidimos aplicar as condições reacionais descritas 

por Katritzky e col.277 à redução dos sais de 2,4,6-trimetipiridínio. 

O pnme1ro composto estudado foi o tetrafluoroborato de N-benzil-2,4,6-trimetilpiridínio 

(358), utilizado como modelo para que se otimizassem as reações de nossa proposta sintética. 

O sal em questão (358) foi inicialmente reduzido em uma mistura de 

metanol:acetonitrila 1: 1. Como Katritzky e cal. 277 não mencionavam o volume da mistura de 

solventes em suas reações, a primeira condição utilizada neste trabalho foi a de 2 mmol do sal de 

piridínio para 3 mL da mistura de solventes. Após a adição do redutor e da agitação da mistura 

reacional por uma hora a 0-5ºC, não houve precipitação de qualquer sólido conforme o descrito para 

os sais trifenílicos . A mistura reacional foi então vertida sobre água e extraída com éter etílico, a 

partir do qual se obteve um óleo amarelado que mostrou, através de análises de cromatografia gasosa 

e CCD, ser constituído de uma mistura de três produtos, que não puderam ser separados. 

Por CG/EM pôde-se inferir que os três produtos formados eram as respectivas tetra- (369 e 370) e 

hexa-hidropiridinas (371) (Esquema 122). Assim, o primeiro pico cromatográfico, de menor 

área relativa, apresentou íon molecular e clivagens compatíveis com a estrutura do composto 

371 (mie = 217; 202 (- Me); 91). Os dois picos subseqüentes apresentavam íon molecular 

215 e clivagens idênticas (200 (- Me); 91), ainda que de diferentes intensidades, o que é coerente com 

a proposição de duas tetra-hidropiridinas diastereoméricas (369 e 370). 



NaBJ-¼ 
MeO 
MeCN 

• 

Esquema 122 

Á 
..... l_~J-.... .... N '••• 

l 369b C6H5 

+ 

+ 

129 

+ 

Esta proposição foi confirmada pela análise de espectro de RMN de 1H do produto de reação 

(Anexo 1) que, embora bastante complicado, apresentava dois sinais atribuíveis a prótons olefinicos, 

de integrações equivalentes . 
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Tais sinais olefinicos poderiam provir de tetra-hidropiridinas isoméricas, quais seJam, a 

1,2,5 ,6-tetra-hidropiridina (369 e 370) e a 1,2,3,4-tetra-hidropiridina (373') (Figura 29). 

369 ou 370 373' 

Figura 29 - 1,2,5,6-tetra-hidropiridina (369 e 370) e 1,2,3,4-tetra-hidropiridina (373') 

Entretanto, feitas as simulações para estas duas tetra-hidropiridinas, verificamos que o 

composto 373' deveria apresentar sinais referentes a prótons olefinicos entre 4,0 e 4,5 ppm, além de 

uma sinal em 2,1 ppm (Me ligado à dupla ligação) (Vide figura 30). Tais sinais não foram 

observados no espectro do produto bruto, o que parece descartar a presença deste composto na 

mistura reacional. Além disso, simulações conjuntas (Figura 31) indicam que o espectro da mistura 

reacional é compatível com aquele simulado para uma mistura da hexa-hidropiridina 371 com a 

1,2,5,6-tetra-hidropiridinas 369 e 370. 
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5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 

Figura 30 - Simulações dos espectros de RMN de 1H para os possíveis produtos de redução 

do tetrafluoroborato de N-benzil-2,4,6-trimetilpiridínio. (A: 373'; B: 369 e 370; C: 371) 
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!Espectro simulado ( A+ B + C )! 

li , , "I li\ j il"Tl 
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2 . u 0.52 1.u a.12 
l. ºº 1.55 0.2' 4. 73 

!Espectro simulado ( B + C M 

Figura 31 - Comparação do espectro de RMN de 1H obtido para o produto bruto de redução do 

tetrafluoroborato de N-benzil-2,4,6-trimetilpiridínio com simulações de prováveis 

misturas de produtos reduzidos. (A: 373'; B: 369 e 370; C: 371) 
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Visando estimar a proporção relativa entre 369+370 e 371, comparamos a integração obtida 

para os prótons olefinicos e para os prótons aromáticos, resultando que as tetra-hidropiridinas 

diastereoméricas constituíam cerca de 70% do produto de reação (vide Anexo 1). 

Para explicar a obtenção de duas tetra-hidropiridinas (369 e 370), podemos considerar a 

formação inicial de uma 1,2-di-hidropiridina (372), na forma de uma mistura racermca, que 

posteriormente ter-se-ia reduzido a duas tetra-hidropiridinas diastereoméricas (369 e 370) 

(Esquema 123). Igualmente, Marazano e col. verificaram a formação de 1,2- e 1,4-di-hidropiridinas 

durante a redução de sais de piridínio derivados de açucares 41
. 

Por outro lado, a hexa-hidropiridina (371) seria originada pela dupla redução in situ de uma 

1,4-di-hidropiridina (373) (Esquema 123). Esta proposição encontra respaldo no proposto por 

Ferles206
, que identificou e quantificou os produtos de redução de sais de piridínio derivados de 

picolinas e lutidinas (vide página 70). 

Com o objetivo de evitar a posterior redução das di-hidropiridinas inicialmente formadas, 

tentamos variar o tipo e as quantidades dos solventes, a quantidade de redutor e a velocidade de 

adição do mesmo, o tempo e a temperatura reacionais. Entretanto, em nenhuma das condições 

empregadas foi possível isolar os produtos obtidos. Em alguns casos, pôde-se observar que o produto 

das várias reações se decompunha com o tempo. Assim, observava-se um escurecimento progressivo 

do produto de reação e uma não reprodutibilidade do cromatograma (CG) registrado em diferentes 

tempos. Por outro lado, em todos os casos a massa de produto de reação foi sempre inferior à 

esperada, o que pode ser atribuído à existência de sal de piridínio que não reagiu e a uma eventual 

solubilização de benzilamina em água, resultante da hidrólise da 1,4-di-hidropiridina. Esta última 

fonte de perda de massa foi também observada por Ferles206 (vide página 70) . 
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Esquema 123 

358 

N aBHi/MeOH/MeCN 

+ 

+ 

+ + 

+ 
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Grande parte das reduções de sais de piridínio encontradas na literatura são efetuadas em 

água . Dentre os sais de piridínio preparados no presente trabalho, o tetrafluoroborato de 

l ,2,4,6-tetrametilpiridú1io (357) é solúvel em água e, portanto, era adequado para testar essa 

condição experimental. Este método apresentaria a vantagem de eliminar a adição de solventes 

capazes de solubilizar di-hidropiridinas inicialmente fonnadas que, se fossem insolúveis em meio 

aquoso, não sofreriam redução posterior. 

Entretanto, as experiências realizadas com este sal (357) conduziram à formação de duas 

tetra-hidropiridinas diastereoméricas (374 e 375) (Esquema 124), como já havia sido observado 

para o sal análogo N-benzílico (358). As evidências de formação de tais compostos 

foram fornecidas pela comparação de espectros de RMN de 1H simulados (Figura 32) com o espectro 

do produto de reação (Figura 33) (Anexo 2) e pela análise dos resultados obtidos 

por CG/EM (mie= 139; 124 (- Me); 109 (-Me)) . 

Esquema 124 

+ 
'••····· 

374a 375a 

~ BF4 

NaBRi 
+~ 

o 
N 

1 

357 

,,,,,,... N) .... .. ,, + 

1 
374b 375b 

Neste caso, não foi observada a fonnação de hexa-hidropiridinas, o que poderia ser 

explicado pelo menor volume estérico do grupo metila, quando comparado ao grupo benzila . Estes 

fatos experimentais estão de acordo com o anteriormente relatado por Lyle e col. 194 

(vide páginas 67-69). 
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Figura 32 - Simulações dos espectros de RMN de 1H para os possíveis produtos de redução 

do tetrafluoroborato de 1,2,4,6-tetrametilpiridínio. 

(A: l ,2,4,6-tetra-metil-1,2,3,4-tetra-hidropiridina; B: 374 e 375; 

C: 1,2,4,6-tetra-metil- l,2,3,4-hexa-hidropiridina) 
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Figura 33 - Comparação do espectro de RMN de 1H obtido parn o produto bruto de redução do 

tetrafluoroborato de 1,2;4,ó-tetrametilpiridínio com simulações de prováveis 

misturas de produtos reduzidos. 

(A: 1,2;4,6-tetra~metil-1,2,3,4-tetra-hidropiridi.na; B: 374 e 3,5) 
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Um possível precursor de catalisador de transferência de fase quiral era o tetrafluoroborato 

de (lR,2.S)-(-)-N-(2-hidróxi-2-fenil-l-metiletil)-2,4,6-trimetilpiridínio (18). Por apresentar um 

N-substituinte quiral, este substrato deveria conduzir a di-hidropiridinas diastereoméricas (376). 

Além disso, a presença de uma cadeia carbônica maior no N-substituinte poderia resultar na 

formação de di-hidropiridinas menos solúveis, que não fossem subseqüentemente reduzidas a 

tetra- ou a hexa-hidroderivados. A redução deste composto, efetuada nas condições descritas por 

Katritzky e col.277
, levou à formação de quatro produtos. A presença de uma cadeia carbônica maior 

no N-substituinte não levou à formação de 1,2-di-hidropiridinas como esperado. Ao contrário, como 

nos casos anteriores, apenas tetra-hidropiridinas foram obtidas (377), confonne mostraram as 

análises de CG/EM e de RMN de 1H. Assim, o espectro de RMN de 1H da mistura mostrou uma 

série de incontáveis dubletos na região de 0,6-1,2 ppm, 4 dubletos entre 4,4 e 4,9 ppm, referentes ao 

próton ligado ao carbono 2- do N-substituinte, e três sinais entre 5,2 e 5,4 ppm, equivalentes a quatro 

prótons olefínicos, além de uma série de multipletos sobrepostos que não puderam ser atribuídos a 

nenhum próton especificamente (Anexo 3). A presença dos sinais olefinicos e de apenas quatro 

dubletos metú1icos (C<,H5CHOH) indicou que se formaram quatro tetra-hidropiridinas isoméricas 

(377a-d), originárias da redução das l,2-di-hidropiridú1as diastereoméricas inicialmente formadas 

(376a, b) (Esquemas 125). 

O registro dos espectros de CG/EM desta mistura de produtos mostrou as seguintes 

características: i) três picos cromatográficos, sendo que um deles se apresentava com o dobro da 

intensidade dos outros dois; ii) todos os picos apresentaram o mesmo íon molecular (259) e as 

mesmas clivagens, referentes à perda de metila (244), seguida da perda de água (226), além do pico 

base (70, CJ-18N) e de mn pico de intensidade elevada, referente à perda de CJísCH2O (152). É 

interessante notar que ainda que os espectros apresentassem as mesmas fragmentações, suas 

intensidades relativas eram diferentes. Estes dados experimentais estão de acordo com a proposição 

de quatro tetra-hidropiridinas diastereoméricas. A existência de apenas três picos cromatográficos, 

um deles em maior intensidade do que os outros dois, parece indicar que duas delas não foram 

separadas por esta técnica. 
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Outro sal possuindo em sua estrutura um N-substituinte quiral e também solúvel em água era 

o tetrafluoroborato de (+)-N-(a-metoxicarboniletil)-2,4,6-trimetilpiridínio (11) . O composto em 

questão foi submetido à ação de boridreto de sódio, sem que houvesse redução do anel piridínico, 

independentemente das condições reacionais utilizadas (Esquema 126). Quando a reação foi efetuada 

em água ou em uma mistura de metanol :acetonitrila 1: 1 houve hidrólise total ou parcial da função 

éster do sal de piridínio de partida. Esta hipótese adveio da análise do espectro de RMN de 1H de 

uma fração, solúvel em CDCh, que não apresentou o sinal do grupo metoxiia, embora todos os 

outros sinais pudessem ser atribuídos a um sal de piridínio derivado da L-alani.na, na fom1a de seu 

sal sódico (378). Este fato foi confirmado através da comparação com o espectro obtido de uma 

amostra autêntica preparada em nosso laboratório15
. 

Esquema 126 

+ Á"" ~NJ., 
_,,,l_C02Me 
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Diante dos resultados até então obtidos para a redução com NaBI¼ em acetonitrila e metanol 

decidimos testar outros métodos que poderiam conduzir a 

1,2-di-hidropiridinas. Para tanto, decidimos aplicá-los a apenas dois sais de piridínio (357 e 358), 

quando obtivemos os resultados que estão sumariados na tabela 16. 

Tabela 16 

Método 358 357 

,Ai não reagiu -

B não reagiu -

e Obteve-se mistura de di-hidro e tetra-hidropiridinas (não isoladas) 1 
1 

D 

E 

F 

A= Zn(Bl¼)z/THF.!MeCN, t.a .; 

B = MeMgBr/EtzO ou 1HF, t .a .; 

Obteve-se mistura de tetra-hidropiridinas (não isoladas) 

Obtiveram-se misturas complexas. 

não reagiu -

C = NaBHJH20.ICH2Ch ou Et2O, t.a. (CTF); 

D = NaBHJMeCN/MeOH/H2O/KOH; 

E = EtONa/EtOH; 

F = NaBHJDMF ou DIGLIMA. 

O método A baseou-se na conhecida seletividade do boridreto de zinco, que é um redutor 

mais brando do que o boridreto de sódio280
. Esperava-se que, com a utilização de tal reagente, fosse 

possível evitar a redução até o estágio de tetra-hidropiridina . Entretanto, o resultado foi a 

recuperação integral do sal de piridínio 358. 

1 
1 

1 

BfBLfOTECA 
INSTITUTO DE QUÍMrCA 
Universidade de Si:ín R:111tn 
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Outro método por nós testado (método B), baseou-se em precedentes de literatura em que a 

reação com reagente de Grignard foi realizada em suspensão do sal de piridínio em éter etílico ou 

THF163-170 ) 8] N h ~ . 1 n n ·,1 F .. · - . _ o nosso caso, __ ouve novamente recuperaçao mtegra. _o composto _e part1-a .. ato 

semelhante já havia sido relatado por Marazano e col 49 que, para contornar a não reatividade dos 

sais de piridínio por eles utilizados frente a reagentes de Grignard, efetuaram a troca do contra-íon 

por dodecilsulfato. Tais sais apresentaram maior solubilidade em THF e posterionnente fonnaram 

1,2-di-hidropiridinas com reagentes de Grignard. Com base neste relato, decidimos efetuar a troca de 

contra-íon, que entretanto se mostrou incompleta, o que inviabilizou sua posterior utilização. 

Trabalhos anteriores de nosso !aboratório15 haviam demonstrado que sais de piriní-rlio atuam 

como catalisadores de transferência de fase e que podem ser alquiiados em sistema bifásico, em um 

processo auto-catalítico. Com base neste precedente, decidimos investigar a redução dos sais 357 e 

3~R ,1 · ~ d e. ~ . n f: o 41 ~o ·)8) b, . -- em con_1çoes e trans1erencia _e ase. utros autores · - · - - tam em empregaram sistema 

bifásico H20/Et20 na redução de sais de piridínio, conseguindo sucesso na obtenção de 

1,2-di-hidropiridinas, que eram extraídas para o meio orgânico De fato, o espectro dos produtos por 

nós obtidos apresentaram sinas olefmicos atribuíveis a 1,2-di-hidropiridinas (5 ,8-6,2 ppm) mas que, 

formadas em misturas com tetra-hidropiridinas, não puderam ser isoladas ou capturadas com 

dienófílos . 

O emprego do método D é preconizado na literatura como eficiente para evitar a redução de 

1 1 ,1· 1 .d . ·,1 · h·n . ·,1· 50_ 51 209-211. 269. 2s3 r ·,1 , . 71) F t t t d ,---1-.11 rop!rLmas a tetra-.. 1_rop1n_mas · ' · ,v1-e pagma , . _n.re.an.o, no caso os 

sais 357 e 358, apenas tetra-hidropiridinas foram detectadas no espectro de RMN de 1H. Este 

resultado parece confinnar as conclusões de Liberatore e co!. 208 (vide página 67), que demonstraram 

que i ,2-di-hidropiridinas podem ser reduzidas a tetra-hidropiridinas em meio básico, questionando a 

excessiva generalização deste método. A existência de outros trabalhos onde reações de redução de 

sais de piridinio ou de di-hidropiridinas efetuadas em meio básico levaram à formação de apenas 

tetra-hidropiridinas281
' 

283
-
285 também concordam com nossos resultados. 
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Uma vez que sais de piridínio que possuem um próton ácido em posição 13- ao nitrogênio 

quaternário podem reagir com bases formando l ,2-di-hidropiridínas286
' 

287
, tentamos efetuar a reação 

entre sais 357 e 358 e etóxido de sódio (método E), a fim de preparar as 1,2-di-hidropiridinas 

correspondentes (379) (Esquema 127). Tentamos capturar a 1,2-di-hidropiridina possivelmente 

formada com N-fenilmaleimida, sendo obtida uma mistura complexa de produtos que não foi passível 

de separação ou identificação. 

Esquema 127 

EtONaf • 
EtOH 1, 

379 

Como última tentativa, decidimos efetuar as reações de redução com NaBIL em DMF e em 

diglima, solventes que, por não serem próticos, evitam a redução de di-hidropiridinas a 

tetra-hidropiridinas183
. Entretanto, uma vez mais os sais de piridínio de partida foram integralmente 

recuperados . 
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Comparando os resultados por nós obtidos para a redução do tetrafluoroborato de 

N b ·1 ? 4 6 . ·1 .. ..J,. . h .d K . k 1 >17•179 d . - enz1.-_, ., -tnmet1 pmU11110 com o o_t, o por atntz..y eco .. - - , com o mesmo re utor, mas 

utilizando o sai anáiogo trifeniisubstituído (vide páginas i 26-128), concluímos que substituintes 

fenílicos no anel poderiam propiciar a fom1ação preferencial de 1,2-di-hidropiridinas sobre as 

correspondentes tetra-hidropiridinas Assim sendo, passamos a investigar a redução dos 

tetrafluoroboratos de trifenilpiridínio 22, 100, 359, 360 e 364 às respectivas 1,2-di-hidropiridinas 

(380), nas condições descritas por Katritzky e co!. 277 (Esquema 128). 

Esquema 128 

22 (R = CH3); 100 (R = CHCH3C02CH3); 

fvfeOH 
MeCN 

359 (R = CH2C6Hs); 360 (R = CH2CH(OH)CH3); 

364 (R = CH2CH(OTBDMS)CH3 

Na reação descrita por Katritzky e co! 277 para a redução do sal 359 com NaBI-li em um 

solvente composto de acetonitrila e metanol, a N-benzil-2,4,6-trifenil-l,2-di-hidropiridina 

(380, R = CH2C6H5) precipitava à medida que se fonnava , sendo insolúvel na mistura de solventes 

utilizada. Provavelmente, era esta retirada da 1,2-di-hidropiridina fom1ada do meio reacional que 

evitava sua redução subseqüente à 1,2,5,6-tetra-hidropiridina correspondente. Entretanto, os autores 

citados não especificaram, em seu artigo, o volume de solvente utilizado. Considerando que a 

1,2-di-hidropiridina 380 (R = CH2CfHs) seria Lll11 composto adequado para investigannos a 

reatividade de compostos deste tipo frente a dienófílos, decidimos prepará-la de acordo com o 

d · 1 · ? 77 ., · _, - d d . . escnto na .1teratura- , mas uetemmianao a concentraçao correta e reagentes que con uzmam ao 

melhor resultado . 
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Este fator mostrou-se de grande importância já que, confom1e o observado durante a 

execução de nossos experimentos, em concentrações elevadas o sal de piridínio 359 não reagia e, em 

concentrações demasiadamente baixas, a 1,2-di-hidropiridina formada se solubilizava, permitindo sua 

redução à respectiva 1,2,5,6-tetra-hidropiridina 381 (Esquema 129) Em concentração intermediária 

eram formadas misturas em que coexistiam o sal de piridínio 359, a 1,2-di-hidropiridina 380 (R = 

CH2CJ!s) e a N-benzil-1 ,2,5,6-tetra-hidropiridina 381. A melhor condição para provocar a 

precipitação da 1,2-di-hidropiridina 380 (R = CH2C6H5) era a que utilizava quantidade de acetonitrila 

apenas suficiente para dissolver o sal de piridínio 359 _ De posse deste dado, adicionamos quantidade 

igual de metanol . 

359 

NaBRi_ 
MeOH 
MeCN 

Esquema 129 

E H,C6 N C6H, 
J I J 

HsC6/ 

380 

C6H, 
1 J 

u H,C6 N C6H, 
J I J 

TTC / 
.t15 6 

381 

Uma vez preparada a N-benzil-2,4,6-trifenil-l,2-di-hidropiridina (380, R = CH2C6H5), cujas 

consta..lltes fisicas e dados espectrais (Anexo 4) eram condizentes com os da !iteratura285 , efetuamos a 

reação deste composto com anidrido maléico, em diclorometano ou éter etílico. Neste último solvente 

houve precipitação de um aduto (382) durante a reação. Tal composto, inédito na literatura , foi 

facilmente isolamento e purificado, sendo obtido em rendimento satisfatório (>85%) (Esquema 130). 
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Esquema 130 

o 
li 

~'\ 
'I o u__; 

\\ 
o 
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A identidade do composto isolado foi comprovada através de análise elementar e de 

R...l\1N de 1H (A.11exo 5) . Este espectro apresentou dois dub!etos, em 3,15 e 3,78 ppm, correspondendo 

aos prótons benzílicos (9 e 9'), este último parcialmente sobreposto a um multipleto referente ao 

próton de junção (4), um duplo dubleto centrado em 3, 71 ppm, atribuível ao próton 8, um dubleto em 

4,50 ppm (próton 7) e um dubleto em 4,00 ppm (próton 3) (vide figuras 34 e 35). Para confirmar tal 

atribuição foram efetuadas irradiações seletivas, conforme especificado a seguir (Tabela 17). 

H--C6. C.:Hs 
~ "'-3 1 V • 

_ jl,..) 9, 9' 
2NI 

t1sC6'-. - /,'---.... 11 382 
5 n <+ ')u 

,// 71n o,. Í l , 0'~ 
HsC6 1 '\.~ 

;;--u 
, I 

o 
3, 15 (d, 1 H, 2, J = 12Hz); 3,71 (dd, 1 H , ~' J = 8,3Hz, J = 3,0Hz) 
3,78 (d, lH, 9', J= 12Hz); 3,78-3,84 (m, lH, 1); 
4,00 ( d, 1 H, l , J = 2, 1 Hz); 4,50 ( d, 1 H , 1, J = 8,3Hz); 

Figura 34 - Atribuições de sinais de R~MN de 1H para os prótons alifáticos do aduto 382. 
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4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 

Figura 35 - Espectro de RMN de 1H (prótos alifáticos) do aduto 382, 

(8-benzil-7,9, 1 0-trifenil-4-oxa-8-aza-triciclo[5 .2.2-02
'
6]1mdec-l 0-ene-3,5-diona.). 

Tabela 17 
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Sinal irradiado (ppm) Sinal afetado (ppm) Multiplicidade do sinal afetado 

4,50 (7) 3,71 (8) dubleto 

4,00 (3) 3,84 (9' + 4) multipleto 

3,84 (9' + 4) 4,0; (3) 3,15 (9); 3,71 (8) singleto; singleto, dubleto 

3,71 (8) 4,50 (7) singleto 

3,15 (9) 3,78 (9 ') singleto 

A atribuição do espectro de RMN de 'H do aduto 382 nos forneceu elementos para a 

elucidação parcial da estereoquímica do composto. Assim, o valor de J4,8, sendo de 3,0 Hz, era 

coerente com a obtenção de um aduto de configuração endo-254
' 

288
. 

Para determinar a configuração do carbono 3- e a posição relativa do grupo fenila ligado a 

este carbono e do grupo benzila ligado ao átomo de nitrogênio, foi registrado o difratograma de 

Raios-X, mostrado a segiür (Figuras 36 e 37) . 
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Figura 36 - Difratograma de Raios-X do aduto 382. 
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Figura 36 - Difratograma de Raios-X do aduto 382 (sem as fenilas nas posições 1- e 5-). 
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Como se pode observar, o grupo fenila (C-3) está voltado para a dupla olefinica do aduto 

(entre C-5 - C-6), o que concorda com um precedente da literatura em que o ataque do an idrido 

maléico a uma 1,2-di-hidropiridina ocorreu pela sua face menos impedida , conduzindo a uma relação 

d 1 1 · ~ h · · r " )36 Q b . . ' . d , d syn- entre a up a ,1gaçao e o stivst1tumte em ._ -.}- . mmto ao St! st1tumte ,1ga .o ao atomo e 

nitrogênio, podemos observar que ele se posiciona em anti- ao grupo feniia anteriormente citado. 

Resultado idêntico foi obtido por Krov-1 e co!. 258 para adutos análogos (vi.de página 108). 

Da mesma fonm, ao efetuarmos a reação entre a N-benzil-2,4,6-trifenil- l ,2-di-hidropiridina 

380 e N-fenilmaleimida , o aduto esperado (383) foi obtido em bom rendimento (Esquema 13!). Esta 

reação também foi efetuada em diclorometano ou éter etílico e, como no caso anterior, este novo 

aduto era insolúvel neste último solvente, o que facilitou seu isolamento O aduto 383, inédito na 

literatura, apresentou teores de C, H e N coerentes com os valores teóricos . Os dados de 

deslocamento químico e das constantes de acoplamento indicam que os compostos 382 e 383 

possuem estruturas análogas e a mesma estereoquímica . Para fins comparativos, apresentamos os 

dados espectrais destes dois adutos de Diels-Alder {Tabela 18), bem como os espectros de 

RMN de 1H e de 13 C obtidos para o aduto 383 (Figura 38) (Anexos 7 e 8). 
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Esquema 131 

o ,, 

~'\-~ H v-J~6 5 

4.2' 
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3 

4,0 

4 
g' 

3 . 8 

383 

9 

8 

~m~~_,..., .. ,, 1 , . , r- rr---

a.& 3.4 3.2 

Figura 38 - Espectro de R..MN de 1H (prótons alifáticos) do aduto 383, 

(8-benzil-4,7 ,9, 1 0-tetrafonil-4 ,8-diaza-triciclo[S .2.2. Ü2
'
6]undec-l 0-ene-3,5-diona.). 
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HsC6, _Ç6Hs 

1J /1 9 9' 
"'} l\. T 1 
.... 1 '\! 1 

HsC6?:'t ~~, li 

611 / l ~Ü 
H5C6 1 1 

Lo 
,.....,.. // 
Jõ.i. o 

H o (ppm); J (F....z) 

3 4,00 (d, J= 2, 1) 

4 3,78-3,84 (m) 

7 4,50 (d, J = 8,3) 

o 3,71 (dd, J1 = 8,3; J2 = 3,0) o 

9 3, 15 (d, J = 12) 

9' 3,78 (d, J = 12) 
· -- · 

Tabela 18 

H 

,, 
.) 

