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RESUMO 

 
Título: Reação de Ciclização de Prins na síntese diastereosseletiva de 31 análogos 
meso-tetraidropirânicos: determinação de estruturas cristalinas, estudos teóricos e 
avaliação in vitro da atividade antileucêmica 
 

Este trabalho foi idealizado baseado no conceito de compostos aquirais/meso. 

A importância da preparação de compostos aquirais está baseada na sua 

simplificação estrutural, conduzindo a novas moléculas que não necessitam de 

posteriores investigações farmacodinâmicas e farmacocinéticas dos enantiômeros. 

Sendo assim, propomos neste trabalho a síntese de análogos tetraidropirânicos 

aquirais/meso utilizando a reação de ciclização de Prins. Os álcoois homoalílicos 

sintetizados foram provenientes da reação de Barbier obtidos em ótimos 

rendimentos, no qual estes produtos foram utilizados como intermediário de síntese 

para a preparação dos tetraidropiranos propostos. A reação de ciclização de Prins é 

um método eficiente na preparação dos tetraidropiranos, pois mostrou-se ser uma 

ferramenta de síntese poderosa e versátil para a preparação dos tetraidropiranos 

substituídos, obtendo-se todos os compostos sintetizados em rendimentos 

satisfatórios. Através de estudos espectroscópicos e cristalográficos foi possível 

determinar detalhadamente a configuração relativa das moléculas 40a, 41a, 44a, 

45a, 46a, 46b e 48b. Além disso, foi desenvolvido um estudo teórico utilizando a 

teoria do funcional densidade para se obter as geometrias moleculares otimizadas 

em fase gasosa, tornando possível comparar estas conformações preferenciais com 

as geometrias definidas pelos cristais. Os tetraidropiranos sintetizados foram 

bioavaliados na linhagem de células leucêmicas K562 e dois tipos de células 

normais L929 e PBMC. Os resultados em câncer foram bastante promissores nos 

ensaios in vitro, dando destaque para as hidrazonas 42a-c e as aminoguanidinas 

43a-c que foram os únicos compostos que se mostraram ativos contra a linhagem 

celular resistente K562, destacando-se o tetraidropirano 42c que apresentou maior 

atividade da série congênere (apresentando valor de CI50 7.59 μM) e o 

tetraidropirano 42b que apresentou excelente valor de IC50 (8.97 μM) e um bom 

índice de seletividade (2.2 em L929 e 1.6 em PBMC). 

 

Palavras-chave: Tetraidropiranos aquirais/meso, Reação de Barbier, Reação de 
Ciclização de Prins, Derivados tetraidropirânico, Síntese diastereosseletiva, 
Determinação de estruturas cristalinas, DFT, Câncer. 

 



10 
 

 

ABSTRACT 
 

Title: Prins cyclization reaction of the diastereoselective synthesis of 31 analogues 
meso-tetrahydropyran: determination of crystal structures, theoretical studies and 
evaluation in vitro of antileukemic activity 
 

This study was designed based on the concept of achiral / meso compound. 

The importance of preparing achiral compounds is based on their structural 

simplification, leading to new molecules which require no further investigations 

pharmacodynamics and pharmacokinetics of the enantiomers. Therefore, it is 

proposed to the synthesis of analogues tetrahydropyrans achiral/meso using the 

Prins cyclization reaction. The homoallylic alcohols synthesized in this work were 

derived from the Barbier reaction obtained in great yields, wherein these products are 

used as a synthesis intermediate for the preparation of tetrahydropyrans proposed. 

The Prins cyclization reaction is an efficient method for the preparation of 

tetrahydropyrans therefore proved to be a powerful tool for synthesis and versatile for 

the preparation of substituted tetrahydropyrans to give all the compounds 

synthesized in satisfactory yields. Through spectroscopic and crystallographic studies 

were possible to determine in detail the relative configuration of the molecules 40a, 

41a, 44a, 45a, 46a, 46b and 48b. Furthermore, a theoretical study was developed 

using the density functional theory to obtain the molecular geometries optimized in 

the gas phase, making it possible to compare these preferred conformations with 

geometries defined by crystals. The tetrahydropyrans bioevaluated were synthesized 

in the leukemic cell line K562 and two types of normal L929 cells and PBMC. The 

results were very promising in cancer in vitro assays, highlighting the hydrazones 

42a-c and the 43a-c aminoguanidines they were the only compounds that were 

active against resistant cell line K562, highlighting the tetrahydropyran 42c which 

showed higher activity series counterpart (present value of IC50 7.59 μM) and the 

tetrahydropyran 42b with an excellent IC50 (8.97 μM) value and a good selectivity 

index (2.2 in L929 and 1.6 in PBMC). 

 

Keywords: Tetrahydropyran achiral/meso, Barbier reaction, Prins cyclization 
reaction, Tetrahydropyranyl derivatives, Diastereoselective synthesis, Crystal 
structures determination, DFT, Cancer. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

ADME - Absorção, Distribuição, Metabolismo e Excreção.  

ADMETox - Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e toxicidade. 

CCDA- cromatografia em camada delgada analítica. 

CDC - Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Center for Disease Control and 

Prevention). 

CI50 - Concentração que inibe 50% do crescimento de uma população. 

FDA - Food and Drug Administration. 

CG-EM - Cromatografia Gasosa acoplada a espectrometria de Massas. 

INCA - Instituto Nacional do Câncer. 

IS - Índice de seletividade. 

IV – Infravermelho. 

OMS - Organização Mundial da Saúde.  

REA - Relação estrutura atividade biológica. 

RETSQ - Registo de Efeitos Tóxicos de Substâncias Químicas (Registry of Toxic 

Effects of Chemical Substances). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O número de casos de câncer tem tido um aumento considerável em todo o 

mundo, principalmente nos últimos anos, configurando-se, na atualidade, como um 

dos mais importantes problemas de saúde pública mundial, dada a sua magnitude 

epidemiológica, social e econômica, ou seja, é uma doença que atinge pessoas em 

todo o nosso planeta, independente de classe social, religião e poder aquisitivo [1]. O 

número de novos casos de câncer cresce a cada ano. Segundo o Instituto Nacional 

do Câncer (INCA), a estimativa para 2012/2013 é a ocorrência de 518.510 novos 

casos de câncer no Brasil [2]. 

Apesar de grandes avanços na detecção, diagnóstico e tratamento durante a 

última década, o câncer continua sendo uma das causas mais frequentes de morte 

em todo o mundo [3]. Portanto, novas estratégias de tratamento mais eficazes são 

necessárias para ter impacto sobre esta questão. Apesar dos bilhões de dólares 

investidos em pesquisas, especialmente nas últimas três décadas, a diminuição da 

frequência do câncer na população humana e da taxa de mortalidade dessa doença 

ainda está bem abaixo do que se poderia esperar [3,4]. Um número substancial de 

novos agentes antineoplásicos têm sido descobertos. Discernimento considerável 

tem sido obtido sobre os mecanismos através dos quais muitos destes compostos 

afetam o crescimento celular e este conhecimento têm sido utilizado para a 

concepção de novos fármacos quimioterápicos [4]. 

Anéis tetraidropirânicos substituídos são amplamente distribuídos nas 

estruturas de produtos naturais que apresentam um grande potencial farmacológico 

[5,6]. Muitas estratégias seletivas estão sendo desenvolvidas buscando a preparação 

de anéis tetraidropirânicos substituídos, podendo-se citar como alguns exemplos, as 

reações de hetero-Diels-Alder, reações de Michael intramoleculares, ciclização de 

dióis e de δ-hidroxicetonas, reação de iodolactonização, selenoeterificação de 

álcoois insaturados, abertura de epóxidos e a reação de ciclização de Prins [5]. A 

reação de ciclização de Prins é relativamente nova e muito eficiente, tendo 

avançado de forma significativa nos últimos anos, demonstrada por uma série de 

aplicações descritas na literatura [6]. 

Compostos heterocíclicos apresentando sistema de anéis do tipo 

tetraidropirânico são alvos atraentes de síntese orgânica, este destacado interesse 
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tem origem principalmente na enorme diversidade estrutural e na variada atividade 

das biomoléculas, sendo normalmente uma fonte inspiradora infindável para 

desenvolvimento de novos fármacos [5, 7, 8]. 

Em conexão com o nosso interesse na síntese de compostos biologicamente 

ativos via reação de ciclização de Prins [9 -11] e os nossos esforços na avaliação de 

várias classes de compostos contra o câncer [12], apresentamos neste trabalho a 

síntese diastereosseletiva de 31 compostos derivados de tetraidropiranos e um 

estudo anticâncer in vitro em linhagens tumorais humanas K562 (linhagem 

leucêmica) e linhagens não tumorais L929 (fibroblastos murinos) e PBMC (células 

mononucleares de sangue humano periférico). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Câncer 

 

2.1.1. Definições e Estatísticas  

 

A palavra câncer quer dizer caranguejo (similaridade estrutural) vem do grego 

karkínos, e foi introduzida pela primeira vez por Hipócrates, o pai da medicina, que 

viveu entre 460 e 377 a.C. Casos de câncer foi detectado em múmias egípcias 

comprovando que esta enfermidade comprometia o homem há mais de 3 mil anos 

antes de Cristo. Na atualidade, câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais 

de 100 doenças, que se assemelham por terem em comum o crescimento 

desordenado de células (Figura 2.1), caracterizando-se por invadir tecidos e órgãos 

vizinhos [2, 13]. 

 

Figura 2.1 – Células cancerosas 

 

 

(Fonte: THULER, L. C. S., Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2012) 

 

O crescimento das células cancerosas se comporta diferentemente do 

crescimento das células normais. As células cancerosas continuam crescendo 

incontrolavelmente, formando outras novas células anormais (em vez de morrerem). 

Vários organismos vivos apresentam, em algum momento da vida, anormalidade no 

crescimento celular – as células se dividem de forma muito rápida e agressiva, 
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espalhando-se para diversas regiões do corpo – acarretando transtornos funcionais. 

O câncer é um desses transtornos. A hiperplasia, a metaplasia e a displasia são 

exemplos desse tipo de deste crescimento celular desordenado (Figura 2.2). As 

neoplasias (câncer in situ e câncer invasivo) correspondem a essa forma não 

controlada de crescimento celular e, na prática, são denominadas tumores [2, 13]. 

 

Figura 2.2 – Tipos de crescimento celular 

 

 

 
(Fonte: THULER, L. C. S., Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2012) 

 

Os tumores (neoplasias) podem ser benignos ou malignos (Figura 2.3). As 

neoplasias benignas ou tumores benignos têm seu crescimento de forma lenta e 

organizada, apresentando limites bem nítidos. Os tumores benignos tem a 

característica de não invadir tecidos vizinhos, mas podem comprimir órgãos e 

tecidos adjacentes. Os tumores malignos se manifestam com um grau de autonomia 

maior e são capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar metástases [2, 13]. 

 

Figura 2.3 – Diferenças entre tipos de tumores 

 

 
 
(Fonte: THULER, L. C. S., Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2012) 
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Na maioria dos países desenvolvidos, o câncer é a segunda maior causa de 

morte depois das doenças cardiovasculares [1, 14]. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) o número de mortes causado pelo câncer deve aumentar 45% de 

2007 para 2030 em todo o mundo (de 7.9 a 13.1 milhões de mortes), influenciado 

em parte por um aumento da população e do envelhecimento global [2, 15]. Novos 

casos de câncer no mesmo período estima-se saltar de 11,3 milhões em 2007 para 

15,5 milhões em 2030 [15]. 

O número de novos casos de câncer cresce a cada ano. Em pesquisas 

realizadas pela OMS, o câncer é a segunda causa de mortes por doença no Brasil 

[13]. A estimativa do INCA para os anos de 2012-2013 é a ocorrência de 518.510 

novos casos de câncer no Brasil, sendo 257.870 homens acometidos e 260.640 

mulheres. A Figura 2.4, mostra o número de novos casos de câncer estimados no 

Brasil em 2012 por região, onde podemos observar que o maior número de casos 

estimados é para a região Sudeste. [2] 

 

Figura 2.4 – Número total de casos novos de câncer por regiões do Brasil, 2012/2013 
 

 

 
(Fonte: THULER, L. C. S., Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2012) 

 

2.1.2. Causas do câncer 

 

Os fatores de risco de câncer, em determinadas populações, dependem das 

condições sociais, ambientais, políticas e econômicas ao qual este indivíduo esta 

inserido, bem como das características biológicas individuais que a compõem [2]. 

Os fatores de risco cancerígenos podem ser encontrados em meio ambiente 

ou podem ser hereditários. A maioria dos casos (cerca de 80%) está relacionada aos 

fatores ambientais, onde encontramos um grande número de fatores de risco. Os 
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fatores externos estão associados ao meio ambiente de forma em geral (água, terra 

e ar), ao ambiente ocupacional (quando insalubre), ao ambiente social e cultural 

(estilo e hábitos de vida) e ao ambiente de consumo (alimentos, medicamentos). As 

mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os hábitos e estilos 

de vida adotados pelas pessoas podem determinar os diferentes tipos de câncer [2, 

13]. Cerca de 30% das mortes oriundas do câncer são devidos aos cinco principais 

riscos alimentares e comportamentais: índice de massa corporal elevado, dieta 

pouco saudável, a falta de atividade física, uso de tabaco e de álcool. Na Figura 2.5, 

estão apresentados as principais causas de câncer, onde podemos observar que as 

três principais causas de câncer estão relacionadas à alimentação, ao tabagismo e a 

hereditariedade [2, 15]. 

 

Figura 2.5 – Principais causas de câncer 

 

 

 
(Fonte: THULER, L. C. S., Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2012) 

 

O câncer de pulmão associado a uma das enfermidades que mais mata 

pessoas do que qualquer outro tipo de câncer - uma tendência que deve continuar 
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até 2030, a menos que os esforços para o controle global do tabaco sejam 

intensificados [14]. 

 

2.1.3. Classificação do câncer 

 

O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo, onde alguns órgãos são 

mais afetados do que outros; podendo cada órgão ser acometido por tipos 

diferenciados de tumor, mais ou menos agressivos [14]. O câncer pode ser 

classificado de acordo com o tipo de célula normal que o originou (localização 

primária do tumor), e não de acordo com os tecidos para os quais se espalhou [13]. 

Logo, quase todos os tipos podem ser colocados em um dos seguintes grupos, onde 

o sufixo – oma significa literalmente tumor [13]: 

 Carcinomas = São os tipos mais comuns de câncer, originando-se de células que 

revestem o corpo, incluindo a pele e uma série de revestimentos internos, como os 

da boca, garganta, brônquios, esôfago, estômago, intestino, bexiga, útero e ovários, 

e os revestimentos dos dutos mamários, próstata e pâncreas; 

 Sarcomas = Originam-se de tecidos de suporte, tais como ossos, tecido 

gorduroso, músculo e tecido fibroso de reforço, encontrados na maior parte do 

corpo. 

 Linfomas = Originam-se de células conhecidas como linfócitos, particularmente 

em glândulas linfáticas e sangue. 

 Leucemia = Este câncer origina-se de células da medula óssea que produzem as 

células sanguíneas brancas. 

 Mielomas = Malignidades nas células plasmáticas da medula óssea que 

produzem os anticorpos. 

 Tumores das células germinativas = Desenvolvem-se a partir de células dos 

testículos e/ou dos ovários, responsáveis pela produção de esperma e óvulos. 

 Melanomas = Originam-se das células da pele que produzem pigmento, os 

melanócitos. 

 Gliomas = Originam-se a partir de células do tecido de suporte cerebral ou da 

medula espinhal. Raramente ocorre metástase. 

 Neuroblastomas = Tumor geralmente pediátrico, derivado de células malignas 

embrionárias advindas de células neuronais primordiais. 
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  Alguns tipos de câncer são mais comuns nos países desenvolvidos: próstata, 

mama e cólon. Em países em desenvolvimento são mais comuns câncer de 

estômago, fígado e cervical [14]. 

 

2.1.3.1. Leucemia 

 
A leucemia é uma doença maligna dos leucócitos (glóbulos brancos) do 

sangue, tendo como principal característica o acúmulo de células jovens anormais 

na medula óssea (Figura 2.6), nas quais elas substituem as células sanguíneas 

normais. A medula é o local que origina as células sanguíneas e ocupa a cavidade 

dos ossos. Nela são encontradas as células que dão origem aos leucócitos, as 

hemácias ou eritrócitos (glóbulos vermelhos) e às plaquetas [16]. 

 

Figura 2.6 – Medula Óssea 

 

 
 
(Disponível em: <http://noahsarkbrasil.blogspot.com.br/2012/08/leucemia.html>. Acesso em: 
07 dez. 2012) 

 
As leucemias podem ser agrupadas com base em quão rapidamente a 

doença evolui e torna-se grave.  Logo, a doença pode ser do tipo crônica (agrava-se 

lentamente) ou aguda (agrava-se rapidamente). Elas também podem ser agrupadas 

http://noahsarkbrasil.blogspot.com.br/2012/08/leucemia.html
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com base nos tipos de leucócitos que elas atingem: linfoides ou mieloides. Com isso, 

existem quatro tipos mais comuns de leucemia: linfóide crônica, mielóide crônica, 

linfóide aguda e mielóide aguda [16]. 

Os principais sintomas estão relacionados ao acúmulo de células defeituosas 

na medula óssea, causando anemia, que por sua vez pode causar fadiga e 

palpitação. O acumulo de células anormais também pode deixar o organismo mais 

sujeito a infecções e em alguns casos pode ocasionar sangramento pelo nariz e 

gengiva, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos sob a pele. Caso a doença 

afete o Sistema Nervoso Central (SNC), podem surgir dores de cabeça, náuseas, 

vômitos, visão dupla e desorientação [16]. 

De acordo com dados do INCA, em 2010 foram 5.935 mortes causadas por 

leucemia, sendo 3.202 homens e 2.733 mulheres. A estimativa de novos casos de 

leucemia para 2012 chegaram a 8.510, sendo 4.570 homens e 3.940 mulheres [16]. 

 

2.1.4. Tipos de tratamento do câncer 

 

Existem três formas de tratamento empregados na cura do câncer que são: 

cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Elas podem ser usadas em conjunto (poucas 

são as neoplasias malignas são tratadas com apenas uma modalidade terapêutica) 

[2, 13]. 

A cirurgia leva à remoção de tumores com eficácia, caso não haja metástase; 

no caso da leucemia, costuma-se fazer o uso de outros tipos conjuntos de terapia, 

incluindo principalmente o uso do transplante de medula óssea [13]. 

A radioterapia é uma técnica que faz o uso de raios gama, radioisótopos 

como cobalto-60, raios-X e até prótons, e ela é usada geralmente em conjunto com 

a cirurgia, buscando-se obter o tratamento com maior eficiência. Mesmo 

isoladamente, a radioterapia (Figura 2.7) pode diminuir alguns tumores, diminuir a 

recorrência e a chance de metástase, sendo uma metodologia antineoplásica muito 

usada [2, 13]. 

 

 

 

 



43 
 

 

Figura 2.7 – Radioterapia 

 

 

 
(Fonte: THULER, L. C. S., Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2012) 

 

A quimioterapia (Figura 2.8) é a forma de tratamento sistêmico do câncer que 

usa medicamentos (compostos químicos) denominados quimioterápicos (ou 

antineoplásicos) administrados em intervalos regulares, que variam de acordo com 

os esquemas terapêuticos [2]. O principal objetivo da quimioterapia esta baseado na 

destruição das células neoplásicas, preservando as normais (seletividade). Porém, a 

maioria dos agentes quimioterápicos atua de forma não-específica, lesando tanto 

células as células anormais quanto as células normais. Esta problemática explica a 

maior parte dos efeitos colaterais da ocasionados pela quimioterapia, sendo eles: 

náuseas, perda de cabelo e susceptibilidade maior às infecções [2, 13]. 

 

Figura 2.8 – Quimioterapia 
 

 
 

(Fonte: THULER, L. C. S., Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2012) 
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2.1.5. Agentes Antineoplásicos 

 

O relato do primeiro quimioterápico antineoplásico foi desenvolvido a partir do 

gás mostarda (arma química usada nas duas Guerras Mundiais). Observou-se que 

quando os soldados eram expostos a esta substância eles desenvolviam hipoplasia 

medular e linfóide, levando inicialmente o uso do gás mostarda no tratamento de 

linfomas malignos. Depois dos estudos clínicos feitos em 1946 com o gás mostarda 

e das observações sobre os efeitos do ácido fólico em crianças com leucemias, 

verificou-se avanço crescente da quimioterapia antineoplásica [13, 17]. 

Grande parte das drogas utilizadas na quimioterapia antineoplásica interfere 

no mecanismo celular de algum modo, com o passar do tempo à compreensão do 

ciclo celular normal levou à definição clara dos mecanismos de ação da maioria das 

drogas, a partir desta definição Bruce e colaboradores (1969) classificaram os 

quimioterápicos conforme a sua atuação sobre o ciclo celular em [17]: 

 Ciclo-inespecíficos – São aqueles que atuam nas células que podem ou não estar 

no ciclo proliferativo, tais como a mostarda nitrogenada. 

 Ciclo-específicos - Os quimioterápicos atuam apenas sobre as células que se 

encontram em proliferação, como é o caso da ciclofosfamida. 

Os agentes antineoplásicos mais empregados no tratamento do câncer 

podem ser divididos em agentes alquilantes, agentes antimetabólitos, antibióticos 

antitumorais, inibidores mitóticos e outros [17]. 