4 

7 

o o 

9 

9' 

HsC6, _Ç6Hs 
"l l A ,,' IY .,, ";/ 

HsC,~Í1 8 

6 /2 /1 o 
T--i,,r 1 1 

7 t1/' --J-6 . ~ 

7. 7. // NC6Hs .,s., o· 

o (ppm); J (Hz) 

4,10 (d, J= 2,4) 

3,91-3,93 (m) 

4,47 (d, J = 8,0) 

3,63 (dd, J1 = 8,0; J2 = 2,7) 

3,27 (d, J = 12) 

3,88 (d, J = 12) 

1 -,.., 
J.)""-

Tentativas de se utilizar outros dienófilos, tais como acrilonitrila, chakona , benzoquinona e 

maleato de i:.-hmeti!a foram i.11.frutíferas, tanto à temperatura arnbiente como sob refluxo Na primeira 

condição, esta reação se demonstrou demasiadamente lenta e na segunda houve forte decomposição 

da N-benzil-2,4,6-trifenil-l ,2-di-hidropiridina 380, o que foi demonstrado pela liberação de 

trifenilpiridi.na (52). Este tipo de decomposição havia sido obser1ado por Katritzky e col.177
-
279

, 

embora em condições de aquecimento mais drásticas do que as aqui utiiizadas. 

. - "J . 
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Uma vez estabelecidas as condições tanto para a redução a 1,2-di-hidropiridinas como para a 

subseqüente reação de ciclo-adição, passamos a utilizar, nestas reações, o tetrafluoroborato de 

(-)-N-(a-metoxicarboniletil)-2,4,6-trifenilpiridínio (100) . Este sal, por apresentar um carbono quiral, 

deveria conduzir a duas di-hidropiridinas diastereoméricas, o que de fato ocorreu 

(Esquema 132). A reação de redução do sal 100 nã.o apresentou diastereosseletividade, sendo as duas 

1,2-di-hidropiridinas estereoisoméricas (384) obtidas em igual proporção. Tentativas de separação 

destes diastereoisômeros por cromatografia em sílica foram infrutíferas, apesar de serem testadas 

nüsturas de solventes em larga faixa de poder eluotrópico. 

Esquema 132 

+ 

C(#s 

HsC6'"ú 
H N C(#s 

.... -l ,,,. C02Me 

384b 

O espectro do produto bmto de reação da redução do sal 100 mostrava claramente os sinais 

referentes aos dois isômeros formados, conforme sumariado a seguir (Figura 39) (Anexo 9) . 

99 8 
8 

Figura 39a - Espectro de RMN de 1H (prótos alifáticos e olefinicos) da 

N-a-metoxicarbonil)-2,4,6-trifenil-l,2-di-hidropiridina (384). 



1 

154 

384 a5 b 

-.n 1N de iH "" r<T"'l ) · (J - Hz' 1'..lV11 l u, \..,U\.., 3 , - ) 

8 1,30 (d, J = 6,6) 1 11 8 ( d J - 7 "')\ ..1 , 1 , - 1 , k ) 

2 3,49 (s) 3,63 (s) 

7 4,20 (q, J = 6,6) 3,93 (q, J = 7,2) 

2 5,15 (d, J = 6,6) 5,28 (d, J = 6,6) 

3 5,74 (dd, 11 = ó,ó; 12 = 1,2) 5 8'"' / t • T 6 ,' T 1 ") , tlaa,J1= ,o; J2= ,.L 

5 5,98 (d, J = 1,5) ;:;. ng (d J =, ') v,v ' .i., -' 

aromáticos 7, 18-7,39 (m, 16H) 7,51-7,73 (m, 16H) 

Figura 39 b - Atribuições de sinais de RMN de 1 H para os prótons das 

N-(a,-metoxicarbonil)-2,4,6-trifenil-1 ,2-di-hidropiridinsas (384a, b) . 

Em vista da impossibilidade de separar as duas 1,2-di-hidropiridinas formadas , decidiu-se 

efetuar a reação de Diels-Alder com ,midrido maléico e N-feniLmaleimida, diretamente com o produto 

bruto da reação de redução. Estas reações foram efetuadas em éter etílico ou em diclorometano, 

sendo o primeiro solvente o mais adequado, pois conduziu à precipitação dos adutos formados . 
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O produto d.a r9açao entre a "1 :;2-di -hidropiridina 384 e anidrido n1aléico consistia em un1a 

n1istnra d9 dois adutos diastere'1i so1néricos inéditos (385) (Esquen1a 133), o que confim1ou o ataque 

rendimento, r-alculado com base no sal de piririínio 1 00, foi de sendo os dois adutos 

diastereon1éricos fonnados e1n igual pr'1porção . 

O tratamento da reação com metanol pennitiu o isolamento de u1n dos adutos isoméricos em 

alto grau de pureza. O registro de seu espectro de R.1\1.N de 1H (Figura 40) (T;;ihe!;;i 19) 

(Anexo 10) permitiu identificar os sinais correspondentes ao outro aduto (Tabela 19), no espectro da 

e + 

Esque1na 13 3 

o 
li 

0 1. o 
~ 

\\ 
o 

e 
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11 . 
10 

7 

3 
4 

8 9 

5 4 .3 2 l 

Figura 40 -Espectro de RNIN de 1H (prótons alifáticos) do aduto 385, 

2-(3,5-diox.o-7 ,9, l 0-trifenil-4-oxa-8-aza-triciclo[5 .2.2.02
'
6]undec-10-ene-8-il)-propionato de metila 

(um dos diastereoisômeros). 
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Tabela 19 

385b 
385a 

e 

H õ (ppm); J (Hz) H õ (ppm); J (Hz) 

" 4,40 (d, J = 3,2) ., 3 4,90 (d, J = 2,4) 

4 3,58-3,76 (m) 4* 3,82-3,90 (m) 

6 - 6 6,90 (d, J = 2,1) 

7 4,47 (d, J = 7,2) 7 4,52 (d, J = 8,4) 

8* 3,82-3,90 (m) 8 4,09 (dd, J = 8,4;J = 3) 

9 3,35 (q, J = 8,0) 9 3,25 (q, J = 7,5) 

10 1,10 (d, J = 8,0) 10 0,90 (d, J = 7,5) 

11 2,90 (s) 11 3,69 (s) 

*sobrepostos 

Para o aduto 385, no caso do estereoisômero puro, foi possível determinar o deslocamento 

químico do próton olefínico (6,90 ppm; d, J = 2,1 Hz). A irradiação seletiva em 6,90 ppm desacoplou 

parcialmente o sistema de spins 4 - 3 - 8 permitindo estimar os valores de J3,4 e de hs, que são 

praticamente equivalentes (J = 2,7 Hz) (Anexo 12). A irradiação seletiva em 3,85 ppm transformou o 

dubleto em 6,90 num singleto (Anexo 13). 
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Analogamente, efetuamos a reação das l,2-di-hidropiridi.11as 384 com N-fenilmaleimida 

(Esquema 134). Nesta reação foram novamente obtidos dois adutos diastereoisôméricos inéditos em 

igual proporção que, desta vez, puderam ser separados por lavagem com metanol ou por coluna 

(relâmpago) em sílica (hexano:acetato de etila 3:1), obtendo-se 35% de um dos diastereoisômeros e 

20% do outro. Cada um desses produtos foi microanalisado, apresentando teores de C, H, e N 

compatíveis com os valores teóricos. A partir do espectro de R.MN de 1H de cada 1m1 destes 

diastereoisômeros (Anexos 14 e 16) foi possível identificar os sinais atribuíveis aos prótons de 3 a 11 

(Tabela 20). 

Esquema 134 

e + 

C(#s 

384b ~ 

1 

H e /'-,.N/·•,,,,c H-
5 6 1 6 :, 

,, ,,,,···'---..,_e 02CH 3 
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4.6 4.4 4.2 4. O 3.8 3.6 3.4 

Figura 41 - Espectro de RMN de 1H (prótons alifáticos) do aduto 386, 

2-(3 ,5-dioxo-4, 7, 9, 1 0-tetrafenil-4, 8-diazà-triciclo[ 5. 2. 2 . 02
º
6]undec-l0-ene-8-il)-propionato de metila 

(um dos diastereoisômeros). 

7 

3 

4 8 

5. 5 5. O 4 . 5 4.0 

Figura 42 - Espectro de RMN de 1H (prótons alifáticos) do aduto 386, 

2-(3,5-dioxo-4, 7,9, 1 0-tetrafenil-4,8-diaza-triciclo[5 .2.2.02·6]undec~ 1 0-ene-8-il)-propionato de metila 

(wn dos diastereoisômeros) . 
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Tabela 20 

e 

Figura 41 Figura 42 

H õ (ppm); J (Hz) (CDCh) H 

3 4,51 (d, J = 2,4) 3 5,21 (d, J = 2,4) 

A 3,94-3 ,97 (m) "T 4 4,18-4,25 (m) 

7 4,38 (d, J = 8,1) 7 4,53 (d, J = 7,8) 

8 3,59 (dd, J = 7,8 J = 2,7) 8 4,13 (dd, J = 8,1 J = 3,0) 

9 3,40 (q, J = 6,6) 9 3,57 (q, J = 7,5) 

10 1,22 (d, J = ó,ó) 10 0,90 (d, J = 7,5) 

1 1 
ii 2,87 (s) 11 3,34 (s) 
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Para fins comparativos, apresentamos conjuntamente os deslocamentos químicos (opm) e 

constantes de acoplamentos (Hz) para os adutos 385 e 386 (Tabela 21) . Desta comparação, podemos 

concluir que os adutos possuem a mesma estereoquímica. Neste aspecto, os quatro adutos são de 

configuração endo, já que para todos eles J4,s está na faixa de 2, 7 a 3, O Hz. 

Tabela 21 

H 
HsC6'),3 }° 1

~ C6H, HsC6, }º 113(C6Hs Y.-~, ~ -· 
? 2 \ 3 /9 11 

H,c~o,c,i, u H,cooc~ , _ 2JY···,,,co~cM, H;coo~;J-__k,H 
" '~,H, HsC6 - 1 4 L, ~ 

8 5 ' 5 
6 l Ü ~ 

1 
8 

º✓'' 1~ 6 

H5C6 7~ Ü 1 \ 6 

~o 385a J O 385b t 7 C6Hs 6 / ! 
o o t HsC6 7 r C6Hs 

o /; NC6H5 H 5C5N~ 386b 
386a o o 

3 4,40 (d, J = 3,2) 4 9~ , . J ' .) , U ld, = -"-,4 4 -· ,. J '4) ,)l ld, = -"-/ 5,21 (d, J = 2,4) 

4 3,58-3,76 (m) 3,82-3,90 (m) 3,94-3,97 (m) 4,18-4,25 (m) 

7 4,47 (d, J = 7,2) 4,52 (d, J = 8,4) 4,38 (d, J = 8,1) 4,53 (d, J = 7,81) 

8 3,82-3,90 (m) 4,09 (dd, J = 8,4;J = 3) 3,59 (dd, J = 7,8 J = 2, 7) 4,13 (dd, J = 8,1 J = 3,0) 

9 3,35 (q, J = 8,0) 3,25 (q, J = 7,5) 3,40 (q, J = 6,6) 3,57 (q, J = 7,5) 

10 1,10 (à, J = 8,0) 0,90 (d, J = 7,5) 1,22 (à, J = 6,6) 0,90 (à, J = 7,5) 

11 2,90 (s) 3,69 (s) 2,87 (s) 7 "A ( ) _; ,..,,. s 

No caso do sal de piridínio 360, preparado a partir do R-(-)-1-amino-2-propanol, obteve-se, 

após a reação de redução, uma mistura de vários isômeros, como atestado pelo espectro de 

RMN de 1H, que apresentou seis dubletos visíveis referentes ao grupo metila do resíduo 

l-amino-2-propanol. Várias tentativas de separação destes compostos por CG e por CCD foram 

infmtíferas. Uma possível explicação para essa pluralidade de compostos seria a formação do anel 

oxazolidínico 388a-d nas 1,2-di-hidropiridínas formadas (387a, b), conforme o observado por 

Marazano e col.46
' 

47' 52
' (Esquema 135), além da formação de tetra-hidropiridinas diastereoméricas 

(389a-d) (Esquema 136). 
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Esquen1a 135 

j NaBtii/MeOH/MeCN j 

t t 

387a 

l l • • 
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Esquema 136 

1 N aBf¼/MeOH!MeCN 

• l 

387a 

1 

i l 
C6H5 C6Hs 

H,c,, .. oH H,c,, .. DH 
H N C6H~ H N 'C6Hs 

~ OH- ~OH 
; : 

-389c 389d 
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Para comprovar a hipótese da formação de anéis oxazolidí..11.icos na redução do sal de 

piridínio 360, decidimos proteger o grnpo hidroxilado do N-substituinte, empregando o método 

clássico276
, em que se utiliza CITBDMS em presença de imidazol (vide página 125). De fato, ao se 

efetuar a redução deste sal protegido (364), observamos uma grande simplificação no espectro de 

RMN de 1H do produto bmto. Este espectro evidenciou que c;iam p,~v,~tcu;amet,tc; formadas duas 

1,2-di-hidropiridinas isoméricas (390) 

estereosse!etividade (62:38) (Anexol8). 

364 

NaBB~ 
MeOH/ 
MeCN 

(Esquema 137), observando-se uma pequena 

Esquema 137 

390a 

l11
·s. instabilidade do produto bruto, que escurecia com o tempo, prejudicou tentativas de 

isolamento das 1,2-di-hidropiridinas formadas, que foram diretamente capturadas, sob a forma de 

adutos de Diels-.AJder, com N-fenilmaleimida (Esquema 138). Os dois adutos diastereoméricos 

inódrºt"s ("lºl) °""ram 1·s,...J.,r1,,.s 0 m 1· o-,,,:, 1 nr"p"rr-a~o o Ol"n r0 nrl;1r. 0 nto d0 f:;Q0/,0 P"-de ""Usar oc<tranl1°za '-' V ....,.,,, lL,.1. .1. .1 Vl.UUV VJ.1. ouu.1 y.1.v v.1.y ' V "".1.1..1. v .. uu.1. 1.V.1.1. V VJ / • V ""'"' V..:tl. V 

o fato de se obter adutos en1 igual proporção a partir de lima 1nistura enriquecida e1n un1a das duas 

1,2-di-hidropiridinas iscméricas. P.tribuímos este fato à forma de isolamento utilizada na reação de 

ciclo-adição. Assim, como não houve precipitação dos adutos diretamente do meio reacional 

(éter etílico), tomou-se necessário, após a evaporação do solvente, adicionar metanol, o que produziu 

a fonnação de u1n precipitado que era a mistura de dois adutos. Un1a pro,rá'v'el diferença de 

solubilidade teria provocado a perda de n1assa do aduto prioritário. 



Esquema 138 

e 

391a 

e 

A 
o 

O 391b 

Por coluna cromatográfica em sílica (relâmpago) (hexano:acetato de etifa 6: !) foi possível 

isolar um dos referidos adutos que, apresentando-se puro, permitiu a atribuição completa de seu 

espectro de RNIN de 1H (Anexo 19). Através da comparação com o espectro de RMN de 'H da 

mistura foi possível acessar os sinais referentes ao outro diastereoisômero (Anexo 20). A tabela 22 

sumaria os dados espectrais para os dois adutos: 

16:; 
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Tabela 22 

HsC6, , OTBDMS 11, C6Hs 

3~~ 
,, ___ 1 0 

·-~ O 9 I ., 

H5Ci~10 ··•,,,11 (:N2 TBDMSO 
8 

~ 6H5 
4 8 

, ~/ o Ü l , 
o 1 ~ 'J 1 C6H/ HsC6 7 

391a 
f~NC6Hs HsC6N~ 

o O 391b 
e 

H ô (ppm); J (F,.z) H 8 (ppm); J (Hz) 

.-, A 3,95-3 ,99 (m) 
.., 

4,15 (d, J = 2,7) ., e'+ .) 

- - 4 3,95-3,99 (m) 

7 4,36 (d, J = 7,8) 7 4,41 (d, J = 8,1) 

8 3,63 (dd, J1 = 7,8; Jz = 2,7) 8 3,60 (dd, J1 = 8,1; 12 = 2,4) 

9 2,57 (t, J = 11) 9 2,97 (dd, J1 = 13,0; J2 = 4,5) 

9' 2,34 (dd, J1 = 11; J2 = 2,7) 9' 2,30 (dd, J1 = 13,0; J2 = 6,0) 

10 3,27-3,33 (m) 10 3, 12-3, 17 (m) 

11 0,55 (d, J = 5,7) 11 0,63 (d, J = 6,0) 
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As atribuições anteriores foram confirmadas através de experiências de irradiação seletiva, 

como especificado a seguir (Tabelas 23 e 24): 

Tabela 23 (Um dos diastereoisômeros) . 

Sinal irradiado (ppm) Sinal afetado (ppm) Multipiicidade do sinal afetado 

4,36 (7) 3,63 (8) dubleto 

3,95-3,99 (3 e 4) 3,63 (8) dubleto 

3,63 (8) 4,36 (7); 3,95-3,99 (3 e 4) singieto; dupio dubleto aparente 

3,27-3,33 (10) (\ ,;,; 11 1)- 2 ,'7 /()) · 2 34 [() ') 
V ,J -' \_l , ,JI \:;:, , , \ 7 singleto; dubleto; dubleto 

2,57 (9) 3,27-3,33 (10); 2,34 (9') quarteto aparente; singleto largo 

2,34 (9') 3,27-3,33 (10); 2,57 (9) sex1:eto; dubleto 

0,55 (11) 3,27-3 ,33 (10) duplo dubleto 

Tabela 24 (Irradiado na nüstura de adutos) . 

Sinal irradiado (ppm) Sinal afetado (ppm) Multiplicidade do sinal afetado 

4,41 (7) 3,60 (8) singleto largo 

4, 15 (3) 3,95-3,99 (4) dubleto 

3,95-3,99 (4) 4,15 (3); 3,60 (8) singieto; tripleto 

3,60 (8) 4,41 (7) singleto 

3,12-3,17 (10) 2,97 (9); 0,63 (11) dubleto; singleto 

2,97 (9) não irradiado -

2,30 (9') 2,97 (9); 3,12 -3 ,17 (9) dubleto; duplo quarteto aparente 

0,63 (11) 3, 12-3, 17 (1 O) singleto muito alargado 
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Uma vez obtidos os adutos 382, 383, 385, 386 e 391 , passamos para a próxima etapa do 

presente projeto, qual seja, a alquilação do nitrogênio isoquinuclidínico, o que conduziria a um sal 

quaternário de amônio, que poderia apresentar propriedades catalíticas em condições de transferência 

de fase assimétrica . 

Existem na literatura poucos precedentes de fonnação de sais de nitrogênio neste tipo de 

heterncíclico. O relato mais antigo se deve a Schenker e Drue/37 que, em 1959, efetuaram a reação 

de Diels-Alder da 3-ciano-1 ,6-di-hidropiridina com anidrido maléico. O aduto isolado (231) foi 

posteriormente hidrolizado com HCl e, ao composto por eles obtido, não caracterizado, foi atribuída 

a estrntura 392 (Esquema 139). 

~ NC~to 
J--'o 
li 

231 O 

Esquema 139 

ur1 
.J..l'-..,1 .. 

Esses mesmos autores, três anos depois, sintetizaram o sal 393, a partir do aduto 230 e de 
· · ?38 iodeto de met1la (Esquema 140)- . 

Esquema 140 

,1 

'-...,/1 

NCJJ::( 
232 CN 233 

exo-:endo- = 1:3 75% 25% 
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Um fato i11teressante sobre esta alquilação é que tal reação foi utilizada para separar os 

isômeros endo - (230) e exo- (231), já que o último não foi alquilado, provavelmente 

pelo impedimento estérico sobre o nitrogênio isoquinuclidúlico, exercido pelo gmpo ciano em 

posição exo~. 

Outro 
· ·)68 precedente se deve a Greuter e Schimd- que, em 1974, efetuaram reações de 

Diels-Âider intramoleculares nas quais o dieno era uma di-hidropiridina (345) . Os adutos por eies 

obtidos (346) foram posteriorn1ente a!quilados com iodeto de meti la (Esquema 141 ), mas estes 

autores não descreveram as condições utilizadas para a obtenção dos respectivos sais quaternários de 

amônio (394) . 

Esquema 141 

tetralina 
Mel 

NC 

346 394 

Em um trabalho mais recente, Das e col. 248 utilizaram a formação de um sal quaternário de 

amônio isoquinucl idínico (395) como passo essencial para a obtenção da (±)_-catarantina (248) 

(Esquema 142). Estes autores chamaram a atenção para o fato desta quatemização ter se 

demonstrado inesperadamente difícil , ocorrendo em baixo rendi.inento. 
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Esquema 142 

a) THF, AcOH, H2O 

b) MeS02CL NEt3, CH2Cii 
e) LiBr, DMF, 60ºC 

i70 

395 

~Jossa pr1n1e1ra tentativa de alquilar os adutcs de Diels-.. A.lder anteriorn1ente preparados, 

consistiu em fazer reagir o composto 386 com iodeto de meti!a, em acetona e à temperatura ambiente, 

já que ta! condição havia sido empregada com sucesso na alquilação de um nitrogênio 

isoquinuclidín.ico238
. Entretanto, nestas condições, houve recuperação integral do reagente de partida 

(386), mesmo após prolongado tempo de reação (24 horas). Sob refluxo de metanol ou acetonitrila, 

utilizando-se o n1esn10 alquihu1te, houve novan1ente recuperação L~tegra] do aduto de Diels-i\lder 

(386) . Em nova tentativa, em que se utilizou sulfato de dimeti!a e acetonitrila sob refluxo, houve 

liberação de intenso odor característico de benzaldeído, cuja presença foi posteriormente confirmada 

por CG/EM e por R.i\.1N de 1H. No que tange a este último espectro, fato bastante surpreendente era a 

ausência total de sinais atribuíveis ao N-substituinte, assim como os que caracterizavam o aduto 

original. Frente a estas e\.~dências de decomposição total do substrato 386, decidimos tentar uma 

purificação do produto bruto, visando identificar os produtos fonnados. 

lnicialn1ente, efetuarnos uma lavagen1 do produto br...ito con1 n-.hexano, visando re1nover o 

excesso de alquilante e o benzaldeído. O produto residual era um sólido amarelo, cujo espectro de 

RMN de 1H apresentava um conjunto de sinais alifáticos aparentemente acoplados, entre 

2,8 e 4,4 ppm, além de um dubleto em 6,8 ppm e um conjunto de prótons aromáticos . Outrossim, o 

espectro de 13C mostrava claramente a existência de dois gmpos carbonila não equivalentes, que 

poderiam ser de natureza amídica, um conjunto de quatorze sinais atribuíveis a prótons oiefinicos ou 

aromáticos e apenas dois carbonos alifáticos (27,0 e 40,8 ppm). Estes espectros estão reproduzidos 

nas figuras 43 e 44 a seguir. 
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Figura 43 - Espectro de RMN de 1H registrado para o produto 

obtido na tentativa de a!quilação do aduto 386. 
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Figura 44 - Espectro de RMN de 13C registrado para o produto 

obtido após tentatíva de alquílação do aduto 386. 
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Uma experimento HETCOR revelou que dois dos sinais observados na região alifática do 

espectro de RM".N de 1H estavam ligados a um mesmo carbono alifático e o terceiro si.-ial se 

correlacionava ao carbono restante (Figura 45). 

60 

70 

8 0 

90 

1 0 0 

· 110 
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140 
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. ·;mp 

8 7 6 5 4 

Fl (ppm) 

Figura 45 - Espectro de HETCOR registrado para o produto obtido 

na tentativa de a!quilação do aduto 386. 
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Foi também registrado o espectro de massas (ionização quünica/CB--4) que revelou íon 

quase-molecular (MHJ de 378. 

O conjunto destas observações experimentais nos conduziu às seguintes conclusões 

preliminares, que poderiam nos auxiliar na identificação do produto fonnado na tentativa de 

alquilação do aduto 386: 

i) ,A~ perda do N-substituinte, aliada à formação de benzaldeído, poderia indicar uma 

fragmentação do aduto inicial, com eliminação de toda a ponte aza-substituída (Figura 46). 

386 

Figura 46 - Proposta de fragmentação do aduto 386. 

ii) O resíduo desta clivagem poderia ser um dos dois dienos 396 ou 397, ambos de massa 

molecular 377 (Figura 47). 

o 

Figura 47 - Prováveis dienos resultantes da clivagem do aduto 386. 
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iii) O espectro de RMN de 1H e de 13C ernm compatíveis com a estrutura do dieno 396, sendo 

coerentes as seguintes atribuições (Figura 48) (Tabela 25) . 

5 

NC6Hc 
/ 8 -' 

~ -

º 

396 

Figura 48 - Dieno 396 proveniente da clivagem do aduto 386. 

Tabela 25 

RMN de 1H; õ (ppm); J (Hz) RMN de 13C; õ (ppm) 

H-3 6,80 (d, lH, J = 2,7) C-3 126,6 

H-6 4,00 (dd, lH, J1 = 8, J2 = 8,6) C-6 40,8 

H-5 3,40 (dd, IH, J1 = 8; J2 = 1,7) C-5 27,0 

H-5 ' 2,90 (dt, IH; J1 = 1,7; ]z = 2,9) - -

- - C-7 174,7 

- - C-9 165,8 
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iv) A formação do benzaldeído poderia provir da hidrólise de U.'11 íon i1ninio (398). Por outro 

lado, o outro produto desta hidrólise, o éster metílico da alanina-N-metilada (399), poderia ser 

suficientemente volátil para ser perdido no processo de eliminação do solvente da reação de 

alquilação (Esquema 143). 

Esquema 143 

--•- CJ!sCHO + 

(proveniente do aduto 386 alquilado) 

Foi obser1ado que, ao longo do tempo, o sólido amarelo identificado como o dieno 396, 

transformava-se progressivamente em um sólido de coloração mais pálida que, no espectro de massas 

(ionização quínüca/C~), demonstrou tratar-se de uma mistura do composto original (396) e de seu 

derivado aromatizado (400) (Esquema 144). 

Esquema 144 

.. 



176 

Uma possível causa da decomposição observada durante a alquilação do aduto 386 seria a 

tensão estérica introduzida na molécula pela alquilação do nitrogênio isoquinuclidínico. Para testar 

esta mpótese, decidimos efetuar uma nova experiência em que, em lugar de um agente alquilante, 

utilizaríamos ácido trifluoracético, em CDCb, o que peITPitiria o registro de um espectro de 

RMN de 1H que conteria os sinais de todas as espécies resultantes da decomposição, caso ela 

ocorresse. Os mesmos sinais presentes no produto bruto resultante da metilação anterior poderiam 

ser claramente identificados e, além destes, estavam presentes os sinais relativos ao N-substitui.'1te, 

porém deslocados para freqüências mais baixas. Este fato era indicativo da formação do 

trifluoroacetato do éster metílico da alanina, dando respaldo à hipótese de formação de um sal imínio 

intermediário. 

/ 1~ seguir, o conteúdo do tubo de ressonância foi adicionado a n-hexano, o que causou a 

precipitação de um sólido branco. O espectro de R,_\,fl'~ de 1H deste produto apresentou apenas sinais 

correspondentes a prótons aromáticos e seu espectro de massas (ionização quírn.ica/Cl¼) revelou um 

íon molecular de 375, compatível com a estrutura do produto aromatizado 400. 

Esse conjunto de experiências nos levou a concluir que, sob as condições para que se 

formasse um sal de amônia, os produtos resultantes da decomposição do aduto 386 são os que se 

seguem (Esquema 145). 

Esquema 145 

R'X .. 
396 400 

386 

40i 
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À procura de precedentes de literatura para este tipo de decomposição encontramos poucos 

relatos, alguns em que este processo ocorreu sob condições de forte aquecimento29º' 291 ou de 

fotólise292 (Esquema 146). 