Os agentes antineoplásicos mais antigos e mais usados são conhecidos 

como agentes alquilantes (Figura 2.9) que, comprovadamente, interagem 

quimicamente com o DNA e não são ativos somente no processo de divisão celular. 

[13] Os principais quimioterápicos empregados nesse grupo incluem a mostarda 

nitrogenada, a ciclofosfamida, o bussulfan, as nitrosuréias, a cisplatina e o seu 

análago carboplatina, e a ifosfamida [17]. 
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Figura 2.9 – Agentes Alquilantes 
 

 

 

Os agentes Antimetabólicos (Figura 2.10) afetam as células inibindo a 

biossíntese dos componentes essenciais do DNA e do RNA, impedindo a 

multiplicação e o funcionamento normal da célula. Esta inibição pode ser dirigida à 

produção de ácido timidílico (5-fluoruracil e metotrexato), às purinas (6-

mercaptopurina e 6-tioguanina) e a outras etapas da síntese de ácidos nucléicos 

(citosina-arabinosídeo, ara-C). Os antimetabólitos são ativos apenas em células que 

se encontram na fase de síntese do ciclo celular (fase S) [17]. 

 

Figura 2.10 – Agentes Antimetabólicos 
 

 

 



46 
 

 

Os Antibióticos Antitumorais (Figura 2.11) são um grupo de substâncias com 

estrutura química variada que, embora interajam com o DNA e inibam a síntese 

deste ácido ou de proteínas, não atuam especificamente sobre uma determinada 

fase do ciclo celular. As principais drogas empregadas nessa categoria incluem os 

compostos antracíclicos (doxorubicina, daunublastina, epirubicina, idarubicina), 

bleomicina, mitomicina C e a mitoxantrone. Como todos os quimioterápicos, os 

antibióticos antitumorais atuam tanto sobre as células normais como sobre as 

anormais. Por isso, também apresentam efeitos colaterais indesejáveis [17]. 

 

Figura 2.11 – Antibióticos Antitumorais 

 

 

 

Os Inibidores Mitóticos (Figura 2.12) paralisam a mitose na metáfase, este 

fato ocorre devido à sua ação sobre a proteína tubulina, responsável por formar os 

microtúbulos que constituem o fuso espiralar, pelo qual migram os cromossomos. 
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Com isso, os cromossomos, durante a metáfase, se tornam impedidos de migrar, 

favorecendo a interrupção da divisão celular. Nesta categoria de quimioterápicos 

estão incluídos os alcalóides da vinca rósea (vincristina, vimblastina e vindesina) e 

os derivados da podofilotoxina (etoposídeo e o teniposídeo) [17]. 

 

 

Figura 2.12 – Inibidores Mitóticos 
 

 

Alguns quimioterápicos (Figura 2.13) não estão associados a uma 

determinada classe de ação farmacológica. Por exemplo, a dacarbazina (usada no 

tratamento de sarcomas de partes moles, linfomas e melanoma avançado) a 

procarbazina (empregada no tratamento da doença de Hodgkin), a L-asparaginase 

(empregada no tratamento da leucemia linfocítica aguda) [17]. 
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Figura 2.13 – Outras Drogas 
 

 

 

 A maior problemática no uso de quimioterápicos antineoplásica esta 

associada à resistência às drogas, tendo em vista que as populações celulares 

desenvolvem nova codificação genética (mutação) ou são estimuladas a 

desenvolver tipos celulares resistentes ao serem expostas às drogas. É também 

observada resistência nos casos em que o tratamento é descontinuado, quando a 

população tumoral é ainda sensível às drogas, em que a quimioterapia é aplicada a 

intervalos irregulares e em que doses inadequadas são administradas [17]. 

Existe uma enorme quantidade de outros fármacos utilizados no tratamento 

clínico de diferentes tipos de câncer, porém a não seletividade nos tratamentos 

atuais e a busca por novos agentes eficientes e menos tóxicos vêm sendo 

motivação de vários grupos de pesquisa [17]. 

 

2.2. Tetraidropiranos 

 

Anéis do tipo tetraidropirano são comuns em uma enorme quantidade de 

produtos naturais biologicamente importantes [7, 8], tais como antibióticos de poliéter, 

antibióticos macrolídeos, toxinas marinhas, feromônios e agentes farmacêuticos [7]. 

Podemos observá-los em carboidratos como a glicose 1, nos antibióticos Monensina 

2 e 17-deoxiroflamicoína 3, na neurotoxina Brevetoxina B 4 e nos antitumorais 

naturais Forboxazola 5a e 5b (Figura 2.14) [5]. 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Figura 2.14 - Tetraidropiranos substituídos como fragmento estrutural de Produtos Naturais 

 

 
 
(Fonte: VASCONCELLOS et al., Química Nova. v. 29, n. 4, p. 834 – 839. 2006) 

 

A presença dos anéis tetraidropirânicos (Figura 2.15) são alvos atraentes de 

síntese orgânica, devido ao fato destes compostos apresentarem interessantes 

propriedades biológicas e farmacológicas [18], tais como: propriedades 

antimicrobiana [18], antifúngica [19], antitumoral [20], antiviral [21,22], analgésica [23], anti-

inflamatória [24] e antidiabética [25]. 
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Figura 2.15 – Compostos heterocíclicos contendo esqueleto tetraidropirânico 

 

 

Várias estratégias de síntese vêm sendo desenvolvidas visando à construção 

de anéis tetraidropiranos substituídos, tais como: reações de hetero-Diels-Alder, [26] 

reações de Michael intramoleculares [27], ciclização de dióis e de δ-hidroxicetonas 

[28], reação de iodolactonização [29], selenoeterificação de álcoois insaturados [30], 

abertura de epóxidos [31] e a reação de ciclização de Prins [5,32], assim como 

mostrado na Figura 2.16. 
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Figura 2.16 – Estratégias de Preparação de Tetraidropiranos substituídos 
 

 

A reação de ciclização de Prins vem sendo bastante utilizada na construção 

de derivados de seis membros do tipo tetraidropirânico [32], sendo representado o 
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crescente interesse por essa reação em um aumento no número de publicações de 

artigos científicos a cerca desta temática. Até o presente momento 2382 artigos 

foram descritos na literatura, consultando a palavra-chave “Prins Cyclization”. O 

Gráfico 2.1 abaixo mostra o número de artigos científicos publicados do ano de 2000 

até o ano de 2012. 

 

Gráfico 2.1 - Gráfico representando a evolução no número de publicações da reação de 
Ciclização de Prins por ano (2000-2012) 
 

 
 
(Pesquisa realizada no Scifinder-CAS em 12 nov. 2012, usando como palavra chave “Prins 
Cyclization”). 

 

O grande interesse nesta reação de ciclização de Prins se traduz à sua 

importante versatilidade sintética com bons rendimentos químicos e altas 

diastereosseletividades cis/trans obtidas entre os substituintes do anel 

tetraidropirânico [5]. 
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2.2.1. Reação de ciclização de Prins 

 

A reação de Prins (1919) [33] é a precursora da moderna reação de ciclização 

de Prins, ela foi realizada inicialmente pela condensação de olefinas com 

formaldeído, feita em meio aquoso e catalisada por ácidos minerais. Devido à 

formação de uma mistura complexa de produtos, a reação de Prins permaneceu 

várias décadas sem aplicações sintéticas muito relevantes [5].  

Em 1955, Hanschke e Gendorf publicaram o primeiro relato da reação direta 

entre álcool homoalílico puro e formaldeído, utilizando ácido sulfúrico como 

catalisador em aquecimento, levando ao tetraidropirano como produto principal em 

bom rendimento (Esquema 2.1) [34]. 

 

Esquema 2.1 - Primeiro exemplo da reação, que seria futuramente denominada de reação 
de ciclização de Prins 
 

 

 
(Fonte: HANSCHKE et al., Chem. Ber. v. 88, p. 1053. 1955) 

 

A partir desta reação e de um posterior artigo publicado por Stapp em 1969 

[35], esta reação começou a ser chamada de reação de ciclização de Prins, e vem 

despertando um grande interesse sintético na comunidade científica [5].   

Desta forma, podemos definir a reação de ciclização de Prins como o 

acoplamento entre álcoois homoalílicos (ou éteres) e aldeídos (ou acetais), mediada 

principalmente por um ácido de Lewis ou de Brönsted (AlCl3, AlBr4, SnCl4, SnBr4, 

BF3.Et2O, TMSBr, InCl3, H2SO4, entre outros), conduzindo exclusivamente a 

tetraidropiranos. Geralmente são utilizados como substratos álcoois homoalílicos 

terminais (R, R1=H), ou álcoois homoalílicos de geometria E (R1= H e R diferente de 

H), como mostrado no Esquema 2.2 [5]. 
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Esquema 2.2 - A reação de Ciclização de Prins: R, R1, R2, R3, R4 e R5 = H, alquila ou 
arila; X = OH, Halogênios, H 
 

 
 

(Fonte: VASCONCELLOS et al., Química Nova. v. 29, n. 4, p. 834 – 839. 2006) 
 

 Logo, a reação de ciclização de Prins vem sendo bastante empregada na 

para preparação de produtos naturais (ou não naturais) que contenham, na sua 

estrutura, anéis do tipo tetraidropirânico substituídos [5]. 

 

2.2.2. Aspectos mecanísticos da reação de ciclização de Prins 

 

O mecanismo proposto para a reação de ciclização de Prins (Esquema 2.3) 

envolve na primeira etapa a reação nucleofílica entre os elétrons n da hidroxila do 

álcool homoalílico e o carbono eletrofílico do aldeído ativado pelo ácido de Lewis, 

gerando o acetal intermediário 6. A segunda etapa passa por um prototropismo, 

gerando o intermediário 7, seguido de um eliminação, gerando o íon oxônio 8,  

assumindo uma conformação do tipo cadeira na etapa de ciclização, de modo que 

os substituintes assumam preferencialmente uma posição pseudo-equatorial, no 

qual ocorre um ataque nucleofílico sincrônico, conduzindo ao carbocátion secundário 

9 (que é mais estável). A subsequente captura do carbocátion 9 pelo haleto X- 

(proveniente do ácido de Lewis) ocorre, dependendo das condições reacionais 

utilizadas, preferencialmente na posição equatorial [36].   

De acordo com este mecanismo, é possível entender o fato de álcoois 

homoalílicos terminais conduzirem exclusivamente à formação de anel 

tetraidropirânico.  A formação de um anel do tipo tetraidrofurânico, exigiria a 

formação de um carbocátion primário, o que é energeticamente muito desfavorável 

quando comparado ao carbocátion secundário 9 [36]. 
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Esquema 2.3 - Mecanismo aceito para a reação de ciclização de Prins 
 

 
 

(Fonte: YANG et al., J. Org. Chem. v. 66, p. 739. 2001) 

 

 Quando são utilizados álcoois homoalílicos de geometria Z para a reação de 

ciclização de Prins, existe a possibilidade da formação concorrente de anéis de 

cinco membros, onde a posição deste substituinte no estado de transição como 

podemos ver em 14 e 16 (Esquema 2.4) irá definir a geometria da ligação dupla [36]. 
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Esquema 2.4 - Regioseletividade entre a formação de anéis de cinco e seis membros, na 
ciclização de Prins, em função da geometria E ou Z do álcool homoalílico 
 

 
(Fonte: YANG et al., J. Org. Chem. v. 66, p. 739. 2001) 

 

 Quando se utiliza álcoois homoalílicos de geometria E, o estado de transição 

apresenta o substituinte R da ligação dupla na posição pseudo-equatorial 11 (o que 

é relativamente mais estável) conduzindo ao anel de seis membros 12 [36]. 

 Quando trabalhamos com um álcool homoalílico de geometria relativa Z, 

existe a possibilidade de dois caminhos mecanístico possíveis de serem percorridos 

(caminho a e b) como podemos observar no Esquema 2.4 [36].  

Pelo caminho a, o estado de transição 14 apresentaria o substituinte R na 

posição pseudo-axial, passando por um carbocátion secundário, conduzindo ao anel 

de seis membros 15. Entretanto, é possível observar uma forte interação estérea 

desfavorável 1,3-diaxial entre R e H em 14. Este fato não é observado para no 

estado de transição 16 que passa por um carbocátion primário (caminho b) gerando 

anéis de cinco membros (tetraidrofurânico), acarretando assim a concorrência entre 

anéis de cinco e seis membros [36]. 
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2.2.3. Diastereoseletividade da reação de ciclização de Prins 

 
Um aspecto importante e de grande destaque para essa reação é a sua alta 

diastereosseletividade na preparação de tetraidropiranos funcionalizados nas 

posições 2, 4 e 6, onde normalmente estes substituintes adotam a configuração 

relativa cis (tri-equatoriais), na maioria dos experimentos relatados [37]. 

 Em 2002 estudos computacionais teóricos realizados por Alder e 

colaboradores concluíram que o favorecimento desta seletividade 2,4,6-cis,  tem 

origem na geometria do intermediário catiônico envolvido na reação de ciclização de 

Prins. Esta proposta foi baseada na interação entre um par de elétrons n do oxigênio 

com mais dois pares de elétrons σ (um em cada uma das ligações σ C-C do anel 

cíclico) e o orbital p do carbocátion tornando este sistema catiônico 18 

particularmente estável (Figura 2.17) [37]. 

 
Figura 2.17 – Modelo de Alder para a estereosseletividade 2,4,6-tri-equatorial na reação de 
ciclização de Prins 
 

 
 
(Fonte: ALDER et al., J. Am. Chem. v. 124, p. 4960. 2002) 

 

De acordo com o modelo proposto por Alder esta estabilidade esta baseada 

no caráter aromático deste intermediário catiônico, logo, é preciso que o H do 

carbono 4 esteja obrigatoriamente na posição pseudo-axial, com todos os 6 elétrons 

conjugados do sistema cíclico (n e σ) co-planares, obedecendo  a Regra de Hückel. 

A conformação obtida favorece o ataque nucleofílico em 18 pela face exo, formando 

o produto 2,4,6-tri-equatorial (Figura 2.17) [37]. 

Em 2004 estudos realizados por Rychnovsky e colaboradores 

estabeleceram que o caráter aromático do intermediário catiônico 18 não explica 

totalmente a estereosseletividade para a reação de ciclização de Prins [38, 39]. 
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 Rychnovsky em seus estudos consegue obter uma síntese estereosseletiva 

para haletos (Br, I) na posição axial em C4 do anel tetraidropirânico. Em seu estudo, 

ele utilizou α-acetoxi-ésteres 19 como precursores do íon oxônio intermediário, além 

de TMSBr, AcBr ou TMSI em diclorometano e lutidina, em seu novo protocolo 

Rychnovsky observou o produto de ciclização de Prins em altos rendimentos e em 

altas estereosseletividades axiais em C4 (Esquema 2.5) [38, 39]. 

Quando Rychnovsky fez o uso de SnBr4, nas mesmas condições reacionais, 

ele observou a condução seletiva gerando o produto equatorial em C4 (Esquema 

2.5) [38,39]. 

 

Esquema 2.5 - Modelo de Rychnovsky 

 

(Fonte: JASTI et al., J. Am. Chem. Soc. v. 126, p. 9904. 2004) 

 

Tendo em vista os experimentos realizados por Rychnovsky, podemos 

observar que quando a fonte de íon brometo vêm do brometo de trimetilssilano 

(TMSBr), ocorre a formação dos pares iônicos íntimos 21 e 22, favorecendo o 
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ataque do íon brometo sobre o carbocátion na posição endo, conduzindo ao produto 

axial 23. Por outro lado, se a fonte de íon brometo vêm do ácido de Lewis (SnBr4), 

existe a formação do íon 24, onde o pentabrometo de estanho (SnBr5
-) é o contra-

íon. De acordo com o modelo proposto por Rychnovsky, a menor nucleofilicidade do 

íon SnBr5
- versus o Br- “livre” permite a formação do intermediário 25, favorecendo o 

ataque pela face exo, conduzindo à formação do brometo equatorial 26 [38,39]. 

 

2.2.4. Agentes antineoplásicos via reação de ciclização de Prins 

 
A reação de ciclização de Prins é uma reação relativamente nova e que vem 

avançado de forma significativa nos últimos anos, sendo demonstrado na literatura o 

uso desta reação para a preparação de alguns agentes antineoplásicos (Gráfico 

2.2). 

 

Gráfico 2.2 - Gráfico representativo do número de publicações da reação de ciclização de 
Prins na síntese de agentes antineoplásicos 
 

 

 
(Pesquisa realizada no Scifinder-CAS em 19 Dez. 2012, usando como palavra chave “Prins 
cyclization” refinada com “cancer”). 
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Produtos naturais sempre desempenharam um papel importante na 

descoberta de novos medicamentos. A subunidade pirano pode ser frequentemente 

reconhecida na estrutura de numerosos compostos naturais e sintéticos com 

notáveis propriedades biológicas e farmacológicas [35]. Vêm surgindo na literatura 

alguns exemplos onde a reação de ciclização de Prins mostrou-se eficiente como 

etapa-chave na construção do esqueleto tetraidropirânico, existente em produtos 

naturais e não-naturais que apresentaram atividade antineoplásica [5, 40]. 

Nesta seção, passaremos a mostrar alguns destes exemplos ilustrativos, 

objetivando salientar as potencialidades desta reação. 

Aplisiapiranoides A-D 27(Figura 2.18) são exemplos de compostos 

halogenados marinhos com um anel do tipo tetraidropirano. Aplisiapiranoides A – D 

27 foram isoladas a partir da lebre do mar Aplysia kurodai. Aplisiapiranoide D foi o 

composto mais ativo da série contra células de Moser (câncer de cólon humano), 

com uma CI50 de 46 M [41]. 

 

Figura 2.18 – Aplisiapiranoides A-D 
 

 

 
(Fonte: MIRANDA et al., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. v. 16, p. 3135 - 3138. 
2006) 
 

Em 2006, Miranda e colaboradores relataram a síntese one-pot de análogos 

de produtos marinhos que continham o esqueleto estrutural comum de 4-

clorotetraidropiranos. As atividades biológicas destes compostos foram testadas 

contra três linhagens de células tumorais (A2780 – câncer de ovário, SW1573 - 

câncer de pulmão e WiDr – câncer de cólon), onde a reação de ciclização de Prins 

foi uma ferramenta poderosa para obter os análogos 4-clorotetraidropiranos 

substituídos (Figura 2.19) [41]. 
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Figura 2.19 – Reação de ciclização de Prins para obter os análogos 4-clorotetraidropiranos 
substituídos 
 

 

 
(Fonte: MIRANDA et al., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.v. 16, p. 3135 - 3138. 
2006) 

 

Briostatinas 28 (Figura 2.20) são compostos marinhos estruturalmente 

complexos, derivados de macrolactonas, e em expansão de suas atividades 

biológicas. As Briostatinas são bastante escassas, sendo naturalmente isoladas em 

baixos rendimentos (0,00014%), mesmo assim, estão atualmente em ensaios 

clínicos para o tratamento do câncer [42].  

 

Figura 2.20 – Briostatina 
  

 

 

(Fonte: WENDER et al., Organic Letters. v. 10, n. 15, p. 3331 - 3334. 2008) 
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Em 2008, Wender e colaboradores descreveram a primeira série de 12 

análogos funcionalizados-C7 da briostatina (Esquema 2.6), onde vários dos 

análogos exibiram uma atividade superior a briostatina, contra a linhagem de 

leucemia K562 [42]. 

 

Esquema 2.6 - Passos chave para a  síntese dos análogos da briostatina 
 

 

 
(Fonte: WENDER et al., Organic Letters. v. 10, n. 15, p. 3331 - 3334. 2008) 

 

Neopeltolideo 29 (Esquema 2.7) foi isolado de uma esponja da família 

Neopeltidae coletada ao largo da costa norte da Jamaica. Neopeltolide acabou por 

ser um agente antitumoral muito potente, inibindo a proliferação de várias linhas de 

células na faixa baixa de nano-molar [43]. 

Em 2008, Vintonyak e colaboradores relataram uma síntese concisa da 

lactona neopeltolideo 32, intermediário chave para a síntese total da neopeltolideo. 

O tetraidropirano 32 é o produto da ciclização de Prins entre um aldeído 30 e álcool 

homoalílicos 31 (Esquema 2.7) [43].  
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Esquema 2.7 - Passos chave para a  síntese do neopeltolideo 
 

 

(Fonte: VINTONYAK et al., Chem. Eur. J. v. 14, p. 11132 - 11140. 2008) 

 

Exiguolide 33 (Esquema 2.8) é um produto natural incomum isolado em 

2006 por Ohta e colaboradores a partir da esponja marinha Geodia exigua Thiele. 

Esta molécula inibe a fertilização de gametas do ouriço-do-mar (H. pulcherrimus) a 

uma concentração de 20 M, mas não afeta o desenvolvimento dos ovos fertilizados 

já em concentrações mais elevadas (100 M), o que indica que ele pode possuir 

atividade anticancerígena relevante. Em 2011, Crane e colaboradores propuseram 

uma estratégia única para construir os anéis tetraidropirânicos e o macrociclo de 

uma maneira eficiente [44]. 
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Esquema 2.8 - Estratégia retro-sintética 
 

 

 
(Fonte: CRANE et al., Angew. Chem. v. 50, p. 9112 - 9115. 2011) 

 

O plano sintético, detalhado no Esquema 2.8, envolve: 1) uma fase final de 

CuI mediada por acoplamento cruzado para a construção da cadeia lateral do trieno, 

2) uma olefinação com um reagente enantiomericamente enriquecido de Horner-

Wadsworth-Emmons (EHW) para instalar o exocíclico éster insaturado, e 3) uma 

intramolecular dioxanona ciclização de Prins para construir simultaneamente o 

macrociclo de 16 membros e gerar um dos dois anéis tetraidropirânico [44]. 

Populene D 38 (Figura 2.21) é um sesquiterpeno natural, recentemente 

isolada de Thespesia populnea, que possui uma atividade inibidora forte contra 

várias linhagens de células cancerígenas: o câncer de colo do útero (HeLa, CI50 = 
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1,85 g/mL) e câncer da mama (MCF-7, CI50 = 0,95 g/mL) [14]. Populene D é 

também ativo contra o câncer do cólon (HT-29, CI50 = 2,37 g/mL), câncer oral (KB, 

CI50 = 3,10 g/mL) e tem propriedades antibacterianas (B. subtilis, MCI = 4,69 

g/mL) [40]. 

 

Figura 2.21 – Estrutura do populene D 

 

 

 
(Fonte: REDDY et al., Molecules .v. 17, p. 9621 - 9630. 2012) 

 

Em 2012, Reddy e colaboradores imaginaram que os análogos populene D 

podiam ser sintetizados por ciclização de Prins iodo catalisada de álcoois 

homoalílicos e acetona (Esquema 2.9). Considerando-se que vários álcoois 

homoalílicos podem ser facilmente preparados, esta via pode fornecer acesso aos 

análogos de um composto natural com potencial atividade anticancerígena. A 

atividade antiproliferativa destes novos piranos contra várias linhas de células 

cancerosas foi então investigada [40]. 

 

Esquema 2.9 - Reação de ciclização de Prins catalisada por Iodo 
 

 
 

(Fonte: REDDY et al., Molecules. v. 17, p. 9621 - 9630. 2012) 
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Entre os compostos sintetizados, o composto 39 (Figura 2.22) foi o mais 

ativo nas linhas celulares tumorais investigadas (U251 - glioma, MCF-7 - mama, 

NCI-ADR/RES e OVCAR-03 - ovário, 786-0 - renal, NCI-H460 - pulmão, PC-3 – 

próstata e HT-29 - cólon) [40]. 

 
Figura 2.22 – Estrutura do análogo mais ativo de populene D 

 

 
 

(Fonte: REDDY et al., Molecules. v. 17, p. 9621 - 9630. 2012) 

 

 

2.3. Quimioinformática 

 
Novas estratégias vêm sendo incorporadas à Química Medicinal. As 

ferramentas computacionais constituem importante meio para auxiliar o 

entendimento dos conceitos da Química Medicinal [45]
. 

Em química medicinal são abordados tópicos que envolvem as fases 

farmacocinética e farmacodinâmica. A fase farmacocinética faz o estudo das etapas 

de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME). Também vem sendo 

incorporado ao estudo da fase farmacocinética a avaliação toxicológica de 

candidatos a novos fármacos, acrescentando à sigla ADME o acrônimo Tox, 

resultando no estudo “ADMETox”. Já a fase farmacodinâmica estuda a relação da 

interação fármaco-macromolécula, quando se trata de um fármaco estruturalmente 

específico [46, 47]. 

Quando a fase farmacocinética é abordada discute-se sobre a importância 

dos estudos toxicológicos com candidatos a fármacos, enfocando os aspectos 

mutagênico, teratogênico, efeitos irritantes, carcinogenicidade, entre outros. A 

mutagenicidade está relacionada ao risco do composto de interagir com o DNA e 

causar mutações que podem ser transmitidas aos seus descendentes; os efeitos 

tumorigênico, irritante e associados a reprodução relacionam-se, respectivamente, 
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ao risco de causar tumores, de ser irritante ao organismo humano e de ser 

teratogênico, causando defeitos físicos em fetos, ou atuar sobre o sistema 

reprodutivo em geral [45]. 

Um exemplo muito divulgado e difundido na literatura científica é o da 

talidomida, fármaco com alto potencial teratogênico que causou deformações 

grotescas em milhares de crianças nas décadas de 1960, 70 e 80 (Figura 2.23). O 

desastre com a talidomida serviu como exemplo para avaliações cada vez mais 

rigorosas de candidatos a fármacos por parte da indústria farmacêutica e de grandes 

centros de pesquisa [45]. 

 

Figura 2.23 – Deformações ocasionadas pelo uso da talidomida 

 

 

 
(Disponível em: <http://www.blogdicas.com/o-que-e-talidomida-e-quais-sao-os-tratamentos. 

html>. Acesso em 20 dez. 2012) 

 

O planejamento de um novo fármaco seguido dos testes necessários a sua 

liberação comercial consome investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

da ordem de milhões de dólares e décadas de trabalho de uma equipe 

multidisciplinar. Logo, para otimizar tempo e custos, novas ferramentas vêm sendo 

introduzidas nesse processo de avaliação de um candidato a fármaco [48]. 

O uso de inovações tecnológicas e científicas vem associando vários 

conhecimentos multidisciplinares de informática, biotecnologia, química e biologia, 

http://www.blogdicas.com/o-que-e-talidomida-e-quais-sao-os-tratamentos.%20html
http://www.blogdicas.com/o-que-e-talidomida-e-quais-sao-os-tratamentos.%20html
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que se traduz em um planejamento mais seguro e efetivo de novos fármacos, o que 

é incentivado e apoiado pela agência regulatória de fármacos e alimentos norte-

americana (Food and Drug Administration, FDA) [49]. 

Atualmente, para auxiliar a avaliação toxicológica de candidatos a fármacos, 

a indústria farmacêutica juntamente com centros de pesquisa no mundo inteiro vem 

realizando screening (avaliação) de seus compostos in silico [46, 47]. Novos métodos 

toxicológicos in silico vem demonstrando enorme utilidade no planejamento e 

produção de novos fármacos, ajudando a identificar em fase pré-clínica compostos 

com baixo potencial toxicológico [45].  

O termo “toxicidade in silico” refere-se a experimentos computacionais, 

cálculos matemáticos ou análise científica de dados de substâncias químicas 

através de ferramentas computacionais que os analise e faça a predição de uma 

possível atividade toxicológica [45]. 

Várias propriedades podem ser calculadas por programas de bioinformática, 

tais como, OSIRIS® [50] e MOLINSPIRATION® [51]. 

É válido ressaltar que o Osiris® (de uso gratuito) vem sendo usado por 

alguns grupos de pesquisas na avaliação in silico de potenciais efeitos tóxicos de 

candidatos a fármacos. Podemos observar na literatura um aumento no número do 

uso deste aplicativo para predição in silico da toxicidade de fármacos (Gráfico 2.3), 

este tipo de ferramenta vem se tornado importante no processo de planejamento de 

novos fármacos (drug design) [45].  
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Gráfico 2.3 - Gráfico representando a evolução no número de publicações utilizando o 
Osiris® por ano (2000-2012) 
 

 

 
(Pesquisa realizada no Scifinder-CAS em 17 nov. 2012, usando como palavra chave 
“Osiris”). 

 

Ao se desenhar uma estrutura química no Osiris® o algoritmo preditivo do 

programa avalia o potencial risco toxicológico da entidade química, que se baseia na 

comparação do conjunto de fragmentos estruturais que a estrutura possui com o 

conjunto de fragmentos do “Registo de Efeitos Tóxicos de Substâncias Químicas” 

(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, RETSQ) do Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (Center for Disease Control and Prevention, CDC).  

Um fragmento é considerado de risco no programa Osiris® se ele ocorrer na 

lista do RETSQ e não ocorrer ou ocorrer raramente nos fármacos comerciais do 

banco de dados. Da coleção de compostos do RETSQ, 7504 tem propriedades 

mutagênicas, 2841 apresentam propriedades tumorigênicas, 2372 apresentam 

efeitos irritantes e 3570 possuem efeitos sobre o sistema reprodutivo [45]. 

 Os resultados das avaliações in silico no Osiris® são registrados através de 

um código de cores que indica o grau dos efeitos. Composto com alto risco é 

expresso pela cor vermelha, enquanto que a cor verde expressa um composto 
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isento de efeito tóxico; a cor amarela indica um alerta para determinada propriedade 

[45]. 

Ensaios de toxicidade experimentais, tanto in vitro como em in vivo, são de 

indispensáveis para a avaliação de um novo fármaco [45]. 

O Molinspiration® é uma ferramenta da internet que dá suporte à 

comunidade química oferecendo serviços online gratuitos para cálculo de 

importantes propriedades moleculares (LogP, área de superfície polar, número de 

doadores e receptores de ligação de hidrogênio e outros), bem como a previsão de 

pontuação da bioatividade para alvos de importantes drogas. Esse programa calcula 

a bioatividade e os apresenta na forma do valor de score para as seis classes de 

receptores (GPCR, modulador de canais ionicos, inibidor de quinase, receptor 

nuclear, inibidor de protease e inibidor de enzima) [52]. 

O Molinspiration vem se tornando uma metodologia virtual eficiente que 

separa as moléculas com boas semelhanças estruturais das drogas inativas [51]. 

 Recentemente, várias publicações em Química Medicinal foram descritos 

utilizando o programa Molinspiration® contribuindo para o desenho de novas drogas 

(Gráfico 2.4) [52]
. 

 

 

Gráfico 2.4 - Gráfico representando a evolução no número de publicações utilizando o 
Molinspiration® últimos três anos 
 

 
 

(Pesquisa realizada no Scifinder-CAS em 17 nov. 2012, usando como palavra chave 
“Molinspiration”). 
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É importante salientar que as predições in silico não substituem nem 

desqualificam os testes experimentais, elas servem apenas como orientação para o 

desenvolvimento de novos fármacos [45]. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivos gerais 

 
Este trabalho tem como objetivo a síntese de análogos tetraidropirânicos 

aquirais/meso com a configuração 2,4,6-cis controlada (para os compostos 

oriundos da reação de ciclização de Prins), investigação in vitro de suas atividades 

anticâncer em linhagens tumorais humanas e análise qualitativa da relação estrutura 

atividade biológica (REA). 

 

3.2. Objetivos específicos 

 
Neste trabalho de tese objetivamos especificamente: 
 

 Sintetizar três diferentes álcoois homoalílicos utilizando a reação de Barbier. 

 
 Sintetizar uma série de análogos tetraidropirânicos meso utilizando a reação de 

ciclização de Prins. 

 
 Caracterizar os compostos por métodos físicos (espectroscopia de infravermelho 

e ressonância magnética nuclear 1H e 13C) e determinar a configuração relativa dos 

compostos sintetizados via estudo cristalográfico e via espectroscopia (NOESY). 

 
  Estudar as preferências conformacionais das estruturas via cálculos 

computacionais usando a teória DFT(M06-2X) e determiná-las via as estruturas 

critalográficas. 

 
 Bioavaliar in vitro os análogos tetraidropirânicos contra Leucemia mielóide 

crônica – K562 e em duas linhagens de células não tumorais L929 e PBMC e obter 

seus índices de seletividade in vitro. 

 
 Analisar de forma qualitativa a relação estrutura-atividade biológica (REA) dos 

análogos tetraidropirânicos sintetizados. 
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4. ESTRATÉGIAS 

 

A etapa-chave das sínteses propostas neste projeto é a reação de ciclização 

de Prins. Esta reação vem sendo amplamente utilizada na preparação de derivados 

tetraidropirânicos de geometria relativa 2,4,6-cis-controlada [5].  

Este projeto foi idealizado baseado no conceito de compostos aquirais/meso 

(Figura 4.1), onde R1 é diferente de R2. A importância da preparação de compostos 

aquirais está baseada na sua simplificação estrutural, conduzindo a novos 

compostos que não necessitam de posteriores investigações farmacodinâmica e 

farmacocinética dos enantiômeros separados (visto que são aquirais), uma das 

fases mais complicadas no desenvolvimento de novas drogas quirais. 

 

Figura 4.1 – Presença de plano de simetria nos compostos meso (2,4,6-cis) planejados 

 

 

 

Nossa metodologia está baseada na experiência do grupo na reação de 

ciclização de Prins [5], onde propomos neste trabalho a síntese de análogos 

tetraidropirânicos meso mostrados na Figura 4.2, onde Ar1 é sempre igual a Ar2. 
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Figura 4.2 – Estruturas propostas para síntese neste trabalho 

 

 

 

A primeira etapa deste trabalho estava baseada na escolha dos aldeídos 

aromáticos para a preparação tanto dos álcoois homoalílicos como para a 

preparação dos tetraidropiranos. A escolha do 4-fluor-benzaldeído baseada no fato 

que essa unidade previne a existência de centros estereogênicos e impede a 

formação de metabólitos quirais, que podem ser formados para alguns análogos não 

fluorados [53]. Já a escolha do benzaldeído foi baseada no fato de querermos 

trabalhar apenas com aldeídos aromáticos e pelo fato dele ser o aldeído aromático 

mais simples. A escolha do 2-naftaldeído foi realizada pelo fato de querermos 

observar o efeito de dois grupos naftila frente à atividade biológica (dois grupos 

volumosos nas estruturas tetraidropirânicas).  A escolha do benzaldeído e do 2-

naftaldeído também foi realizada tendo em vista que os grupos fenila [53] e naftila [54] 

podem oxidar no corpo e produzir metabólitos (óxidos de arenos) [53, 54].  

Logo, usando como matéria-prima os aldeídos: benzaldeído, 4-fluor-

benzaldeído e o 2-naftaldeído, podemos obter os seus correspondentes álcoois 

homoalílicos 1-fenilbut-3-en-1-ol 51a, 1-(4-fluorofenil)but-3-en-1-ol 51b e 1-(naftalen-

2-il)but-3-en-1-ol 51c mediante reação de Barbier em meio aquoso (Esquema 4.1) 

[55]. 
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Esquema 4.1 - Retro-análise para reação de Barbier 
 

 

 

A subsequente reação de ciclização de Prins entre os álcoois homoalílicos e 

os aldeídos (benzaldeído, 4-fluor-benzaldeído e o 2-naftaldeído respectivamente), 

devem conduzir aos produtos 40a-c, 44a-b e 45a-b, dependendo do ácido de Lewis 

usado na reação, onde os compostos 40a-c, serão utilizados como intermediários de 

síntese para a preparação dos demais compostos. Os compostos 40a-c, 44a-b e 

45a-b poderão ser obtidos conforme a análise retro-sintética mostrada no Esquema 

4.2.  

 

Esquema 4.2  - Retro-análise para reação de ciclização de Prins 
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Análogos do tetraidropirano hidroxilados 40a-c (Esquema 4.2) encontram-se 

entre uma série de compostos isolados a partir de extratos de Plectranthussylvestris 

(Labiatae) que apresentam potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias 

[56]. Pesquisando no Banco de dados on-line de proteínas (PDB) [57], o álcool 40a 

(2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-ol) apresentou 100% de semelhança estrutural com 

uma droga cristalizada em receptor de Estrogénio. Os receptores de estrogénio  

(ER) and (ER) são fatores de transcrição que estão envolvidas na regulação do 

crescimento celular, proliferação e diferenciação em vários tecidos normais e 

cancerosos [58].  

Estruturas de tetraidropiranos naturais contendo halogénio, por exemplo, cis-

2,6-dialquil-4-cloro-tetraidropirano e derivados de bromo [59] demonstraram 

significativa e potente atividades in vitro antiproliferativa, quando examinados em 

linhagens de células tumorais humanas A2780, SW1573, e WiDr, dando suporte 

para a investigação dos análogos 44a-b e 45a-b como potenciais compostos 

antitumorais. 

A análise retro-sintética para a preparação dos demais compostos, esta 

mostrada no Esquema 4.3, onde os tetraidropiranos 40a-c foram utilizados como 

matéria-prima para a preparação dos demais tetraidropiranos substituídos. 
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Esquema 4.3 - Retro-análise para os demais compostos  
 

 

Na rota 1 (Esquema 4.3) temos inicialmente a oxidação dos tetraidropiranos 

40a-c para a obtenção das cetonas, seguido da preparação das guanil-hidrazonas 

42a-c e da redução destas para as aminoguanidinas 43a-c. O composto cis-2,6-

difenil-tetra-hidropiran-4-ona 41a já se mostrou ser um fungicida eficaz contra fungos 

patogénicos de plantas, por exemplo, a praga de arroz causada por cochliobolus 

miyabenus [60]. Guanil-hidrazonas [61] e aminoguanidinas [62] têm sido amplamente 

descritos na literatura como potenciais grupos com atividade anticâncer. 

Na rota 2 (Esquema 4.3) os tetraidropiranos tosilados 46a-c e os  

tetraidropiranos mesilados 47a-c são compostos estrategicamente projetados para 

atuarem como eletrófilos no carbono 4 do anel teraidropirano, na reação com 

nucleófilos, como exemplo na preparação dos isonucleosídeos 48a-c [63]. Note que a 



80 
 

 

reação dos tetraidropiranos 46a-c e 47a-c com a base nitrogenada adenina deve 

conduzir aos isonucleosídeos 48a-c, via reações SN2, que devem apresentar a 

configuração no carbono 4 invertida em relação aos precursores. 

Centenas de nucleosídeos sinteticamente modificados têm sido preparados, e 

seus efeitos, investigados na síntese de ácidos nucléicos [63]. A síntese e avaliação 

biológica de análogos de nucleosídeos modificados do tipo 48a-c têm se dado 

principalmente devido a sua potencial atividade antiviral e antitumoral [63, 64]. 

A terceira rota envolve a reação dos tetraidropiranos hidroxilados 40a-c com o 

cloreto do ácido acetil salicílico para a preparação dos tetraidropiranos acetilados 

49a-c, tendo em vista que recentemente o ácido acetil salicílico apresentou forte 

atividade antitumoral quando testado em linhagens de células tumorais e que é 

amplamente aceito que anti-inflamatórios não-esteróidais (incluindo a aspirina) 

reduzem o risco de câncer [65], através do conceito de hibridação molecular 

propomos a síntese dos tetraidropiranos acetilados 49a-c. 

 A quarta rota sintética (Esquema 4.3) envolve a adição de um segundo 

núcleo tetraidropirânico para a preparação dos compostos 50a-c, tendo em vista a 

importância desses anéis em inúmeros produtos naturais e devido a sua grande 

aplicação como novos agentes antitumorais, como por exemplo, a Forboxazola 

(agente antitumoral que apresenta três anéis tetraidropirânico em sua estrutura), 

mesmo sabendo que a inclusão de um segundo anel do tipo tetraidropirânicos insere 

mais um centro assimétrico e torna o composto meso em uma mistura racêmica [5]. 

Em seguida, algumas moléculas foram enviadas para determinação da 

configuração relativa via estudo cristalográfico. Estas determinações foram 

realizadas na Universidade Federal de Goiás pelo professor Dr. Felipe Terra Martins. 

Em seguida, estas moléculas foram enviadas para a avaliação in vitro contra 

Leucemia mielóide crônica – K562 e linhagens não tumorais humanas L929 

(fibroblastos murinos) e PBMC (células mononucleares de sangue humano 

periférico). Estas bioavaliações foram realizadas pela estudande de mestrado Bruna 

Braga Dantas no Laboratório de Farmacologia Celular e Molecular, coordenado pelo 

professor Dr. Demetrius A. M. de Araújo, pesquisador do Centro de Biotecnologia 

(CBioTec - UFPB). Com os resultados da atividade anticâncer dos compostos, 

poderemos então procurar entender melhor a relação entre a estrutura atividade dos 

compostos, bem como detectar alguns grupos farmacofóricos presentes.  
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Neste trabalho reportamos o uso do aplicativo web OSIRIS® [50] para a 

predição in silico da toxicidade dos nossos compostos e o uso do 

MOLINSPIRATION® [51] para o cálculo de importantes propriedades moleculares 

(logP, área de superfície polar, número de doadores e receptores de ligação de 

hidrogênio e outros) e a previsão da bioatividade para importantes alvos (ligantes 

GPCR, modulador de canais iônicos, inibidor de quinase, receptor nuclear, inibidor 

de protease e inibidor enzimático). Após a análise biológica, os trinta e um 

compostos sintetizados foram bioavaliados in silico, com auxílio das ferramentas de 

bioinformática OSIRIS® e o MOLINSPIRATION®, e os seus resultados comparados 

com os dados obtidos experimentalmente.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta seção são apresentados os avanços e as dificuldades encontradas em 

cada etapa sintética desenvolvida neste trabalho, juntamente com os resultados da 

avaliação contra Leucemia mielóide crônica K562 dos tetraidropiranos sintetizados.  

 

5.1. Síntese dos álcoois homoalílicos 

 

Alilação de carbonila é uma transformação sintética muito importante em 

química orgânica e farmacêutica, porque o produto álcool homoalílico é uma versátil 

subunidade em síntese que pode facilmente ser convertido a uma série de outras 

funções úteis [66]. 

Os álcoois homoalílicos preparados neste trabalho foram provenientes da 

reação de Barbier, onde os produtos desta reação são utilizados como intermediário 

de síntese para a preparação dos tetraidropiranos propostos neste trabalho.  

A reação de Barbier é uma reação orgânica entre um haleto de alquila e um 

aldeído ou cetona na presença de um metal, gerando um álcool primário, secundário 

ou terciário [55].  