Esquema 146 

tr:Jn 400-6000C + CII2=NH 
10-5 torr O-)n 

n = 0,1 

tb 
1 

hv o (NI 
+ 

/N~N'-... 

Produtos de decomposição também foram obtidos por Sliwa e Le Bot293
, quando estes 

autores tentaram efetuar uma eliminação de Hoffi.nan ou de Cope no aduto 400, visando sintetizar o 

azabiciclooactadieno 401 . Os autores propuserarn que essa eliminação tivesse ocorrido via uni passo 

pericíclico envolvendo 10 elétrons (Esquema ]47) ou via mna retro Diels-Alder a partir do composto 

desejado (Esquema 147) . 
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Esquema 147 

.. ~ 
' 1' V 

Em um trabaHlo mais recente, Grieco 294 · e col. venficaram que o cloridrato de 

N-benzil-2-azanorbomeno 404 se decompunha liberando ciclopentadieno, capturado por 

N-metilmaleim.ida, na forma de um aduto de Diels-Alder (405) (Esquema 148). Em meio neutro essa 

reação também ocorria, porém numa velocidade muito menor. Na ausência do trapeador do dieno a 

decomposição não ocorria. Os autores sugeriram que a heterocicloreversão de azanorbomenos era 

catalisada por ácido e que, na ausência deste, a espécie reativa fosse o aduto de Michael 406. Alguns 

exemplos desta reação, que passou a ser chamada de retro aza Diels-Alder, encontram-se na 

tabela 26. 
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Tabela 26 - Reações de retro aza Diels-Alder de 2-azanorbomenos catalisadas por ácido. 

Entrada azanorbomeno T ºC tempo (h) tl (%) de 405 
l 

tQ 
50 5 80 

'l 

tQ 
50 2 91 L 

CH2CGHs 

3 

tb 
50 2 69 

~~ 

\ 
,1 

À/ 
50 4 73 '+ 

CH2C6Hs 

5 

tQ 
50 5 89 

CH2C02Me 

6 50 4 94 

~ ~ CH PJ h) 

! 
,., 

1 ?" 4 95 1 

1 

_., 

ct*M N C02Me 
h i 

8 
1 

23 4 97 

11,c,*~' 
~ __ .H / , - C0 21'1fe 

~l_Jl>:J CONH 
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Os mesmos autores utilizaram estas reações de retro aza JJiels-Alder para N-metiiar 

an1ll10-ácidos e dipeptídeos, já que, durante o decorrer das h .. eterocicloreversões ocorria a liberação de 

'lffi c~l ri~ mº .lll' ·11·0 { J.41","\ rltle norl1ºa se1· t1·a1~"'ado nr-r· n n;;;; r.:.rl11f'<Ír, rPcq0 1e•11<> 1 .10)295 
'-' v G.o. .,_._ç; \ .,.,_.,. / "-1 l"" t_~ ,. ../V yV U .u .. 1.._~ .o.VU • y....,_~_.,. ,.._,,..,,.. l 1 .. u .1 , _,, / , 

R = H-Leu-OMe; 
H-Phe-Ot~1e~ 
H-Val-Oiv1e~ 

Esque111a 149 

HX r7\. 
---==-1 ) + 

'.::::::::J 

-'-

[R1'itt=CH2 X-l 

407 

H-Tyr-0:Me: HX=TFil-. 
éster n1etilico r:~ L-feni1glicina; 
H-Lys(Z)-OMe; 
H-Ser-OMe; 
H-Leu-Phe-OMe 
H-A1a-.i\la-~AJa-Olv1e 

Posteriormente, Grieco e col.296 

[HJ = TFA, trietilsilano ou NaBH3CN 

utilizaram íeaçoes aza Diels-Alder e de 

retro aza Diels-Alder como método de proteção de amino-ácidos. Uma vez mais esses autores 

demonstraram a necessidade da presença de u1n trapeador de dieno para que a heterocicloreversão 

ocorresse, porém agora não mais utilizaram ácido co1no cataiisador': n1as siJn uina resina de troca 

iônica, de ácido sulfônico que catalisou e separou os componentes da reação de rev-ersão. 

Con1 base i10S relatos de literatura aqui apresentados concluín1os que, se o aduto 386 tivesse 

sofrido uma reação de retro aza Die!s-Alder, os produtos resultantes deveriam ser benzaldeído, 

alanin.a protonada ou 1netilada e o dieno 397. Entretanto, em nenhuma de nossas experiências este 

composto foi detectado, mas sim observamos a formação do dieno 396 e do composto aromático 399. 

O dieno 396 se aromatizou ao composto 400 quando estocado à temperatura ambiente, o que nos 

sugeriu que ambos poderiam ter se formado a partir de 397. Em 396 as duplas do dieno se encontram 

conjugadas com um dos grupos carbonila, apresentando um sistema bastante estável e, em 400, 

existe w7.1 sistema aromático (Figura 49). 
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Figura 49 - Compostos 396 e 400 provenientes do dieno 397. 
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Em fünção das considerações anteriores, os produtos por nós detectados eram compatíveis 

com uma reação de retro aza Diels-Alder, para a qual propusemos o seguinte mecanismo 

(Esquema 150). Esta reação é o pri..rneiro exemplo de reação de retro aza Diels-Aider que ocorre em 

condições de alquilação. 

Esquema 150 

+ 

l 
HsC6CHO + NHRR' 

l . 
HsC6COOH 

401 



Para que pudéssemos investigar a influência do volun1e e tipo de grupo ligado ao átomo de 

nitrogênio sobre a decomposição observada para o aduto 386, decidimos estudar, comparativamente, 

a reação de alquilação para o seguintes adutos (Figura 50). 

Figura 50 - A.dutos 383, 386 e 408 a serem submetidos a reações de N-alquilação. 

Para tanto, tomava-se necessário sintetizar o aduto 408, também inédito na iiteratura. A 

redução do sal de piridinio 22 nas condições por nós utilizadas para os sais 100 e 359 levou à 

fonnação da respectiva 1,2,5,6-tetra-hidropiridina (409), contaminada com seu precursor, a 

N-metil-2,4,6-trifenil- l,2-di-hidropiridina (410) (Esquema 151), conforme o observado no espectro 

de RJvíl'~ de iH (Figura 51) 

C5H~ BFÁ~ 
!! 1 

/~ + ~ 
HsC6 l CsHs 

1 

22 

NaBH; 
MeOHí 
MeC • 

Esquema 151 

410 409 
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Figura 51 - Espectro de RMN de 1H do produto bmto de redução do tetrafluoroborato 

de N-metil-2,4,6-trifenilpiridínio. 

184 

A 1,2-di-hidropiridina presente na mistura reacional foi capturada com N-fenilmaleimida, o 

que resultou na formação do aduto endo- desejado (408) (Esquema 152), conforme o ates+..ado por 

espectroscopia de RMN de 1H (Figura 52) (Tabela 27, hs = 3Hz) (.Anexo22). 

Esquema i52 

+409 

410 
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Figura 52 - Espectro de RMN de iH (prótons alifáticos) do aduto 408, 

8-metil-4, 7, 9, 1 0-tetrafenil-4,8-diaza-triciclo(5,2,2,02
'
6]undecen-1 0-ene-3,5-àiona. 

Tabela 27 

J."\.J.Y e pmJ 

H-3 3,88 (d, 1,8 P..z) 

H-4 3,98 (m) 

H-7 4,45 (d, J = 8, 1 Hz) 

H-8 3,63 (dd, J 1 = 8, l P..z li= 3,0 P..z) 

H-9 2,08 (s) 
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Os adutos 383 e 408 foram submetidos a reações de a!quilação ou protonação em condições 

análogas às utilizadas para o aduto 383. Os resultados obtidos estão sumariados na Tabela 28 . 

Tabela 28 

Aduto 

Entrada Condição reacional 408 383 386 

! TFA/CDCh - 396ª, 400ª• b 396ª,b 

2 MeVacetona/t.a . - não reagiu não reagiu 

3 H2C=CH-CH2Br/DCM não reagiu - -

-~ Me2SOJMeCN/refluxo 401", 396ª (15 min .) 396ª, 400a. (24 h) 396ª, 400a., 40i ª (24 h) ...,. 

a= R.,_1\,fN de 1H; b = EM (IQ) 

Estes resultados nos levaram a concluir que a reação de retro aza Diels-Alder é geral para 

os três adutos estudados, conduzindo aos mesmos produtos, porém em menor tempo de reação no 

caso do aduto N-metilado (408) (entrada 4). Este fato pode ser atribuído a um menor impedimento 

estérico para a alquilação do nitrogênio isoquinuclidínico, posto que este desencadeia o processo. No 

entanto, mesmo este aduto mais desimpedido, requer aquecimento para que a alquilação ocorra 

(entrada 3). 

Buscando compreender as razões do diferente comportamento dos adutos por nós 

sintetizados frente a reações de alquilação e protonação, passamos a analisar as diferenças 

estruturais entre os compostos 383, 386 e 408 e os adutos que foram alquilados ou protonados com 

sucesso em relatos da literatura238
• 

248
' 

258 (231, 232, 346, vide páginas 168-180) Tais diferenças 

consistiam em: 

i) - presença de um grupo fenila ligado ao C-3 

ii) - presença de 2 grupos fenila em posições l e 5. 
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Levando em conta este padrão de substituição, duas hipóteses seriam possíveis para justificar 

a maior propensão dos adutos 383, 386 e 408 para uma decomposição via 

retro aza JJiels-A!der: 

i) tensão estética estrutural devida ao gmpo fenila em posição 3-

ii) grande estabilidade do dieno 396 em função da presença de dois grupos fenila conjugadas 

ao sistema diênico. 

Para testar a pnme1ra destas hipóteses, sintetizamos um sal de piridi..'1io em 

que a posição 2- estava livre (361) (vide página 124). Este sal foi posteriormente 

reduzido nas condições anteriormente utilizadas, quando obtivemos a respectiva 

N-benzil-4,6-difenil-1,2,5,6-tetra-hidropiridi..na (411), caracterizada por RMN de1H (Figura 53) e de 
13C (Anexos 24 e 25) (Esquema 153). 

0.4.G 1_Q1 
º-~6 

Esquema 153 

NaB!-Lt .. 
MeOH/ 
MeCN 

li. D.3 z _ .1..1115: 
Q.95, 

Figura 53 - Espectro de RMN de 1H (prótons píperideínicos e benzílícos) da 

N-benzil-2, 4-difenil-1,2,3, 6-tetra-hidropíridína 411. 
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Para tentar obter a 1,2-di-hidropiridina, efetuamos a reação de redução em meio 

condições, obtivemos a 1,2-di-hidropiridina desejda, amda que conta1nindada com a 

N-benzil-2,4-difenil-1 ,2,3,6-tetra-hid.ropiridina (Esquema 154). 

Esquema 154 

NaBHa -~ 
l\!IeOH/ 
H20/ 
KOH 

A 1,2-di-hidropiridina obtida 412 foi identificada por Pu"l\1N de1H (Figura 54) (Anexo 26) 

(Tabela 29). 

a 

b 

~ ......... -~,........ ..... ~ ~-,-.-.-~--.,,-~......,.~-~ ..... -~,......., ......... ~ ... 1 - 5.1 ... .. , · s .t ... . .. ... 

Figura 54 - Espectro de RN!N de iH (._-orótons alifaticos) da 

N-benzil-2, 4-difenil-1 ,2-di-hidrnpiriciin.a 412 _ 

d 

e 

.., . .. 
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Tabela 29 

RMN de 1H õ (ppm) 

Ha 5,79 (d, J = 1,5) 

Hb 5,29-5,36 (m) 

Hc 4,06 (d) 

Hd 4,07 (s, sobreposto a Hc) 

A irradiação seletiva em 5,29-5,36 ppm provocou a simplificação dos sinais adjacentes, de 

tal forma que houve w11a perda total de multiplicidade dos dois dubletos, que se transfon11aram em 

singletos . 

Esta di-hidropiridina (412) rapidamente escurecia, o que fez com que não fosse isolada, mas 

in1ediatame11te utilizada em reações de Diels-Alder. 

A reação da N-benzil-4,6-difenil-l,2-di-hidropiridina (412) com N-fenilmaleimida se deu 

prontamente em diclorometano (Esquema 15 5). O a duto formado ( 413) pôde ser identificado através 

dos sinais atribuídos aos seus prótons no espectro de Rt\.-IN de 1H (Figura 55) (Tabela 29) 

(Anexo 27) e pela presença de seis carbonos saturados e dois carbonílicos no espectro de 13C 

(Anexo 28). Experiências de irradiação seletiva confirmaram as atribuições, que estão apresentadas a 

seguir (Tabela 30). 

J: 
~-J HsC6 N 

~ 
C6Hs 

412 

+ 

Esquema 155 

o 
!! 

[5NC,Hs 
\\ o 

,. 
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Figura 55 - Espectro de R..t\,fN. de 1H (prótons saturados) do aduto 413, 

8-benzil-4, 7, 1 O-trifenil-4,8-diaza-triciclo[S .2.2. 02
•
6]undec- l O-ene-3,5-diona. 

Tabela 29 

H R..t\tIN de 1H 6 (ppm) 

3 2,39 (dd, J1 = 10, J2 = 2,7) 

3' 3,27 (dd, J1 = 10, Jz = 2,1) 

4 3, 90 (sl) 

7 3,86 (d, J = 8,4 Hz) 

8 3,39 (dd, J1 = 8,4, J2 = 3,3) 

9 2,84 (d, J = 13 Hz) 

9' 3,78 (d, J = 13 Hz) 

Tabela 30 
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Sinal inadiado õ (ppm) Sinal afetado Multiplicidade do sinal afetado 

3,90 (4) 3,39 (8); 3,27 (3 '); 2,39 (3) dubleto; dubieto; dubleto 

3,39 (8) 3,86 (7) sino-leto ::, 

2,84 (9) 3,78 (9') singleto 

2,39 (3) 3,27 (3') singleto largo 

1 
i 
i 
i 
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Para podermos avaliar o efeito de um grupo fenila em C-3 sobre a facilidade de 

decomposição via retro aza Diels-Alder, submetemos o aduto 413 a tratamento com ácido 

trifluoroacético (Esquema 156). Uma vez registrado o espectro de R.l\.11'~ de iH verifica.-nos uma 

alteração de deslocamento químico e de multiplicidade na maioria dos sinais, quando comparados aos 

do aduto original. Além disso, observamos o aparecimento de um singleto largo em 9,1 ppm, 

atribuível ao próton ligado ao átomo de nitrogênio (10, vide figura 56). Uma irradiação seletiva nesta 

freqüência provocou simplificação nos sinais referentes aos prótons 3, 3', 9, e 9', como esperado 

para um aduto protonado. Outro fator importante e confirmatório da protonação foi a simplificação 

destes sinais quando se adicionou D20 ao tubo de ressonância. Esta simplificação seria devida à 

troca do hidrogênio ácido (10) por deutério (vide figura 56). 

Esquema 156 

1 1 

H C 9, 9 3, 3 
s 6\ ;1.,..H10 

+,N 
~ 

o 

414 

A-

s 4 3 

B 

I 

Figura 56 - Espectro de RMN de iH do aduto 413 em A) CDCb/ATF; B) após a adição de D20. 
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evidências espectroscópicas aqui relatadas pareciam indicar o aduto 

413-N-protonado era estável, o que nos levou a realizar experiências de N-alquilação. Entretanto, 

ainda que o espectro de Rtvfl-1 de 1H do produto bruto da reação entre o aduto 413 e sulfato de metila 

parecesse conter o sal quaternário de amônio, ao tentarmos isolá-lo obtivemos apenas o produto de 

decomposição 396 (Esquema 157). 

Me2S04 
MeCN 
~ 

Esquema 157 

o 

HsC6"(~ 
----• 1 i ,NCJís 
~ 
. \\ 
1 -

é(5lis u 

396 

Embora o aduto 413, em que a posição 3- não era substituída, mostrasse wna estabilidade 

relativa maior do que os adutos com o grnpo fenila naquela posição, o fato de aí..nda assí..rn ocorrer 

reação de retro aza Diels-A!der indicava que o fator mais í..n1portante era a estabilidade do dieno 

formado em tal reação. 

Para testar esta segunda possibilidade, decidimos transformar quimicamente a dupla ligação 

entre C-5, C-6, já que sua presença na estrutura molecular é condição necessária para a ocorrência 

de heterocicloreversão. 

J~ procura de uma reação simples que curnprisse nosso objetivo, procuramos na literatura 

métodos de transformação de dupla ligação, aplicados a estruturas semelhantes às de nossos adutos. 

Em 1991, Krow e col. 29
i efetuaram a reação entre o aduto 416 e bromo em diclorometano, a 

-78ºC, o que causou a formação dos produtos 417 e 418, ambos via a fonnação do íon bromônio 

419, sendo que o aduto 418 se formou pelo subsequente ataque ao outro átomo de carbono que 

formava a dupla ligação no aduto, enqmu1to que um rearranjo do íon de bromônio (419) 

levou ao quaternário de amônio 420 que foi posteriormente atacado formando o composto 417 

(Esquema 158). 
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Esquema 158 

J;R /1.,...C02R i1,.C02R 

B/ Brvd) Br- ~ • 
Br ::; 

,. 
11 / 

416 1[ 419 
417 

;1,,C02R Br~ 
/ / 

+ / 

11 

" ;1,,...co7R Brib Br 

• 
420 (_ 418 

Br 

Quando se utilizou o aduto 383 nessa reação, efetuada a O ºC, uma vez mais obtiveram-se os 

produtos resultantes da heterocicloreversão, causada provavehnente pela formação do composto 421 

(Figura 57). 

Figura 57 - Possível intermediário formado dmante a reação de bromação do aduto 383. 
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Outra possibilidade, seria a transformação da dupla ligação entre C-5 e C-6 em um diol. 

Como exemplo deste tipo de reação em isoquinuclidinas podemos citar o trabalho realizado por 

Sundberg e col.298
• 

2099 que prepararam o diol 422, em 86 % de rendimento, através da reação do 

aduto 423 com tetróxido de ósmio, na presença de N-metilmorfolina-N-óxido (Esquema 159). Âssim 

também, Cava e col. 240 utilizaram uma hidroboração em um dos passos para a obtenção da 

dioscorona, seguindo o procedimento clássico de Brown300
. 

Esquema 159 

ÜSÜ4, NMMO., 
H20, 1HF 

Em nosso caso, efetuando-se essa reação com o aduto de Diels-Alder 383, recuperamos 

integralmente o produto de partida. A não reatividade do aduto poderia ser explicada por estarmos 

tentando, neste caso, transformar uma dupla ligação estirênica que, por estar conjugada a um anel 

aromático seria menos reativa. A última tentativa de transformação via a obtenção de um diol foi 

efetuada com permanganato de potássio em meio básico, o que também não levou à formação do 

composto almejado. 

Ainda na procura de um método alternativo de funcionalização do aduto 383, encontramos 

um relato em que adutos (424), anáiogos a 383, porém provenientes de 1,2-di-hidropiridonas, foram 

utilizados como dienófilos em reações de Diels-Alder com 2,3-dimetilbuta-1,3-dieno, qmu1do foram 

obtidos os compostos 425 (Esquema 160)301
. 
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o 

Em analogia, tentamos efetuar uma reação de Diels-Alder entre o aduto 383 e 

ciclopentadieno, a refluxo de tolueno e em tubo selado, a 150ºC No primeiro caso não houve reação 

enquanto que, no segundo, houve decomposição total do produto. 

Paralelamente às transformações químicas anterionnente citadas, realizamos experiências de 

hidrogenação catalítica da dupla ligação entre C-5 e C-6. De fato, esta é uma das maneiras utilizadas 

para se estabelecer a estrutura de adutos de Diels-Alder provenientes da reação de uma 

1,2-di-hidropiridina com um dienófilo qualquer. Assim, Schenker e Druey237
' 

238 obtiveram os adutos 

427, a part1r da hidrogenação de 426 (Esquema 161). No caso da hidrogenação do aduto 426b, que 

continha o grupo CN emendo-, foi obtido apenas um produto de hidrogenação, enquanto que, aquele 

que contin..lia o mesmo grupo em exo-, levou à formação de dois diastereoisômeros238
. 
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Esquema 161 

NC PdíC 
.. 

NC 
a) R = R' = C02CH3 
b) R = CN, R' = H 

R 427 R 

Essa técnica tem sido utilizada em várias sínteses de alcalóides do tipo iboga e de outras 

substâncias de interesse far.rnacológico que envolvem, em um dos seus passos, a hidrogenação da 

dupla ligação entre C-5 e C-6 em adutos análogos a 383. Além de Pd/C240
, 

242
, 

256
• 

257
• 

261
• 

272
• 

302
, 

Pt/C254
• 

147 e Níquel de Raney51
' 

244 foram utilizados como cataiisadores. As condições reacionais 

variaram no tocante ao solvente (etanol, metanol, acetato de etila, ciclo-hexano, DMF), tempo 

(de 30 min. a 3 dias), pressão (com a utilização de mna bexiga ou utilizando altas pressões) e 

rendin1ento (de 33% a 100%). 

Em nossas experiências tentamos, sem sucesso, reduzir a dupla ligação dos adutos 

diastereoméricos 386a e 386t;, com Pd/C 10% em atmosfera de hidrogênio à pressão ambiente, 

quando, mesmo após vários dias, recuperamos o composto de partida. Entretanto, efetuando a 

hidrogenação em um hidrogenador de Parr, com o catalisador a 5% ou a 10%, obteve-se o produto 

desejado. Para cada isômero reduzido (386a e 386b) apenas um dos possíveis diastereoisêomeros 

se fonnou (428 e 429), aquele que contém a fenila ligada a C-5 em anti- ao átomo de 

nitrogênio, conforme mostraram os resultados de RMN de 1H (Figuras 58 e 59) (Esquema 162) 

(Anexos 29 e 32). Assim, o próton exo- ligado ao carbono 6- mostrou os valores de J (Hz) esperados 

para esta estereoquúnica, quais seJan1, JGexo-,se.xo- aproximadamente igual a 10 e 

hendo-, ,exo- aproximadamente igual a 6,5 (vide tabela 31 ) . As atribuições para estes dois compostos 

(Tabela 32) foram confirmadas por irradiação seletiva, conforme mostra a tabela 32 

(Anexos 31 e 33). 
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Figura 58 - Espectro de R,_\.1N de IH (prótons alifáticos) do aduto hidrogenado, 

2-(3,5-Dioxo-4, 7,9, 1 0-tetrafenil-4,8-diaza-triciclo[5 .2.2 .02
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Figura 59 - Espectro de RMN de IH (prótons alifáticos) do aduto hidrogenado, 

2-(3,5-Dioxo-4,7,9,10-tetrafenil-4,8-diaza-triciclo[5 .2 .2 .02,6] undec-8-il-propionato de metila 

(Um diastereoisômero) 
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Tabela 31 

ou 

õ (ppm); J (Hz); CDCi3 H 

5,07 (d, J = 3,1) 3 

4 

3,28-3,36 (m) 5 

2,49 (dd, J = 14, J' = 6,2) 6-endo 

2,97 (ddd, J = 14, J' = 11 , J" = 3,0) 6-exo 

4 29 (dd J. = 9 7 J,, = 3 O) , ' ,., ' 

3,91 (dd, J' = 9,7, J" = 2,8) 

,,, ""2 ( 1 J ,,,. 5' ,) ,,) 91, = ' ' .J 

0,88 (d, J = 7,5) 

3,65 (s) 

7 

8 

9 

10 

11 
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õ (ppm); J (Hz); CDCi3 + C6D6 

4,48 (d, J = 2,7) 

3,24-3,40 (m) 

3,24-3,40 (m) 

2,40 (dd, J = 14, J, = 6,6) 

2,79 (ddd, J = 14, J' = 12, J" = 3,0) 1 

3,70 (dd, J' = 10, J" = 2,7) 

3,15 (dd, J' = 10, J" = 2,1) 

3,36 (q, J = 6,9) 

0,92 (d, J = 6,9) 

2,89 (s) 
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Tabela 32 

}:(Cells HsC6 V:. 
')

1 
9 11 11 9 ,, 

H3cooc~N H, - H l~C02CH3 ) ~~ 2 

8 4~ 

-- 1 4 

429 C6Hs HsC6--V 8 428 

O~ 1/; H6-exo 6-exoH~\."--J.J f O 

HsC6N - ~ C<Jí5 H n d h ~5c6 ~-NC6Hs 
\ 6-c,n o 6-enao ,, 
o o 

Sinal irradiado Sinal afetado Multiplicidade Sinal :irradiado Sinal afetado Multiplicidade 

5,07 (3) 3,42-3,50 (4) tripleto aparente 4,48 (3) 3,24-3 ,40 (4) dubleto largo 

4,29 (7) 3,91 (8) dubleto 3,70 (7) 3,15 (8) singleto 

2,97 (6-exo) duplo dubleto 2,79 (6-exo) duplo dubleto 

3,91 (8) 4,29 (7) singleto largo 

3,42-3,50 (4) tripleto aparente 

3,42-3,50 (4) 5,07 (3) singleto 

3,91 (8) dubleto 

3,28-3 ,36 (5) afina 

3,28-3,36 (5 e 9) 2,97 (6-exo) dubleto largo 

2,49 (6-endo) s:ingieto largo 

0,88 (10) s:ingleto largo 

2,97 (6-exo) 2,49 (6-endo) tripleto aparente 2,79 (6-exo) 3,24-3,40 (5) singleto largo 

3,28-3,36 (5) quarteto aparente 2,40 (6-endo) dubleto largo 

4,29 (7) dubleto 3,70 (7) dubleto 

2,49 (6-endo) 2,97 (6-exo) dubleto largo 2,40 (6-endo) 2,79 (6-exo) duplo dubleto largo 

3,28-3,36 (9) quarteto aparente 3,24-3,40 (5) singleto largo 

0,88 (10) 3,28-3,36 (9) singleto largo 

BIBLIOTECA 
1a.1c·rn·1 1Tn nr.: 01 IÍMICA 



201 

Quanto à estereoquínüca dos adutos 428 e 429, há concordância com o observado por 

Schenker e Druey238 que obtiveram, por hidrogenação do aduto 426b, uma isoquinuclidina saturada 

em que os substituintes nos carbonos 6- e 7- estão em posição endo- {Esquema 163). Tanto naquele 

como no presente caso foi observada completa estereosseletividade. 

NC 

CN 
426b 

Esquema 163 

Pd/C 10% 
24h 

3 

"~ II ·1, 
~11"-r~ 

CN CN 
427b 

Através da obtenção dos adutos hidrogenados 428 e 429 foi possível confirmar a atribuição 

de configuração de C-3 para os adutos não hidrogenados 386a e 386b. Assim, a Tabela 33, que 

apresenta os valores de H-3 no espectro de RMN de 1H dos quatro adutos, evidência que não houve 

alteraçao de deslocamento químico do referido próton após reação de hidrogenação. Isso significa 

que o H-3 não poderia estar posicionado sobre a dupla ligação nos adutos 386a e 386b, já que, neste 

caso, deveria ocorrer desblindagem do sinal como decorrência do processo de hidrogenação257
. 

Tabela 33 

MeO H-3 õ (ppm) CDCh 

2,9 386 4,51 

2,9 429 4,60 

3,7 386 5,07 

3,7 428 5,03 
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A última etapa do nosso projeto consistia na alquilação do nitrogênio isoquinuclidínico, o que 

resultaria em wn sal de amônio de estrntura rígida. Há poucos relatos de literatura para esta 

transformação, dentre os quais, o trabalho de Wiley e col.261 que, em 1972, sintetizaram uma série de 

sais bisquaternários de amônio, devido ao interesse por sua atividade biológica. Um dos compostos 

por eles estudado (430) foi obtido através da reação de Diels-Alder entre mna 

1,2-di-hidropiridina e acrilato de metila, seguida de modificações do grnpo metil-éster e da 

hidrogenação da dupla ligação entre C-5 e C-6. Para chegar ao composto desejado (431), foi 

efetuada a alquilação de 430 com iodeto de metila em acetona (Esquema 164). 

Esquema 164 

o 
N 

acrilato de metila 

• 

1 
... 

Mel 
> 

acetona 

"/y 

~/ + 
~ (f), 

431 CH2N(CH3)3 

Um exemplo em que a alquilação ocorreu em um átomo de nitrogênio de configuração 

definida se deve a Goutarei e col.303 que, visando comprovar a estrutura do alcalóide ibogaina, 

trataram a iboxigaína 432 com cloreto de tosiia em piridina, quando o sal quaternário de amônio 433 

foi produzido (Esquema 165). 
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433 

Com base nestes precedentes e no fato de o aduto não hidrogenado ter sido alquilado (vide 

página 174), tentamos condições clássicas de alquilação (vide tabela 34). Entretanto, para os 

compostos 428 e 429, qua.'1.do as reações eram efetuadas à temperatura ambiente, os adutos de 

partida foram integralmente recuperados, enquanto que, sob aquecimento, formava-se uma complexa 

mistura de produtos . Neste último caso, o espectro de Rl\1N de 1H do produto sempre apresentava 

prótons olefinicos. Este fato sugeria a ocorrência de uma eliminação do tipo Hofmann304
. Uma 

provável expljcação para este fato seria a coexjstência de substrato quatemizado e da base livre, esta 

última promovendo a elimi.'lação. 

Tabela 34 

Entrada Alquilante Solvente Condições Produto 

a Mel - t. a ., 24 horas. reagente de partida 

b Mel DCM t. a ., 24 horas reagente de partida 

c Tosilato de metila - t . a., 48 horas reagente de partida 

d Cc}lsCH2Br tolueno refluxo, 26 horas decomposição 

e Me2SÜ4 MeCN refluxo, 18 horas decomposição 
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Embora o objetivo inicial de nosso trabalho, qual seja a obtenção de um sal quaternário de 

isoquinuclidi.na 11ão fosse alcançado, nossas investigações perrn.ite1n enunciar urna série de 

conclusões sobre a reatividade dos con1postos heterocíclicos por nós estudados: 

❖Sais de piridit,io ? ,4,h-trirr,.,tilsuhc:tit,11.-lnc:, à diferença de seus análogos 

2,4,6-trifenil substituídos, quando submetidos à reação com NaBRi são facilmente reduzidos à 

l,2,5,6-tetra-hidropiridi.11as. Uma exceção a esta tendência foi observada para o sal derivado do 

éster rnetílico da alanina substituído, que não pôde ser reduzido em nenhuma das condições 

expP.riment::iis 11tili7,anas 

❖Em desacordo com o preco11izado na literatura, a 1 ~ reuuçao de sais de piridínio 

2,4,6-trifenilsubstituídos ao estágio de tetra-hidropiridina não é fünção exclusiva da solubilidade 

das 1,2-di-hidropiridüias precursoras. Outros fatores, tais como o padrão de substituição no 

nitrogênio piridínico, parecem ter influência sobre a facilidade de redução. 

❖ Di-hidropiridinas 2,4,6-trifenil substituídas mostraram-se substratos adequados para a 

construção de adutos de Diels-,AJder, sendo estas reações exeqüíveis em condições muito mais 

brandas do que as usualmente empregadas para di-hidropiridinas com outros padrões de 

substituição anelar. Estas reações de ciclo-adição conduziram a adutos de estereoquírnica endo-, 

com os substituintes ligados ao C-3 e ao átomo de Nem posição anti-. O substituinte ligado ao 

C-3 se orienta em syn à dupla ligação. 

❖Os adutos de Diels-,AJder por nós sü1tetizados sofreram reação de retro aza Diels-Alder 

quando submetidos à quatemização ou à protonação do nitrogênio isoquínuclidLTlico. Tal reação é 

inédita em condições de alquilação. A força propulsara para a ocorrência deste tipo de reação 

parece ser a estabilidade do dieno forn1ado e não a tensão estérica estrutural resultante da 

formação do sal de amônio. 

❖ A hidrogenação catalítica dos isoquinuclidenos mostrou-se estereosseletiva ocorrendo em syn-

ao átomo de nitrogênio. 

❖ A alquilação das isoquinuclidinas saturadas levou à decomposição total, possivelmente em 

decorrência de uma provável eliminação de Hofmann. 
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III- PARTE EXPERIMENTAL 

!!1.1- Instrumentos, solventes e reagentes. 

III. 1. 1- InstnLmentos. 

Os espectros de ressonância magnéica nuclear de próton e de carbcno-13 foram registrados 

em instrumentos Brijck:er, modelo i1~C-200 (200 I\.1P...z) e .,A.C-300 (300 l\.lliz). 

As análises elementares foram realizadas em um aparelho Perlón-Elmer, modelo 2400 CHN. 

Os espectros de massa foram obtidos em espectrômetros Fuuügan, modelo MAT ITD-800 e 

INCOS-50 acoplados a um cromatógrafo gasoso Varian 3300/3400, e He-..v!ett-Packard, modelo 

58901, acoplado a um cromatógrafo gasoso HP 5890. 

As medidas de rotação óptica foram executadas em polarimetro digital JASCO, modelo DIP-

370. 

As detenninações de ponto de fusão foram efetuadas mun microscópio dotado de bloco de 

Kofler Optics AHT ou num aparelho Electrothermal, modelo 9100. 

As massas foram determinadas pelo emprego de balanças Marte AS 5500, Micronal B 2000, 

Owalabor (semi-analítica) e Merttler-Toledo (analítica). 



III.1.2- Purificação de Solventes e Reagentes. 
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Acetofencma: purificada por destilação fracionada sob pressão reduzida e armazenada sobre 

peneiras moleculares (P. E.= 54ºC/2,5mmHg) . 

.i.A .. ~rilonitrila: destilada e imediatamente utilizada. (P. E. == 77,3ºC). 

Anl·r1r1º<lo are't;ro· n11rifir-<irln nor rlostilaça~o su·mples (º p = 13ººr) 
ll - - ...... ~•'-' • _t'\..-L.l..l..L.IVU-._,......,. _tJ .a. ._,....., 1.....1...1. .&. • .1,..../. ./ '--'/• 

Benza!deído: purificado por destilação fracionada sob pressão reduzida (P. E . 68-

?OºC/l 8111.mHg) 

Benzilan1ina: secada sobre hidróxido de sódio, filtrada, destilada sob pressão reduzida e 

armazenada sobre peneiras moleculares (P. E.= 90ºC/12mm. .. J.fg). 

Dig!ima: secada sobre hidróxido de sódio, filtrada , destilada sob pressão reduzida e 

annazenada sobre peneiras moleculares (P. E.= 62ºC/l 7mmHg). 

Dimeti!formamida: secada sobre hidróxido de sódio, filtrada, destilada sob pressão reduzida 

e armazenada sobre peneiras moleculares (P. E. = 76ºC/39mmHg). 

Iodeto de meti!a: destilado e am1azenado sobre peneiras moleculares (P. E.= 42,8ºC). 

!soprnpanol: destilado e armazenado sobre peneiras moleculares (P. E. =82,5 ºC). 

Piruvato de eti!a: destilado sob pressão reduzida (P. E.= 44-45ºC). 

Sulfato de meti!a: secado sobre carbonato de potássio, filtrado, destilado sob pressão 

reduzida e annazenado sobre peneiras moleculares (P. E. = 76ºC/15nunHg). 

t-butanol: destilado e armazenado sobre peneiras moleculares (P. E.= 82,4ºC) . 

Trietilamina: tratada com KOH, filtrada, destilada e annazenada sobre peneiras moleculares 

(P. E. = 89,4ºC). 

Ácido tetrafluorbórico 40%, BF3 eterato, metilamina aquosa 40%, boridreto de sódio, 

anidrido ma!eico, hidróxido de sódio, carbonato de potássio, carbonato de sódio e benzoquinona 

são comerciais e foram utilizados sem tratamento prévio. 
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Etano!, metano!, éter etílico, acetonitrila e THF foram usados sem tratamento prévio. 

Etanol absoluto, metanol absoluto, éter etílico absoluto e THF anidro foram tratados por 

fiL.11cionários do laboratório. 

ll L-a!anina foi doada pela Ajinomoto. 

Os aminoálcoois (S)-(+)-1-amino-2-propanol, (R)-(-)-1-amino-2-propanol, (lS, 21?)-(+)

norefedrina e (lR, 2S)-(-)-norefedrina foram produzidos pela Aldrich. Todas essas aminas foram 

utilizadas sem tratamento prévio. 

III.1.3- Preparação e Purificação de Reagentes. 

Boridreto de zmco foi preparado a partir da reação entre cloreto de zmco 

(18,00 g, 125 rnmol) e boridreto de sódio (11,00 g, 291 mmol) em THF seco (250 mL) dura11te 

setenta e duas horas280
. 

Chalcona foi preparada através da reação de condensação entre benzaldeído e acetofenona, 

na presença de NaOH. O produto foi purificado pela recristalização de etaiiol a 50ºC 

(P.F. obtido= 55-56ºC; lit. = 56-57ºC)3°7
. 

N-fenilmaleimida foi preparada a partir de anidrido maleico (2 mol) e anilina (2 mo!) em 

refluxo de éter etílico, seguido do tratarriento com a..qidrido acético e acetato de sódio 

(P. F. = 89-90ºC)308
. 

Maleato de dimetila foi preparado a a partir da hidrólise do anidrido maleico, seguida de 

ifi ~ 309 ester caçao . 

N-metilmorfolina-N-óxido foi preparada a partir da oxidação da n-metil morfolina com 

H202 50%310
. 

Os ésteres metílicos da L-alanina e da L-treonina foram obtidos através da esterificação 

d . . ' "d 1 .:1 snr1 15 os respectivos ammoac1 os com metano , em presença ue v-v,z . 

BIBLIOTECA 
INSTITUTO DE QUlMJCA , ,_ 
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II!.2- Preparação de Sais de Pirílio 

III.2.1- Preparação do tetrafluoroborato de 2,4,6-trifenilpirílio274 (96) . 

A um balão tritubulado de 125 mL equipado com condensador de refluxo, tubo secante 

contendo cloreto de cálcio, funil de adição e agitador mecânico foram adicionados 15,00 g 

(125 mmol) de acetofenona e 6,05 g (57 mmol) de benzaldeído. À mistura contida no balão foram 

adicionados, em porções de 1 mL, 20,0 mL de BF3.Etz0 (176 mmol) durante quinze minutos, quando 

removeu-se o funil de adição e levou-se a mistura reacional a refluxo por duas horas e meia. 

Posteriormente, deixou-se a mesma esfriar à temperatura ambiente. O óleo avermelhado formado foi 

vertido lentamente e sob agitação constante em 100 mL de éter gelado. O sólido obtido foi filtrado, 

seco (8,90 g, ri = 40%, obtido; 54%, lit.) e recristalizado de acetona/éter etílico (5,30 g, ri = 24%). 

Agulhas amarelo-brilhantes, P .F . (ºC) = 247-249 (obtido), 254 (lit.) . 

RMN 1H: 8 (300 MHz, CDCb, TF A, TMS)- 8,52 (s, 2H, a); 8,27-8,30 (m, 4H, b); 

8,11-8,14 (m, 2H, c); 7,71-7,89 (m, 9H, d). 

d 

96 

d 

d 
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TJT ,., 2 Dreparaça~o Ao tetr~+l .. or~b~r~+~ rln ,., ~~rhato' ~; _,1 6 d;+n~;1~;rn;~275 1'1.h'>\ 
.l_ .1_.L. - .I. u l,.10..U. U .lV V Cll-V uv L - va..1vv AJ. = --y, - .l.l\,,,1..1.ll._}J.l J..11.V \VV.I.IJ . 

. AL um balão tritubulado de 125 n1L equipado com condensador de refluxo, tubo 

secante contendo cloreto de cálcio, fhnil de adição e barra de agitação magnética forarn adicionados 

10,40 g (50 rrnnol) de chalccna, 5,80 g (50 mi-mel) de piru~vato de etila e 20,0 1nL de BF3.Et20 

(176 mmol). Levou-se a mistura reacional a lO0ºC por quinze minutos. Deixou-se a mesma 

esfriar à temperatura atnbiente, quando adicionou-se éter etílico para precipitar o 

produto desejado. O sólido obtido foi filtrado, seco (7,88 g, 11= 40%) e recristalizado de 

etanol absoluto (5,91 g, 30% obtido; 3~0/,. _, / v, 11· t" r<>tn ra) ..1. iL,V..1.IAl.,l..,t. , Agulhas an1arelas, 

P F rºr)- 15" 157 r bL'd \ i,;5 1"7 r1·L) ~ . . ' ~ - - - 'o Ll o.,, ~ - - - ' lL. . 

Rl\fl'-~1H: o (300 MHz, CDCh, TMS)- 8,41 (d, 2H, e); 7,90-7,41 (m, 10H, ar); 

4 r:.5 (q 'JH a J = 7 1--lz)· l 5,; ft ~l--l h T = 7 l--l'7\ ,.._, , L.., , , ÃÃ , , _, ,._, o./_.._..._, ...,, o/1 I _.._.JLLJ..,. 

362 
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III.2 .3- Preparação do tetrafluoroborato de 2,4,6-trimetilpirílio273 (103). 

A um balão tritubulado de 250 mL equipado com condensador de refluxo, funil de adição, 

termômetro e barra de agitação 1:nagnética foram adicionados 50,0 mL (530 mmol) de anidrido 

acético e 4,0 mL (41 mmol) de t-butanol. À mistura contida no balão foram adicionados 7,0 rnL de 

ácido fluorobórico 40% (39 mmol), inicialmente com muito cuidado e então em porções de 0,2 mL, a 

uma velocidade tal que a temperatura final alca...>içasse l 00ºC. Deixou-se a mistura reacional resfriar 

espontaneamente até 80ºC e então resfriou-se a 5ºC em banho de gelo. A separação do sal desejado 

começou e foi completada pela adição de l 00 mL de éter etílico. Após a filtração do sólido formado, 

este foi lavado com 30 mL de éter etílico e recristalizado de metanol/etanol l : 1, contendo algumas 

gotas de ácido fluorobórico (5,22 g, ri= 63%, obtido; 41-43%, lit.) Prismas incolores, 

P.F. (°C)=; 225-228 (obtido), 224-226 (lit.). 

RMN1H: 8 (300 MHz, D20)- 7,55 (s, 2H, c); 2,62 (s, 6H, a); 2,46 (s, 3H, b). 

103 



ITI.3- Preparação de Sais de Piridínio. 

Ill .3.1- ll partir do tetrafluoroborato de 2,4,6-trifenilpirJio. 

TIT 3 1 1 D ~ d f1 b d N ·1 ') 4 6 · e. ·1 · "d' · 61 adaptado /'"")" 
J. 1 . . . i- 1. reparaçao o tetramoro orato e -met1i-~,'-T, -tni.ellllp1n mio , ,~ .. J-
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A um balão monotubulado de 100 rnL equipado com fünil de adição e barra para agitação 

magnética foram adicionados 2,00 g (5, 1 mmol) de tetrafluoroborato de 2,4,6-trifenilpirilio e 

50,0 mL de etanol. À mistura contida no balão foram lentamente adicionados, sob agitação, 1, 70 mL 

(19,8 mmol) de solução aquosa de metil amina (40%). Após duas horas de agitação 

iniciou-se a precipitação de um sólido branco que foi posteriormente fütrado, lavado com etanol 

(11 = 81 %) e recristalizado de etanol absoluto (11 = 73%, obtido; 87%, lit.). Agulhas brancas, 

P.F. (ºC) = 216-219 (obtido), 215-21661
; 222-2233º1

. 

RMN1H: õ (300 MP_.z, CDCh, TMS)- 7,72-7,86 (m, 8H, b, c); 7,51 -7,59 (m, 9H, e); 

3,87 (s, 3H, a) . 

22 
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III.3.1.2- Preparação do tetrafluoroborato de N-benzil-2,4,6-trifenilpiridinio274 (359). 

A um balão tritubulado de 250 mL equipado com "goose-neck", tubo secante contendo 

cloreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 50 mL de diclorometano seco 

contendo 10-15 gotas de ácido acético e 2,70 g (25,5 mn10l) de benziiamina. À mistura contida no 

balão foram adicionados, dura.'1te quinze minutos e sob agitação, 5,00 g (12,6 m ... 11101) de 

tetrafluoroborato de 2,4,6-trifenilpirílio .. Antes de adicionar-se a próxima porção do sal de pirilio 

esperou-se que a anterior dissolvesse. Ma...11teve-se a agitação por uma hora qua...11do a mistura 

reacional foi gotejada sobre 300 mL de éter etílico gelado, o que causou a precipitação do sal de 

piridínio desejado. A suspensão etérea foi agitada por quinze minutos, filtrada e lavada com 25 mL 

d , •1· fri ( 10"º/ ) n ' lºd f, . di 1 ºd -,.,:;: L d e éter et1 1co o 11 = v 1 0 . v so 1 o 01 sso vi o em L.J m ·e acetona e novamente 

precipitado com 300 mL de éter etílico (11 = 91%, obtido; 84%, lit.) . Prismas brwcos, 

P.F. (ºC) = 179-181 (obtido), 179-181 (lit.). 

Dl\ n.r1H· <;: '300 l\ HH.z cnr1 'T'l\ ,JS) 7 "2 1s 2TT r.r\· '7 91 ,.., 7º ,,., .1._\..lVll""; . . U \ lVl · 1

, '--'3, l l Vl - ,., , ·, n, c.hJ, ,, ... -;, O \i.u, 2H, ar); 

7,63-7,43 (m, 13H, ar); 7,18-7,06 (m, 3H, ar); 6,46 (d, 2H, b); 5,77 (s, 2H, a) . 

359 
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ill.3.1.3- Preparação do tetrafluoroborato de (-)-N-(a-metoxicai:bonileti.l)

-2,4,6-ti-ifenilpiridínio15. 

A um balão tritubulado de 250 mL equipado com funil de adição, "goose-neck", tubo 

secante contendo cloreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 4,20 g 

(30 mmol) do cloridrato do éster metílico da L-alanina e 100 mL de dic1orometano. À mistura 

contida no balão foram adicionados 6, 10 g (60 mmol) de trietilamina e posteriormente 12,00 g 

(30 mmol) de tetrafluoroborato de 2,4,6-trifenilpirílio. Antes de adicionar-se a próxima 

porção do sal de pirilio esperou-se que a anterior se dissolvesse. Manteve-se a agitação por 

duas horas, quando adicionou-se 3,60 g (60 mmol) de ácido acético. Após outras duas horas 

de agitação removeu-se o solvente a pressão reduzida e tratou-se o óleo obtido com éter eti1ico 

e água. O sólido formado (TJ = 73%) foi recristalizado de etanol (TJ = 50%). Prismas incolores, 

P.F. (ºC) = 219-220 (obtido), 219-220 (lit.). 

~l\trN1H: o (300 MHz, CDCh, TMS)- 7,93 (s, 2H, d); 7,84-7,52 (m, 15H, e); 

5,56 (q, IH, b, J = 7,2 Hz); 3,68 (s, 3H, e); 1,50 (d, 3H, a, J = 7,2 Hz). 

e 
11 



214 

111.3.1.4- Preparação do tetrafluoroborato de (R)-(-)- e de (S)-(+)-N-(2-hidroxipropil)

-2,4,6-trifenilpiridínio81, adaptado (360). 

A um balão tritubulado de 125 mL equipado com funil de adição, tubo secante contendo 

cloreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 3,96 g (10 IT'.mol) de 

tetrafluoroborato de 2,4,6-trifenilpirilio e 75 mL de diclorometano. À solução contida no balão foram 

lentamente adicionados 1,39 mL (10 mmol) de trietilamina e 0,61 mL (10 mmol) de 

(R)-(-)- ou de (S)-(+)-1-amino-2-propanol previamente misturados. A mistura reacional foi mantida 

sob agitação por uma hora, quando foram adicionadas l O gotas de ácido acético. Após uma 

noite de agitação evaporou-se o solvente a pressão reduzida, o que causou a formação de um 

sólido amarelado (11 = 91 %), que foi posteriormente dissolvido em acetona e precipitado com 

éter etílico, seguido de recristalização de etanol (fl = 45%). Prismas amarelados, 

P.F. (ºC) = 204-206 (R); 205-206 (S) (obtidos), 202-204 (lit.). 

RMN1H: ô (300 MHz, (D3C)2CO TMS) (Anexo 34) - 7,82 (s, 2H, d); 7,78-7,75 (m, 5H, e); 

7,58-7,46 (m, lOH, e); 4,90 (dd, IH, e, J = 3,0 Hz; J = 13,8 Hz); 

4,40 (dd, lH, c, J = 9,6 PJ.Z; J = 13,8 P...z); 3,76-3 .70 (m, IH, b); 

0,67 (d, 3H, a, J = 6,3 Hz). 

e 

;cd 
e ~~T~ e 
HsC6 N + C6Hs 

•~e BF4-

0H 

360 
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III.3 .1.5- Preparação do tetrafluoroborato de (R)-(-)-N-(2-t-butildimetilsililoxipropil)-2,4,6-

-trifenilpiridínio276" adaptado (364) . 

A um balão de uma boca foram adicionados O, 9011 g (2, O mmol) de tetrafluoroborato de 

(R)-(-)- ou de (S)-(+)-N-(2-hidroxipropi!)-2,4,6-trifenilpiridínio, 5,2 mL de DMF, 0,3885 g 

(2,6 rmnol) de TBDMSCl e 0,3976 g (5,8 mel) de imidazol. A solução resultante foi mantida sob 

agitação por 50 horas, quando foi vertida sobre solução saturada de 1\TJ-l-'4Cl e extraída com éter 

etílico, que foi lavado com solução saturada de NH.iCI e secada sobre sulfato de magnésio. O 

solvente foi rotoevaporado e o óleo amarelo resultante foi seco em bomba de vácuo. (17 = 88%). 

RMN1H: (o, 300 1-ffiz, CDCh, TMS) (An.exo 35) - 7,85 (s, 2H, ar); 7,79 (si, 4H, ar); 

7,73-7,70 (m, 3H, ar);7,58-7,50 (m, 8H, ar) 4,84 (dd, lH, c; J = 4,2 Hz, J = 14,7 Hz); 

4,53 (dd, IH, e; J = 9,9 F...z, J = 14,7 Hz); 3,62-3,48 (m, lH, b); 0,72 (d, 3H, a; J = 6,3 Hz) 

0,67 (s, 9H, e); -0, 13 (s, 3H, d); -0,30 (s, 3H, d'). 

RMN13C: 155,93; 134,03; 133,23; 132,19; 131,22; 129,8 1; 129,62; 129,39; 127,98; 

126,50; 104,2 1; 66,21; 60,65; 25,59; 21,51; 17,88; 17,72; 1,44; -0,05; -4,591 ; -4,82 . 

364 
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III.3.2- A paitir do tetrafluoroborato de 2,4,6-trimetilpirilio. 

III.3 .2. 1- Preparação do tetrafluoroborato de 1,2, 4, 6-tetrametilpiridínío 63
• adaptado (357) 

A um balão monotubulado de 50 mL equipado com condensador de refluxo e barra de 

agitação magnética foram adicionados 15,0 mL de á!,'1.la, 2,10 g (10 mmol) de tetrafluoroborato de 

2,4,6-trímetilpirilio e 1,55 mL (20 mmol) de solução aquosa de metil amina a 40%. A mistura 

reacional foi levada a refluxo por cinco minutos e posteriormente esfriada a temperatura ambiente e 

levada a geladeira por algumas horas, onde formaram-se cristais do produto desejado. Após a 

filtração dos cristais (11 = 87%) estes foram recristalizados de etanol (11 = 69%). Agulhas brancas, 

P.F. ("C) = 175-176. 

Análise elementar- C2JbN 

Calculado: C = 48,43%; H = ó,28%; N == 6,28%. 

Obtido: C == 48,59%; H == 6,17,%; N == 6,41 %. 

RMN1H: o (300 MHz, (D3C)2CO)- 7,74 (s, 2H, e}; 4,18 (s, 3H, a); 2,86 (s, 6H, b); 

2,55 (s, 3H, d). 

RMN 13C: (75 :MHz, CDC13, TMS)- 158,47; 156,12; 128,65; 40,31; 21,54; 21,25. 

d 

)) i 
b N~ 

1 BF4-
a . 

357 
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111.3 .2.2- Preparação do tetrafluoroborato de N-benzil-2,4,6-trimetilpiridínío63
· adapt ... do (358). 

A um balão tritubulado de 50 mL equipado com funil de adição, tubo secante contendo 

cloreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 2, 1 O g (1 O mmol) de 

tetrafluoroborato de 2,4,6-trimetilpírílio e 25 mL de etanol. À solução contida no balão foram 

lentamente adicionados 2, 14 g (20 mmoi) de benzilamina. A mistura reacional foi agitada à 

temperatura ambiente por seis horas, quando foi ve1tida sobre 250 mL de éter etílico. O sólido 

formado foi filtrado (tt = 80%) e recristalizado de etano! (11 = 47%). Agulhas incolores, 

P.F. ('C) = 124-125. 

Análise elementar- CisH18NBF4 

Calculado: 

Obtido: 

C = 60,20%; H = ó,02%; 

C = 60,21%; H = 6,03%; 

N=4,68%. 

N = 4,83%. 

RMN 1H: ô (300 !vlHz, CDCh, TtviS)- 7,62 (s, 2H, c); 7,37-7,35 (m, 3H, f, g); 

6,89-6,860 (m, 2H, e); 5,76 (s, 2H, a); 2,71 (s, 6H, b); 2,58 (s, 3H, d). 

RMN 13C: (75 MHz, CDC13, TMS)- 159,0, 154,9, 131,5, 129,6, 128,8, 128,6, 125,0, 55,0, 

21,4, 20,8. 

f 
358 
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lll .3 .2.3- Preparação do tetrafluoroborato de (+)-N-(a.-carbóxi)-2,4,6-t.rimetilpiridínio15
• 
74 (10). 

A um balão tritubulado de 25 mL equipado com "goose-neck" e barra de agitação magnética 

foram adicionados 1,78 g (20 mmol) de L-aianina e 0,80 g de hidróxido de sódio dissolvidos em 

10 mL de água. À mistura contida no balão foi resfriada em banho de gelo e a ela foram lentamente 

adicionados 4,20 g (20 mmol) do tetrafluoroborato de 2,4,6-trimetilpirilio. Após o término da adição 

do sal de pirílio acidulou-se a mistura reacional com HBF4. A água foi rotoevaporada e o sólido 

resultante foi extraído com 35 mL de etanol quente. Após o resfriamento da solução etanólica 

adicionou-se éter etílico até que cessasse a precipitação de um sólido branco, que foi posterionnente 

filtrado e recristalizado de etanol/éter etílico (11 

P.F. (°C) = 155-157 (dec.) (obtido); 155-157 (dec.) (lit.). 

l 4° / 2 5 T - O) ( b "d ) ., ,o . 2 - UI 0' 15 ao=+ , lC = , , rh o ti o; + i,•~ (e= ,.J, 112 •J . 