Para o caso de alilações, a reação de Barbier vem a ser o método de escolha 

em detrimento às reações de Grignard e de organometálicos clássicas [67]. A nossa 

escolha por não utilizar a reação de Grignard está relacionado à dificuldade da 

formação do reagente de Alil-Grignard. Esta dificuldade deve-se provavelmente ao 

concorrente acoplamento de Wurtz [68], comum na formação de organometálicos. De 

acordo com este acoplamento, o reagente de alil-Grignard gerado é altamente 

reativo, reagindo assim com o brometo de alila ainda presente no meio reacional, 

acarretando a formação do 1,5-hexadieno 52 e diminuindo a quantidade de 

organometálico disponível para o acoplamento com o aldeído, prejudicando a 

formação do álcool homoalílico de interesse. Esse fenômeno pode ser observado no 

Esquema 5.1 [69]. 
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Esquema 5.1 - Competição do acoplamento de Wurtz com a adição à carbonila 

 

 

 

A reação de Barbier é bastante semelhante à reação de Grignard, havendo 

apenas uma mudança de protocolo, sendo a reação de Barbier realizada em apenas 

uma etapa e a de Grignard em duas etapas (Esquema 5.2) [69]. Nos últimos anos, o 

potencial de síntese da reação Barbier tem sido amplamente expandida e bem 

documentada na literatura [67]. 

 

Esquema 5.2 – Reação de Barbier versus Reação de Grignard 

 

 

 

Ao contrário da reação de Grignard, o procedimento para a reação de Barbier 

não requer solventes rigorosamente anidros, podendo ser realizada de forma muito 

eficaz em meios aquosos. A alilação de aldeídos e cetonas sob as condições da 

reação de Barbier ocorre geralmente mais rápida e dá origem a um rendimento mais 

elevado, quando a água é utilizada como co-solvente. Além disso, certo número de 
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metais são conhecidos para participar na reação de acoplamento em meios 

aquosos, incluindo zinco, índio, estanho, antimónio, manganês, bismuto, e magnésio 

[55, 70]. 

No caso da reação de Barbier, além do haleto presente no meio reacional há 

também a presença do composto carbonílico, o qual pode vir a concorrer com o 

haleto pelo elétron do metal, abrindo a possibilidade de outro mecanismo que não 

envolveria a participação do composto organometálico [71]. Chan e Li propuseram um 

mecanismo envolvendo um ânion radical que é coordenado na superfície do metal. 

Neste caminho, um simples processo de transferência de elétrons está envolvido 

(Esquema 5.3) [72]. 

 

Esquema 5.3 – Mecanismo proposto para a reação de Barbier 
 

 

(Fonte: Li C. J., Tetrahedron. v. 52, n.16, p. 5643 - 5668. 1996) 

 

Alguns metais de valência zero são muito reativos e subprodutos significativos 

podem ser produzidos na reação (por exemplo, produto de reação de pinacol, 

produto de redução de carbonila, e produto de reação de Wurtz) [66]. Logo, sais 

solúveis em água de metais redutores, tais como SnCl2, se aplicável para a reação 

de Barbier em meio aquoso, podem resolver alguns dos problemas acima referidos 

associados com os metais de valência zero. Além disso, Samoshin e Yuan relataram 

recentemente que SnCl2/KI podem melhorar a mediação das reações de alilação à 

carbonila em água. No entanto, uma série de detalhes sobre essa reação ainda 

continuam sendo estudada até o presente momento [66]. 
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A reação entre os aldeídos aromáticos (benzaldeído, 4-fluor-benzaldeído e o 

2-naftaldeído, respectivamente) e o brometo de alila sob o protocolo de Barbier, 

utilizando SnCl2/KI como mediador para a obtenção dos álcoois homoalílicos 51a-c 

(Esquema 5.4) foram acompanhas pela técnica de cromatografia em camada 

delgada analítica (CCDA).  

 

Esquema 5.4 – Reação de Barbier 

 

 

  

Os resultados obtidos por esta reação estão descritos na Tabela 5.1, onde 

podemos observar que os álcoois homoalílicos 51a-c foram obtidos em ótimos 

rendimentos, após uma pequena filtração em sílica.  

 

Tabela 5.1 - Resultados da reação de Barbier 
 

 
 

Entrada Álcool Homoalílico  Aldeído Rendimento  

1 51a Benzaldeído 97% 

2 51b 4-fluor-benzaldeído 96% 

3 51c 2-naftaldeído 98% 
 

Como foi dito anteriormente, na presença de íons iodeto a reação é bem mais 

rápida [66]. Logo, o mecanismo (Esquema 5.5) envolve inicialmente a reação do 

SnCl2 com KI em meio aquoso para formar uma solução vermelho alaranjada de 
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KSnCl2I (etapa a). O SnCl2 é propenso a hidrólise parcial, dando um pH ácido (cerca 

de 1) para a solução, mas esta é uma reação secundária, tendo em vista que a 

formação do KSnCl2I ocorre muito rapidamente. A segunda etapa envolve a 

formação do iodeto de alila (etapa b). Após a formação do iodeto de alila a solução 

de cor alaranjada desaparece imediatamente e o reagente de alil estanho 1 é 

formado (etapa c), onde o álcool homoalílico é gerado na presença do aldeído 

(etapa d). 

 

Esquema 5.5 – Mecanismo para a reação de Barbier utilizando SnCl2 e KI em meio aquoso  

 

 

 

Os álcoois homoalílicos 51a-c não são inéditos e as suas identificações se 

deram através da avaliação dos espectros de Infravermelho (IV), RMN 1H, RMN 13C 

e por espectrometria de Massas. Os principais dados espectroscópicos destes 

compostos estão sumarizados na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 - Principais dados espectroscópicos dos álcoois homoalílicos 51a, 51b e 51c 
 

 
 

Álcool 

Homoalílico 

IV (cm
-1

) RMN 
1
H ( ppm) RMN 

13
C ( ppm) 

51a 
 

3371(O-H) 
 

 

7.33 (m, 5H aromáticos) 

5.83 (m, 1H vinílico) 

5.18 (m, 2H vinílicos) 

4.74 (t, J = 6.0 Hz, 1H carbinólico) 

2.53 (m, 2H do metileno alílico e 1H 

da hidroxila) 

 

74.03 
(carbono carbinólico) 

51b 3383(O-H) 

 

73.33 
(carbono carbinólico) 

7.27 (m, 4H aromáticos) 

5.88 (m, 1H vinílico) 

5.25 (m, 2H vinílicos) 

4.80 (t, J = 6.0 Hz, 1H carbinólico) 

2.57 (m, 2H do metileno alílico e 1H 

da hidroxila) 

 

51c 3278(O-H) 

 

7.67 (m, 7H aromáticos) 

5.84 (m, 1H vinílico) 

5.18 (m, 2H vinílicos) 

4.90 (t, J = 6.0 Hz, 1H carbinólico) 

2.60 (m, 2H do metileno alílico) 

2.34 (s, 1H da hidroxila) 

 

74.19  

(carbono carbinólico) 

 

De forma geral, nos espectros de infravermelho, foi possível observar bandas 

largas na faixa de 3400 e 3200 cm-1 atribuídas ao estiramento da ligação O-H. Nos 

espectros de RMN 1H, foram observados a presença dos multipletos referentes aos 

hidrogênios vinílicos, um tripleto referente ao hidrogênio carbinólico, além de 

multipletos referentes aos hidrogênios aromáticos. Também podemos destacar a 

presença dos hidrogênios metilênicos e a presença do hidrogênio da hidroxila. A 



89 
 

 

presença do carbono carbinólico no espectro de RMN 13C foi bastante importante 

para a elucidação destes compostos, pois ele confirma a formação da ligação 

carbono-carbono originado da reação de Barbier. As estruturas dos compostos 51a-

c (não inéditos) também foram confirmadas de acordo com os dados da literatura [73, 

74]. 

Em seguida estes álcoois homoalílicos foram submetidos à reação de 

Ciclização de Prins, para a obtenção dos tetraidropiranos 40a-c, 44a-b e 45a-b. 

 

5.2. Síntese dos tetraidropiranos utilizando a reação de Ciclização de Prins 

 

Esta reação é mediada usualmente por ácidos de Lewis, sendo a sua escolha 

fundamental para o sucesso da rota sintética. Isso porque os diversos grupos 

introduzidos na posição 4 do esqueleto tetraidropirânico  vem a ser função do ácido 

de Lewis escolhido. Diversos ácidos de Lewis já foram utilizados na reação de 

ciclização de Prins, dentre ele podemos destacar o BF3.Et2O, o SnBr4, o AlBr3, o 

SnCl4, o AlCl3 e o InCl3, pelo mecanismo proposto (Esquema 2.4, página 54), a 

formação do complexo catalisador aldeído só é possível com ácidos de Lewis, 

capazes de ligarem-se ao oxigênio carbonílico, como no caso dos ácidos de Lewis 

mencionados acima, estes compostos são fortes o suficiente para promover a 

ativação do aldeído e dar início à reação. No que diz respeito ao Trifluoreto de Boro 

há neste caso a introdução de um grupo hidroxila ou de um trifluoreto de boro na 

posição 4 do esqueleto tetraidropirânico, dependendo das condições reacionais 

utilizadas. No caso do tetrabrometo de estanho ou do tribrometo de alumínio há a 

introdução do brometo na posição 4 do esqueleto tetraidropirânico e no caso do 

tetracloreto de estanho, do tricloreto de alumínio ou de índio há a introdução do 

cloreto na posição 4.  

A escolha ideal do ácido de Lewis para a preparação dos nossos 

tetraidropiranos meso (Esquema 5.6), foi baseada na utilização do BF3.Et2O para a 

preparação dos tetraidropirânicos hidroxilados 40a-c, na utilização do SnBr4 para a 

preparação dos compostos bromados 44a-b (devido ao alto custo do AlBr3) e a 

utilização AlCl3 para a preparação dos compostos clorados 45a-b (devido ao alto 

custo do InCl3 e da indisponibilidade do SnCl4 no laboratório). 

 

 



90 
 

 

Esquema 5.6 - Retro-análise para reação de ciclização de Prins 
 

 

 

Os álcoois homoalílico 51a-c foram submetido às reações de Ciclização de 

Prins, utilizando os aldeídos aromáticos (benzaldeído, 4-fluor-benzaldeído e o 2-

naftaldeído, respectivamente) e o BF3.Et2O sob o protocolo da reação de ciclização 

de Prins para a obtenção dos tetraidropiranos hidroxilados 40a-c (Esquema 5.7). A 

formação destes produtos foi acompanhada por CCDA. 

 
Esquema 5.7 – Reação de ciclização de Prins para obtenção dos tetraidropiranos 
hidroxilados 40a-c 
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Os resultados obtidos por esta reação estão descritos na Tabela 5.3, onde 

podemos observar que os tetraidropiranos hidroxilados 40a-c foram obtidos em 

rendimentos satisfatórios, após purificação cromatográfica.  

 
Tabela 5.3 - Resultados da reação de Ciclização de Prins para obtenção dos 
tetraidropiranos hidroxilados 40a-c 
 

 
 

Entrada Tetraidropirano Aldeído 
Álcool 

Homoalílico 
Rendimento 

1 40a Benzaldeído 51a 60% 

2 40b 4-fluor-benzaldeído 51b 62% 

3 40c 2-naftaldeído 51c 63% 

 
 

A identificação destes tetraidropiranos hidroxilados foi realizada através da 

avaliação dos espectros de IV, RMN 1H, RMN 13C e por espectrometria de Massas. 

Os principais dados espectroscópicos destes compostos estão sumarizados na 

Tabela 5.4, sendo os tetraidropiranos 40b e 40c inéditos.  
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Tabela 5.4 - Principais dados espectroscópicos dos tetraidropiranos hidroxilados 40a, 40b e 

40c 

 
 

 

Tetraidropirano 
 

IV (cm
-1

) 
 

RMN 
1
H ( ppm) 

40a 

3263(O-H) 

 

 

7.37 (m, 10H aromáticos) 

4.57 (d, J = 12.0 Hz, H2ax e H6ax) 

4.10 (m, H4ax) 

2.27 (dd, J = 12.0, 4.0 Hz, H3ax e H5ax) 

2.12 (m, 1H da hidroxila) 

1.60 (dd, J = 24.0 e 12.0 Hz, H3eq e H5eq) 

 

40b 
3329(O-H) 

 

 

7.18 (m, 8H aromáticos) 

4.53 (d, J = 12.0 Hz, H2ax e H6ax) 

4.09 (m, H4 ax) 

2.23(dd, J = 12.0 e 2.0 Hz, H3 ax e H5 ax) 

2.02 (s, 1H da hidroxila) 

1.56 (dd, J = 24.0 e 10.0 Hz, H3 eq e H5 eq) 

 

40c 3278(O-H) 

 

7.92 (m, 8H aromáticos) 

7.63 (dd, J = 10.0, 5.0 Hz, 2H aromáticos) 

7.50 (m, 4H aromáticos) 

4.82 (d, J = 10.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

4.11 (m, H4 ax) 

3.82 (s, 1H da hidroxila) 

2.29 (dd, J = 10.0 e, 5.0 Hz, H3 ax e H5ax) 

1.58 (dd, J = 25.0 e 10.0 Hz, H3eq e H5 eq) 

 

 
 



93 
 

 

De forma geral, nos espectros de infravermelho, foi possível observar uma 

banda larga na faixa de 3330 e 3200 cm-1 atribuída ao estiramento da ligação O-H 

dos tetraidropiranos hidroxilados. Nos espectros de RMN 1H, foram observados a 

presença dos multipletos referentes aos anéis aromáticos e a presença dos 

hidrogênios 2, 4 e 6 axiais, indicando a presença do esqueleto tetraidropirânico. A 

estrutura do composto 40a foi confirmada de acordo com os dados da literatura [75], 

os compostos 40b e 40c seguiram os mesmos padrões. 

A determinação da geometria 2,4,6-cis foi realizada para o composto 40a com 

base no espectro de RMN de NOESY-2D. Neste espectro existe uma forte 

correlação espacial entre os hidrogênios H2, H4 e H6 (Figura 5.1). Tal correlação não 

seria observada se a geometria não estivesse toda na posição 2,4,6-cis. 

 

Figura 5.1  – Correlação espacial entre os hidrogênios H2, H4 e H6 

 

 

 

Algumas propostas mecanísticas têm sido descritas para explicar a elevada 

seletividade de 2,4,6-cis na reação de Prins. Com base no mecanismo de reação 

mais geralmente aceito o favorecimento da geometria 2,4,6-cis preferencial,  pode 

ter origem na geometria do intermediário catiônico (Figura 5.2) envolvido na reação 

de Ciclização de Prins. 

De acordo com a interpretação de Alder, a interação entre um par de elétrons 

n do oxigénio com dois pares de elétrons σ (um em cada uma das ligações C-C do 

anel cíclico σ) e o orbital pdesocupado do carbocátion define a estabilidade em 

particular sobre o sistema, o que pode ser classificado como um cátion 

homoaromático. Esta geometria particular favorece o ataque nucleofílico pela face 

exo (Figura 5.2), levando os produtos C4-equatorial. 
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Figura 5.2  – Modelo de Alder para a estereosseletividade 2,4,6-tri-equatorial na reação de 
Ciclização de Prins 

 

 

 

Depois de caracterizados, os tetraidropiranos hidroxilados foram utilizados 

com matéria prima para a preparação dos compostos 41a-c, 42a-c, 43a-c, 46a-c, 

47a-c, 48a-c, 49a-c e 50a-c. 

Novamente os álcoois homoalílico 51a-b foram submetido às reações de 

ciclização de Prins, utilizando os aldeídos aromáticos (benzaldeído e o 4-fluor-

benzaldeído, respectivamente) e o SnBr4 sob o protocolo da reação de ciclização de 

Prins para a obtenção dos tetraidropiranos bromados 44a-b (Esquema 5.8). A 

formação destes produtos foi acompanhada por CCDA. 

 

Esquema 5.8 – Reação de ciclização de Prins para obtenção dos tetraidropiranos bromados 
44a-b 

 

 

Os resultados obtidos por esta reação estão descritos na Tabela 5.5, onde 

podemos observar que os tetraidropiranos bromados 44a-b foram obtidos em bons 

rendimentos, após purificação cromatográfica.  
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Tabela 5.5 - Resultados da reação de ciclização de Prins para obtenção dos tetraidropiranos 
bromados 44a-b 
 

 
 

Entrada Tetraidropirano Aldeído 
Álcool 

Homoalílico 
Rendimento 

1 44a Benzaldeído 51a 72% 

2 44b 4-fluor-benzaldeído 51b 70% 
 

A identificação destes tetraidropiranos bromados foi realizada através da 

avaliação dos espectros de IV, RMN 1H, RMN 13C e por espectrometria de Massas. 

Os principais dados espectroscópicos destes compostos estão sumarizados na 

Tabela 5.6.  
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Tabela 5.6 - Principais dados espectroscópicos dos tetraidropiranos bromados 44a e 44b  

 
 

Tetraidropirano 
 

IV (cm
-1

) 

 

RMN 
1
H ( ppm) 

44a 559 (C-Br) 

 

7.37 (m, 10H aromáticos) 

4.59 (dd, J = 12.0, 2.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

4.45 (m, H4 ax) 

2.57 (m, H3 ax e H5 ax) 

2.18 (s, H3 eq e H5 eq) 

 

44b 547 (C-Br) 

 

7.37 (dd, J = 10.0, 5.0Hz, 4H aromáticos) 

7.05 (t, J = 10.0 Hz, 4H aromáticos) 

4.55 (d, J = 10.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

4.41 (m, H4 ax) 

2.54 (dd, J = 10.0, 5.0 Hz, H3 ax e H5 ax) 

2.09 (dd, J = 20.0, 10.0 Hz, H3 eq e H5 eq) 

 

 

De forma geral, nos espectros de infravermelho, foi possível observar um forte 

estiramento na faixa de 560 e 540 cm-1, atribuídas à absorção da ligação C-Br dos 

tetraidropiranos bromados. Nos espectros de RMN 1H dos tetraidropiranos 

bromados, também foram observados a presença dos multipletos referentes aos 

anéis aromáticos e a presença dos hidrogênios 2, 4 e 6 axiais, indicando a presença 

do esqueleto tetraidropirânico. As estruturas 44a-b (não inéditas) foram confirmadas 

de acordo com os dados da literatura [7, 76]. 

A determinação da geometria 2,4,6-cis foi realizada para o composto 44a com 

base no espectro de RMN de NOESY-2D. Neste espectro também foram 

observados uma forte correlação espacial entre os hidrogênios H2, H4 e H6, 

confirmando assim a geometria 2,4,6-cis para os compostos bromados. 

Para obtermos os compostos clorados 45a-b, os álcoois homoalílico 51a-b 

foram submetido às reações de ciclização de Prins, utilizando os aldeídos 
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aromáticos (benzaldeído e o 4-fluor-benzaldeído, respectivamente) e o AlCl3 sob o 

protocolo da reação de ciclização de Prins (Esquema 5.9). A formação destes 

produtos foi acompanhada por CCDA. 

 

Esquema 5.9 – Reação de ciclização de Prins para obtenção dos tetraidropiranos clorados 
45a-b 

 

 

Os resultados obtidos por esta reação estão descritos na Tabela 5.7, onde 

podemos observar que os tetraidropiranos clorados 45a-b foram obtidos em bons 

rendimentos, após purificação cromatográfica.  

 

Tabela 5.7 - Resultados da reação de ciclização de Prins para obtenção dos tetraidropiranos 
clorados 45a-b 
 

 
 

Entrada Tetraidropirano Aldeído 
Álcool 

Homoalílico 
Rendimento 

1 45a Benzaldeído 51a 70% 

2 45b 4-fluor-benzaldeído 51b 72% 
 

A identificação destes tetraidropiranos clorados foi realizada através da 

avaliação dos espectros de IV, RMN 1H, RMN 13C e por espectrometria de Massas. 
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Os principais dados espectroscópicos destes compostos estão sumarizados na 

Tabela 5.8.  

 

Tabela 5.8 – Principais dados espectroscópicos dos tetraidropiranos clorados 45a e 45b  

 

 
 

Tetraidropirano 
 

IV (cm
-1

) 

 

RMN 
1
H ( ppm) 

45a 567(C-Cl) 

 

7.38 (m, 10H aromáticos) 

4.60 (dd, J = 10.0, 2.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

4.35 (m, H4 ax) 

2.49 (dd, J= 12.0, 2.0 Hz, H3 ax e H5 ax) 

1.98 (dd, J = 24.0, 12.0, H3 eq e H5 eq) 
 

45b 563(C-Cl) 

 

7.21 (m, 8H aromáticos) 

4.55 (d, J = 12.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

4.31 (m, H4 ax) 

2.44 (dd, J = 12.0, 2.0 Hz, H3 ax e H5 ax) 

1.92 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, H3 eq e H5 eq) 
 

 

De forma geral, nos espectros de infravermelho, foi possível observar um forte 

estiramento na faixa de 570 e 560 cm-1, atribuídas à absorção da ligação C- Cl dos 

tetraidropiranos clorados. Nos espectros de RMN 1H dos tetraidropiranos clorados, 

também foram observados a presença dos multipletos referentes aos anéis 

aromáticos e a presença dos hidrogênios 2, 4 e 6 axiais, indicando a presença do 

esqueleto tetraidropirânico. As estruturas 45a-b (não inéditas) foram confirmadas de 

acordo com os dados da literatura [77]. 

 A determinação da geometria 2,4,6-cis foi realizada para o composto 45a 

com base no espectro de RMN de NOESY-2D. Neste espectro também observamos 
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uma forte correlação espacial entre os hidrogênios H2, H4 e H6, confirmando assim a 

geometria 2,4,6-cis para os compostos clorados. 

Apesar da análise espectroscópica definir a configuração cis do composto 

40a, 44a e 45a por 2D-NOESY, o estudo cristalográfico foi essencial para 

determinação das conformacões preferências destes compostos. Dados 

cristalográficos dos compostos 40a, 44a e 45a e estatísticas de refinamento das 

suas estruturas são apresentados mais adiante, no tópico 5.4. 

 

5.3. Tetraidropiranos derivados dos compostos 40a-c 

 

A terceira etapa deste trabalho consiste nas modificações estruturais dos 

tetraidropiranos hidroxilados 40a-c, mostradas no Esquema 5.10. 

 

Esquema 5.10 - Retro-análise para os demais tetraidropiranos sintetizados  
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A primeira rota sintética (Esquema 5.11) foi a de oxidação do tetraidropiranos 

hidroxilados 40a-c para se obter as cetonas 41a-c, seguida das reações para a 

obtenção das guanil-hidrazonas 42a-c e as aminoguanidinas 43a-c. 

 

Esquema 5.11 – Rota sintética para a preparação dos tetraidropiranos 41a-c, 42a-c e 43a-c  

 

 

Oxidação catalítica de álcoois para compostos carbonílicos é uma 

transformação de grupo funcional altamente desejável, tanto na indústria química, 

como em síntese orgânica, devido à ampla utilidade destes produtos como 

importantes precursores e intermediários para muitas drogas, vitaminas, e 

fragrâncias. Vários métodos estão disponíveis para realizar essa conversão, sob 

uma variedade de condições de reação. Historicamente tais oxidações foram 

realizadas com oxidantes de crómio (VI), clorocromato de piridínio (PCC), dicromato 

de piridínio (PDC),  hipocloritos, permanganato, etc. Desenvolvimentos posteriores 

envolveram a utilização de outros agentes oxidantes ativados por diferentes metais 

de transição, metais pesados, halogenetos, Dimetil sulfóxido (DMSO), iodo 

hipervalentes como Des-Martin-Periodato, etc. [78]. 

PCC foi um reagente desenvolvido por Corey e Suggs em 1975 muito usado 

para oxidar álcoois primários à aldeídos e álcoois secundários à cetonas [79]. 

Protocolos eficientes de oxidação para alguns tetraidropiranos hidroxilados vem 

sendo reportado utilizando PCC (pyH+CrO3Cl-) como agente oxidante, para se obter 

o composto carbonílico em excelentes rendimentos, não havendo nenhuma 

evidência de formação de quaisquer produtos secundários, ou de qualquer oxidação 

excessiva, porque a baixa acidez do meio minimiza essas reações laterais [80]. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elias_James_Corey
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Suggs&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxida%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alde%C3%ADdo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cetona
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Para obtermos as cetonas 41a-c, os tetraidropiranos hidroxilados 40a-c foram 

oxidados com PCC (Esquema 5.12). A formação destes produtos foi acompanhada 

por CCDA. 

 

Esquema 5.12 – Reação de Oxidação do tetraidropiranos hidroxilados para obtenção das 

cetonas41a-c 

 

 

 

Os resultados obtidos por esta reação estão descritos na Tabela 5.9, onde 

podemos observar que os tetraidropiranos oxidados 41a-c foram obtidos em ótimos 

rendimentos, após uma pequena filtração em sílica.  

 

Tabela 5.9 - Resultados da reação de Oxidação para obtenção das cetonas 41a-c 
 

 
 

Entrada Cetona Tetraidropirano Rendimento 

1 41a 40a 98% 

2 41b 40b 97% 

3 41c 40c 95% 
 

O mecanismo da reação de oxidação com PCC (Esquema 5.13) propõe na 

primeira etapa o ataque do par de elétrons do oxigénio da hidroxila sobre o cromo 
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para formar a ligação Cr-O. A segunda etapa envolve uma transferência de 

hidrogênio da hidroxila para um dos oxigénios do cromo. Na terceira etapa um íon 

cloreto sai como um grupo abandonador à medida que se forma uma ligação dupla 

cromo-oxigênio, que é conhecido como um éster cromato (o éster cromato é instável 

e não é isolado). A dupla ligação C=O é formada quando a base (Cl-) remove o 

hidrogênio no átomo de carbono adjacente ao átomo de oxigénio. Os elétrons da 

ligação C-H movem-se para formar a ligação C=O, levando a quebra da ligação O-

Cr. O álcool é, consequentemente, oxidado e o cromo reduzido, passando de Cr (VI) 

para Cr (IV). 

 

Esquema 5.13 – Mecanismo proposto para a oxidação de álcoois secundários com PCC 
 

 

A identificação destes tetraidropiranos oxidados foi realizada através da 

avaliação dos espectros de IV, RMN 1H, RMN 13C e por espectrometria de Massas. 

Os principais dados espectroscópicos destes compostos estão sumarizados na 

Tabela 5.10, sendo os tetraidropiranos 41b e 41c inéditos. 
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Tabela 5.10 – Principais dados espectroscópicos dos tetraidropiranos oxidados 41a, 41b e 
41c 

 

 
 

 

Tetraidropirano 

 

IV (cm
-1

) 

 

RMN 
1
H ( ppm) 

 

RMN 
13

C ( ppm) 

41a 
 

1720(C=O) 

 

7.40 (m, 10H aromáticos) 

4.85 (dd, J = 10.0, 5.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

2.73 (m, 4H) 

 

206.39 

(carbonila) 

41b 1720(C=O) 

 

206.25 

(carbonila) 

7.24 (m, 8H aromáticos) 

4.82 (dd, J = 10.0, 4.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

2.66 (m, 4H) 

 

41c 1708(C=O) 

 

7.69 (m, 14H aromáticos) 

5.06 (m, H2 ax e H6 ax) 

2.84 (m, 4H) 

 

206.76 

(carbonila) 

 

De forma geral, nos espectros de infravermelho, foi possível observar um forte 

estiramento na faixa de 1720 e 1708 cm-1, atribuídas à absorção da ligação C=O 

referente à carbonila de cetona, e o desaparecimento da banda larga na faixa de 

3330 e 3200 cm-1 atribuída ao estiramento da ligação O-H. Nos espectros de RMN 

1H dos tetraidropiranos foram observados a presença dos multipletos referentes aos 

anéis aromáticos e a presença dos hidrogênios 2 e 6 axiais, indicando a presença do 

esqueleto tetraidropirânico. A presença do carbono da carbonila no espectro de 

RMN 13C na faixa de 206 ppm foi bastante importante para a elucidação destes 

compostos, pois ele confirma a presença da carbonila de cetona (C=O) presente no 
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tetraidropirano. A estrutura do composto 41a foi confirmada de acordo com os dados 

da literatura [81], os compostos 41b e 41c seguiram os mesmos padrões. 

A determinação da geometria 2,6-cis foi realizada para o composto 41a com 

base no espectro de RMN de NOESY-2D. A Cetona 41a mostrou uma forte 

correlação entre os hidrogênios H2 e H6, confirmando a geometria cis em carbonos 

ligados a anéis aromáticos. Os Dados cristalográficos do composto 41a serão 

apresentados mais adiante, no tópico 5.4. 

Depois de caracterizadas, as cetonas 41a-c foram utilizadas na síntese das 

hidrazonas 42a-c. 

Guanil-hidrazonas são intermediários sintéticos muito importantes e podem 

servir como precursores versáteis na síntese de muitos produtos naturais e novas 

drogas. Estes compostos são úteis como agentes inseticidas, anti-tubercular e anti-

malarial, e recentemente têm sido amplamente descritos na literatura como 

potenciais grupos com atividade anticâncer, podendo estes serem considerados 

sítios farmacofóricos [61, 82]. 

Embora a síntese das hidrazonas 42a-c não fossem relatadas na literatura, 

elas podem ser facilmente preparadas por reação das cetonas 41a-c na presença do 

cloridrato de aminoguanidina em micro-ondas (Esquema 5.14). A formação destes 

produtos foi acompanhada por CCDA. 

 

Esquema 5.14 – Reação de formação das hidrazonas 42a-c 
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Os resultados obtidos por esta reação estão descritos na Tabela 5.11, onde 

podemos observar que as hidrazonas 42a-c foram obtidas em rendimentos 

quantitativos, após uma pequena filtração em sílica. 

 

Tabela 5.11 - Resultados da reação de formação das hidrazonas 42a-c 

 

 
 

Entrada Hidrazona Cetona Rendimento 

1 42a 41a 100% 

2 42b 41b 100% 

3 42c 41c 100% 
 

A identificação destas hidrazonas foi realizada através da avaliação dos 

espectros de Infravermelho (IV), RMN 1H, RMN 13C e análise elementar. Os 

principais dados espectroscópicos destes compostos estão sumarizados na Tabela 

5.12, sendo os tetraidropiranos 42a, 42b e 42c inéditos. 
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Tabela 5.12 – Principais dados espectroscópicos das hidrazonas 42a, 42b e 42c 

 

 

 
 

Tetraidropirano 

 

IV (cm
-1

) 

 

RMN 
1
H ( ppm) 

42a 

3348 e 3309 (Estiramento NH2) 

3155 (Estiramento NH) 

1674 e 1597 (Deformação N-H) 

1064(C-N) 

 

7.36 (m, 10H aromáticos) 

4.68 (m, H2 ax e H6 ax) 

3.17 (dt, J = 16.0, 2.0 Hz, 1H) 

2.76 (dt, J = 14.0, 2.0 Hz, 1H) 

2.51 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H) 

 2.27 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H) 

 

42b 

3390 e 3352 (Estiramento NH2) 

3271 (Estiramento NH) 

1670 e 1604 (Deformação N-H) 

1080 (C-N) 

 

7.45 (dd, J = 14.0, 8.0 Hz, 4H 

aromáticos) 

7.04 (t, J = 8.0 Hz, 4H aromáticos) 

4.63 (t, J = 12.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

2.72 (d, J = 16.0 Hz, 1H) 

2.48 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H) 

2.22 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H) 

2.08 (sl, 1H). 

 

42c 

3423 e 3340 (Estiramento NH2)                           

3155(Estiramento NH) 

1672 e 1600(Deformação N-H) 

1078 (C-N) 

 

7.87 (m, 8H aromáticos) 

7.60 (m, 2H aromáticos) 

7.43 (m, 4H aromáticos) 

4.78 (dd, J = 12.0, 2.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

3.23 – 2.15 (m, 4H) 

 

 

De forma geral, nos espectros de infravermelho, foi possível observar duas 

bandas de estiramento N-H uma em torno de 3500 cm-1 e outra em torno de 3300 

cm-1 relativo à porção da amina primária da molécula e uma banda de estiramento 

em torno de 3100 cm-1 relativo à porção da amina secundária. Foi possível observar 

também uma banda larga na região de 1670 cm-1 referente ao dobramento N-H em 
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aminas primárias e uma banda na região de 1500 cm-1 referente ao dobramento N-H 

em aminas secundárias. A absorção de estiramento C-N ocorre entre 1350 e 1000 

cm-1 com uma banda de intensidade média. Nos espectros de RMN1H, foram 

observados a presença dos multipletos referentes aos anéis aromáticos e a 

presença dos hidrogênios 2 e 6 axiais, indicando a presença do esqueleto 

tetraidropirânico. No espectro de RMN 13C, foi possível observar o desaparecimento 

do pico da carbonila de cetona na região de 206 ppm, também foi possível observar 

que todos os picos presentes neste espectro estavam de acordo com a estrutura dos 

novos derivados da aminoguanidina. 

Assim como guanil-hidrazonas, aminoguanidinas [62] também têm sido 

amplamente descritas na literatura como potenciais grupos com atividade 

anticâncer. Logo, depois de caracterizadas as guanil-hidrazonas 42a-c demos inicio 

a preparação das aminoguanidinas 43a-c por redução com cianoborohidreto de 

sódio (NaCNBH3 - agente redutor), página 107. 

O mecanismo da obtenção de guanil-hidrazonas (Esquema 5.15) envolve o 

ataque do par de elétrons da aminoguanidina ao carbono da carbonila, onde o par 

de elétrons da dupla ligação é cedido para o oxigênio. O oxigênio remove o 

hidrogênio da amina e em outra etapa ocorre a perda de água e a formação da 

dupla ligação gerando um produto com uma imina. A imina é então reduzida pelo íon 

cianoborohidreto presente no meio, gerando ao final uma amina secundária. 

 

Esquema 5.15 – Mecanismo proposto para a obtenção de Guanil-hidrazonas e 
aminoguanidinas 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_redutor
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As aminoguanidinas 43a-c podem ser facilmente preparadas por reação de 

redução das guanil-hidrazonas 42a-c na presença de cianoborohidreto de sódio 

(Esquema 5.16). A formação destes produtos foi acompanhada por CCDA. 

 

Esquema 5.16 – Reação de redução com NaCNBH3 para obtenção das 
aminoguanidinas 43a-c 

 

 

 

Os resultados obtidos por esta reação estão descritos na Tabela 5.13, onde 

podemos observar que as aminoguanidinas 43a-c foram obtidas em excelentes 

rendimentos, após uma pequena filtração em sílica. 

 

Tabela 5.13 - Resultados da redução com cianoborohidreto de sódio para obtenção das 
aminoguanidinas 43a-c 

 

 
 

Entrada Aminoguanidina Hidrazona Rendimento 

1 43a 42a 94% 

2 43b 42b 100% 

3 43c 42c 100% 
 



109 
 

 

A identificação destes tetraidropiranos reduzidos foi realizado através da 

avaliação dos espectros de Infravermelho (IV), RMN1H, RMN13C e análise 

elementar, sendo os tetraidropiranos 43a, 43b e 43c inéditos. A determinação da 

configuração relativa dos compostos 43a-c esta sendo realizada via estudo 

cristalográfico e espectroscopico (NOESY), para uma melhor elucidação dessas 

estruturas. 

A segunda rota sintética (Esquema 5.17) foi a de preparação dos 

tetraidropiranos tosilados 46a-c e mesilados 47a-c, estrategicamente projetados 

para atuarem como eletrófilos no carbono 4 do anel teraidropirano, na reação com 

nucleófilos, como exemplo na preparação dos isonucleosídeos 48a-c. A reação dos 

tetraidropiranos 46a-c e 47a-c com a base nitrogenada adenina deve conduzir aos 

isonucleosídeos 48a-c, via reação SN2, que deve apresentar a configuração no 

carbono 4 invertida em relação aos precursores. 

 

Esquema 5.17 – Rota sintética para a preparação dos tetraidropiranos 46a-c, 47a-c e 48a-c  
 

 

 

Para obtermos os toluenossulfonatos 46a-c, os tetraidropiranos hidroxilados 

40a-c foram tosilados com cloreto de tosila (Esquema 5.18). A formação destes 

produtos foi acompanhada por CCDA. 
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Esquema 5.18 – Reação de tosilação para obtenção dos toluenossulfonatos 46a-c 
 

 

 

Os resultados obtidos pela tosilação estão descritos na Tabela 5.14, onde 

podemos observar que os toluenossulfonatos 46a-c foram obtidas em bons 

rendimentos, após uma pequena filtração em sílica. 

 
Tabela 5.14 - Resultados da tosilação com cloreto de tosila para obtenção dos 
toluenossulfonatos 46a-c 
 

 

 
 

Entrada Toluenossulfonato 
Tetraidropirano 

Hidroxilado  
Rendimento 

1 46a 40a 82% 

2 46b 40b 81% 

3 46c 40c 92% 
 

A identificação destes tetraidropiranos tosilados foi realizada através da 

avaliação dos espectros de IV, RMN 1H, RMN 13C e por espectrometria de Massas, 

sendo os tetraidropiranos 46b e 46c inéditos. 
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De forma geral, nos espectros de infravermelho, foi possível observar um 

estiramento S=O assimétrico forte ocorrendo em torno de 1350 cm-1 e um 

estiramento simétrico forte ocorrendo em torno de 1170 cm-1, seguido do 

desaparecimento da banda larga na faixa de 3330 a 3200 cm-1 atribuída ao 

estiramento da ligação O-H. Nos espectros de RMN 1H dos tetraidropiranos tosilados 

foram observados um aparecimento de 4 núcleos de hidrogênios na região dos 

aromáticos e a presença de uma metila em torno de 2,5 ppm, indicando o sucesso 

da tosilação. A estrutura do composto 46a foi confirmada de acordo com os dados 

da literatura [83, 84], os compostos 46b e 46c seguiram os mesmos padrões. Os 

dados cristalográficos do composto 46a e 46b serão apresentados mais adiante, no 

tópico 5.4. 

Em decorrência de o grupo tosila ser um excelente grupo de saída, os 

derivados tosilados tornam-se muito úteis como intermediários para posteriores 

modificações e também avaliações biológicas [85]. O mecanismo de tosilação 

(Esquema 5.19) envolve na primeira etapa o ataque do par de elétrons do oxigênio 

da hidroxila ao enxofre do cloreto de tosila, para formar a ligação O-S, seguido da 

saída de um íon cloreto como um grupo abandonador (ativação do grupo hidroxila 

por deslocamento SN2). A segunda etapa envolve a abstração do hidrogênio no 

átomo de oxigênio pela trietilamina (a trietilamina atua como uma base aceptora de 

próton), gerando o composto tosilado. 

 

Esquema 5.19 – Mecanismo proposto para a obtenção dos tetraidropiranos tosilados 

 

 

Vários estudos descrevem a adição dos grupos tosila ou mesila frente a 

hidroxilas primárias e secundárias em bons rendimentos. Logo, para obtermos os 

metanossulfonatos 47a-c, os tetraidropiranos hidroxilados 40a-c foram mesilados 
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com cloreto de mesila (Esquema 5.20). A formação destes produtos foi 

acompanhada por CCDA. 

 

Esquema 5.20 – Reação mesilação para obtenção dos metanossulfonatos 47a-c 
 

 

 

Os resultados obtidos pela mesilação estão descritos na Tabela 5.15, onde 

podemos observar que os metanossulfonatos 47a-c foram obtidas em ótimos 

rendimentos, após uma pequena filtração em sílica. 

 

Tabela 5.15 - Resultados da mesilação para obtenção dos metanossulfonatos 47a-c 
 

 

 
 

Entrada Metanossulfonato 
Tetraidropirano 

Hidroxilado 
Rendimento 

1 47a 40a 100% 

2 47b 40b 97% 

3 47c 40c 84% 
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A identificação destes tetraidropiranos mesilados foi realizada através da 

avaliação dos espectros de IV, RMN 1H, RMN 13C e por espectrometria de Massas, 

sendo os tetraidropiranos 47a, 47b e 47c inéditos. 

 De forma geral, nos espectros de infravermelho, também foi possível 

observar um estiramento S=O assimétrico forte ocorrendo em torno de 1350 cm-1 e 

um estiramento simétrico forte ocorrendo em torno de 1170 cm-1, seguido do 

desaparecimento da banda larga na faixa de 3330 a 3200 cm-1 atribuída ao 

estiramento da ligação O-H, assim como tinha acontecido com os compostos 

tosilados. Nos espectros de RMN1H foram observados a presença de uma metila em 

torno de 3,0 ppm, indicando o sucesso da mesilação. A proposta mecanista para 

essa reação segue o mesmo princípio do mecanismo proposta para a tosilação. 

Depois de sintetizados e caracterizados os compostos 46a-c e 47a-c, 

partimos em busca de uma metodologia para a adição da adenina aos nossos 

tetraidropiranos, para a obtenção dos compostos 48a-c. 

Durante o nosso trabalho sobre o estudo da atividade antitumoral, 

observamos que nos últimos 15 anos, uma grande variedade de análogos de 

nucleósideos, foram preparados e testados quanto à atividade antiviral e antitumoral 

[86]. 

Os nucleosídeos naturais mais comuns têm uma molécula de açúcar 

pentofuranosídica em sua estrutura e a literatura é mais focada na preparação de 

nucleosídeos sintético de "cinco membros" [87]. Análogos de nucleosídeos 

desempenham um papel importante, e modificações na molécula de açúcar de 

nucleosídeos tem levado ao desenvolvimento de novos derivados, incluindo 

nucleosídeos acíclicos e carbocíclicos, análogos de anéis de quatro ou de seis 

membros e isonucleosídeos, que vem mostrando interessantes propriedades 

antivirais e antitumorais. Estas modificações são frequentemente associadas com a 

maior estabilidade e diminuição de toxicidade, juntamente com a especificidade do 

alvo [88]. 

Frequentemente, abordagens sintéticas para análogos de nucleosídeos têm 

sido feita utilizando tetraidropiranos tosilados, devido ao fato do grupo tosila ser 

relatado com excelente grupo abandonador para adições de bases nitrogenadas [86].  

As reações de acoplamento dos tetraidropiranos tosilados 46a-c com a base 

nitrogenada adenina para a obtenção dos análogos de nucleosídeos 48a-c, foi 
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realizada utilizando K2CO3 e DMF em micro-ondas a 100°C durante 30 minutos 

(Esquema 5.21). A formação destes produtos foi acompanhada por CCDA. 

 

Esquema 5.21 – Reação acoplamento para obtenção dos análogos de nucleosídeos 48a-c 
 

 

 

Quando os tetraidropiranos tosilados 46a-c são transformados nos 

respectivos análogos de nucleosídeos 48a-c acontece uma inversão da 

configuração, mediante a reação do tipo SN2. O mecanismo para essa reação 

(Esquema 5.22) envolve na primeira etapa a desprotonação do nitrogênio da 

adenina pelo íon carbonato (a base K2CO3 é forte o suficiente para desprotonar a 

adenina). A segunda etapa envolve o ataque nucleofílico da base conjugada da 

adenina ao carbono ligado ao grupo tosil, com subsequente saída deste grupo (o 

grupo tosil é um excelente grupo abandonador), formando assim, o produto 

desejado. 