36%). Agulhas incolores, 

RMN1H: (8, 200IV1Hz, D20)- 7,74 (s, 2H, f); 5,62 (q, IH, b; J = 7,0 Hz); 

2,64 e 2,57 (2s, coalescidos, 6H, e, e); 2,36 (s, 3H, d); 2,78 (d, 3H, a; J = 7,0 Hz) . 

RMNnC: (7511:Hz, CDCh, TMS)- 173,2, 158,9, 155,5, 129,8, 128,6, 62,8, 21,7, 21,0, 

20,8, 15,85. 

d 

/, 

e "N+ e 10 

a ,,, ...... ~coo-
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III. 3 .2. 4-Preparação 

-trirnetílpiridinio 15 (11). 

do tetrafluoroborato de (+)-:N-(a,-metoxicarboniletil)-2, 4, 6-

A um baião monotubulado de 50 mL equipado com condensador de refluxo, tubo secante 

contendo cloreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 0,95 g {2 mmoi) do sal 

duplo da alanina, 0,28 g (2 rru.nol) de carbonato de potássio, 0,40 mL (4,4 mm.ol) de sulfato de metila 

e 20 mL de metanol. A mistura reacionai foi levada a refluxo por quatro horas e, após ser resfriada à 

ten1peratura ambiente, adicionou-se éter etfüco, o que causou a precipitação de um só1ido branco que 

foi recristalizado de etanol/éter etílico (11 = 100%). Sólido higroscópico. 

a 0 = +2,5º (e= 1,5, H2O) (obtido); +2,5° (e= 1,5, H2O) (lit.). 

Rl\1N 1H: (O, 300MHz, D20)- 7,44 (s, 2H, e); 5,67 (q, lH, b, J = 7 Hz}; 3,70 (s, 3H, e); 

2,63 e 2,59 (2s, coalescidos, 6H, d, g); 2,36 (s, 3H, f); 1,80 (d, 3H, a, J = 7 B..z). 

,..,i\í"- ' 13 .,... ,,.., ~ l\·1 LI - D o~-.~, ,...,~ - 1 58 9 15" 5 12~ 5< '28, 6" o ~1 ~ -1" Kl ' 1'1 L: (._;.) 1 11 . .rI..G, 2 , 11Vt~J- ll:5,L, 1 , , ..J, , ~,~, l ,O, .L,ô, L ,f, L ,0, 

20,8, 15,85. 

j BF4 
i 

1 

g /""'-,-N + d 

a ,,,,,,.,.~COOCt!, , 
.) v 

11 
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III.3.2 .5- Preparação do tetrafluoroborato de (IR, 2S)-(-)-N-(2-hidróxi-2-fenil-l-metiletil)-

2,4,6-trimetilpiridínio15 (18). 

A um balão t ritubulado de 25 mL equipado com c0ndens<1dor de refluxo, "goose-neck" tubo 

secante contendo cloreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 0,42 g (2 mmol) 

de tetrafluorobornto de 2,4,6-trimetilpirílio e 5 rnL de isopropauol. A solução contida no balão foram 

lentamente adicionados 0,60 g (4 nuno]) de (lR., 23)-(-)-nor-efodrína. A mistura reacional foí levada 

a refluxo por trinta minutos, e após o seu resfriamento, foi vertida em 50 mL de éter etílico, o que 

causou a precipitação de um sólido branco que foi fi ltrado e recristalizado de etanol/éter etílico 

(q = 58'/~). Agulhas incolores, P.F. (°C) = 174-178 {obtido); 174-178 (fü.) . 

c.tn== -76, 9(', (e := 5, J\'leOH) (obtido); -76,9º (e == 5, iv1e0H) (bt.). 

RivfN1H : (o, 500 MHz, (C3D12CO)- 7,76 (s, IH, e); 7,57 (s, H·-1, e '); 7,45-7,35 (m, 2H, ho-); 

,..., "0 '7 ')C ( ~ui , h· \.,;: ,;;.1 , , 'H'' · • -· r TT \ . r c 0
• / ; ! ;3 'H C j -- CiOHz;J ~ sofü\/ ,Jv-, ,,t.,, .• } m, -11.1., n,n-, cjl-;, _},_.'"t \O, 1 . 1, 1, j - .J nz;, _),~_;;V ,~u, 11 , , - _,, - , .,, 

~ 11 " - " 7 7 (1'' 7H d\· ~ ,., ,., r r -) 1 '--J~, -':,· ) • • , ..-. ,. l :; ), ,~,LL \ 0:, 1H g'1· .., o--o ír ,,H cJ,. 1 .:::n (~ 7.;Hf)· 1 99 (d,3H,aJ=70H.,.\ ~ -, ~, .L..? ·" \_;::,,, .J • , Ü/J L.,,d•.J , '-'J A :, ? ? , iL.J. 

RJ\iH'·~ 13C: (75 Ml-iz, (C3DhCO}, TlViS)- 158,8, 156,6, 156,2, 141,6, 131,8, 129,6, 129,3, 

129,1, 126,7, 74,3, 68,3, 23,6, 23,1, 20,9, 16,4. 

d 

18 
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III.3.3- A pa1tir do tetrafluoroborato de 2-carbetóxi-4,6-difenilpirilio. 

III.3 .3.1- Preparação do tetrat1uoroborato de N--bo7Zil-2-car'oetóxi-4,6-difenilpiridínio275 (363). 

A um balão trítubulado de 125 mL equipado com fün:il de adição, tubo seca..-ite contendo 

cloreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 3,00 g (7,5 mmol) de 

tetrafiuroborato de 2-carbetóxi-4,6-difenilpirílio e 38,0 mL de diclorometano. A suspensão fonnada 

foram lentamente adicionados, sob agitação, 0,82 g (7,5 mmol) de benzílamina. A solução formada 

foi submetida a agitação por meia hora, quando foi vertida sobre éter etílico. O sólido branco 

formado foi filtrado e recristalizado de etanol (ri = 50%, obtido; 93%, fü.). Agulhas brancas, 

P.F. (°C) = 171-173 (obtido) 172-174 (lit.). 

ru··1N1
T-T- (s: 3r.o~-,ITJZ 0 DC1' 'T"ll/fs\ 8 56 1d }H d\· 8- ·12 (d ·ig a1·\- 7 9·1 1n1 ')U ~-)· V r.-.. . u, V 1v.u-·.l, V 3, -'.l\'.l ; - , \.,, ..... 1., ,, ,..:. ', ,l..a..1., i, ., \,_..1.•, ....... .ll, ú.l, 

·-1· 'i ,-/ tn1 ºH-' a'"-.· ·7 " ·-; r1" ·-:;H-' a··)· 6- " ~ ,-,~1 "H-- a1·-. · 6 r,' (s ·Jtt-' a)· 4· ·1 o,.- l q, ··H i"I J- - ,, ·1 u :-,. ,- ,-,o · , 1.J,, ,L \ !1,->...L 1., ' ,õ-\11-,.L-.1., J, ,v-•,,,á,,J,, ,...> \ .L......c.,t..:, - -1,-t-.,.1Z;, 

1,24 (t, 3H, e, J = 7,2 P.ü). 

.-. -.,. e BF -y6.Hs · · 4 

e d Ad b e 

H::C AN~COOCH CH ~ 6 1 + 2 3 
p ! 
~ / 
HsC6 ª 

363 
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III.3.3.2- Preparação do tetrafluoroborato de N-benzíl-2,4-difenilpiridínío275 (361). 

A um balão monotubulado de 100 mL equipado com condensador de refluxo, tubo secante 

contendo cioreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 1,64 g (3,4 rr.mol) de 

tetrafluoroborato de N-benzil-2-carbetóx.i-4,6-difenilpiridírlio, 1,07 rnL (13,2 m.rnol) de t-butilamii,a e 

51,0 mL de etanol absoluto. A rrüstura reacional foi levada a refluxo por 9 horas, após o que 

removeu-se o solvente por rotoevaporação e adicionou-se éter etílico, o que causou a precipitação de 

um sólido branco que foi filtrado e recristalizado de etanol absoluto ( 11 = 61 ~lo, obtido; 85 ~1ó, 11t. J. 

Prismas brancos P.F. (ºC) e;: 119-122 (obtido) 120-122 (lit.). 

RMI'~H {&, 300MHz, CDO:,,, TMS)- 8,99 (d, 1H, b, J = 6,9 Hz); 8,23 (d:I, IH, e, J = 6,6 Hz, J = 2,1 Hz); 

.,., n ·1 
f ,':';; l 

t.l 
1._u, lH, .J ·r u, J --:- 1,8 Hz); 7,80 t.l.l 

1._uu, 2H, ar, T ., 7,5 u 
11Z, J 1,2 Hz); 

7,63-7,53 (m, 8H, ar); 7,50-7,27 (m, 3H, ar); 6,98-6,95 (m, 2H, ar); 5,73 (s, 2H, a). 
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ID.4- Redução de Sais de Piridinio 

ffi.4.1 - Derivados do tetrafluoroborato de 2,4,6-trifenilpirilio (96). 

Método A 

A um balão de 1 O 111L bitubulado, equipado com "goose-neck", tubo secante contendo cloreto 

de cálcio e barra de agitação magnética, foram adicionados 5,0 rn.mol do sal de 2,4,6-trifenilpiridínio, 

acetonitri.la suficiente para solubilizá-lo e o I"lesmo volume de metanol. A wistura reacional foi 

resfriada em banho de gelo, quando adicionou-se, sob atmosfera de nitrogênio, 0,19 g (5,0 mmol) de 

NaBH. em pequenas porções. A agitação foi mantida por Lm1a hora, quando o solvente foi 

rotoevaporado. O resíduo foi então dissolvido em éter etílico e passado por coluna filtrante de sílica. 

A solução etérea foi evaporada ou imediatan1ente utilizada em reações de Diels-i-Jder. 

!vlétodc B 

A um balão de 25 mL monotubulado, equipado com barra de agitação magnética, foram 

adicionados 1,0 mmol do sai de 2,4,6-trifenilpiridinio, acetonitrila suficiente para solubilizá-lo e o 

mesmo volume de metanol. A mistura reacional foi resfriada ""m banho d.e gelo, quando adicionou-se, 

rapidamente, sob atmosfera de nitrogênio, 2,0 mL ' oe wna solução aquosa de KOH 

(·o l t;<>(í 1 (\O - , ' l'<T BU ·o "" 81'1 " 1 Q 1) \ -- ~ C. . - · ,1 ,l . . , .l\.~õv g; 1.,võ rnmolj e a.e 1~a .:. 4 ( ,u.J v g, v,..t 1ru110 . h ag1taçao 1.011nant1ua por u.01s rnmutos, 

quando velteu-se a n-..istura reacional em éter etílico. As fases foram separadas e a fase etérea foi 

lavada com água e -ecada com sulfato rl.0 magnésio. O solvente foi 0 ntão rotoevaporado e produto 

resultante foi imediatamente utilizado em reações de Diels-.AJder. A solução etérea também foi 

diretamente utilizada em reações de Diels-Alder_ 
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llI.4 .1.1- Redução do tetrafluoroborato N-metil-2, 4 ,6-trifenilpiridínio277
' 

279 (22). 

Método A: Obtiveram-se 1,4712 g de um óleo amarnlo constituído de 

N-metil-2, 4, 6-trifenil-1,2-di-hidropiridina e de N-metil-2, 4, 6-1,2,5, 6-tetra-hidropiridin.a, que foi 

imediatamente utilizado em reações de Diels-Alder. 

Método B: - Obtiveram-se 1,3915 g de um óleo amarelo, constituído de 

N-metil-2,4,6-trifenil-l,2-di-hidropiridina e de N-metil-2,4,6-trifenil-1,2,5,6-tetra-hidropiriditia, que 

foi imediatamente utilizado em reações de Diels-Alder. 

RMN1H: o (300 MHz, CDCh, TMS): 7,20-7,40 (m, lOH, ar); 7,40-7,60 (m, 20H, ar); 

6,00 (111, lH, 3'); 5,60 (dd, 1H, 3); 5,40 (d, lH, 4); 5,20 (d, lH, 2); 4,00 (m, 1H, 6'); 

3,60 (m, lH, 2'); 3,00 (in, lfl, 4'); 2,80 (s, 3H, l); 2,60 (dt, lH, 5 '); 1,90 (s, 3H, l '). 

410 409 
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IIl.4.1.2- Redução do tetrafluoroborato N-benzil-2,4,6-trífenilpiridínio277
' 

279 (359). 

Método A: Durante a agitação formou-se um sóiido amarelo que foi posteriormente filtrado e 

recristalizado de etanol (11 = 75% ' obtido)· \ , 86% (lit.)). Agulhas amarelas, 

P.F. f'C) = 100-102 (obtido), 97-100 (lít.). 

RMN1H: o (300 I\,ffiz, CDCh , TMS) (Anexo 4): 7,37-7,55 (m, 6H, ar); 

7,23-7,37 (m, 14H, ar); 5,61 (d, IH, 4, J = 1,5 Hz); 5,55 (dd, IH, 3, J = 6,0 Hz); 

5,09 (d, IH, 2, J = 6,3 Hz); 4,5i (d, IH, 1, J = 15,9 Hz); 4,05 (d, IH, 1, J = 15,9 Hz). 

380 

Para algumas reações, efetuadas em excesso de solvente (por exemplo, 1 mmol de 

sal de piridínio em 10 mL de acetonitrila:metanol 1 :1), houve a formação de 

N-benzil~2,4,6-trifenil-l,2,5,6-tetra-hidropiririna (381). Este composto não foi isolado, mas seu 

espectro de RMN de 1H encontra-se descrito a seguir. 

RrvIN'H: o (300 M..l'-fz, CDCh, TMS): 7,57 (m, 4:f( ar); 7,55-7,14 (m, 14H, ar); 

6,94-6,91 (m, 2H, ar); 5,93 (m, IH, 3); 4,51 (sL IH, 2); 4,03 (d:l, 1H, 4, J = 10,2 e 3,3 Hz); 

3,85 (d, IH, 1, J = 14,7Hz); 3,52 (d, IH, l', J = 14,7Hz); 2,94-2,66 {m, lH, 4); 2,63 (m, IH, 5). 

381 
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IIl.4 .1.3- Redução do tetrafluorobornto de (-)-(S)-N-{a-metcxicarboniletil)-2,4,6-trifu:rilpiridínio277
' 

279 

(100). 

Método A: Obtiveram-se 1,4615 g (3,7 mmol; l1 = 73%) de um óleo amarelo constituído de 

duas 1,2-di-hidropiridinas diastereoméricas (384), que foram imediatan1ente utilizadas em reações de 

Diels-Alder. 

R.MN1H: o (300 MHz, CDCh, TMS) (Anexo 9): 7,76-7,73 (m,2H,ar); 7,63-7,51 (m, lOH,ar); 

7,39-7,18 (m, í8H, ar); 6,08 (d, lH, J = í,5 Hz, 5); 5,98 (d, lH, J = 1,5 Hz, 5); 

5,87 (dd, 1H, J = 6,6 Hz; J = 1,2 Hz, 6); 5,74 (dd, lH, J = 6,6 Hz; J = 1,2 Hz, 6); 

5,28 (d, IH, J == 6,6 Hz, 4}; 5,15 (d, IH, J == 6,6 Hz, 4); 4,1 9 (q, IH, J = 6,6 Hz, 2); 

3,93 (q, lH, J == 7,2 Hz, 2); 3,63 (s, 3H, 3); 3,46 (s, 3H, 3); 1,48 (d, 3H, J == 7,2 Hz, l); 

1,30 (d, 3H, J == 6,6 Hz, 1). 

Riv!N13C: 173,62; 173,10; 145,97; 145,13; 143,89; 137,83; 137,76; 136,12; 129,11; 

129,02; 128,79; 128,76; 128,59; 128,52; 128,42; 128,26; 127,97; 127,90; 127,75; 127,40; 

127,33; 127,20; 127,04; 126,92; 126,73; 125,52; 126,02; 126,02; 124,82; 124,18; 108,87; 

108,22; 58,85; 56,39; 56,27; 55,05; 52,03; 51,85; 16,42; 16,22. 

384 

8 ',:-; í · O.,, ::. ,.. 
1 O .. . ' ~ . " , 

iNSTiTUTO DE OI iMlCf. 
: '' ••e- .·: ., ; : 4 ,} S3" :~ ln 
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III.4.1.4- Redução ciore:raftuoro!x>rato de (R)-(-)-N-(2--t-butildirnetilsililóxi-prq:iil}-2,4,6-trifuúipiridínio277'm 

(364). 

Método A: Obtiveram-se 3,7 mmol (11 = 63%) de um óleo amarelo constituído de duas 

1,2-di-hidropiridinas diastereoméricas (390), que foram imediatamente utilizadas em reações de 

Diels-Alàer. 

Rlvll-J1H: o (300 IVíHz, CDCI;, TMS): Vide Anexo 18. 

390 
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lli.4.2- Derivados do tetrafluoroborato de 2-carbetóx.i-4,6-difenilpirilio (362). 

lli.4.2.1- Redução do tetrafluoroborato de N-benzil-2,4-difenilpiridínio277
• 

279 (361). 

Método A- O éter etílico foi rotoevaporado e o óleo amarelado resultante foi tratado com 

metanol, o que causou a fonnação de um sólido branco, posteriormente recristalizado de acetonitrila. 

P .F . = 96-99ºC. 

Análise elementar- C24H23N 

Calculado: C = 88,62%; H = 7,08%; N = 4,31%. 

Obtido: C=88,78%; H=7,21%; N=4,39%. 

Espectrometria de massas: mie = 325, (C2Jl23N); 24& (-CJI,), 194, 156 (-C7H7), 

129 (-C2H3 ou - NCH), 91 (CJi1o). 

RMN1H: ô (300 MHz, CDCh, TMS): 7,50 (m, 15H, ar); 6, 10 (sl, lH, 3); 

3,86 (d, lH, J = 13,2 Hz, 5); 3,74 (dd, 1H, J = &, 7 e 5,1 Hz, 2); 3,47-3,40 (m, 1H, 2'); 

2,99 (m, 2H, l); 2,80 (m, 2H, 4, 4 '). 

RMN13C: 143,47; 140,38; 139,24; 134,36; 128,73; 128,59; 128,23; 128,14; 127,90; 

127,27; 126,94; 126,77; 124,80; 64,11; 59,17; 52,39; 36,79. 

411 
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Método B:- Obtiveram-se 0,3655 g de um óleo alaanjado, constituído de 

N-benzil-2,4-<:lifenil-l,2-di-hidropiridina c-0ntaminada com N-benzil-2,4difunil-1,2,5,6-tetra-hldropiridina, que 

foi imediatamente utilizado em reações de Diels-Alder. 

RMN1H: õ (300 MHz, CDC13, TMS): 7,64-7,22 (m, 15H, ar); 5,80 (d, lH, J = 1,5 Hz, 4); 

5,30 (m, IH, 3); 4,07 (s, 2H, í);coaiescido com 4,06 (d, 2H, 2). 

RMN13C: 149,46; 139,76; 139,31; 137,66; 137,34; 129,01; 128,78; 128,62; 128,49; 

128,38; 128,32; 128,27; 128,00; 127,55; 127,04; 125,73; 108.48; 104,78; 54,24; 48,78. 

III.4.3- Derivados do tetrafluoroborato de 2,4,6-trimetilpüfüo (103). 

III.4.3.1- Redução do tetrafluoroborato N-benzil-2,4,6-trimetilpiridínio277
· 
279 (358). 

A um balão bitubulado de 1 O mL equipado com ''goose-neck" e barra de agitação magnética 

foram adicionados 0,5980 g (2,0 mmol) de tetraflucroborato de N-benzil-2,4,6-trirnetilpiridínio e 

3 mL de acetonítrila metanol 1: 1. A mistura reacional foi resfriada em banho de gelo, quando foram 

adicionados, em pequenas porções, 0,0761 g (2,0 mmol) de NaBfL, sob atmosfera de nitrogênio. 

Após a adição do redutor, manteve-se a agitação por uma hora, quando evaporou-se o solvente. O 

sólido branco residual foi vertido em água (3 mL) e éter etílico (6 mL) . As fases foram separadas e o 

extrato etéreo foi secado com sulfato de magnésio, filtrado e rotoevaporado, quando obtiveram-se 

0,1932 g de um óleo levemente amarelado, constituído de hexa- e de duas tetra-hidropiridinas, 

confonue mostraram as análise de CG, CG/EM e de R..MN de 1H. 
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Espectrometria de massas: mie= 217, 202, 91 ; 

215,200, 91. 

RMN1H: o (300 :M.I--Iz, CDCh, TMS): Vide Anexo 1 

O mesmo procedimento foi seguido para as seguintes condições: 

Outras condições utilizadas Produtos obtidos 

MeOH/MeCN (1 mL) ecuperação do sal de piridínio de partida; 

Tetra- e hexa-hidropiridinas 

MeOH/MeCN (6 mL) recuperação do sal de piridínio de partida; 

Tetra- e hexa-hidropiridinas 

MeOH/MeCN (3 mL) NaBP1.4 (6 mmol) recuperação do sal de piridÍ11io de partida; 

Tetra- e hexa-hidropiridinas 
1 

MeOH ( 3mL) (7 h) recuperação do sal de piridínio de partida 

DCM (3 m.L) (7 h) recuperação do sal de piridínio de partida 

DMF (3 mL) (7 h) recuperação do sal de piridínio de partida 

DIGLIMA (3 mL) (7 h) recuperaçã.o do sal de piridínio de partida 

H2O (3 mL) (24 h) recuperação do sal de piridínio de paitida 

H20 (4mL)/CH2Ciz ou Et2O (4mL), t .a. , lüh tetra-hidropiridinas e 1,2-di-hidropiridina 

THF (3 mL) MeCN (1 mL) Zn(BH4) 2 (1 mrnol) recuperação do sal de piridinio de partida 

l NaBI-L/MeCN/MeOH/ tetra-hidropiridinas 

H2O/KOH (1%, 2 mL), t.a, 15 min. 

1 
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III.4.3.2- Redução do tetrafluoroborato 1,2,4,6-tetrameti1piriàínio277
' 

279 (357). 

A um balão bitubulado de 10 mL equipado com ''goose-neck" e barra de agitação magnética 

foram adicionados 0,8030 g (3,8 mmol) de tetrafluoroborato de 1,2,4,6-tetrametilpiridínio e 

1 mL de acetonitrila metanol 1: 1. A mistura reacional foi resfriada com banho de gelo e 

adicionou-se a ela, em pequenas porções, 0,1441 g (3,6 nunol) de NaBIL, sob atmosfera de 

nitrogênio. Após a adição do redutor, manteve-se a agitação por u.111a hora, quando evaporou-se o 

solvente. O sólido branco residual foi vertido em água (3 mL) e éter etilico (6 mL). Â.$ fases foram 

separadas e o eh-trato etéreo foi secado com sulfato de magnésio, filtrado e rotoevaporado, quando 

obtiveram-se 0,10 g de um óleo levemente amarelado, constituído de duas tetra-hidropiridinas 

diastereomélicas, confom1e mostraram as análise de CG, CG/EM e de R.tvIN de 1H. 

Espectrometria de massas : míe = 139, 124 (-CH3), 109 (-CH3). 

RlvlN 1H: ô (300 l\lll-'....z, CDC13, TMS): Vide Anexo 2 . 

O mesmo procedimento foi seguido para as seguintes condições : 

Ouras condições utiiizadas Produtos obtidos 

H 20 (1 mL) tetra-hidropiridinas 

H2O (4111L)/CH2Clz ou Et2O (4mL), t.a., l0h tetra-hidropiridi.nas e di-hidropiridina 

1 NaBH.JMeCN/MeOH/H2O/KOH, t.a, 15 min. tetra-hidropírid.inas 

1 

1 
' ' 
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IJ14.3.3-Ra:iuçãodotarafluorcooratode(lR,2S}(}N-(2-hidlóxi-2-inil-1-nailetil)-2,4,6-tiit1Hilpiridínicl77.m(18). 

A um balão bitubulado de 10 mL equipado com "goose-neck" e barra 

de agitação magnética forain adicionados 0,5002 g (1,46 mmol) de tetrafluoroborato 

de (lR, 2S)-(-)-r,T-(2-hidróxi -2-fenil -l -metiletil)-2, 4, 6-trimetilpiridínio, e 1 mL de 

acetonitrila metanol 1: 1. A mistura reacional foi resfriada com barJ10 de gelo e adicionou-se a ela, em 

pequenas porções, 0,0563 g (1,47 m ... '1101) de NaBI-Ii, sob atmosfera de nitrogênio. Após a adição do 

redutor, manteve-se a agitação por uma hora, quando evaporou-se o solvente. O sólido branco 

residual foi vertido em água (3 mL) e éter etílico (6 mL). As fases foram separadas e o extrato etéreo 

foi secado com sulfato de magnésio, filtrado e rotoevaporado, quando obtiveram-se O, 1512 g de um 

óleo levemente amarelado, constituído de uma mistura de tetra-hidrnpiridinas diastereoméricas, 

conforme mostraram as análise de CG, CG/EM e de R1v1N de 1H. 

Espectrometria de massas: m/e = 259, 244 (-CH3), 226 (-H2O), 70. 

RMN
1H: o (300 MHz, CDCh, TMS): Vide Anexo 3. 

ili. 4.3 .4-Te:itativasde mlução cbterafluoibomto de (+)-N-(a-náoxica1baúlftil)-2,4,6-trit1-ailpiridíniom,m (11). 

A um balão bitubulado de 1 O mL equipado com "goose-neck" e barra de 

agitação magnética foram adicionados 0,3001 g (1,0 mmol) de tetrafluoroborato de 

(+)-N-(a-metoxicarboniletil)-2,4,ó-trünetilpiridínio e água suficiente para dissolver o piridínio. A 

esta solução foram adicionados 0,0392 g (1,0 mmol) de NaBI14, sob atmosfera de nitrogênio. Após a 

adição do redutor, manteve-se a agitação por quinze minutos, quando a solução aquosa foi extraída 

com éter etílico. As fases foram separadas, a fase etérea foi secada com sulfato de magnésio, filtrada 

e rotoevaporada. A extração com clorofórmio deuterado, seguida da análise de R.i\ilN de 1H, mostrou 

que o produto obtido não contin.h.a o sinal referente à metoxila do sal de piridínio de partida. Já a 

extração com água deuterada mostrou os sinais do sal de piridínio reagente, mas em posiçoos 

distintas das originais. Outras condições testadas (em meta--101, em metanol e solução aquosa de 

hidróxido de potássio, somente em água e em metanol/acetonitrila l: l e em água/CC4) levaram aos 

mesmos resultados. 



III.4.3.5 - Reação do tetrat1uoroborato de N-benzil-2,4,6-trin1etilpiridinio (358) co111 et~x~do 

de sódio286
' m_ 

1.A~ um balão bitubulado de 10 mL equipado com "goose-neck" e barra de agitação magnética 

foram adicionados 5,0 1riL de etai1ol absoluto e 0,0461 g (2,0 irll11ol) de sódio metálico. Após a 

deste últiiuo .C-----1.v1~1111 adicionados f\ Lf\f\"", 
V,\..JVVL g tetrafluoroborato 

N-benzíl-2,4,6-trlinetilpiridfuio. A rrtlstura reacional foi agitada por un1 dia, quando adicionou-se N-

feniL.~aleirrüda . 

dissolvido eni 

.1.AJo.pós ma1s ...... 
;,..u.:.1. 