 
Esquema 5.22 – Mecanismo do tipo SN2 para a reação dos análogos de nucleosídeos 
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A determinação da configuração relativa dos compostos 48a-c foi realizada 

via estudo cristalográfico, para confirmarmos a estereoquímica (princípio inversão de 

Walden). Os resultados obtidos pelo acoplamento dos tetraidropiranos tosilados 46a-

c com a adenina estão descritos na Tabela 5.16, onde podemos observar que os 

análogos de nucleosídeos 48a-c foram obtidos em rendimentos satisfatórios, após 

uma pequena filtração em sílica. 

 

Tabela 5.16 - Resultados da síntese dos análogos de nucleosídeos 48a-c 
 

 

 
 

Entrada 
Análogos de 
Nucleosídeo 

Toluenossulfonato Rendimento 

1 48a 46a 80% 

2 48b 46b 78% 

3 48c 46c 50% 
 

A identificação destes análogos de nucleosídeos foi realizada através da 

avaliação dos espectros de IV, RMN 1H, RMN 13C e análise elementar. Os principais 

dados espectroscópicos destes compostos estão sumarizados na Tabela 5.17, 

sendo os tetraidropiranos 48a, 48b e 48c inéditos. 
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Tabela 5.17- Principais dados espectroscópicos dos análogos de nucleosídeos 48a, 48b e 
48c 
 

 
 

 

 

Tetraidropirano 

 

IV (cm
-1

) 

 

RMN 
1
H ( ppm) 

 

RMN 
13

C       

( ppm) 

48a 

3267 e 3236 (Estiramento NH2) 

1678 (Dobramento N-H) 

1053(C-N) 

 

8.63 (sl, H8) 

8.15 (sl, H2) 

7.36 (m, 10H 

aromáticos) 

 

 

50.66 (C4-N) 

48b 

32920 e 3134 (Estiramento NH2) 

1672 (Dobramento N-H) 

1062 (C-N) 

 

8.63 (sl, H8) 

8.19 (sl, H2) 

7.35 (m, 8H aromáticos) 

 

 

50.53 (C4-N) 

48c 

 

3294 e 3128 (Estiramento NH2) 

1668 (Dobramento N-H) 

1064 (C-N) 

 

8.36 (sl, H8), 

7.25 (m, 14H aromáticos e H2) 

 

 

50.67 (C4-N) 

 

De forma geral, nos espectros de infravermelho, foi possível observar duas 

bandas de estiramento N-H em torno de 3300 e 3100 cm-1 relativo à porção da 

amina primária presente na porção da adenina. Foi possível observar também uma 

banda larga na região em torno de 1670 cm-1 referente ao dobramento N-H em 

aminas primárias. A absorção de estiramento C-N ocorre em 1100 e 1000 cm-1 com 

uma banda de intensidade média. Nos espectros de RMN 1H, foram observados a 

presença dos multipletos referentes aos anéis aromáticos e também a presença de 

dois singletos largos na região de 8,6 e 8,1ppm referentes aos hidrogênios contidos 

no esqueleto da adenina, H2 e H8 respectivamente. No espectro de RMN 13C, foi 

possível observar um deslocamento para campo alto em torno de 50 ppm do 
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carbono da posição quatro do anel tetraidropirânico ligado a nitrogênio, quando 

comparados a ligação C-O dos compostos toluenossulfonatos. Como era de se 

esperar, isto ocorreu devido à eletronegatividade do nitrogênio ser menor do que a 

do oxigênio (elementos mais eletronegativos têm a propriedade desproteger mais). 

Estas informações foram suficientes o bastante para a confirmação do sucesso 

desta reação. A determinação da configuração relativa foi realizada através de um 

estudo cristalográfico para o composto 48b que comprovou a inversão 

configuracional no carbono 4, esses dados cristalográficos serão apresentados mais 

adiante no tópico 5.4.  

Com base na estrutura cristalina determinada 48b, podemos notar que os 

passos de inserção da adenina foram realizados de forma estereoespecífica 

(inversão configuracional total a C4, através do mecanismo SN2) e também foram 

seletivos na reatividade da adenina apenas na posição 9, Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 – Proposta mecanistica SN2 de inversão de configuração completa no carbono 

C4.  

 

Ar = benzaldeído, 4-fluor-benzaldeído ou 2-naftaldeído 

 

A terceira rota sintética (Esquema 5.23) foi a de preparação dos 

tetraidropiranos acetilados 49a-c, tendo em vista que recentemente o ácido acetil 

salicílico apresentou forte atividade antitumoral [65]. 
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Esquema 5.23 – Rota sintética para a preparação dos tetraidropiranos 49a-c  

 

 

 

Para obtermos os derivados do ácido acetil salicílico 49a-c, os 

tetraidropiranos hidroxilados 40a-c foram acetilados com o cloreto do ácido acetil 

salicílico (Esquema 5.24). A formação destes produtos foi acompanhada por CCDA. 

 

Esquema 5.24 – Reação acetilação para obtenção dos tetraidropiranos acetilados 49a-c 

 

 

Os resultados obtidos pela acetilação estão descritos na Tabela 5.18, onde 

podemos observar que os tetraidropiranos acetilados 49a-c foram obtidas em ótimos 

rendimentos, após uma pequena filtração em sílica. Os principais dados 

espectroscópicos destes compostos estão sumarizados na Tabela 5.18. 
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Tabela 5.18 - Resultados da acetilação para obtenção dos tetraidropiranos acetilados 49a-c 
 

 

 
 

Entrada 
Tetraidropirano 

Acetilado 
Tetraidropirano 

Hidroxilado 
Rendimento 

1 49a 40a 94% 

2 49b 40b 92% 

3 49c 40c 80% 
 

A identificação destes tetraidropiranos acetilados foi realizada através da 

avaliação dos espectros de IV, RMN 1H, RMN 13C e por espectrometria de Massas. 

Os principais dados espectroscópicos destes compostos estão sumarizados na 

Tabela 5.19, sendo os tetraidropiranos 49a, 49b e 49c inéditos. 
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Tabela 5.19 - Principais dados espectroscópicos dos tetraidropiranos acetilados 49a, 49b e 
49c 
 

 
 

Tetraidropirano 

 

IV (cm
-1

) 

 

RMN 
1
H ( ppm) 

 

RMN 
13

C ( ppm) 

49a 
1770 (C1=O) 

1728 (C2=O) 

 

8.01 (dt, J = 8.0, 2.0 Hz, 1H aromático) 

7.42(m, 12H aromáticos) 

7.11 (dt, J = 8.0, 2.0 Hz, 1H aromático) 

5.47 (m, H4 ax) 

4.72 (d, J = 12.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

2.43 (m, H3 ax, H5 ax e 3H da metila) 

1.82 (m, H3 eq e H5 eq) 

 

170.28(C=O) 

 164.52(C=O) 

49b 
1770 (C1=O) 

1712 (C2=O) 

 

8.05 (dd, J = 8.0, 2.0 Hz, 1H aromático) 

7.58 (m, 1H aromático) 

7.37 (m, 5H aromáticos) 

7.06 (m, 5H aromáticos) 

5.43 (m, H4 ax) 

4.68 (d, J = 10.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

2.39 (m, H3 ax, H5 ax e 3H da metila) 

1.78 (dd, J = 24.0, 12.0 Hz, H3 eq e H5 eq) 

 

170.31(C=O) 

165.43(C=O)  

49c 

 

1766 (C1=O) 

1720 (C2=O) 

 

7.84 (m, 9H aromáticos) 

7.45 (m, 7H aromáticos) 

7.12 (m, 2H aromáticos) 

5.48 (m, H4 ax) 

4.84 (d, J = 12.0 Hz, H2 ax e H6 ax) 

2.48 (dd, J = 12.0, 4.0 Hz, H3 ax e H5 ax) 

2.27 (s, 3H da metila) 

1.87 (q, J = 12.0 Hz, H3 eq e H5 eq) 

170.35(C=O) 

164.62(C=O) 

 

De forma geral, nos espectros de infravermelho, foi possível observar duas 

bandas de estiramento C=O uma em torno de 1770 cm-1 (C1) e outra em torno de 



121 
 

 

1712 cm-1(C2) relativo à porção das duas carbonilas de éster presente na molécula e 

que são quimicamente diferentes. A carbonila C1 envolve uma conjugação do 

oxigênio da ligação simples com anel aromático deslocando as vibrações C=O para 

frequências mais altas, aparentemente, a conjugação interfere na possível 

ressonância com o grupo carbonila, levando a um aumento na frequência de 

absorção da banda C=O. Já na outra carbonila C2 as vibrações de estiramento C=O 

é deslocada para frequências mais baixa devido à conjugação da ligação C=O com 

o anel aromático. Nos espectros de RMN 1H, foram observados a presença dos 

multipletos referentes aos anéis aromáticos sendo observado um surgimento de 

mais 4 núcleos de hidrogênios nessa região referentes aos hidrogênios aromáticos 

presentes na porção ácido acetil salicílico adicionado. No espectro de RMN 13C, foi 

possível observar os dois picos referentes as duas carbonilas de éster uma em torno 

de 170 ppm e a outra em torno de 164 ppm. 

O mecanismo de acetilação (Esquema 5.25) envolve na primeira etapa o 

ataque do par de elétrons do oxigênio da hidroxila ao carbono do cloreto de O-

Acetilsaliciloil, para formar a ligação O-C. Na segunda etapa envolve um íon cloreto 

saí como grupo abandonador à medida que se forma uma ligação dupla carbono-

oxigênio. A terceira etapa envolve a abstração do hidrogênio ligado ao átomo de 

oxigênio pela trietilamina (a trietilamina atua como uma base aceptora de próton), 

gerando o composto acetilado. 
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Esquema 5.25 – Mecanismo proposto para a obtenção dos tetraidropiranos acetilados com 
cloreto de O-Acetilsaliciloil 

 

 

A quarta rota sintética (Esquema 5.26) envolve a adição de um segundo 

núcleo tetraidropirânico para a preparação dos compostos 50a-c. Podemos destacar 

a importância por anéis do tipo tetraidropirano, devido este se fazer presente em 

inúmeros produtos naturais e devido a sua grande aplicação como novos agentes 

antitumorais e antivirais [5]. 

 

Esquema 5.26 – Rota sintética para a preparação dos tetraidropiranos 50a-c 
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Para obtermos os derivados tetraidropirânicos 50a-c, os tetraidropiranos 

hidroxilados 40a-c foram reagidos com o 3,4-dihidro-2H-piran (DHP) sob catálise 

ácida (Esquema 5.27). A maioria dos métodos reportados utilizam reagentes ácidos, 

em solventes apróticos. A formação destes produtos foi acompanhada por CCDA. 

 

Esquema 5.27 – Reação de adição do DHP para obtenção dos tetraidropiranos 50a-c 
 

  

 

Os resultados obtidos pela reação com o DHP estão descritos na Tabela 5.20, 

onde podemos observar que os tetraidropiranos 50a-c foram obtidas em bons 

rendimentos, após uma pequena filtração em sílica. 

 

Tabela 5.20 - Resultados da obtenção dos tetraidropiranos 50a-c 
 

 
 

Entrada Tetraidropirano  
Tetraidropirano 

Hidroxilado 
Rendimento 

1 50a 40a 70% 

2 50b 40b 75% 

3 50c 40c 78% 
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A identificação destes tetraidropiranos 50a-c foi realizada através da 

avaliação dos espectros de IV, RMN1H, RMN13C e por espectrometria de Massas, 

sendo os tetraidropiranos 50a, 50b e 50c inéditos. 

De forma geral, nos espectros de RMN1H, foram observados a presença dos 

multipletos referentes aos anéis aromáticos e um aumento no número de 

hidrogênios referentes ao segundo anel tetraidropirânico. No espectro de RMN 13C, 

também foi possível observar todos os picos referentes aos carbonos dos anéis 

aromáticos e aos dois anéis tetraidropirânicos. 

No mecanismo de adição do DHP (Esquema 5.28) os elétrons do DHP 

formam uma ligação com um hidrogênio do HCl para formar um carbocátion e um 

íon haleto. A segunda etapa envolve o ataque do par de elétrons do oxigénio da 

hidroxila ao carbocátion. A última etapa envolve a abstração do hidrogênio no átomo 

de oxigênio pela base (Cl-), regenerando o catalisador e formando os di-

tetraidropiranos. 

 

Esquema 5.28 – Mecanismo proposto para a obtenção dos di-tetraidropiranos  

 

 

As caracterizações espectroscópicas detalhadas de todos os compostos 

sintetizados neste trabalho estão descritos no capítulo 7 (Parte experimental) e 

mostrados no capítulo de Espectros. 

Os Tetraidropiranos sintetizados neste trabalho de tese foram depois de 

caracterizados enviados para avaliação da citotoxidade em linhagem de células 
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leucêmicas (K562) e em duas linhagens de células não tumorais (L929 e PBMC), 

sendo os seus resultados descritos no tópico 5.5. 

 

5.4. Determinações de estruturas cristalinas e estudos teóricos 

 

A cristalografia de raios-X é um método de extrema importância para a 

determinação da estrutura de alguns compostos. Logo, conhecer a estrutura de 

certas substâncias, é uma das principais preocupações dos químicos sintéticos e 

influencia diversas áreas da ciência, devido à sua importância na compreensão da 

natureza e também ao impacto dessa ciência no mundo atual. É preciso determinar 

de forma precisa o arranjo espacial dos átomos nas moléculas devido à necessidade 

de se conhecer algumas propriedades químicas, físicas e biológicas de 

determinados compostos. Essa prática vem se tornando uma prática rotineira para 

os químicos orgânicos sintéticos, onde várias estão sendo empregadas, com isso 

várias técnicas vem sendo aprimoradas e equipamentos cada vez se tornando mais 

modernos, porém ainda são poucos os recursos disponíveis quando se precisa 

saber precisamente a disposição espacial dos átomos de uma determinada 

estrutura. Logo, dentre as alternativas existentes, a cristalografia de raio-x surge 

como uma das técnicas mais promissoras [89].  

Em conexão com o nosso interesse na síntese de compostos biologicamente 

ativos via reação de Ciclização Prins [23, 90] e conhecimento das propriedades 

estruturais por métodos teóricos [91] e cristalográficos [92, 93], apresentamos nesta 

seção determinações configuracionais por espectroscopia e estudos cristalográficos 

que inequivocamente determinam suas conformações preferenciais e características 

do empacotamento cristalino de 40a, 41a, 44a, 45a, 46a, 46b e 48b (Figura 5.4). 

Além disso, temos desenvolvido um estudo teórico usando a teoria do funcional da 

densidade [94, 95] para se obter as geometrias moleculares otimizadas em fase 

gasosa para comparar estas conformações preferenciais com as geometrias 

definidas para os cristais. A presente investigação é uma continuação do nosso 

amplo programa de trabalho sobre a compreensão da posição preferencial  -  fenil 

pela abordagem DFT [96]. 
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Figura 5.4 – Derivados Tetraidropirânicos cristalograficamente determinados  

 

 

 

Apesar de a análise espectroscópica ter definido a configuração cis dos 

compostos 40a, 41a, 44a, 45a, 46a e 46b por 2D-NOESY, o estudo cristalográfico 

era essencial para determinar as preferências conformacionais destes compostos. 

Dados cristalográficos dos compostos 40a, 41a, 44a, 45a, 46a, 46b e 48b e 

refinamento de estrutura estatística são mostrados na Tabela 5.21. 

Os arquivos de informações cristalográficas carregando os conjuntos de 

dados para os tetraidropiranos 40a, 41a, 44a, 45a e 46a foram depositados na Base 

de Dados Cambridge Structural sob depósito dos códigos CCDC 902232-902236, e 

para os tetraidropiranos 46b e 48b sob depósito dos códigos CCDC 941558 e 

941431. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

Tabela 5.21– Dados cristalográficos e refinamento das estruturas dos compostos 40a, 41a, 

44a, 45a, 46a, 46b e 48b. 

 

 40a 41a 44a 45a 

Fórmula molecular C17 H18 O2 C17 H16 O2 C17 H17 Br O C17 H17 Cl O 

Peso molecular (g mol
-1

) 254.31 252.30 317.21 272.76 

Temperatura (K) 298(2) 298(2) 298(2) 298(2) 

Comprimento de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073 0.71073 

Sistema cristalino Monoclinico Monoclinico Ortorombico Ortorombico 

Grupo espacial Cm P21/n Cmc21 Cmc21 

Parâmetros de unidade da 

célula 

a = 17.744(1) Å 

b = 21.357(1) Å 

c = 5.5453(5) Å 

= 100.850(4)° 

a=10.512(5)Å 

b =5.5021(2) Å 

c =23.8465(10) Å 

= 93.000(3)° 

a = 20.748(1) Å 

b = 8.4374(4) Å 

c = 8.7905(5) Å 

a = 21.439(1) Å 

b = 8.2861(6) Å 

c = 8.5582(6) Å 

Volume (Å
3
) 2063.9(2) 1377.35(10) 1538.86(14) 1520.33(17) 

Z 6 4 4 4 

Densidade calculada 

(Mg/m
3
) 

1.228 1.217 1.369 1.192 

Coeficiente de Absorção 

(mm
-1

) 
0.079 0.079 2.661 0.241 

Tamanho do cristal (mm
3
) 0.32 x 0.21 x0.09 0.25 x 0.20 x 0.12 

0.19 x 0.10 x 

0.09 
0.14 x 0.11 x0.08 

-intervalo para coleta de 

dados (°) 
1.91 - 26.33 2.08 - 25.05 2.61 - 25.68 1.90 - 25.33 

F(000) 816 536 648 576 

Índice de Variação 

-21  h  22 

-26  k  26 

-6  l  6 

-12  h  11 

-6  k  6 

-28  l  28 

-25  h  17 

-10  k  9 

-4  l  10 

-25  h  25 

-9  k  9 

-7  l  10 

Reflexões coletadas 9574 7154 2378 5111 

Reflexões independentes 
2120 

[R(int) = 0.0530] 

2429 

[R(int) = 0.0272] 

1029 

[R(int) = 0.0307] 

1209 

[R(int) = 0.0393] 

Perfeição para  = 25° (%) 99.7 99.2 94.0 100.0 

Parâmetros refinados 271 299 91 91 

Goodness-of-fit em F
2
 1.051 1.038 1.076 1.090 

R1 for I > 2(I) 0.0481 0.0546 0.0280 0.0446 

wR2 para todos os dados 0.1184 0.1946 0.0806 0.1113 

Maior dif.. pico/orifício(eÅ-3) 0.064 /-0.175 0.224 / -0.204 0.135 / -0.182 0.194 / -0.298 
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Tabela 5.21 - Continuação da tabela 5.21 

 

 46a 46b 48b 

Fórmula molecular C24 H24 O4 S C24 H22 F2 O4 S C22 H19 F2 N5 O1 

Peso molecular (g mol
-1

) 408.50 444.49 407.42 

Temperatura (K) 298(2) 296(2) 296(2) 

Comprimento de onda (Å) 0.71073 0.71073 0.71073 

Sistema cristalino Monoclinico Monoclinico Triclinico 

Grupo espacial P21 P21 P-1 

Parâmetros de unidade da célula 

 

a = 15.0148(7)Å 

b =14.3377(6) Å 

c =20.0934(9) Å 

= 95.0294(24)° 

 

a = 15.400(4) Å 

b = 13.804(4) Å 

c = 20.076(5) Å=90° 

= 96.109(5)° 

=90° 

a = 7.8524(16)Å 

b = 14.220(3) Å 

c = 18.205(4) Å 

= 94.447(9)° 

= 102.46(1)° 

= 90.00(1)° 

Volume (Å
3
) 4309.0(3) 4244(2) 1978.7(7) 

Z 8 8 4 

Densidade calculada (Mg/m
3
) 1.259 1.391 1.368 

Coeficiente de Absorção (mm
-1

) 0.177 0.199 0.101 

Tamanho do cristal (mm
3
) 0.33 x 0.13 x0.11 0.173 x 0.101 x 0.094 0.305 x 0.193 x 0.060 

-intervalo para coleta de dados (°) 1.36 - 25.71 1.31 - 25.77 1.91 - 26.43 

F(000) 1728 1856 848 

Índice de Variação 

-18  h  18 

-17  k  17 

-22  l  24 

-18 h 18 

-16 k 16 

-24 l 11 

-9 h 9 

-17 k 17 

-22 l 22 

Reflexões coletadas 42506 23677 18560 

Reflexões independentes 
15770 

[R(int) = 0.0374] 

15222 

 [R(int) = 0.1430] 

7358 

[R(int) = 0.0731] 

Perfeição para  = 25° (%) 97.8 99.2 95.4 

Parâmetros refinados 1045 1117 487 

Goodness-of-fit em F
2
 1.037 1.093 1.389 

R1 for I > 2(I) 0.0542 0.0687 0.0701 

wR2 para todos os dados 0.1629 0.2418 0.2043 

Maior dif.. pico/orifício(eÅ-3) 0.205 / -0.269 0.41 /-0.42 0.47 / -0.40 
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O Composto 40a cristaliza no grupo espacial monoclínico Cm por meio de 

três moléculas na unidade assimétrica (Figura 5.5). Estas moléculas também 

residem em planos de espelhos em ambas (x, 0, z) (moléculas A e B) ou (x, 1/2, z) 

(molécula C), com os átomos de hidroxila, o grupo metino vizinho e o oxigénio 

endociclico ficam no elemento de simetria. O anel tetraidropirânico das três 

moléculas assume uma conformação em cadeira, com átomos C1 e O1 distantes 

dos planos de mínimos quadrados através dos outros quatro átomos coplanares, 

mas a conformação de benzeno é diferente para os confôrmeros A-C. Os planos de 

mínimos quadrados através dos anéis fenil formam ângulos de 64,5 (1)°, 64,9 (1)° e 

48,7 (1)° nas moléculas A, B e C, respectivamente. 
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Figura 5.5 – Desenho ORTEP das três moléculas independentes cristalograficamente de 
40a.  