.J~ -i ---~-- .-..4--- --
Ul\.ilL'l UIU~ld!!V, 

o sotvente e o sólido preto residual foi 

que foi lav~ado com água, solução ácido clorídrico e 

novãmente com agua. .!.~ fases foram separadas e o ,.. ....... - .... .4- .... 
VALiúLV orga.rnco foi secado com sulfato de 

ma51.1ésio, filtrado e rotoevaporado, quando obteve-se O, 141 g de um óleo lc-v,:am;.Htc- 1:-;;Cu1 o 4u1:-

mostrou ser constituído de uma mistura conforme mostraram anaHse 
-• .---,,T • l,,.-.,.-
KlVli'\I ae -11. 

III.4.3.6 - Reação do tetrat1uoroborato de 1\T-benzil-2,4,6-tfulietilpiridínio (358) com reâgente 

de Grignard286
· 

287
. 

P.'l. um balão bitubulado de 1 O 111L equipado con1 "goose-neck" e barra dv agitdy:Íu 111cigu.ét~La 

toram adicionados 0,2997 5 (1,0 rrnnol) de tetrafluoroborato de I'l=benzil-2,4,6=tri_._T..etilpiridínio, e 

,... T 1 ', , r1 • i\ ~ 1, , r 1· • 1 , " 1 1 • 1 , 1 , ·1 , • 
L IIlL ae eier eunco. A suspensao reswram.e roram amc10naoos 1,v Inmm ae 10aeio ae meiu magnes10 

magnésio, fiitrãdo e rotoe,laporado, quando obteve-se 0,212 g de u.1u óleo le~,remente escuro qt1e 

mostrou ae conforme mostraram de 
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Ill.5- Reações de Diels-Alder 

Ill.5.1 - Com N-benzil-2,4,6-trifenil-I,2-di-hidropiridina (380). 

Procedimento geral: A um balão de 5 mL monotubulado, equipado com tubo secante 

contendo cloreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 0,4 mmol da 

1,2-di-hidropiridina, 0,4 rnmol do dienófüo e 2 ml de éter etílico. A mistura reacional foi agitada até 

que um sólido se separasse. O sólido foi filtrado e recristalizado de acetonitrila. As reações também 

foram efetuadas em diclorometano .. Após seis horas da agitação, o solvente foi rotoevaporado. Ao 

óleo resultante adicionou-se metanol, o que causou a precipitação de urn sólido branco, que foi 

posteriormente filtrado e recristalizado de acetonitriJa. 

III.5.1.1- Com N-benzil-2,4,6-trifenil- l,2-di-hidropiridina (380) e anidrido maleico: 

Prismas brancos (q = 85%), P.F. (ºC) = 205-207, EM (DIP) = 497,399, 322 . 

Ai.-iálise elementar- C:34i21NO3: Calculado: 

Obtido: 

C = 82,09%; H = 5,47%; N = 2,82%. 

C = 81,71%; H = 5,55%; N = 2,85%. 

Rt1V1N1H: o (300 MHz, CDCh, TMS) (Anexo5)- 7,97 (dd, 2H, ar, J = 8,7, J = 1,5); 

7,56-6,34 (m, í9H, ar,.§); 4,50 (d, lH, 1, J = 8,3); 4,00 (d, IH, J, J = 2,1); 3,84-3,78 (m, lH, f); 

3,78(d, 1H,9',J =12); 3,71 (dd, 1H,_tJ = 8,3J=3,0);3,15{d, 1H,_<t, J = 12). 

R.MN 13C: 171,27, 170,18, 142,81, 141,93, 140,34, 137,65, 136,60, 133,22, 129,77, 129,22, 128,41, 

128,3ô, 127,60, 126,99, 126,72, 125,3ô, 66,12, 65,61, 56,4ô, 44,4ô, 44,32 43,00. 

382 
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III.5.l.2- Com N-benzil-2,4,6-trifenil-l,2-dí-hidropiridina (380) e N-fenil-maleimida. 

Prismas brancos (ri= 90%), P.F. (ºC) = 200-201, EM= 572,399,322,230, 173, 91. 

Calculado: C = 83,89%; H = 5,59%; N = 4,90%. 

Obtido: C = 83,80%; H = 5,83%; N = 4,72%. 

Rfv[l'..f1H: ô (300 J\1.Hz, CDCb, TMS) (Anexo 7)- 8,06 (d, 2H, ar, J = 8,1); 

6,83-7,53 (m, 24H, ar, §); 4,47 (d, IH, l, J = 8,0); 4, 10 (d, IH, J, J = 2,4); 

3,91-3,93 (m, lH, ±); 3,88 (d, lH, 9', J = 12); 3,63 (dd, lH, -ª_, J = 8,0 J = 2,7); 

3,27 (d, lH, .2, J = 12). 

RMN 13C (Anexo 8): 176,40, 175,82, 143,39, 141,33, 141,19, 138,18, 136,94, 132,70, 

131,66, B0,14, 129,18, 128,9i, 128,50, 128,32, 128,00, 127,47, 127,39, 127,01, 126,74, 

126,41, 126,35, 125,20, 66,76, 65,86, 56,61, 45,00, 43,85, 42,30. 
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III.5.1.3 - Com N -benzíl-2,4,6-trifenil-1,2-di-hidropiridina (380) e chalcona. 

A um balão de 1 O rnL bitubuiado equipado com tubo secante contendo cloreto de cálcio e 

barra de agitação magnética foram adicionados 0,0060 g (O, 15 mmol) de N -benzil-2,4,6-trifenil

-l)-di-hidmpiridina, 0,0302 g (0,15 .rr,Inol) de chalcona e 5 ml de benzeno. A rrüstura reacional foi 

levada a refluxo e mantida sob agitação por dezessete horas, quando o soivente foi rotoevaporado, o 

que resultou na formação de mn óleo escuro que mostrou conter, por R.1\IIN de 1H apenas sinais 

aromáticos. 

A mesma reação fui efetuada em diclorometano a frio com seis horas de agitação, qua11do 

pôde-se observar per Rl\llN de 1H o aparecirnento de dois dubletos e1n. 3,6 e 3,8 ppn1 que poderian1 

ser 1 • 1 
aavmaos de tU11 aduto de Diels-.AJder, mas ain.da 1 • 

aav1a uma grande quantidade da 

1,7-di-hirlmpiridina de pa1tida (2:1). A continuação da reação por mais 48 horas não alterou a 

proporção ou tipo de produtos. 

III .5. l.4- Com N-benzil-2,4,6-trifenil- l ,2-di-hidropiridina (380) e benzoqui.nona. 

6A. u1n balão monotubu1ado de 5 1nL equlpado con1 tubo secante contendo cloreto de cálcio e 

barra de agitação magnética foram adicionados 0,0503 g (0,13 rnmol) de N -benzií-2,4,6-trifcaiil-1,2-

-di-hidropiridin.a, 0,0202 g (0,19 mmol) de benzoquinona e 1 mL de diclorometano. A mistu.rn 

reacional foi mantida sob agitação por cinco dias, quando o solvente foi rotoevaporado, o que 

resultou na formação de um óleo escuro que mostrou conter, por R.1\1.N de 1H, uma mistura complexa 

de produtos, que 11ão foi possível de ser separada. 

A mesma reação foi efetuada em didorometano a frio com seis horas de agitação, quando 

pôde-se observar, por RMN de 1H, o aparecimento de dois dubletos em 3,6 e 3,8 ppm que poderiam 

ser ' . ' aav111aos de um aduto ' GG ,_, Diels-.. Alder, mas ainda uma grande quar1tidade da 

1,2-di-hidropiridina de partida (2: 1) . Em m.awr tempo de reação (vinte e quatro horas) também 

observou-se o aparecimento destes sinais, mas em pequena proporção. Neste caso já não existiam os 

sinais provenientes da di-hidropirir!i11a de partida, mas a proporção de sinais aromáticos era 

excessiva para demonstrar a formação do aduto, sendo conrlí7ente com a decomposição rh di-

hidropiridina em trifenilpirid:ü1a. 
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ill.5 .1.5- Com 1 -benzil-2,4,6-triferúi-1,2-di-hidropiridina (380) e acrilonitrila. 

A um balão de 5 mL monotubu.lado, equipado com tubo secante contendo cloreto 

de cálcio e barra de agitação magnética, foram adicionados 0,050 g (O, 13 mmol) de 

. -benzil-2,4,6-trifenil - i,2-di-hidropirid.ina, 0,0vl0 g (0,9 n,.mol) de acrilonitrila e 1 mL de 

diclorometano. A mistura reaciona! foi mantida sob agitação por três dias, quando o solvente 

foi rotoevaporado, o que resultou na fonnação de um óleo escuro que, por RMN de 1H, 

mostrou conter uma mistura complexa de produtos que não foi po_sivel de ser separada. 

Ill.5 .1.6- Com N-benzil-2,4,6-trifenil-1)-di-hidropiridina (380) e ma1eato de dimetila. 

A um balão de 5 rnL monotubu1ado, equipado com tubo secante contendo cloreto 

de cálcio e barra de agitação magnética, foram adicionados 0,300 g (0,75 rrunol) de 

N-benzil-2,4,6-trifenil- l,2-di-hídropiridina, 0,10 mL (0,75 mmol) de maleato de dimetila e 2 mL de 

diclorometano. A mistura reacional foi mantida sob agitação por dezoito horas, quando o solvente 

foi rotoevaporado, e, após análise de Rl\1N de 1H, observou-se que o óleo resultante se constituía dos 

reagentes de partida. 

III.5.2- Com N-(a.-metoxicarboni!etil)-2,4,6-trifunii -1,2-di-hidropiridina. 

Procedi..rnento geral: A um balão de 5 mL monotubulado eq.lipado com tubo secante 

contendo cloreto de cálcio e barra de agitação magnética foram adicionados 0,4 mmoi de 

N-(a.-meto)dcarboniletil)-2,4,6-trifenii-l,2-di-hidropiridina, 0,4 rri.mo! do dienófilo e 2 m1 de éter 

etílico. A místura reacional foi agitada até que um sólido se separasse. O sólido foi filtrado e 

dissolvido em metanol a quente, o que causou a separação d parte d~ um dos diastereoisômeros. 
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ffi.5.2. l -Com N-{a-metoxicai7X!Jiletil)-2,4,6-tri.:funi!-1,2-di-hidropi.rid:i.11a (384) e anid.rido maleico. 

Rendimento global: 87%; Rendimento de um dos diastereoisômeros após cristalização 

fracionada: 20%. Prismas brancos, P.F. (°C) = 216-220. 

Ru~,t-..1l;:... .;:; {~no ~liH<'7 r rL T~liç;:) ( An,,xo 'º''- '7 Rn {11, '"''' a r) · ~,;,11 -~,,,67 ,'-1 n1, 5H, ,;1·,\ ·, 
..1.. \:1.1 "'I A.A. . '-' \_-' V ..1.\..1._ ,.i...L. ' '--'6.&.., o, .L 1\..._._, ,.t•\.1.1. .._, .1 .l. / / ,'-''V ,..._ .a., L..IT, .l. , - ~ - ~-~ - -

7,00-7,29 (m, 7H, ar); 6,90 (d, 1H, .§, J = 2,1 PLZ); 4,90 (d, lH, _1, J = 2,4 P,z); 

4,09 (dd, lH, -ª-, J = 8,4 J-I7 j = 3,0 P.LZ); 3,82-3,90 (rn, lH, 4'1 · 3 60 (.::, 
....:,.J, ' ..,. .., , 

3,25 (q, 1H, 2 J == 7,5 P-tZ); 0,90 (d, lH, 10, J == 7,5 Hz). 

A evaporação lenta da solução metanólica causou a precipitação cada 

3H, "! ·1 \. 
.!.Y, 

u.m dos 

d.iastereoisôemeros separadamente (rvíeO em 2,9: 35%; fvfoO em 3,3 : 20%; Fração contendo os dois 

diastereoisômeros: 14%1) Ambos diastereoisômeros (sólidos brancos) foram recristali..7..ados de acetonitrila. 

Prismas br~nrnc ... _..._ ,&...,; ..., ~ , P.F. 
ro ,,-,.~, 
\ Lj 200-203 (MeO 2,9); 204-207 (fv1e0 e111 

EM = 568,395,318,230, 105. 

C = 78,15%; H = 5,67%; N = 4,93%. 

Obtido: C = 78,14%; H = 5,61%; T"-T = 4,96%, 
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Ri\1N1H: ó (300 MHz, C6D6, TMS) (Anexo 16) - 8,08 (s, 2H, ar); 7,95-6,79 (m, 19H, ar, 6); 

5,21 (d, IH, J, J = 2,4 Hz); 4,53 (d, 1H, 1, J = 7,81 Hz); 4,18-4,25 (m, lH, ±); 

4,13 (dd, lH, li, J = 8,1 Hz J = 3,0 Hz); 3,57 (q, IH, .2, J = 7,5 Hz); 3,34 (s, 3H, ili; 

0,90 (d, 3H, 10, J = 7,5 Hz) 

Rl\1N 13C (Anexo 17) - 177,06, 176,54, 175,56, 145,64, 140,72, 140,09, 137,02, 132,88, 

131,71, 129,71, 128,81, 128,33, 128,25, 128,00, 127,92, 126,84, 126,39, 125,15, 65,29, 

58,94, 54,98, 51,54, 45,77, 44,86, 43,94, 19,97 . 

.RMN1H: o (300 lVlliz, CDCh, TMS) (Anexo 14) - 7,98 (m, 2H, ar); 7,48-6,81 (m, 19H, ar, 6); 

4,51 (d, IH, }., J = 2,4 Hz); 4,38 (d, lH, l, J = 8,1 Hz); 3,94-3,97 (m, IH, ±); 

3,59 (dd, IH, li, J = 7,8 Hz J = 2,7 Hz); 3,40 (q, lH, 2, J = 6,6 Hz); 2,87 (s, 3H, D); 

1,22 (d, 3H, 10, J = 6,6 :B..z). 

RMN13C (Anexo 15) - 176,42, 174,93, 172,96, 142,75, 140,26, 139,48, 136,93, 133,31, 

131,54, 128,89, 128,50, 128,42, 128,34, 128,06, 127,77, 127,24, 127,04, 126,35, 125,19, 

65,28, 58,83, 53,28, 51,02, 46,01, 45,09, 44,15, 12,62. 

386 
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m .5.3- Com (R)-(-)-N-(2-t-buti!dimetilsililóxi-propil)-2,4,6-trifenil-1 ,2-di-hidropiridina (390). 

III.5 .3 .1-Ccm (R){-)-N-(2-t-butikunáilsililó.xi.,pKpif\r2,4,(j.j.:rifonil-ll--di-hidrcpiridina (390) e N~!àúl-maleirnih. 

A um balão monotubulado de 50 mL, equipado com tubo secante contendo cloreto 

de cálcio e baífa de agitação magnética, foram adicionados l O mmol de 

(R)-{-)-N-(2-t-butildimetilsililó;;i-propil)-2,4,6-trifenil -1,2-di-hidropiridina, 1 O mmoi de 

N-foniimateimida e 20 m! de d.:iclorometano. A misturn reacionai foi agitada por 12 horas, qua.11.do o 

solvente foi rotoovaporado. Ao óleo resultante adicionou-se metanoi, o que causou a pn~cipitação de 

um sóíido brnnco (11 =- 60%), constituído de dois adutos diaslereoméricos. i,._través de separação por 

coluna em sílica (relâmpago) (Hexa:10 : Acetato de etib 6: 1) foi possivel separar um dos 

diastereoisômeros (15 %,) . 

Prismas brancos, P.F. CC) = 208-213. 

EM= 495,405, 118. 

Calculado: 

Obtido: 

C = 77,06ü/o; fi == 7,03t::/O; 1~ == 4,28~ío. 

C = 76,54~0; H == 7,14~}0; N == 4,27t}•ó. 
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RMN1H: ó (300 MHz, CDCh, TMS) (Anexo 19)- 8,00-7,80 (m, 2H, ar); 

7,49-6,83 (diversos m, 19H, ar, 6); 4,36 (d, lH, 1, J = 7,8 Hz); 3,95-3,99 (m, } e ±); 

3,63 (dd, lH, ~' J = 7,8 Hz J = 2,7 Hz); 3,27-3,33 (m, lH, .l.Q); 2,57 (t , 1H, 2, J = 11 ,0 Hz); 

2,34 (dd, lH, 9', J = 11 Hz J = 2,7 Hz); ); 0,80 (s, 9H, 12); 0,550 (d, 3H, li, J = 5,7 Hz) 

-0,015 (s, 3H, ll); -0,8 (s, 3H, 13'). 

RMN1H ó (300 IvIHz, CDCh, TMS) (A.nexo 20)- 4,41 (d, 1H, 1, J = 8,1 l-lz); 

4,15 (d, IH,}, J = 2,7 Hz); 3,95-3,99 (m, lH, :!); 3,60 (dd, lH, ª' J = 8,1; Hz J = 2,4 Hz); 

3, 12-3, l7 (m, lH, lQ); 2,97 (dd, 1H, 2, J = 13,0 Hz; J = 4,5 Hz) 2,30 (dd, lH, 9', J = 13,0 Hz; J = 6,0 Hz); 

0,70 (s, 9H, 12); 0,63 (d, l H, 11, J = 6,0 Hz); -0,18 (s, 3H, 11); -0,20 (s, 3H, 13'). 

RMN13C (Anexo 21)- 176,55, 176,32, 175,80, 175,63, 144,18, 143,99, 141,56, 141,17, 

141,03, 141,99, i36,97, 132,65, 132,42, 131,81, i3 1,78, 130,33, 128,28, 128,46, 128,37, 

128,28, 128,10, 128,05, 127,97, 127,87, 127,82, 127,11, 127,03, 126,64, 126,47, 126,44, 

125,21, 69,85, 69,61, 68,54, 67,25, 66,05, 65,72, 45,26, 45,08, 43,90, 43,70, 42,36, 42,24, 

25,86, 22,06, 21,27, 18,14, 17,93, -0,03, -4,61, -4,72, -4,80, -5,12. 

391 
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III.5.4- Com N-metil-2,4,6-trífenil-l,2-di-hidropiridina (410). 

TII.5 .4.1- Com N-metil-2,4,6-tri.fenil-1,2-d.i-hidrop.iridina (410) e N-fenü-maleimida. 

A um balão de 5 mL monotubulado, equipado com tubo secante contendo cloreto 

de cálcio e barra de agitação magnética, foram adicionados 0,8 mmol de 

N-metil-2,4,6-trifenil-1,2-di-hidropirirfoia, 0,8 mmol de N-fenilmaleimida e 3 rnl de éter etílico. A 

mistura reacional foi agitada por doze horas. O solvente foi rotoevaporado e a adição de metanol 

sobre o óleo residual causou a precipitação de um sólido branco que foi fi!trado (q = 78%) e 

recristalizado de acetonitrila. Prismas brancos (11 = 33%), P.F. (°C) = 186-188; EM = 323,246, 173. 

Calculado: C = 82,26%; H = 5,65%; N = 5,64%. 

Obtido: C = 82,20%; H = 5,59%; 

R!v1N 1H: ô (300 MHz, CDCh, TMS) (Anexo 22) - 7,90 (d, 2H, ar, J = 7,5 ~..z); 

7,51-6,89 (m, 19H, ar, §); 4,45 (d, lH, 1, J = 8,1 Hz); 3,98 (m, lH, :!); 

., íUUdd "lH . ., T 1 8 Hz) " ,-., 'dd lH 8 '" 8 -, H - ' 3 O Hz" " "8 ( lH ,..., J,uu, , , ~, J == , 7; .),0.) ~ , .1, _, J = ,1 .... z,.] = , ); L,V S, , 'z) 

Rl\,17N13C ("",>~-r, ')1\ ·17~ -,,;: ·1,r-. 04' 1,v, ,..,~ ·1.:10 í.:. "1 "lMi J.7 ·1'1'"' n-:; ·131 A,< ..._,._.1.1_1..._ ... ~1-.,"~V "-'-'/ - 0,.J..J, ,0, , _._'-f"L,f...,, • , .... :, ,U, , ,, _,,f,v0, "-',--t4, 131,69, 

129,87, 128,88, 128,43, 128,36, 128, 22, 127,93, 127,86, 127,76, 127,18, 126,41, 126,35, 

125,15, 67,95, 65,27, 50,77, 44,37, 40,22, 37,78. 

408 
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Ilt5 .5- Com N-benzil-2,4-difenil- l,2-di-hidropiridina (412). 

III.5.5.1- Com N-benzil-2,4-difenil-I,2-di-hidropiridina (412) e N-fenil-maleimida. 

A um balão de l O mL monotubulado, equipado com tubo secante contendo 

cloreto de cálcio e barra de agitação magnética, foram adicionados 1 mmol de 

N-benzil-2,4-difenil-1,2-di-hidropiridina, 1 mmol de N-fenilmaleimida e 5 mi de éter etílico. A 

mistura reacional foi agitada por 12 horas. O solvente foi evaporado e o óleo resultante foi tratado 

com metanol, o que resultou na precipitação de um sólido branco. O sólido foi filtrado, iavado com 

metanol e recristalizado de acetonitrila. Prisrnas brancos (tl = 43%), P.F. (°C) = 126-129; EM == 322, 230, 173. 

Análise elementar- C:;J-f28N2O2 Calculado: 

Obtido: 

C = 82,26%; H = 5,65%; N = 5,65%. 

C = 79,56%; H = 5,85%; N = 5,21%. 

RMN1H: õ (300 MHz, CDCb, TMS) (Anexo 27)- 7,60 (dd, 2H, ar, J = 8,4 Hz, J = 5,0 Hz); 

7,59-7,21 (m, 17H, ar, Q); 6,89 (dd, 2H, ar, J = 7,5 Hz, J = 6 Hz); 3,90 (sl, lH, 1); 

3,86 (d, IH, 1, J = 8,4); 3, 78 (d, IH, 9', J = 13); 3,39 (dd, IH, ~ J = 8,4 J = 3,3); 

3,27 (dd, IH, 3', J = 10 J = 2,1); 2,84 (d, lH, 2, J = 13); 2,39 (dd, lH, J, J = 10 J = 2,7). 

RI\,fNnC (Anexo 28) - 176,63, 174,31, 142,76, 139,43, 139,32, 136,99, 131,71, 128,91, 

128,88, 128,46, i28,37, 128,2i, 128,07, 127,82, 126,84, 126,36, 125,79, 124,76, 64,09, 

57,73, 54,57, 52,83, 43,65, 36,99 . 

.... .... ' Ct:H.::: 
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ID.6- Reações de Alquilação dos adutos de Diels-Alder 383,396,400 e 410. 

Método geral: A um balão de 5 mL monotubulado, equipado com condensador de refluxo, 

tubo secante contendo cloreto de cálcio e barra de agitação magnética, foram adicionados 0,2 mmol 

do aduto de Diels-Alder (383, 396, 400 ou 410), 0,2 mmol de alquilante (sulfato de metila, brometo 

de benzila ou brometo de alila) e 2,0 mL de acetona, diclorometano ou acetonitrila. A mistura 

reacional foi levada a refluxo por tempos variados de 15 minutos a 24 horas, conforme descrito na 

tabela 28 (ver página 186). O solvente foi rotoevaporado e o óleo resultante foi tratado com hexano 

ou com água. O sólido amarelo resultante foi recristalizado de etanol. 

Análise elementar- C2Jf19NÜ2 

Calculado: C = 82,76%; H = 5,04%; 

Obtido: C = 81,71%; H = 5,55%; 

EM= 377, 330, 226, 202, 119, 77 

N = 3,71%. 

N = 2,85%. 

RMN1H: o (300 MHz, CDCh, TMS)- 7,80-(m, 2H, ar); 7,50 (m, 13H, ar); 6,80 (d, IH, J, J = 2,7 ); 

4,00 (dd, lH, §, J = 8Hz, J = 8,6 Hz); 3,40 (dd, IH, 1, J = 17 Hz, J = 8 Hz); 

2,90 (dt, lH, L, J = 17 P.t2, J = 2,9 Hz) . 

RMN13C: 174,74, 165,77, 145,14, 144,78, 138,83, 136,00, 132,23, 129,56, 129,23, 

128,88, 128,26, 127,87, 126,60, 126,51, 125,86, 117,09, 40,82, 27,05 . 

396 
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Este sólido se transforma com o tempo em um sólido branco, que em alguns casos foi 

diretamente isolado do produto bruto de reação. 

EM= 376, 375, 330, 226, 119, 91. 

RMN1H: o (300 MHz, CDCh, TMS)- 8,20 (s, lH, ar); 7,90 (s, IH, ar); 

7,80-7,20 (m, 15H, ar) . 

RMN13C: 174,740, 165,765, 145,137, 144,780, 138,828, 136,002, 132,229, 129,563, 

129,228, 128,878, 128,259, 127,873, 126,598, 126,511, 125,855, 117,085, 40,819, 27,052. 

o 

400 

ID.7- Reações de adição à dupla ligação carbono-carbono dos adutos de Diels-Alder. 

III.7.1- Bromação. 

A um balão de 1 O mL bitubulado, equipado com barra de agitação magnética e tubo 

contendo cloreto de cálcio, foram adicionados 0,0707 g (0,12 nunol) do aduto 383 em 2,0 mL de 

tetracloreto de carbono. À esta solução foram lentamente adicionados, com uma seringa, 0,03 g de 

bromo dissolvidos em 1,0 mL de diclorometando. A solução resultante foí agítada por uma hora em 

banho de gelo e sal e por mais uma hora à temperatura ambiente, quando formou-se um sólido 

levemente amarelado. O solvente foi rotoevaporado e o sólido resultante mostrou, por RMN de 1H e 

por espectrometria de massas, não ser o produto desejado, mas sim um composto análogo ao 

composto aromático obtido nas retro aza Diels-Alder, porém bromado. 



III.7 .2- llidroxilação. 

III.7 .2.1 - Com tetróxido de ósrnio. 

A um balão de l O mL bitubulado, equipado com bana de agitação magnética, foram 

adicionados 0,0605 g (0,11 nunol) do aduto 383 em 10 mL de THF. À esta solução foram lentamente 

adicionados 0,03 mL de água oxigenada, 0,0124 g de N-metilmorfolina N-óx..ido e posteriormente 

uma solução de 0,0130 g de tetróxido de sódio em 0,02 mL de água. A solução resultante foi agitada 

por doze horas à temperatura ambiente, quando foi ex.traída com diclorometano que, após tratamento 

com sulfato de magnésio, foi rotoevaporado. O óleo resultante mostrou, por RMI'-l" de 1H ser o 

reagente de paitida. 

III.7.2.2- Com permanganato de potássio em condições de transferência de fase. 

A um balão de 1 O mL monotubulado, equipado com agitação magnética, foram adicionados 

0,1007 g do aàuto (0,1 7 mmol) em 5 rnL de DCM, uina solução de 0,0303 g de permanganato de 

potássio em 5 rn.L de água e uma pequena quantidade de TEBAC. A mistura reacional foi mantida 

sob agitação por vinte e quatro horas, quando mna massa difícil de ser agitada se fonnou. Esta massa 

foi então dissolvida num volume maior àe didorometeno e neutralizada com solução aquosa de 

bicarbonato de sódio. As fases foram separadas, a fase aquosa foi extraída com diclorometano, e os 

extratos orgânicos reunidos foram lavados com água, secos com sulfato de magnésio, filtrados e 

rotoevaporados. O óleo amarelado resultante (0,0432 g) mostrou, por RMN de 1H, não ser o 

composto desejado e não foi identificado. 

III.7 .3- Hidrogenação. 

Ao frasco de vidro de um Parr foram adicionados 0,1000 g (0,18 mmol) do aduto de 

Diels-Alder 385a ou b, 0,0768 g de Pà/C 5% e 250 ml de metanol. A mistura reacional foi submetida 

a pressão de H2 por pelo menos 20 horas, sob agitação. A suspensão metanólica foi filtrada sobre 

celite, o solvente foi rotoevaporado e o óleo branco restante foi tratado com metanol, o que causou a 

precipitação de um sólido branco que foi filtrado (11 = 95%) e recristalizado de acetonitrila 

(q = 50%). Prismas incolores, P.F. ("C) = 213-225 (MeO em 3,65 ppm); = 218-222 (MeO em 2,89ppm). 

BIBLIOTECA 
INSTITUTO OE auiMICA 
, lr,iversidade de São Paulo 
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RMN1H: 8 (300 MHz, CDCh, TMS) (Anexo 29)- 7,95 (d, lH, ar); 7,83 (d, IH, ar); 

7,71-7,43 (m, 8H, ar); 7,40-7,11 (m, 8H, ar); 6,40 (m, 2H, ar); 5,07 (d, IH, J_,_ J = 3,1 Hz) 

4,29 (dd, IH, 1, J = 9,7 Hz, J = 3,0 Hz); 3,91 (dd, IH, _ª-, J = 9,7 Hz, J = 2,8 Hz); 

3,65 (s, 3H, ll); 3,40-3,42 (m, lH, ±); 3,36-3,28 (m, lH, 2); 

3,32 (ql, IH, 2, J = 7,5 Hz); 2,97 (ddd, IH, 6-exo, J = 14 Hz, J = 11 J = 3,0 Hz); 

2,49 (dd, lH, 6-endo, J = 14 Hz, J = 6,2 Hz); 0,88 (d, 3H, 10, J = 7,5 Hz). 

RMN13C: 176,80, 176,47, 176,39, 145,43, 140,80, 140,64, 131,65, 129,41, 128,83, 

128,59, 128,43, 128,37, 128,24, 128,06, 127,87; 127,82, 127,79, 127,15, 126,77, 126,48, 

126,04, 125,98, 63,24, 62,36, 56,31, 51,43, 44,88, 44,72, 40,54, 37,27, 31,53, 19,21. 

RMN1H: o (300 MHz, CDC1JC6D6, TMS)- 8,101 (d, IH, ar); 7,870 (d, IH, ar); 

7,676-6,968 (m, 16H, ar); 6,372 (m, 2H, ar); 4,48 (d, lH, J_,_ J = 2,7); 

3,70 (dd, IH, 1, J = 10 J = 2,7); 3,36 (q, lH, 2, J = 6,9); 3,24-3,40 (m, 2H, :! e 2); 

3,15 (dd, IH, ~. J = 10 J = 2,1); ); 2,89 (s, 3H, ili; 

2,79 (ddd, IH, 6-exo, J = 14 J = 12 J = 3,0); 2,40 (dd, IH, 6-endo, J = 14 J = 6,6); 

0,92 (d, 3H, 10, J = 6,9). 

RMN13C: 175,44, _175,21, 172,49, 142,91, 140,46, 140,10, 131,84, 130,46, 129,24, 

12910, 128,32, 128,03, 127,95, 127,73, 127,63; 127,41, 127,30, 127,00, 126,83, 126,37, 

125,83, 125,75, 63,09, 62,18, 54,87, 50,53, 45,58, 45,31, 40,06, 37,10, 31,39, 12,99. 
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ID.8- Reações de Alquilação do a.duto hid.ogenado (428 ou 429). 

J.A,._ um balão de 5 rnL monotubulado, equipado com condensador de refluxo, tubo seca..~te 

contendo cloreto de cálcio e barra de agitação magnética, foram adicionados 0,0570 g (0,l mmol) 

dos adutos 428 ou 429, 0,1 rnmol de alquilante (sulfato de metila, iodeto de metila brometo de 

benzila ou tosilato de metila) e 2,0 1n.L de diclorometano, tolueno ou acetonitrila. A mistura reacional 

solvente foi rotoevaporado e o produto brnto de reação fo~ aual~~adv pu1 vSpvct1v~1vvp~a de 

R.t\.fN- de 1H. Assim, pôde-se verificar a recuperação ou a completa decomposição do aduto de 

partdia. 



249 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Dijkstra, G. D. H.; Kellogg, R. M.; Wynberg, H.; Recl. Trav. Chim. Pays-Bas 1989, 108, 

195. 

2. Dolling, U.-H.; Davis, P. ; Grabowski, E. J. J.; J Am. Chem Soe. 1984, 106,446. 

3. Loupy, Â.; Zaparucha, Â.; Tetrahedron Lett. 1993, 34,473. 

4. de Mattos, M. C.; Marwrati, L.; Wladislaw, B.; Di Vitta, C.; J,JJ Brazilian 1\,feeting on 

Organic Synthesis, Rio de Janeiro, Brasil 1996, PS-133 . 

5. de Mattos, M. C.; Tese de Doutorado, Instituto de Química, USP, Brnsil 1996. 

6. Nerickx, W.; Vandewalle M.; Tetrahedron Assymetry 1990, 1, 265 . 

7. Dehmlow, E. V.; Singh, P.; Heider, J.; JChem Res (S) 1981, 292. 

8. O ' Donnell, M. J.; Wu, S. ; Huffinan, J. C.; Tetrahedron 1994, 50, 4507. 

9. Corey, E. J.; Xu, F .; Noe, M . C.; J Am. Chem. Soe. 1997, 119, 12414. 

10. Corey, E. J.; Noe, M . C.; Xu, F.; Tetrahedron Lett. 1998, 39, 5347. 

11. Lygo, B. ; Wa:inwright, P. G.; Tetrahedron Leu. 1997, 38, 8595. 

12. O'Dom1eU, M. J.; Delgado, F.; Pottorf, R. S.; Tetrahedron 1999, 55, 6347 . 

13. Oi Vitta, P. B.; Lucchese, A. M.; Marzorati, L.; Oi Vitta, C.; Wladislaw, B.; Resumos da 17' 

Reunião Anual da SBQ, Caxambu, Brasil 1994, QO-89. 

14. Lucchese, A. M.; Di Vitta, P. B. ; Marzorati, L .; Di Vitta, C.; \vlaclislaw, B.; Resumos da 17'1 

Reunião Anual da SBQ, Caxambu, Brasil 1994, QO-91. 

15 . Lucchese, A. M.; Tese de Doutorado, Instituto de Química, USP, Brasil 1997. 

16. Korolkovas, A.; Burckhalter, J. H.; Química Farmacêutica, Guanabara Dois, Rio de Janeiro 

1982, 520. 

17. Gilchrist, T. L.; Heterocyclic Chemistry, Longman Scientific & Technical, England 1982, 

131. 

18. Lawrence, C. A.; Surface-Active Quaternary Ammonium Germicides, Academic Press ln.e., 

Publishers, New York 1950, 7. 

19. Machado, V. G.; Machado, C.; Nascimento, M. da G.; Rezende, M. C.;. Química Nova 1996, 

19,523. 

20. Tanaka, T.; Mukaiyama, T.; Chem. Letters 1976, 1259. 

21. Brunelle, D. J. ; I'hase Transfer Catalysis -ACS Sy mp. Ser. 1987, 326, 38. 



250 

22. Chiellini, E .; Solaro, R.; D' Antone, S.; Mak.,omol. Chem. 1977, 178, 3165 . 

23. Katritzky, A. R.; Marson, C. M.; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1984, 23, 420 . 

24. Fischer, O.; Ber 1899, 32, 1297. 

25. Wiley, R. H.; Snúth, N. R.; Knabeschuh, L. H.; J Am. Chem. Soe. 1953, 75, 4482. 

26. Berson, J. A.; Cohen, T.; J Am. Chem. Soe. 1956, 78,416. 

27. Rafter, G. W.; Colowick, S. P.; J. BioL. Chem. 1954, 209, 773. 

28. Katritzky, A. R.; Rubio, O.; Aurrecoechea, J. M.; Patel, R. C.; J Chem. Soe., Terkin Trans I 

1984, 941. 

29. Norris, J. F.; Prentiss, S. W.; J. Am. Chem. Soe. 1928, 50, 3042. 

30. Baker, J. W.; Nathan, W. S.; J Chem. Soe. 1935, 519. 

31. Katritzky, A. R.; Hcmdbook of Heteroeyelie Chemistry, Pergamon Press, New York 1985, 

155. 

32. Zincke, Tu; Ann. Chem., 1904, 330,361. 

33. Zincke, Th; Heuser, G.; Mõller, W; Ann. Chem., 1904, 333,296. 

34. Brown, H. C.; Calm, A.; J. Am. Chem. Soe. 1955, 77, 1715. 

35. Brown, H. C.; Kanner, B.; J. Am. Chem. Soe. 1953, 75, 3865. 

36. Lukes, R.; Colleet. Czecholav. Chem. Communs. 1947, 12, 263; Chem. Abs. 1948, 42, 569g. 

37. Lukes, R.; Vaculík, P.; Chem. Listy. 1951, 45,264; Chem. Abs. 1955, 49, 321. 

38. Fischer, E.; Raske, K.; Chem. Ber. 1910, 43, 1750. 

39. Lemieux, R. U.; Morgan, A. R.; Can. J Chem. 1965, 43, 2214. 

40. Hosie, L.; Marshall, P. J.; Sinnott, M. L.; JChem. Soe. Perkin Trans.111984, 1121. 

41. Marazano, C.; Yannic, S.; Genisson, Y.; Melunandoust, M.; Das, B. C.; Tetrahedron Lett. 

1990, 31, 1995. 

42. de Gee, A. J.; Verhoeven, J. W.; Dirkx, I. P.; de Boer, 111. J.; Tetrahedron 1969, 25, 3407. 

43. Zincke, Tu.; Wurker, W.; Ann. Chem., 1905, 338, 107. 

44. Zincke, Tu.; Wurker, W .; Ann. Chem., 1905, 341,365. 

45. Binay, P.; Dupas, G.; Bourguignon, J.; Queguiner, G.; Can. J Chem. 1987, 65,648. 

46. Mehmandoust, M.; Marazano, C.; Das, B. C.; JChem. Soe., Chem. Commun. 1989, 1185. 

47. Gnecco, D.; Marazano, C.; Das, B. C.;JChem. Soe., Chem. Commun. 1991, 625. 

48. Génisson, Y.; Marazano, C.; Mehmandoust, M.; Gnecco, D.; Das, B. C.; Synlett 1992, 431. 

49. Génisson, Y.; Marazano, C.; Das, B. C.; J Org. Chem. 1993, 58, 2052. 



251 

50. Diez, A.; Vilaseca, L.; López, I.; Rubiralta, M.; Marazano, C.; Grierson, D. S.; Husson, H. 

P.; Heterocycles, 1991, 32, 2139. 

51 . Mehmandoust, M.; Marazano, C.; Singh, R.; Gillet, B.; Césario, M.; Fourrey, J.-L.; Das, B. 

C.; 1'etrahedron Lett. 1988, 29, 4423 . 

52. Génisson, Y.; Mehmandoust, M.; Marazano, C.; Das, B. C.; Heteroeydes 1994, 39, 811. 

53. Barbier, D.; Marazano, C.; Das, B. C.; Potier, P.;J Org. Chem., 1996, 61, 9596. 

54. Baeyer, A.; Piccard, J.; Justus Liebigs Ann. Chem. 1911, 384, 208 . Chem. Abs. 1912 6, 343. 

55. Ziegler, K.; Fries, F. A.; Ber. Dtseh. Chem. Ges. 1926, 59, 242. 

56. Susan, A. B.; Balaban, A. T.; Rev. Roum. Chim. 1969, 14, 111. 

57. Bapat, J. B.; Blade, R. J.; Boulton, A. J.: Epsztajn, J.; Katritzky, A. R.; Lewis, J.; Molina

Buendia, P.; Nie, P.-L.; Ramsden, C. A. ; Tetrahedron Lett. 1976, 2691. 

58. Katritzky, A. R.; Brownlee, R. T. C.; Musumarra, G.; Tetrahedron 1980, 36, 1643. 

59. Katritzky, A. R.; Manzo, R. H.; Lloyd, J. M.; Patel, R . C.; Angew. Chem. Int. Ed. Eng!. 

1980, 19, 306. 

60. 

61. 

62. 

63. 

6/Í 
"T. 

65. 

66. 

Katritzky, A. R.; Manzo, R. H.: J Chem. Soe., Perkin Trans 111981, 571. 

Lombard, R.; Kress, A.; Bufl. Soe. Chim. Fr. 1960, 1528. 

Lombard, R .; Stephan, J.-P.; Buli. Soe. Chim. h ·. 1958, 1458. 

Toma, C.; Balaban, A. T.; Tetrahedron, Suppl.7, 1966, 9. 

Katritzky, A. R.; Lloyd, J. M.; Patel, R. C.; J Chem. Soe., Perhn Trans 11982, 117. 

Katritzky, A. R.; Eweiss, N. F.; Nie, P.-L.; J Chem. Soe., Perkin Trans 11979, 433. 

Katritzky, A. R.; Gruntz, U.; Ikizler, A. A.; Kenny, D. H.; Leddy, B. P.; J Chem. Soe., 

I'erhn Trans 11979, 436. 

67. Katrítzky, A. R.; Chennprapai, A.; Patel, R. C.; JChem. Soe., I'erkin Trans 11980, 2901. 

68. Katritzky, A. R.; Aurrecoechea, J. M. Synthesis 1987, 4, 342. 

69. Katritzky, A. R.; Bapat, J. B.; Blade, R. J.; Leddy, B. P.; Nie, P .-L.; JChern. Soe., Perhn 

Trans I 1979, 418. 

70. Katritzky, A. R.; Lewis, J.; Nie, P-L.; JChem. Soe., Perhn Trans 11979, 442. 

71. Katritzky, A. R.; Lloyd, J. i\.1.; JChem. Soe., Perlcin Trans 11982, 2347. 

72. Katritzky, A. R.; Nie, P.-L.; Dondoni, A.; Tassi, D.; JChem. Soe., Perhn I 1979, 1961. 

73. Balaban, Â. T.; Nenitzescu, C. D.; Justus Liebigs Ann. Chem., 1959, 625, 74. 

74. Zhdanov, Y. A.; Dorofeenko, G. N.; Narkevich, A N.; J Gen. Chem. USSR (Engl. Transl.) 

1963, 2357. 



252 

75 . Toma, C.; Balaban, A. T.; Tetrahedron, Suppl.71966, 27. 

76. Narkevich, A. N.; Dorofeenko, G. N.; Zhdanov, Y. A.; Doklady Chem. (Transl. of Dokl. 

Akad. Nauk.), 1967, 176, 769. (I'roceedings of the Âcademy of Science of the USSR, 

Chemistry Seetion) 

77. Katritzky, A. R.; Greskowiak, N . E.; Eweiss, N. F.; Elsherbini, E . A.; J.Chem. Soe., I'erkin 

Trans I 1983, 497. 

-s K - · zky ,\ R v wT TT P · 1 ~ r JC' " r · · T • ·9s- -~ F5 1 . atnt , ,'"\.. .; 1.eung, . .I.\..; ate, K. ~-; . nem. uoc., enan rans 11 1., L5o . 

79. Balaban, A. T.; Uncuta, C.; Dinculesco, A.; Elian, M.; Chiraleu, F.; Tetrahedron Lett. 1980, 

21, 1553. 

80. Balaban, A. T.; Uncuta, C.; Elian, M.; Chiraleu, F.; Dinculesco, A.; Tetrahedron 1984, ../0, 

2547. 

81. Katritzky, A. R.; Langthome, R. T.; Patel, R. C.; Lhonunet, G.; Tetrahedron 1981, 37, 2383. 

82. Katritzky, A. R.; Bapat, J. B.; Claramunt-Elguero, R . M.; Yates, F. S .; Dincuíescu, A.; 

Balaban, A. T.; Chiraleu .; J. Chem Res. (M) 1978, 4783 . 

83 . Eisner, U.; Kuthan J.; Chem. Rev. 1972, 72, 1. 

84. Bodor, N.; Pearlman, R.; J. Am. Chem. Soe. 1978, 100, 4946. 

85. Zecher, W.; Krôhnke, F.; Chem. Ber. 1961, 94, 707. 

86. Brignell, P. J.; Eisner, U.; Farrell, P. G.; J Chem. Soe. (B) 1966, 1083. 

87. Haynes, L. J.; Todd, A. R.; J Chem. Soe. 1950, 303. 

88 . Wallenfels, K.; Gellrich, M.; Justus Liebigs Ann. Chem. 1959, 621, 149. 

89. Karrer, P.; Ringier, B. H.; Büchi, J.; Fritzsche, H.; Solmssen, U.; Helv. Chim. Aeta 1937, 20, 

55. 

90. Karrer, P.; Khant, F. W. Epstien, R.; Jaffé, W.; Ishii, T .; Helv. Chim. Acta 1938, 2j, 223 . 

91. Wallenfels, K.; Gellrich, M. Kubowitz, F.; Justus Liebigs Ann. Chem. 1959, 621, 136. 

92. Sugiyama, N.; hlouye, G.; Ito, K.; Bull. Chem. Soe. Jap. 1962, 35, 927. 

93 . Lansbury, P. T.; Peterson, J. O.; J Am. Chem. Soe. 1963, 85, 2236. 

94. Lyle, R. E.; Gauthier, G. J.; Tetraheàron Lett. 1965, 51, 4615. 

95. Fowler, F. W.; J Am. Chem. Soe. 1972, 94, 5926. 

96. Traber, V✓.; Karrer, P.; Helv. Chim. Âcta 1958, 41, 2066. 

97. Lyle, R. E.; Chem. Eng. News 1966, 44, 72. 

98 . Warburg, O.; Christian, W .; Biachem. Z. 1936, 287, 291. 

99. Kaner, P.; Schwarzenbach, G.; Benz, F .; Solmssen, U.; Helv. Chún. Acta 1937, 19, 811. 



253 

100. Pulmann, M. E.; San Pietro, A.; Colowick, S. P.; J. Biol. Chem. 1954, 206, 129. 

101. Rafter, G. W.; Colowick, S. P.; J Biol. Chem. 1954, 209, 773. 

102. Ross, W. C.J.; J. Chem. Soe. (C) 1966, 1816. 

103. Marks, G. S.; Hunter, E. G.; Temer, U. K.; Schneck, D.; Biachem. Pharmacol. 1965, 14, 

1077. 

104. Karrer, P. ; \Vidmer, A.; Helv. Chim. Acta 1926, 9,461. 

105. Cook, A. H.; Heilbron, I. M .; Steger, L.; J Org. Chem. 1943, 413. 

106. Phillips, A. P.;J Am. Chem. Soe. 1949, 71, 4003. 

107. Qureshi, A. A.; Scott, A. I.; Chem. Comm. 1968, 945. 

108. Qureshi, A. A.; Scott, A. I.; Chem. Comm. 1968, 947. 

109. Qureshi, A. A.; Scott, A. I.; Chem. Comm. 1968, 948. 

110. Wenkert. E.; Accounts Chem. Res. 1968, 1, 78 . 

111. Davis, N. R.; Anwar, R. A.;J Am. Chem. Soe. 1970, 92, 3778. 

112. Hantzsch, A.; Justus Liebigs Ann. Chem. 1882, 215, l. 

113. Kuss, L.; Karrer, P.; Helv. Chim. Acta 1957, 40, 740. 

114. Jones, G.; Comprehenstve Heterocyclic Chemishy, Katritzky, A. R. e Rees, C. \V.; Pergamon 

Press, Oxford 1984, Vol 2, pag. 482 . 

115. Berson, J. A.; Brown, E.; J. Am. Chem. Soe. 1955, 77,444. 

116. Marsi, K. L.; Torre, K.; J. Org. Chem. 1964, 29, 3102. 

117. Singh, B.; Lesher, G. Y.; J Heterocyclic Chem. 1980, 17, 1109. 

118. Katritzky, A. R.; Ostercamp, D. L.; Yousaf, T. I.; Tetrahedron. 1986, 42, 5729. 

119. Lyle, R. E.; Comins, D. L.; J. Org. Chem. 1976, 41, 3250. 

120. Lyle, R. E.; White V, E.; J Org. Chem. 1971, 36, 772. 

121. Abramovitch, R. A.; Giam, C.-S.; Can. J Chem. 1964, 42, 1627. 

122. Abramovitch, R. A.; Giam, C.-S.; Can. J. Chem. 1962, 40, 213. 

123. Cervinka, O.; Chem. lnd. 1960, 1482. 

124. Abramovich, R. A.; Saha, J. G;. Adv. Heterocycl. Chem. 1966, 6, 229. 

125. Ziegler, K.; Zeiser, H.; Chem. Ber. 1930, 63, 1847. 

126. Ziegler, K.; Zeiser, H.; Ann. 1931, 485, 174. 

127. Fraenkel, G .; Cooper, J. C.; Tetrahedron Lett. 1968, 1825. 

128. Giam, C. S.; Stout, J. L. Chem. Comm. 1969, 142. 

129. Giam, C. S.; Knaus, E . E.; Tetrahedron Lett. 1971, 4961. 



254 

130. Giam, C. S.; Knaus, E. E.; Pasutto, F. M.; J Org. Chem. 1974, 39, 3565. 

131. Giam, C. S.; Knaus, E . E. ; Lockhart, R. A.; Keener, I.; G. Can. J. Chem. 1975, 53, 2305. 

132. Klemm, L. H.; Burel, W.; Purtzer, D.; J Heterocyclic Chem. 1992, 29, 1673. 

133. Doyle, P.; Yates, R. R. J.; Tetrahedron Lett. 1970, 3371. 

134. Finch, N.; Gemenden, C.; W. J Org. Chem. 1975, 40, 569. 

135. Zhang, L.-h. ; Tan, Z .; Tetrahedron Lett. 2000, 41, 3025. 

136. Gilman, H.; McNinch, H. A.; J Org. Chem. 1962, 27, 1889. 

137. Wittenberg, D. Gilman, H.; Chem. and Ind. 1958, 390. 

138. Taguchi, T.; Nishi, M.; Watanabe, K.; Mukaiyama, T.; Chem. Lett. 1973, 1307. 

139. Meyers, A. I.; Gabei, R. A.; J Org. Chem. 1982, 47, 2633. 

140. Rosemberg, S. H.; Rapoport, H .; J Org. Chem. 1984, 49, 56. 

141. Meyers, A. I.; Natale, N . R. ; Heterocycles, 198218, 13. 

142. Dubey, S. K.; Knaus, E. E .; Giam, C.-S.; Heterocycles 1984, 22, 1091. 

143. Dubey, S. K.; Knaus, E. E.; Heteroeycles 1986, 24, 125. 

144. Bestmann, V. H. J.; Ruppert, D.; Chemiker-Zeitung 1972, 96, 411. 

145. Piers, E.; Soucy, M.; Can. J Chem. 1974, 52, 3563. 

146. Akiba, K.-y.; Iseki, Y. ; Wada, M.; Tetrahedron Lett. 1982, 23, 429. 

147. Akiba, K.-y.; Iseki, Y.; Wada, M. ; Bull. Chem. Soe. Jpn. 1984, 57, 1994. 

148. Goetz-Luthy, N .; J Am. Chem. Soe. 1949, 71, 2254. 

149. Doering, W. v. E.; Pastemak, V. Z.; J Am. Chem. Soe. 1950, 72, 143. 

150. Benkeser, R. A.; Holton, D . S.; J Am. Chem. Soe. 1951, 73, 5861. 

151. Bryce-Snúth, D .; Morris, P. J.; \Vakefield. B. J.; Chem. Ind. 1964, 495. 

152. Fuson, R. C.; Miller, J. J.; J. Am. Chem. Soe. 1957, 79, 3477. 

153. Lyle, R. E.; Nelson, D. A.; J Org. Chem. 1963, 28, 169. 

154. Lukes, R.; Kuthan, J.; Angew. Chem. 1960, 72, 919. 

155. Fraenkel, G.; Cooper, J. W.; Fink, C. M.; Angew. Chem. internat. Edit. 1970, 9, 523 . 

156. Lyle, R. E.; Marshall, J. L.; Comins, D. L.; TetrahedronLett. 1977, 12, 1015. 

157. Comins, D. L.; Abdullah, A. H.; J Org. Chem. 1982, 47, 4315. 

158. Comins, D. L.; Mantlo, N, B.; J Heterocyclic Chem. 1983, 20, 1239. 

159. Yamaguchi, R.; Nakazono, Y.; Kawanisi, M.; Tetrahedron Lett. 1983, 24, 1801. 

160. Comins, D. L.; Mantlo, N. B.; Tetrahedron Lett. 1987, 28, 759. 

161. Akiba, K.-y.; Iseki, Y. ; Wada, M.; Tetrahedron Lett. 1982, 23, 3935. 



255 

162. Stout, D. M.; Meyers, A. I.; Chem. Rev. 1982, 82, 223. 

163. May, E. L.; Fry, E. M.; J Org. Chem. 1957, 22, 1366. 

164. Eddy, N. B.; Murphy, J. G.; May, E. L.; J Org. Chem. 1957, 22, 1370. 

165. r-.fay, E. L.; Ager, J. H.; J Org. Chem. 1959, 24, 1432. 

166. Ager, J. H.; May, E. L.; J Org. Chem. 1960, 25, 984. 

167. Ager, J. H.; May, E. L.; J Org. Chem. 1962, 27, 245. 

168. Fry, E. M. J Org. Chem. 1963 ,28, 1869. 

169. Jacobson, A. E.; May, E. L. J Med. Chem. 1964, 7,409. 

170. Joshi, B. C.; May, E. L. J lvled. Chem. 1965, 8,696. 

171. Takeda, M.; Jacobson, A. E.; Ivíay, E. J Org. Chem. 1969, 34, 4161. 

172. Thiessen, L. M.; Lepoivre, J. A.; .Afdervveireldt, F. C. Tetrahedron Lett. 19í'4, 59. 

173. Dimroth, K.; Wolf, K.; Kroke, H.; Ann. 1964, 678, 183. 

174. Mac Tavish, J.; Proctor, G. R.; Redpath, J.; J Chem. Soe. Perkin Trans I 1996, 2545. 

175. Katritzky, A. R.; Beltrami, H.; Sarmnes, M. P.; J Chem. Soe. Chem. Cornmun. 1979, 137. 

176. Katritzky, A. R.; Beltrami, H.; Keay, J. G.; Rogers, D. N.; Sanunes, M. P.; Leung, C. W. F.; 

Lee, C. M.; Angew. Chem. Int. Ed. Eng!. 1979, 18, 792. 

177. Katritzky, A. R.; Keay, J. G.; Sanunes, M. P.; J Chem. Soe. Perkin I 1981, 668. 

178. Duchardt, K. H.; Krõhnke, F.; Chem. Ber. 1977, iJ0, 2669. 

179. Akiba, K-y.; Nishihara, Y.; Wada, M.; Tetrahedron Lett. 1983, 24, 5269. 

180. Comins, D. L.; Brown, J. D.; Tetrahedron Lett. 1984, 25, 3297. 

181. Reuss, R. H.; Smith, N. G.; Wintwers, L. J.; J Org. Chem. 1974, 39, 2027. 

182. Booker, E.; Eisner, U.; J Chem. Soe. Perkin Trans I 1975, 929. 

183. Lyle, R. E.; Andersen, P. S.; Adv. Heterocycl. Chem 1966, ó, 45. 

184. Bordignon, E.; Signor, A.; Fletcher, I. J.; Katritzky, A. R.; Lea, J. R.; J. Chem. Soe. (B) 1970, 

1567. 