 
 
Elipsóides estão no nível de probabilidade de 50% e um rótulo arbitrário de átomos é exibida. Os 
átomos de hidrogénio são mostrados como esferas de raios arbitrários. Códigos de simetria: (i) x; 

_ 
y; 

z; (ii) x; 1 
_ 

y; z 
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Da mesma forma, as torções na ponte de ligação entre o tetraidropirano e 

anéis fenila descrevem a diferença conformacional para moléculas A e B, uma vez 

que as dobras entre as suas porções fenila eram semelhantes. Por exemplo, o 

ângulo diedral C2-C3-C4-C5 medem 177.9 (3)° e 114.9 (3)° nos confôrmeros A e B, 

respectivamente. 

 Em seu arranjo cristalino (Figura 5.6), as três moléculas estão envolvidas na 

clássica O2-H2...O1 ligação de hidrogênio, todas as três atuando como aceptor e 

doador de ligações de hidrogênio. Além das ligações de hidrogênio clássicas, 

interações C-H...
também ocorrem nesta estrutura. Em 40a, porções C7-H7 das 

moléculas A, B e C interagem com os sistemas -fenil dos confôrmeros C, A e B, 

respectivamente. As diversas configurações  em forma de T nas redes cristalinas 

do composto 40a esta apresentada na Figura 5.6. 

 
Figura 5.6 – Rede cristalina de 40a.  
 

 
Forma de T configurações  e ligações de hidrogênio padrão nos cristais compactados do 
composto 40a. Uma vista da camada bidimensional crescido para o plano (001) é mostrada. CgA, 
CgB e CgC denotam o centróide calculados através dos anéis fenil das moléculas 
cristalograficamente independentes A, B e C, respectivamente 

  

O composto 41a exibiu uma clássica desordem orientacional com populações 

dos confôrmeros diferentes. O enantiômero principal na unidade assimétrica 



132 
 

 

escolhida, que está presente com as configurações relativas R e S de seu C3A e 

C11A centros de assimetria, tinha uma população de 60% e os rótulos de suas 

frações tetraidropirânicas atômica em final “A”, exceto os átomos C1, O1 e O2 que 

tinham 100% de ocupação nos seus únicos locais correspondentes pertencentes a 

ambos os enantiômeros principais e secundárias (Figura 5.7). Em outras palavras, 

os anéis tetraidropirano dos dois enantiômeros foram sobrepostos através do grupo 

carbonila e o heteroátomo. No que diz respeito ao enantiômero minoritário, seus 

carbonos C3B e C11B estão presentes com estereoquímica relativa R e S, 

respectivamente, e suas frações tetraidropirânicas atômica estão em locais de 

ocupação de 40% rotulados como “B”. Diferentes conformações tetraidropirânicas 

foram observados para o composto 41a. 

  
Figura 5.7 – Uma visão ORTEP de duas possíveis unidades moleculares de 41a 

 
 

 
 

Os rótulos das frações tetraidropirânicas atómicas que terminam em'' A'' e'' B'' estão, em 60% e 40% 
locais de ocupação, respectivamente, enquanto C1, O1 e O2 encontram integralmente locais de 
ocupação. As frações fenil têm distribuição igualitária sobre o cristal e os seus átomos foram 
refinados com fatores de ocupação de 50%, independentemente se seu rótulo termina em'' A'' ou'' B'' 
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A conformação em cadeira ligeiramente distorcida semelhante ao do 

composto 40a é observada, sendo, por conseguinte, a conformação tetraidropirânica 

preferida através da rede cristalina. Por outro lado, metade do tetraidropiranos do 

enantiômero minoritário adota uma conformação de torção com o C2B-C1-C10B-

C11B formando um plano a partir do qual C3B e O1 desviam para locais opostos a 

distâncias de - 0,643 (6) Å e 0,140 (1) Å, respectivamente. Ambas as porções fenila 

mostraram sítios desordenados para os seus grupos C-H. Para cada porção fenila, 

duas conformações de população iguais foram sobrepostas com o carbono ligado ao 

tetraidropirano heterociclo.  

Os carbonos C4 e C12 encontram em locais de ocupação de 100%, enquanto 

que outras frações de carbono e de hidrogénio fenílicos tinha um fator de ocupação 

local de 50%. Portanto, quatro conformações fenila são identicamente distribuídas 

ao longo da rede cristalina do composto 41a (Figura 5.8). Em que, nos planos de 

mínimos quadrados através das frações fenil possuem como o átomo comum ou C4 

ou C12 formando ângulos semelhantes de 28.5 (3)° e 27.8 (3)°, enquanto esta 

medição é 65.4 (3)°, 86.8 (2)°, 82.9 (3)° e 72.3 (3)° entre os anéis fenil delimitados 

por C4/C5A e C12/C13A, C4/C5A e C12/C13B, C4/C5B e C12/C13A, C4/C5B e 

C12/C13B, respectivamente. 

Várias contatos de ligações de hidrogênio não clássicas do tipo C-H...O tendo 

o oxigénio carbonílico O2 como grupos aceitador e porções CH2 do tetraidropirano 

de ambos enantiômeros  como grupos doador, estabilizam a rede cristalina deste 

composto em conjunto com as interações C-H...
 entre os anéis fenil delimitados 

pelos C4/C5A-B (C-H) e C12/C13A-B (sistema ). As diversas configurações  em 

forma de T nas redes cristalinas do composto 41a esta apresentada na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Rede cristalina de 41a 
 

 
 

Forma de T configurações  e ligações de hidrogênio padrão nos cristais compactados do 
composto 41a. A projeção sobre o plano (010) de 41a é mostrada, em que Cg(C12/C13A-B) denota o 
centroide  calculado através dos anéis fenil fechados tanto pelo átomos C12A, C13A, C14A, C15A, 
C16A, C17A  ou o C12B, C13B, C14B, C15B, C16B, os C17B 
 

Os compostos 44a e 45a cristalizaram no grupo de espaço ortorrômbico 

Cmc21 com metade das moléculas nas suas unidades assimétricas. Nas unidades 

assimétricas escolhidas, as moléculas de 44a e 45a (Figura 5.9) ficam em um plano 

do espelho (1/2, y, z), com o halogêneo, o carbono ligado a ele, o hidrogênio metino 

ligado ao carbono, e o átomo de oxigénio residente no elemento de simetria. Estes 

dois compostos são isoestruturais, com conformações semelhantes e rede cristalina 

característica. O anel de seis membros tetraidropirânico adota uma conformação em 

cadeira de ambos os análogos halogenados, como as dos compostos 40a e 41a 

(conformação tetraidropirânica majoritária). A conformação do benzeno também é 

parecida em ambos os compostos, com os planos de mínimos quadrados através 

dos anéis de fenil formando ângulos de 33,5(2)° e 34,2(2)° em 44a e 45a, 

respectivamente.  
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Figura 5.9 – O desenho ORTEP dos compostos 44a e 45a 
 

 
 

Códigos de simetria: (i) 1
_
x; y; z; (ii) 

_
x; y; z. 

 

Além disso, o seu empacotamento cristalino é estabilizado pela ligação de 

hidrogénio não clássica através dos átomos C1-H...O1 e pela interação C5-

H5...
envolvendo os anéis fenil de moléculas vizinhas em forma de  interações T 

(Figura 5.10). 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

Figura 5.10 – Forma de T configurações  nos cristais compactados dos compostos 44a 
e 45a 

 

 
 

É mostrada uma vista das fitas unidimensionais correndo ao longo da direção [001] nas isoestruturas 
de 44a e 45a. Cg denota centróides calculados através do anel fenil. 

 

O composto 46a é o composto mais conformacionalmente flexível entre todos 

os derivados de tetraidropirano aqui estudados. Existem quatro confôrmeros 

(rotuladas A-D) na unidade assimétrica (Figura 5.11), todos com configurações 

absolutas R e S nos seus centros assimétricos C3 e C11 e conformação cadeira no 

heterociclo, tal como descrito para os outros análogos. O anel fenil adota 

conformações diferentes nas moléculas cristalograficamente independentes, com os 

planos de mínimos quadrados através do anel aromático, variando de 6,4(2)° no 

confôrmero A para 51,9(2)° no confôrmero C. No entanto, uma característica 
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conformacional interessante dos confôrmeros reside em uma rotação sobre o eixo 

de ligação S1- O2 que define a porção de para-tosil em conformações diferentes 

(Figura 5.11). Quanto a esta fração geometria, confôrmeros A e C se assemelham, 

como por exemplo, o ângulo diedral C1-O2-S1-C18 medindo 68.8(3)° e 69.7(3)°, 

respectivamente. Enquanto isso, confôrmeros B e D estão presentes com 

semelhantes conformações para-tosil (os correspondentes ângulos de torção são -

70,8(3)° e - 69,6 (3)° em moléculas de B e D) que diferem quase especularmente 

das dos confôrmeros A e B. Seu empacotamento cristalino é estabilizado por muitos 

contatos do tipo C-H...O e C-H...
. 

 

Figura 5.11 – Desenho ORTEP dos quatro confôrmeros de 46a. 
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Os parâmetros geométricos dos contatos intermoleculares que deram suporte 

ao empacotamento cristalino descrito para os compostos 40a, 41a, 44a, 45a e 46a 

estão apresentados na Tabela 5.22. 

 
Tabela 5.22 – Geometria (Å, °) dos principais contatos intermoleculares presentes nas 
estruturas de 40a, 41a, 44a, 45a e 46a. 
 

 

a
 D - doador de hidrogénio; A - aceptor de hidrogénio. 

Operadores de simetria: 
b
 0.5 + x, - 0.5 + y, z; 

c
 0.5 + x, 0.5 + y, 1 + z; 

d
 - 0.5 + x, 0.5 - y, z;

 e
 0.5 + x, 

0.5 - y, 0.5 + z; 
f
 1.5 - x, 0.5 + y, 0.5 - z; 

g
 x, 1 - y, 0.5 + z; 

h
 x, 1 - y, - 0.5 + z. 

 
 

Está bem estabelecido que interações não-covalente  é importante em 

muitos campos da ciência, como na química, na biologia e na ciência dos materiais. 

Esta interação entre anéis aromáticos desempenha um papel fundamental na 

estrutura biomolecular, no reconhecimento molecular e na concepção de materiais 

[97].  

Com base no que foi relatado, observamos a grande importância das relativas 

geometrias em forma de T entre os anéis aromáticos para a estabilidade desses 

empacotamentos cristalinos característicos nos compostos 40a, 41a, 44a, 45a e 46a 

estudados (ver Figuras 5.6, 5.8 e 5.10). 

Composto D - H...A
a
 D - H H

...
A D

...
A D - H

...
A 

40a O2A–H2A
...
O1C

b
 1.05 2.22 2.980(6) 128 

 O2B–H2B
...
O1A 0.90 2.28 2.954(5) 131 

 O2C–H2C
...
O1B

 c
 0.95 2.14 2.788(4) 125 

 C7A–H7A
...
CgC 0.93 3.37 4.057(4) 133 

 C7B–H7B
...
CgA

d
 0.93 3.10 3.892(4) 145 

 C7C–H7C
...
CgB 0.93 3.01 3.909(4) 164 

      
41a C15A–H15A

...
O2

e
 0.93 2.61 3.52(2) 167 

 C15B–H15B
...
O2

e
 0.93 2.92 3.64(2) 135 

 C7A–H7A
...
Cg12/13A 

f
 0.93 3.16 3.82(2) 129 

 C7B–H7B
...
Cg12/13B 

f
 0.93 3.24 3.99(2) 139 

      
44a C1–H1

...
O1 

g
 0.98 2.51 3.470(6) 168 

 C5–H5
...
Cg 

g
 0.93 3.11 4.027(6) 168 

      
45a C1–H1

...
O1 

h
 0.98 2.51 3.476(3) 171 

 C5–H5
...
Cg 

h
 0.93 2.82 3.721(4) 163 

      
46a C23A–H23A

...
O2B 0.93 2.57 3.301(8) 136 

 C23B–H23B
...
O2A 0.93 2.64 3.384(6) 138 

 C24A–H24C
...
Cg18/19D 0.96 2.89 3.826(6) 167 

 C24C–H24F
...
Cg18/19B 0.96 2.88 3.776(6) 155 

 C24C–H24D
...
Cg4/5A 0.96 3.07 3.924(9) 149 
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A estrutura cristalina do composto 46b foi resolvida no grupo espacial 

monoclínico P21 com quatro moléculas cristalograficamente independentes na 

unidade de assimetria (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12 – Desenho ORTEP das quatro moléculas cristalograficamente independentes 

46b 

 

 

 

Elipsóides estão no nível de probabilidade de 30% e uma rotulagem arbitrária dos átomos é exibida. 

 

Estes confôrmeros foram marcadas com o sufixo de A para D, e todos eles 

estavam presentes com configuração absoluta S e R em torno do seu C3 e C11 

centros de assimetria. Enquanto uma conformação cadeira é descrito pela porção 
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tetraidropirânica de todos os confórmeros, com átomos C1 e O1 longe dos planos 

mínimos quadrados através dos outros quatro átomos coplanares (C2, C3, C10 e 

C11), os anéis de para-fluorfenil são torcidos de forma diferente nas moléculas 

cristalograficamente independentes. Os planos de mínimos quadrados calculados 

através destes anéis são inclinados por 44 (1) °, 61 (1) °, 18 (1) °, e 45 (1) °, nos 

confôrmeros A, B, C e D, respectivamente. Além disso, há um eixo de rotação da 

ligação C1-O2 responsável por uma diferença conformacional notável entre as 

moléculas de 46b. Tal rotação resulta em orientações para-tosil variáveis nos quatro 

confôrmeros (Figura 5.12). No que diz respeito à conformação desta fração, 

confôrmeros A e D são semelhantes, com o ângulo diedral C1-O2-S1-C18 medindo 

69 (1) e 66 ° (1) °, respectivamente. Por outro lado, o outro par de confórmeros, ou 

seja, aqueles identificados como moléculas de B e C, diferem quase especularmente 

de confôrmeros A e D, em termos da sua orientação para-tosil (os ângulos diedrais 

correspondentes são -70 (1) ° e - 73 (1) °, em moléculas de B e C).  

O composto 48b cristaliza no grupo espacial triclínico P-1 com duas 

moléculas cristalograficamente independentes na unidade assimétrica (Figura 5.13). 

 

Figura 5.13 – Desenho ORTEP do nucleosídeo 48b 

 

 

 

Estas moléculas foram separadas por adição dos sufixos A e B e elas são 

conformacionalmente semelhantes. Ambas as moléculas estão presentes com o seu 

anel tetraidropirânico numa conformação em cadeira. As porções 4-fluorobenzeno 
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também são torcidas de forma semelhante nestas moléculas. Os planos mínimos 

quadrados, através de anéis de 4-fluorofenil formar ângulos de 52,1 (4)° e 53,4 (5) ° 

em moléculas A e B, respectivamente. Adenina adota a conformação semelhante 

em ambas às moléculas cristalograficamente independentes. Em moléculas A e B, 

de 48b, torções em torno da ligação C1-N1 não diferem muito (por exemplo, 

medidas do ângulo diedral C18-N1-C1-C10 33 (2)° e 35 (2) °, em moléculas A e B, 

respectivamente). De fato, a ocorrência de duas moléculas cristalograficamente 

independentes na estrutura cristalina do nucleosídeo 48b está principalmente 

relacionada com a formação de um par de Ligações de hidrogênio ligado através 

das suas porções de adenina entre as moléculas A e B, que pode ser interpretado 

como a entidade assimetria supramolecular deste composto (Figura 5.14). 

 

Figura 5.14 – Ligação de hidrogênio entre o par de moléculas A e B na estrutura cristalina 

de 48b. 

 

 

 

Além disso, estudos teóricos conformacionais foram realizados por um 

funcional híbrido M06-2X [98], o qual é descrito a ser eficiente para medir com 

precisão interação de dispersão de London. Após completa otimização das 

estruturas, as geometrias de mínimos foram obtidas e separadas na Figura 5.15. 
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Figura 5.15 – Geometrias mínimos conformacionais calculados para 40a, 41a, 44a, 45a e 
46a  com M06-2X/6-311 + + G (d, p) como nível de cálculo 

 

 
 

Podemos observar que nas estruturas otimizadas dos compostos 40a, 44a e 

45a existem conformações paralelas entre os grupos fenil. Estas geometrias em fase 

gasosa são semelhantes às estruturas dos cristais de raios-X. As diferenças entre a 

estrutura otimizada na fase gasosa e na estrutura cristalina do composto 41a está 
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relacionada com a estabilidade adicional obtida devido ao empacotamento 

intermolecular em forma de T, que ocorre na estrutura de cristalina. 

 Finalmente, determinamos as configurações cis dos compostos 40a, 41a, 

44a, 45a, 46a, 46b e 48b por espectroscopia e, principalmente, por estudos 

cristalográficos detalhados. Várias ligações de hidrogênio clássica / não-clássica e 

interações C-H...
 envolvendo os anéis fenil de moléculas vizinhas em forma de 

interação T anéis fenil foram notados. 

 

5.5. Avaliação da atividade citotóxica dos tetraidropiranos sintetizados 

 

Os tetraidropiranos sintetizados neste trabalho de tese foram enviados para 

avaliação da citotoxidade na linhagem de células leucêmicas K562 e dois tipos de 

células normais L929 (fibroblastos murinos) e PBMC (Célula mononuclear de 

sangue periférico).  

A leucemia mielóide crônica (LMC) é um câncer de células-tronco 

potencialmente fatal, que compreende cerca de 14% de todas as leucemias, sendo 

estimada em cerca de 1 a 2 casos por 100.000 indivíduos [99,100]. A leucemia 

mielóide crônica é uma neoplasia maligna caracterizada pela proliferação clonal em 

t(9, 22) (q34; q11) levando recíproca translocação ao cromossomo Philadelphia 

(Ph+) com uma fusão do gene BCR-ABL, a marca molecular de LMC [101, 102].  

Pacientes com leucemia mielóide crônica são altamente refratários ao 

tratamento. Considerando-se que o gene resultante BCR-ABL tem atividade anormal 

de tirosina quinase, que estimula o crescimento celular e é responsável pelo fenótipo 

transformado de células LCM [103, 104]. 

 Para o estudo dos nossos compostos, foi utilizado a linhagem celular K562 

caracterizada pela Ph+ e o método MTT (brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazolium). O MTT é um ensaio colorimétrico utilizado para mensurar a 

viabilidade celular [105]. O MTT permite avaliar a habilidade das células vivas 

converterem o sal de tetrazólio amarelo, solúvel em água, em cristais de formazam 

púrpuras, insolúveis em água, cuja quantidade é medida espectrofotometricamente, 

mensurando assim a viabilidade celular [106]. 

Na Tabela 5.23, mostramos os valores de CI50 (Concentração que inibe 50% 

do crescimento da população) dos 31 análogos tetraidropirânicos sintetizados neste 

trabalho.  
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Tabela 5.23 – Atividade citotóxica dos derivados tetraidropirânicos contra K562 
 

 
 

Entrada Tetraidropirano Ar R 
CI50 
(µM) 

1 40a C6H5 OH >100 

2 41a C6H5 ::O >100 

3 42a C6H5 ::NNHCNH(NH2) 14,99 

4 43a C6H5 :NHNHCNH(NH2) 42,79 

5 44a C6H5 Br >100 

6 45a C6H5 Cl >100 

7 46a C6H5 Ts >100 

8 47a C6H5 Ms >100 

9 48a C6H5 Adenina >100 

10 49a C6H5 COAro-OCOCH3 >100 

11 50a C6H5 THP >100 

12 40b p-(F)C6H4 OH >100 

13 41b p-(F)C6H4 ::O >100 

14 42b p-(F)C6H4 ::NNHCNH(NH2) 8.97 

15 43b p-(F)C6H4 :NHNHCNH(NH2) 58.81 

16 44b p-(F)C6H4 Br >100 

17 45b p-(F)C6H4 Cl >100 

18 46b p-(F)C6H4 Ts >100  

19 47b p-(F)C6H4 Ms >100 

20 48b p-(F)C6H4 Adenina >100 

21 49b p-(F)C6H4 COAro-OCOCH3 >100  

22 50b p-(F)C6H4 THP >100 

23 40c 2-C10H7 OH >100 

24 41c 2-C10H7 ::O >100 

25 42c 2-C10H7 ::NNHCNH(NH2) 7.59 

26 43c 2-C10H7 :NHNHCNH(NH2) 15.50 

27 46c 2-C10H7 Ts >100 

28 47c 2-C10H7 Ms >100 

29 48c 2-C10H7 Adenina >100 

30 49c 2-C10H7 COAro-OCOCH3 >100 

31 50c 2-C10H7 THP >100 
 

CI50 – Concentração que inibe 50% do crescimento de uma população 
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Como mostrado na Tabela 5.23, seis dos compostos estudados mostraram-se 

ativos contra a linhagem leucêmica resistente K562. Uma análise inicial da relação 

estrutura atividade (REA) nos revela que apenas as hidrazonas 42a-c e as 

aminoguanidinas 43a-c foram os únicos compostos que se mostraram mais ativos 

contra a linhagem celular resistente K562. Surpreendentemente, a concordância 

entre esses seis compostos na inibição da célula cancerosa pode ser correlacionada 

com um mecanismo semelhante de inibição, relacionado com as características 

estruturais (cadeia nitrogenada), enquanto a variação na potência está relacionada 

com a modificação dos anéis aromáticos e a presença da ligação dupla.  