185. Fowler, F. K.; J Org. Chem. 1972, 37, 1321. 

186. Knaus, E. E.; Redda, K.; Can. J. Chem 1977, 55, 1788. 

187. Comins, D. L.; Abdullah, A. H.; J Org. Chem 1984, 49, 3392. 

188. Wenkert, E.; Broquet, C.; Synth. Commun. 1979, 9, 689. 

189. Comins, D. L.; Herrick, J. J.; Heterocycles 1987, 26, 2159. 

190. Sundberg, R. S.; Hamilton, G.; Trindle, C.; J Org. Chem 1986, 51, 3672. 

191. Birch, A. J.; Karakhanov, E. A.; J. Chem. Soe. Chem. Commun. 1975, 480. 



256 

192. Kita, Y.; Maekawa, H.; Yamasaki, Y.; Nishiguchi, I.; Tetrahedron Lett. 1999, 40, 8587. 

193. Feries, M.; Pliml, J.; Adv. Heteroe,ycl. Chem. 1970, 12, 74. 

194. Anderson, P. S.; Krueger, \V. E.; Lyle, R. E.; Tetrahedron Lett. 1965, 4011. 

195 . Schenker, K.; Druey, J. Helvetica Chimica Acta 1959, 42, 1960. 

196. Kinoshita, N.; Hamana, M.; Kawasaki, T.; Chem. Pharm. Buli. (Tokyu) 1962, 10, 753. 

197. Kinoshita, N.; Hamana, M.; Kawasaki, T. Yakugaku Zasshi 1963, 83, 115. 

198. Kinoshita, N.; Kawasaki, T.; Yakugaku Zasshi 1963, 83, 120. 

199. Kinoshita, N .; Kawasaki, T .; Yal,,"llgaku Zasshi 1963, 83, 123. 

200. Kinoshita, N.; Kawasaki, T.; Yakugaku. Zasshi 1963, 83, 126. 

201. Panouse, J. J .; Buli. Sue. Chem. Fr. 1953, D53. 

202. Katritzky, A. R.; J Chem. Soe. 1955, 2586. 

203. Lyle, R. E.; Nelson, D. A.; Anderson, P. S.; Tetrahedron Lett. 1962, 553. 

204. Lyle, R. E.; Anderson, P. S.; Spicer, C.; Pelosi, S. S.; Nelson, D. A.; Angew. Chem. 1963, 75, 

386. 

205. Anderson, P. S.; Lyle, R. E.; Tetrahedron Lett. 1964, 153. 

206. Feries, M.; Colleetion Czeeh. Chem. Commun. 1958, 23,479. 

207. Liberatore, F.; Carelli, V.; Cardellini, M.; Tetrahedron Leu. 1968, 4735. 

208 . Casini, A.; Di Rienzo, B.; Micheletti Moracci, F.; Tortorella, S.; Liberatore, F.; Tetrahedrun 

Lett. 1978, 2139. 

209. Liberatore, F.; Casini, A.; Carelli, V.; Tetraheárun Lett. 1971, 2381. 

210. Barbier, D.; Marazano, C.; Riche, C.; Das Bhupesh, C.; Potier, P .; J Org. Chem. 1998, 63, 

1767. 

211. Mabic, S.; Franot, C.; J Am. Soe. fvfass. Spectrom. 1997, 8, 1255. 

212. Bielmatm, J.-F .;Callot, H. J.; Buli. Soe. Chem. Fr. 1968, 1159. 

213 . Jokela, R.; Lounasmaa, M.; Tetrahedron 1982, 38, 1015. 

214. Jokela, R.; Mietti:nen, J.; Lounasmaa, M.; Heteroeycles 1991, 32, 511. 

215. Caughey, W. S.; Schelienberg, K. A.; J Org. Chem 1966, 31, 1978. 

216. Blankenhom, G.; Moore, E. G.; J Am. Chem. Soe. 1980, 102, 1092. 

217 . Acheson, R. M.; Paglietti, G.;J Chem. Soe. Perkin Trans /1976, 45. 

218. Louis-Andre, O.; Gelbard, G.; Buli. Soe. Chem. Fr. 1986, 4, 565. 

219. Feries, NL; Chem. Listy 1958, 52, 674. (Chem. Abstr. 1958, 52, 13724). 

220. Onaka, T. ; Tetrahedron Lett. 1971, 4395. 



257 

221. de Koning, A. J.; Budzelaar, P. H. M.; Brandsma, L.; de Bie, M. J. A.; Boersma, J.; 

Tetrahedron Leu. 1980, 21, 2105. 

222. Bumett, J. N.; Underwood, A. L. J Org. Chem 1964, 30, 1154. 

223 B - ._ ·w· T. p 'dm 1\,1 . T n· J · C} 1Q67 ~] 36''.f, . ow1c, . ., .1 el an, 1v . . , J. ~ n;s. iem. ~~ - , , 1 , :,u. 

224. Jorgensen, L. V.; Lund, H.; Acta Chem. Scand. 1994, 48, 759. 

225. Volke, J.; Urban, J.; Volkeová, V.; Eletrochimica Acta 1994, 39, 2049. 

226. Wyle, M. J.; Fowler, F. W.; J Org. Chem. 1984, 49, 4025. 

227. Tanny, S. R.; Grossman, J.; Fowler, F. W.; J Am. Chem. Soe. 1972, 94, 6495 . 

228. Bonfiglio, J. N.; Hasan, I.; Piwinski, J. J.; Weinstein, B.; Fowíer, F. W.; J Am. Chem. Soe. 

1976, 98, 2344. 

229. Beeken, P.; Bonfiglio, J. N.; Hasan, I.; Piw:inski, J. J.; Weinstein, B. ; Zollo, K. A. ; Fowler, F . 

W.; J Am. Chem. Soe. 1979, 101, 6677. 

230. Karrer, P .; Helv. Chim. Acta 1937, 20, 72. 

231. Mumm,; Diederischen, ; Ann 1939, 538, 198. 

232. Craig, D; Schaefgen L; Tyler, W. P.; J Anz. Chem. Soe. 1948, 70, 1624. 

233. Craig, D; Kuder, A. K.; Efroymson, J.; J Am. Chem. Soe. 1950, 72, 5236. 

234. Saunders, M.; Goid, E. H.; J Org. Chem 1962, 27, 1439. 

235. \Voodward, R. B.; Hoffmann, R.; Angew. Chem. Internat. J,,âit. 1969, 8, 781. 

236. Krow, G.; Michener, E.; Ramey, K. C.; Tetrahedron Lett. 1971, 3653. 

237. Schenker, K.; Druey, J.; Helvetica Chimica Âcta 1959, 42, 1971. 

238. Schenker, K.; Drney, J.; Helvetica Chimica Acta 1962, 45, 1344. 

239. Agawa, T.; Miller, S. I.; J Am. Chem. Soe. 1961, 83, 449. 

240. Cava, M. P.; Wilki..ns Jr., C. K.; Dalton, D. R.; Bessho, K.; J Org. Chem 1965, 30, 3772. 

241. Büchi, G.; Coffen, D. L.; Kocsis, K; Sonnet, P. E.; Ziegier, F. E.; J Am. Chem. Soe. 1965, 

87, 2073. 

242. Büchi, G .; Coften, D. L.; Kocsis, K; Sonnet, P. E .; Ziegler, F. E.; J Am. Chem. Soe. 1966, 

88, 3099. 

243 . Sundberg, R. J.; Bloom, J. D.; Tetrahedron Lett. 1978, 52, 5157. 

244. Sundberg, R. S.; Bloom, J. D.; J Org. Chem. 1980, 45, 3382. 

245. Sun.dberg, R. S.; Bloom, J. D.; J Org. Chem, 1981, 46, 4836. 

246. Sundberg, R. S.; Amat, A. M.; Fernando, A. M.; J Org. Chem 1987, 52, 315 i. 

247. Marazano, C.; Fourrey, J.-L.; Das, B. C.; J C. S. Chem. Cornm. 1981, 37. 



258 

248. Marazano, C.; Le Goff~ M.-T.; Fourrey, J.-L.; Das, B. C.; J C. S. Chem. Comm. 1981, 389. 

249. Raucher. S.; Lawrence, R. F.; Tetrahedron Lett. 1983, 24, 2927. 

250. Raucher, S.; Bray, B. L.; Lawrence, R. F.; J Am. Chem. Soe. 1987, 109, 442. 

251. Szántay, C.; Keve, T.; Bõlcskei, H.; Ács, T.; Tetrahedron Lett. 1983, 24, 5539. 

252. Gil, L.; Gateau-Olesker, A.; Marazano, C.; Das, B. C.; Tetrahedron Lett. 1995, 36, 707. 

253. dos Santos, D. C.; Gil, R. P. F.; Gil, L., Pires, R. G.; Resumos da 23'! Reunião Anual da 

SBQ, Poços de Caldas, Brasil 2000, QO-029. 

254. Tomisawa, H.; Nakano, H.; Hongo, H.; Chem. Pharm. Buíl. 1988, 36, 1692. 

255 Tomisav,a, H.; Nakai.,o, H.; Hongo, H.; Hetcrocycles 1989, 28,481. 

256. Knaus, E. E.; Pasutto, F. M.; Giam, C. S.; .J. Heterocyclic. Chem. 1974, 11, 843. 

257. Knaus, E. E.; Pasutto, F. M.; Giam, C. S.; Swinyard, E. A.; J. Heterocyclic. Chem. 1976, i 3, 

481. 

258. Krcw, G. R.; Carey, J. T.; Zacharias, D. E.; Knaus, E. E.; J Org. Chem. 1982, 47, 1989. 

259. Krow, G. R; Carey, J. T.; Cannon, K. C.; Henz, K. J.; Tetmhedron Lett. 1982, 23, 2527. 

260. Krow, G. R.; Cannon, K. C.; Carey, J. T.; Lee, Y. B.; Szczepanski, S. V✓.; Ramjit, H. G.; J 

Heterocyc:lic Chem. 1985, 22, 131. 

261. Wiley, R. A.; Faraj, B. A.; Jantz, A.; J A1ed. Chem. 1972, 15, 374. 

262. \,Veinstein, B.; Li.n, L.-C. C.; Fowler, F. W.; J. Org. Chem. 1980, 45, 1657. 

263. Mariano, P. S.; Dunaway-Mariano, D.; Huesmann, P. L.; Beamer, R. L.; Tetrahedron Lett. 

1977, 4299. 

264. Mariano, P. S.; Dunaway-Mariano, D.; Huesma..11I1, P. L.; J Org. Chem. 1979, 44, 124. 

265. Kunng, F.-A. ; Gu, J.-l'vf.; Chao, S.; Chen, Y.; Mariano, P. S.; J Org. Chem. 1983, 48, 4262. 

266. \Vender, P. A.; Schaus, J. M.; Torney, D. C.; Tetrahedron Lett. 1979, 2485. 

267. Wender, P. A.; Sd1aus, J. M.; White, A. W.; J. Am. Chem. Soe. 1980, 102, 6159. 

268. Greuter, H.; Schmid, H.; Helv. Chim. Acta 1974, 57, 1204. 

269. Krow, G. R.; Lee, Y. B.; Szczepanski, S. \V.; Raghavachari, R.; Tetrahedron Lett. 1985, 26, 

2617. 

270. Krow, G. R.; Lee, Y. B.; Raghavachari, R.; Alston, P V.; Baker, A. D.; Tetrahedron Lett. 

i988, 29, 3187. 

271. Comins, D. L.; Abdullah, A. H.; Smith, R. K.; Tetrahedron Lett. 1983, 24, 2711. 

272. Comins, D. L.; Al-awar, R. S.; J Org. Chem. 1992, 57, 4098. 

273. Balaban, A. T.; Boulton, A. J.; Org. Synth. Coll. 1973, V, 1112. 



259 

274. Awartani, R.; Sakizadeh, K.; Gabrielsen, B.; J Chem. Edue. 1986, 63, 172. 

275. Katritzky, A. R.; Chermprapai, A.; Patel, R.C.; Tarraga-Tomas, A. J Org. Chem. 1982, 47,492. 

276. Corey, E. J.; Venkateswarlu, A.; J Am. Chem. Soe. 1972, 94, 6190. 

277. Boulton, A. J., Epsztajn, J.; Katritzky, A. R., Nie, P.-L.; Tetrahedron Lett. 1976, 2689. 

278. Katritzky, A. R.; Horvath, K.; Plau, B.; J Chem. Soe. Chem. Comm. 1979, 300. 

279. Katritzky, A. R.; Horvath, K.; Plau, B.; J Chem. Soe. Perkin I 1980, 2554. 

280. Narasimhan, S.; Balakumar, R.; Aldriehmiea Aeta 1998, 31, 19. 

281. Ager, J. H.; May, E. L.; J Org. Chem. 1962, 27, 245. 

282. Fry, E. M.; Beisler, J. A.; J Org. Chem. 1970, 35, 2809. 

283. Saito, S.; May, E . L.; J Org. Chem. 1962, 27,948. 

284. Fullerton, S. E.; Ager, J. H.; May, E. L.; J Org. Chem. 1962, 27, 2554. 

285. Saunders, M.; Gold, E. H.; J Am. Chem. Soe. 1966, 88, 3376. 

286. Wallenfels, K.; Hanstein, W.; Liebigs Ann. Chem. 1970, 732, 139. 

287. Katritzky, A. R.; Langthome, R. T.; J Chem. Soe. Perkin Trans. I 1982, 2605. 

288. Fraser, R. R.; Can. J Chem. 1962, 40, 78. 

289. Wong, Y.-S.; Marazano, C.; Gnecco, D.; Das, B. C.; Tetrahedron Lett. 1994, 35, 707. 

290. Braillon, B.; Lasne, M. C.; Ripoll, J. L.; Nouv. J Chim. 1982, 6, 121. 

291. Lasne, M.-C.; Ripoll, J.-L.; Thuillier, A.; J Chem. Res. (S) 1982, 214. 

292. Srinivasan, R.; Studebaker, J.; Brown, K. H.; Tetrahedron Lett. 1979, 1955. 

293. Sliwa, H.; Le Bot, Y.; Tetrahedron Lett. 1977, 4129. 

294. Grieco, P. A.; Parker, D. T.; Fobare, W . F.; Ruckle, R.; J Am. Chem. Soe. 1987, 109, 5859. 

295. Grieco, P. A.; Bahsas, A.; J Org. Chem. 1987, 52, 5746. 

296. Grieco, P. A.; Clark, J. D.; J Org. Chem. 1990, 55, 2271. 

297. Krow, G. R.; Lee, Y. B.; Raghavachari. R.; Sczepanski, S. W., Tetrahedron 1991, 47, 8499. 

298. Sundberg, R. J.; Gadamasetti, K. G.; Tetrahedron 1991, 47, 5673. 

299. Sundberg, R. J.; Chemey, R. J.; J Org. Chem. 1990, 55, 6028. 

300. Brown, H. C.;Zweifel, G.; J Am. Chem. Soe. 1961, 83, 2544. 

301. Nakano, H.; Tomisawa, H. Hongo, H.; J Chem. Soe., Chem. Commun. 1990,1775. 

302. Comins, D. L.; Abdullah, A. H.; Mantlo, N. B.; Tetrahedron Lett. 1984, 25, 4867. 

303. Goutarel, R.; Percheron, F.; Janot, M. M.; Compt. Rend. 1958, 246, 279. 

304. Taylor, W . I.; The Alkaloids VIII, 203, 1965. 

305. Perrin, D. D.; Amarego, W. L. F.; Purification of Laboratory Chemicals, 4e<l, Ed Butter-worth-

Heinemann, 1997. 

306. Handbook of Chemistry and Physics, 73ed edition, CRC Press. 

307. Beddoes, R.; Heyes, D.; Menon, R. S.; Watt, C. I. F.; J Chem. Soe. Perkin Trans. II 1996, 307. 

308. VqJ,eiAI.,ArriliseOrgânimQualitatim,3~oo., 757,AoLivroTémicoSA,RiockJaneiro,19ffl. 

309. Cava, M. P.; Deana, A. A.; Muth, K.; Mitchell; M. J. ; Org. Syn., 1961, 45, 93. 

310. Walden; Z. Phys. Chem. 1891, 20,379. (Extraído de B, 2, 751). 

311. VanRheenen, V.; Kelly, R. C.; Cha, D. Y. ; TetrahedronLett. 1976, 1973. 



260 

Anexos 



... 

1.,u 

Ot 

o, 

~ 

{ l.., ;. 
-"' 

;{ 
,. 1 

Q_z 
~t! .. .. ~ 

{ ~ 
.. 

:0 { N 
= . 

f { 

~{ .. 

Q_z 

·on,!P,.~dt!l<Jlt~.1,-<J'v'li!Z"•(l·N "fl OlllJO(JQJOOlJl'Jl'<'l op OJPºPl\' "!' oin•q 01t1prucf op H, gp NW~ .ip 01~ 

IO~oy 

19l 



e, 

.. o 

N 

,::, - .., 
" 

z oxauv 



Anexo 3 

Espectro de RMN de 1H do produto bruto de redução do tetrafluo1'0borato de 

( 1 R-2S)-(-)-N-2-bidróxi-2-fenil-J -metiletil)-2, 4, 6-trimetilpiridínio. 
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Anexo 7 

Espectro de RMN de 'H do aduto de Diels-Alder 383 

(8-L<!uzil-4, 7, 9, l O-tetrafeoil-4 ,8-diaza-tciciclo[ 5 .2. 2. Q46Ju11dec-l G-eüe-3 ,5-diona). 
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Anexos 

Espectro de R,\,fN de 13C do aduto de Diels-Alder 383 

(8-beuzil-4, 7, 9, l 0-tetrafenil-4 ,8-diaza-triciclo[5. 2. 2. 0" 6
] w tdec- lO-eue-3 ,5-dioua). 
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Allel!O 12-

Espectro de R,\lN de 'H do aduto de Diels-Alder 385 com irradiação em 6,90 ppm. 

(um dos diastereoisômeros) 
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Aoe.~o 13 

Espectro de RMN de 'H do aduto de Diels-Alder 385 com irradiação em 3,85 ppm. 

(um dos diastereoisômeros) 
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Anexo í4 

Espectro de RMN de 'H do aduto de D.iels-Alder 386 

2-{3,5-<lioxo-4, 7,9, 1 0-tlitrafenil-4,8-<lia23-triciclo[5 .2.2.0'6juucb:-l CHiie-8.;J)-proprio11ato de metila 

(um dos diastercoisômcros}. 
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Auexo 16 

Espectro de R,.\,fN de 1H do aduto de Diels-Alder 386 

2-(3,5-dioxo-4, 7, 9, 1 O-tetra:renil-4,~-tciciclo(5.2.2.o26]rnldec-l 1Ha1e-8-il)-prq:,rio11ato de n'M::tila 

(um dos diastereoisômeros). 
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Anexo 19 

Espectro de RMN de 'H do aduto de Diels-Alder 391 (tuu dos diastereoisômeros). 
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Aiie..o 2:! 

Espectro de RMN de 'H do aduto de Diels-Alder 408 

8-metil-4, 7,9, l O-tetrafenil-4,8-diaz.a-Oicic!o(5.2.2.cr6jundec-1 o-.?t~3,5-dima. 

l o 

. 
-., 

N } :: 

~ 

. ' 

u;, . . 

'· 

"' 

[ 



... o, 
o 

... 
"' o 

... .,. o 

... N 
o 

... o 
o 

o, 

'"'·· 

A 

º· 

N 
o 

--------<'~176.349 
C....176' .036 

124.784 

uz.u·o 
131.CU 

.-
l=======::;==:-__------0 .953. ~ ----'5,t7Z 

·----50'.770 

--'---44 .814 

-=========:__..,;-------.40.222 '-------37.78Z 

-----O,GA$ 

71.•ii 
76,578 

,, 

ºl?ll:J!j>-Çf 4P-()l-ogptlllÍg,_0-ZTÇjopr!Jl-11Zl?!P·8' t>-TIOOJl?.11~'.1--0 l '6' l' y-[tl3Ul-8 

gm, ,13PJV-Sl3!Q ep 010p11 op ::>u ep NW1[ ep o.rmdsa 

fl or.,uy 



i ... 

~l 
.. 

' ... .. 
-.. 

: . -.. 
.. .. 
:o a: 
-

(') 
;:i:: e, 

• ~\_~ .. 
• .. 

-
[ 

: : ' 
' ~ 
'\ .. 

e 
-
;=· .. o 

~ 

M 

~ .. =t 
.. .. 
.. o 

M 

-... i 

t8i': 



N 
o 
o 

... ... o 

... ... o 

.. .. o 

... N 
o 

.. O• 
o 

"' o 

N 
o 

. 

u ...... 
~ttl~Mt 

.. Fr-•H-.UI .. i' , ' . 1134.3U 
.... 

\_Ul.S7t 

u.uc 
11.11a 

'' IJ:.3.17 

' H.711 

. 

. 

e:: ,. 
.314 
.141: 
,UI 

ün•) 81l)Pl)!cloJJ)J1f-l1Jlal-9'ç'tt·[!OOJTJ)-v'z:•nzooq-N 8p :>n ;)p NJ'\l)f ap O}lOGdS,J 

sz or.iuv 



-.-
.. -
~i j 

11] , 
i • 

--
{ 

~{ 
.. 

• ,_ 

w-
• 
~ 

~{ . ~ .. 
' 

... 

.. -
~-

,;p () 
;i:: e, 

~\_[rc z IÍ '&: V, 

-

~ 

-
""\ 

' ' . 
" 

. 
- . ' 

. 

"> -
' 

·(zJt,) 1111!P!J!d0.!p!ll-!J>-:?:'T-P.UªJ!p-9't-[rzt~N ep H, ~f.> NJ•ra ap OJl:KJcfsa 

no~uv 



Ant>.O 27 

Espectro de Ri\1N de 'H do aduto de Diels-Alder 408 

8-ben.til-4, 7 .1 O-trifeoil-4 ,8-diaza-triciclo[ 5 .2.2. 02."]w1dec- l Cktte-3 ,5-diona. 
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Anexo 31 

Pa1te do espectro de Rrvll.J' de 1H do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2-{3 ,5-dioxo-4, 7,9, l O-tetrafenil--4-oxa-4 ,8-diaza-triciclo[5 .2.2. ü26]undec-8-il)1)roprionato de metila. 
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Ânexo 3ía 

Paite do espectro de Ri"\-1N de 1H, irradiado en1 5, 1 O ppm., do aduto de Diels-Alder ( 428 ou 429) 

2-(3.5-<lioxo-4,7,9., 10-tff.rafenii-4-oxa-4,8-<liaza-tricicio[5.2.2.if<1undec-8-il)-propriaiatodemetila. 
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,. . - '11 • 1 . 
f\.llt:Y..U J 1 O 

Pa1te do espectro de R.i\.fN de 1H, irradiadoem4,33 ppm, do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2--(3 ,5-dioxo-4, 7 ,9, 1 O-tetrafutil-4-oxa-4, 8-diaza-triciclo[S .2.2. ü26]undec-8-il)-proprionato de metila. 
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Ánexu 3íc 

Parte do espectro de RMt-í de 1H, ilTadiado em 3,95 ppm, do aduto de Diels-Alder ( 428 ou 429) 

2-(3 ,5-dioxo-4, 7, 9, l O-tetrafenil-4-oxa-4, 8-diaza-triciclo[ 5 .2 .2. ü2.c,]w1dec-8-il)-proprionato de metila. 
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Anexo Jtd 

Parte do espectro de RMN de 'H, inadiaoo em 3,70 wm. do aduto de Díels-Aldcr (428 ou 429) 

2-(3,5-dio>«>-4, 7,9, 1 o-rettarenil4oxa-4,8-diaza-triciclo{5.2.2Jl'-']undec-8•il}propriCl1a10 de metila. 
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Anexo 31c 

Parte do espectro de RMN de 1H, irradiado em 3,45 ppm, do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2-(3 ,5-dioxo-4, 7 ,9, 104:etrafmil-4--0xa-4 ,8-diaza-triciclo[ 5 .2.2. o-2-6}undec-8-il)1)roprimato de metila. 
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Anexo 31f 

Parte do espectro de RMN de 1H, irradiado em 3,35 ppm, do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2-(3 ,5-dioxo-4, 7, 9, 1 CH:etrafenil-4-oxa-4. 8-diaza-triciclo[ 5 .2.2. 046]undec-8-il)-proprionato de metila. 
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Ane:r.o 31g 

Parte do espectro de R,'¼N de 'H, irradiado em 3,00ppm. do aduto de Diels-Aldcr (428 ou 429) 

2-{3..54oxo-4,7,9.1 O-<Etrafenil-4-<>xa-4.8-diaza-uiciclo[5 .22.o'-']wxlec-8-il)iJrqirioiatO de nlái.la. 
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Anexo 31h 

Parte do espectro de RlVfN de 1H, irradiadoem2,55 ppm, do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2-(3,5-dioxo-4, 7,9, l O-tetrafunii--4-oxa-4,8-diaza-triciclo[5 .2.2. 026]w1dec-8-il)-propri0liato de meti.la. 

=-= 

----

1 

_;;-

) 
--- ... -, 

_) 

\ 
~ 

-d 
} 

\ 

1 
~ 

. . 
-., 
--; 
) 

' 
j 

::=:5:> 

_J 

1 
-~ 

_J 
.. 

J 

E 
o. 
D. 

o 
~ 

...... 

u, - ..... 

e::, 
1-

N 

-~ 
1-

N 

e:;, 

"' 

Ln 

"' 

e::, 

'<:J" 

u-, 
... 

s:t 

e, 
1-

U7 



300 

Anexo 3li 

Pa1te dü espectrn de R..Mt--l' de 1H. irradiado em 0,90 ppm. do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2-(3 ,5-d.ioxo-4, 7,9, 1 (Hetrafuw-4-oxa-4 ,8-<liaza-tricido[5 .2.2. a2"]undec-8-il)i'roprionato de metila. 
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Anexo 32 

Espectro de RM1'-l de 1H em C6D1/CDCh do aduto de Diels-Alder (428 ou429) 

2-{3,5-<lioxo-4, 7,9, 1 O-reà'arenil-4-oxa4,8-<liaza-triciclo[5 .2.2.a26]undeo-8-ii)-proprionato de metila 

( outro diastereoisômero) . 
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Ânexo 33a 

Pa1te do espectro de Rt"v1N de 1H. irradiado en-14,48, do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2-(3,5-dioxo-4, 7,9, l 0-t:d.rafunil-4-oxa-4,8-diaza-t.ricido[5 .2.2.cf6]undec-8-il)-proprionató de metila. 
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Ânexo 33b 

Parte do espectro de R.t\1N de 1H, irradiadoem3,70, do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2-(3 ,5-dioxo-4, 7 ,9, 1 O-tetrafenil-4-oxa-4 ,8-diaza-triciclo[ 5 .2.2. Q46]undec-8-il)-propriooato de metila. 
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Anexo 33c 

Parte do espectro de R.t\1N de 1H, irradiado em 2,80, do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2-(3 ,5-dioxo-4, 7, 9, l O-tetrarenil-4-oxa-4 ,8-diaza-triciclo[S .2.2. ü'46]undec-8-il)-proprionato de metila. 
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,' .. nexo 36 

Espectro de RMN de 13C do aduto de Diels-Alder (428 ou 429) 

2-(3 ,5-<lioxo-4, 7, 9, 1 lHetrafuill-M>xa-4 ,8-di.aza-triciclo[5 .2.2. ü26]widec-8-il)-proprionato de meti.lã 

(outro diastereoisômero) . 
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