A hidrazona 42c que possuem grupos naftil, foi o tetraidropirano que 

apresentou maior atividade da série congênere, apresentando valor de CI50 de 7.59 

μM. Podemos observar que sempre as hidrazonas 42a-c se mostraram mais ativas 

que as suas respectivas aminoguanidinas 43a-c, logo observamos que a 

transformação das hidrazonas 42a-c em aminoguanidinas 43a-c (redução da dupla 

ligação, C=N) implicou em uma diminuição da atividade biológica. 

Interessantemente, os compostos 42a-c são pelo menos duas vezes mais potente 

do que os compostos 43a-c. Os análogos de 42b e 43b tornaram-se mais poderoso 

que os análogos 42a e 43a, devido à adição do átomo Flúor na posição 4 no anel 

aromático. Os compostos 42c e 43c são ainda mais potentes do que os outros 

análogos, provavelmente devido à presença de dois anéis naftil, o qual altera as 

propriedades moleculares, como por exemplo, a lipofilicidade. Para os demais 

tetraidropiranos não foi possível observar nenhum efeito significativo de inibição da 

viabilidade celular em concentrações acima de 100 μM. 

Após a avaliação contra a linhagem leucêmica K562, foram realizados testes 

de citotoxicidade em células não tumorais L929 (fibroblastos murinos) e PBMC 

(Célula mononuclear de sangue periférico) para os compostos 42a-c e 43a-c. 

Na Tabela 5.24, mostramos os valores de CI50 frente às linhagens não-

tumorais e os respectivos índices de seletividade (IS) obtidos para os análogos 

tetraidropirânicos 42a-c e 43a-c sintetizados neste trabalho. O índice de seletividade 

mede o quanto um composto é ativo contra uma linhagem neoplásica sem causar 

danos à viabilidade das células normais. O índice de seletividade corresponde à 

divisão entre o valor da CI50 de cada composto-teste na linhagem de células normais 

(L929 ou PBMC) e o valor da CI50 de cada composto na linhagem de células 

neoplásicas. 
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Tabela 5.24 – Citotoxicidade em células não tumorais L929 e PBMC e índice de 
seletividade 

 

Entrada Tetraidropirano 
K562 L929 PBMC 

CI50 (µM) CI50 (µM) IS CI50 (µM) IS 

1 42a 14.99 18.17 1.2 19.41 1.3 

2 43a 42.79 65.82 1.5 51.56 1.2 

3 42b 8.97 20.07 2.2 14.35 1.6 

4 43b 58.81 72.27 1.2 72.73 1.2 

5 42c 7.59 10.85 1.4 5.92 0.7 

6 43c 15.50 39.77 2.5 20.80 1.3 
 

IS - índice de seletividade 

 

As linhagens de fibroblasto de camundongo (L929) são muito utilizadas em 

testes de citotoxicidade, os fibroblastos são escolhidos por serem células que estão 

presentes em ferimentos e é o principal tipo celular presente em regeneração. A 

avaliação da viabilidade celular dos derivados tetraidropirânicos 42a-c e 43a-c 

utilizando fibroblastos murinos (L929) mostraram que nenhum dos tetraidropiranos 

avaliados foi citotóxico frente a L929. 

A avaliação da viabilidade celular dos derivados tetraidropiranos 42a-c e 43a-

c utilizando células mononucleares do sangue periférico (PBMC) mostraram que 

com exceção do tetraidropirano 42c todas as demais substâncias estudadas não 

foram citotóxicas, o que confirma os dados de toxicidade obtidos a partir do 

programa de Osiris (Tabela 5.25). 

O que se conseguiu observar foi que, em geral, os valores de CI50 das 

substâncias 42a-c e 43a-c foram bastante promissores, uma vez que não exibiram 

potencial de citotoxicidade. A molécula 42b foi a que mais se destacou, tendo em 

vista que ela apresentou excelente valor de CI50 (8.97 μM) e um bom índice de 

seletividade (2.2 em L929 e 1.6 em PBMC). 

Investigações iniciais sobre o mecanismo de ação destes compostos estão 

sendo realizados, resultados preliminares mostraram que o mecanismo de ação 

destes compostos se dá por indução de apoptose (morte celular programada). Em 

paralelo, outras linhagens de células tumorais estão agora em estudo para os 

compostos 42a-c e 43a-c.  
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Muitas propriedades moleculares dos compostos 42a-c e 43a-c foram 

calculadas utilizando programas de bioinformática, tais como, OSIRIS® e 

MOLINSPIRATION®, e os resultados são apresentados nas Tabelas 5.25 e 5.26. 

O Osiris® (de uso gratuito) vem sendo usado por alguns grupos de 

pesquisas na avaliação in silico de potenciais efeitos tóxicos de candidatos a 

fármacos. No Osiris® o algoritmo preditivo do programa avalia o potencial risco 

toxicológico da entidade química. Essa predição baseia-se na comparação do 

conjunto de fragmentos estruturais que a estrutura possui. As predições são 

registradas através de um código de cores que indica o grau dos efeitos. Os 

compostos 42a-c e 43a-c foram avaliados in silico pelo Osiris e os seus resultados 

de previsão são valorizados e codificados por cores (Tabela 5.25). 

 

Tabela 5.25 – Parâmetros calculados para os tetraidropiranos ativos utilizando o Osiris 
 

Compd. PM 

Risco de 
toxicidade

a Osiris Calculations
 

M T I R cLogP Solubilidade Drug-likeness 

42a 308     1.97 -3.16 4.64 

43a 310     0.83 -3.00 4.27 

42b 344     2.09 -3.78 4.44 

43b 346     0.95 -3.63 4.10 

42c 408     4.34 -6.37 0.85 

43c 410     3.20 -6.22 0.43 

 
a
 M= Mutagênico, T= Tumorigénico, I= Irritante, R= Efeito sobre o sistema reprodutivo 

Baixo Risco                 Médio Risco                 Alto Risco 

 

As predições foram registradas através de um código de cores que indicou o 

grau dos efeitos. Os compostos 42c e 43c apresentaram um médio risco de 

mutagenicidade, a cor amarela indica um alerta para determinada propriedade. 

Entretanto, alertas de risco não objetivam ser uma predição de certeza de 

toxicidade. Os resultados de Drug-likeness apresentaram valores significativos de 

score para os compostos 42a-c e 43a-c, já os compostos que não se mostraram 

ativos em câncer não se mostraram promissores quando analisados neste 

programa, apresentando baixos valores de Drug-likeness, essas informações 

demostraram a importância deste programa na predição in silico de novas 

moléculas. Drug-likeness pode ser definida como um complexo equilíbrio das várias 

propriedades moleculares somado a características estruturais que determinam se a 

molécula planejada é semelhante às drogas já conhecidas. O Osiris® é baseado em 
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uma lista de cerca de 5.300 fragmentos subestrutura distintos associados com 

pontuações druglikeness). 

 O Molinspiration® também é uma ferramenta da internet que dá suporte à 

comunidade química oferecendo serviços online gratuitos para cálculo de 

importantes propriedades moleculares (LogP, área de superfície polar, número de 

doadores e receptores de ligação de hidrogênio e outros), bem como a previsão de 

valores de score para as seis classes de receptores (GPCR, modulador de canais 

ionicos, inibidor de quinase, receptor nuclear, inibidor de protease e inibidor 

enzimático). 

Os compostos 42a-c e 43a-c foram avaliados in silico pelo Molinspiration e 

os seus resultados estão descritos na Tabela 5.26. 

 
Tabela 5.26 – Parâmetros calculados para os tetraidropiranos ativos utilizando o 

Molinspiration 
 

Compd. 
 Cálculos do Molinspiration

a 
Drug-likeness

b 

miLogP TPSA Volume nDLH nALH GPCRL ICM KI NRL PI EI 

42a 2.63 83.5 290.10 4 5 0.25 -0.28 -0.36 -0.35 0.03 0.12 

43a 2.47 83.2 296.07 5 5 0.39 0.14 -0.14 -0.25 0.36 0.19 

42b 2.96 83.5 299.96 4 5 0.24 -0.27 -0.30 -0.30 0.03 0.09 

43b 2.79 83.2 305.93 5 5 0.37 0.11 -0.10 -0.20 0.33 0.16 

42c 5.00 83.5 378.08 4 5 0.22 -0.20 -0.24 -0.23 0.07 0.12 

43c 4.83 83.2 384.05 5 5 0.32 0.11 -0.07 -0.15 0.32 0.17 

 

a 
nDLH= número de doadores de ligação de hidrogênio (O e N átomos), nALH= número de aceptores de ligação 

de hidrogênio (OH e NH grupos). 
 

b
 GPCRL= ligante GPCR, ICM= modulador de canais ionicos, KI= inibidor de quinase, NRL= ligante de receptor 

nuclear, PI= inibidor de protease, EI= inibidor enzimático. 

 
O Molinspiration vem se tornando uma metodologia virtual eficiente que 

separa as moléculas com boas semelhanças estruturais das drogas inativas, as 

predições utilizando o molinspiration nos mostraram que os compostos que 

apresentaram atividade em câncer foram os que mais se destacaram nesse estudo 

in silico, apresentando scores importantes para ligante GPCR (Receptores 

acoplados a proteína G). Os receptores acoplados a proteína G, desempenham um 

papel crucial em múltiplas funções fisiológicas, bem como no crescimento de 

tumores e metástase. Além disso, numerosas respostas mediadas por GPCR não 

são dependentes de uma única via bioquímica, mas resultam da integração de uma 

rede intrincada de cascatas de transdução envolvidas em numerosas atividades 

fisiológicas e desenvolvimento de tumor [107]. Considerando que o mesmo receptor 
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GPCR pode interagir com várias isoformas da proteína G, não é de surpreender que 

alterações em suas funções estejam relacionadas com doenças de importância 

proporcional à sua relevância fisiológica, como nos casos de doenças vasculares, 

diabetes e câncer [108]. 

Utilizando o Molinspiration® também podemos calcular cinco parâmetros 

diferentes que estão relacionados à regra de Lipinski. A lipofilicidade é um 

importante parâmetro a ser analisado no processo de busca de novos fármacos, 

pois reflete a biodisponibilidade oral de um fármaco, juntamente com outros 

parâmetros que fazem parte a regra de Lipinski. Esta regra descreve as 

propriedades ótimas que moléculas bioativas e fármacos comerciais em geral 

apresentavam, denominada de “regra dos 5” [109]. Nesta regra, fármacos eficientes 

apresentam parâmetros de lipossolubilidade (expressada pelo coeficiente de 

partição octanol / água, log P) menores do que 5; massa molar (M em g/mol) 

menores do que 500; número de átomos doadores de ligação de hidrogênio (nDLH) 

menor do que 5 e número de átomos potencialmente aceptores de ligações de 

hidrogênio (nALH) menor do que 10. Observa-se na Tabela 5.26 que os compostos 

42a-c e 43a-c não causam nenhuma violação na regra de Lipinski, sendo 

promissores como fármacos com boa biodisponibilidade oral. 

 É importante salientar que as predições in silico não substituem nem 

desqualificam os testes experimentais, elas servem apenas como orientação para o 

desenvolvimento de novos fármacos. 
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Capítulo 6: 
 

Conclusão  
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6. CONCLUSÃO 
 

 

Considerando os objetivos e as propostas deste trabalho, podemos concluir 

que:  

A reação de Barbier é um método eficiente para a preparação dos álcoois 

homoalílicos 51a-c em ótimos rendimentos. 

A reação de ciclização de Prins é uma das ferramentas de síntese mais 

poderosas e versáteis para a preparação de produtos que contenham, na sua 

estrutura, o anel tetraidropirânico substituído. Confirmamos que a estereoquímica 

relativa formada durante o curso reacional, entre as posições dos carbonos C2 e C6 

do anel tetraidropirânico, é preferencialmente de configuração cis, e que no C4, o 

controle da geometria depende do tipo de ácido de Lewis escolhido. A reação de 

Ciclização de Prins foi um método eficiente na preparação dos tetraidropiranos, onde 

conseguimos obter todos os compostos em rendimentos satisfatórios.  

Conseguimos através de estudos espectroscópicos e cristalográficos 

determinar detalhadamente as configurações relativa dos compostos 40a, 41a, 44a, 

45a, 46a, 46b e 48b. Além disso, foi desenvolvido um estudo teórico utilizando a 

teoria do funcional de densidade (M06-2X/6- 311 + + G **) para se obter as 

geometrias moleculares otimizadas em fase gasosa, para compararmos estas 

conformações preferenciais com as geometrias definidas pelos cristais. 

Os resultados em câncer foram bastante promissores nos ensaios in vitro, 

dando destaque para as hidrazonas 42a-c e as aminoguanidinas 43a-c que foram os 

únicos compostos que se mostraram ativos contra a linhagem celular resistente 

K562, dando destaque para o tetraidropirano 42c que apresentou maior atividade da 

série congênere, apresentando valor de CI50 7.59 μM.  

Sempre as hidrazonas 42a-c se mostraram mais ativas que as suas 

respectivas aminoguanidinas 43a-c (hidrazonas reduzidas), logo observamos que 

dupla ligação é de extrema importância para a atividade biológica. 

Em geral, os valores de CI50 das substâncias 42a-c e 43a-c foram bastante 

promissores, uma vez que não exibiram potencial de citotoxicidade, dando destaque 

para o tetraidropirano 42b que apresentou excelente valor de CI50 (8.97 μM) e um 

bom índice de seletividade (2.2 em L929 e 1.6 em PBMC). 
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Portanto, esforços para a obtenção e descobertas de novos derivados 

tetraidropiranos substituídos a partir da reação de ciclização de Prins, conduzirá, a 

uma maior exploração desta classe de substâncias bioativas. 
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Capítulo 7: 
 

Parte Experimental 
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7. PARTE EXPERIMENTAL 

 

7.1. Materiais e métodos 

 

Neste trabalho foram utilizados aldeídos adquiridos da Acros, solventes 

adquiridos da Tedia e da Vetec e os demais reagentes adquiridos da Aldrich, onde 

todos continham excelente grau de pureza e foram utilizados sem prévia purificação. 

O solvente diclorometano foi seco por tratamento com hidreto de cálcio e 

armazenado sob atmosfera de argônio. Já o DMF foi seco utilizando peneira 

molécula de 3Å e mantido sob atmosfera de sob argônio. 

A formação dos produtos foi acompanhada pela técnica de cromatografia de 

camada delgada analítica (CCDA), onde foi utilizado cromatofolhas de alumínio da 

marca Macherey-Nagel, suportadas em Gel de Sílica 60 (fase estacionária), 

contendo indicador de fluorescência a 254nm, e uma mistura de Acetato de Etila / 

Hexano ou Metanol / Acetato de Etila como fase móvel, sendo irradiadas em câmera 

de ultravioleta com comprimento de onda de 254nm ou analisadas pelo revelador 

químico de vanilina. A purificação dos produtos foi feita utilizando a técnica de 

cromatografia em coluna do tipo flash, utilizando gel de sílica (fase estacionária) da 

marca Acros, apresentando uma granulometria de 0.035 - 0.070mm, e uma mistura 

de Acetato de Etila / Hexano ou Metanol / Acetato de Etila, como fase móvel.  

Os solventes foram evaporados sob pressão reduzida e temperatura 

controlada em evaporador rotatório da marca Fisaton. 

As reações executadas sob irradiação em micro-ondas foram realizadas em 

um reator de micro-ondas CEM modelo Discover-System® benchmate, equipado 

com um sistema de irradiação contínua de µW com potência programável no 

intervalo de 0 a 300 W, com temperatura monitorada por sensor de infravermelho. 

As misturas reacionais foram mantidas ao longo do período reacional em frascos de 

vidro Pyrex de parede espessa com capacidade de 10 mL (tubos de reação 

específicos do equipamento) e selados com septos no modo “closed vessel”. Todos 

os experimentos foram conduzidos com simultâneo resfriamento da cavidade de 

micro-ondas durante o aquecimento, com o intuito de manter-se a temperatura 

controlada no valor pré-selecionado.  
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Todos os Álcoois homoalílicos e tetraidropiranos sintetizados neste trabalho 

foram caracterizados mediante análise espectroscópica de Infravermelho, RMN 1H e 

RMN 13C. Os produtos de polaridade intermediária foram analisados por 

cromatografia gasosa acoplada a massas. Os espectros de RMN 1H e RMN 13C 

foram obtidos por dois tipos de aparelho: Varian Mercury Spectra AC 20 (200 MHz 

para 1H e 50 MHz para 13C) e aparelho Varian Inova (500 MHz para 1H e 125 MHz 

para 13C). Os deslocamentos químicos foram relatados em relação ao padrão interno 

tetrametilsilano (TMS, δ=0), usando CDCl3, CD3OD e DMSO-d6 como solvente. 

Os desdobramentos químicos referentes a cada acoplamento dos hidrogênios 

foram expressos da seguinte forma: singleto (s), singleto largo (sl), dubleto (d), 

tripleto (t), sexteto (sex), duplo dubleto (dd), duplo dubleto duplo (ddd) e multipleto 

(m). Os deslocamentos químicos (δ) foram medidos em partes por milhão (ppm) e as 

constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz).As multiplicidades dos sinais dos 

carbonos foram observados pelo uso da técnica de APT, onde são colocados em 

fase “para cima”  carbonos quaternários  e metilenos e em  fase “para baixo” 

carbonos do tipo metino e metila. 

Os espectros de infravermelho foram registrados no espectrofotômetro FTIR 

modelo IRPrestige-21, do fabricante Shimadzu, usando pastilhas de brometo de 

potássio (KBr). As análises de cromatografia gasosa e espectrometria de massas 

foram realizadas em um aparelho do modelo GCMS-QP2010, equipado com uma 

coluna capilar DB-5 com 30 metros de comprimento e diâmetro interno de 0,25mm. 

As análises elementares dos compostos foram realizadas num analisador 

Elementar orgânico CHNS-O, Flash 2000 da Termo Scientific. 

A configuração relativa dos compostos 40a, 41a, 44a, 45a, 46a, 46b e 48b 

foram determinadas via estudo cristalográfico, onde os monocristais foram obtidos 

de forma espontânea quando o solvente era deixado evaporar lentamente a 

temperatura ambiente. As análises cristalográficas foram realizadas usando um 

aparelho Bruker-AXS Kappa Duo diffractometer com um detector CCD APEX II. 

Estudos das preferências conformacionais destas estruturas foram realizadas via 

cálculos computacionais, com auxilio do software Gaussian 09W®  e as suas 

visualizações foram realizadas usando o GaussView 5®. 
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7.2. Procedimento geral para a síntese do (±)-álcool homoalílico 51a-c 

 

 

 

A síntese do (±)-álcool homoalílico, foi realizada através da reação de Barbier. 

O aldeído correspondente (8 mmol) foi adicionada a 40mL de água contendo iodeto 

de potássio (24 mmol), cloreto de estanho di-hidratado (12 mmol) e brometo de alila 

(1 mL), estes foram mantidos sob agitação magnética a 0°C. Em seguida, 

adicionamos 20 mL de uma solução de cloreto de amónio saturada (a solução 

alaranjada fica branca após a adição de cloreto de amónio saturado). A agitação foi 

continuada durante 2 h à temperatura ambiente, acompanhada pela técnica de 

cromatografia em camada delgada analítica (CCDA). Após o fim da reação, a 

mistura reacional foi extraída com CH2Cl2 (2 x 50 mL). A fase orgânica, foi lavada 

com água (50 mL), seca com sulfato de sódio anidro, concentrada sob pressão 

reduzida e filtrada por cromatografia flash usando gel de sílica e uma mistura de 

Acetato de Etila/ Hexano como eluente. O produto foi concentrado sob pressão 

reduzida obtendo-se os (±) - álcoois homoalílicos, respectivamente. 

 

7.2.1 Síntese do 1-fenilbut-3-en-1-ol 51a 
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Este produto foi obtido usando o benzaldeído como matéria-prima. O produto 

foi purificado por cromatografia empacotada com sílica gel e eluída com Acetato de 

Etila / Hexano (1:9), resultando em 97% de rendimento. 

IR (cm-1): 3371(O-H), 3070(C-H sp2), 3028(C-H sp2), 2904 (C-H sp3), 1639 e 

1492(C=C), 1049 (CH2), 995 e 914(=C-H, vinílico - monossubstituído), 756 e 

702(=C-H, aromático monossubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.33 (m, 5H aromáticos), 5.83 (m, 1H vinílico), 5.18 

(m, 2H vinílicos), 4.74 (t, J = 6.0 Hz, 1H carbinólico), 2.53 (m, 2H do metileno alílico e 

1H da hidroxila). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 144.57, 135.18, 129.09, 128.22, 126.54, 119.02, 

74.03 (carbono carbinólico), 44.49. 

CGMS: m/z = M – 41= 107. 

 

7.2.2. Síntese de 1-(4-fluoro-fenil)-but-3-en-1-ol 51b 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando 4-fluorobenzaldeído. O produto foi purificado 

por cromatografia empacotada com sílica gel e eluída com Acetato de Etila / Hexano 

(3:7), resultando em 96% de rendimento. 

IR (cm-1): 3383(O-H), 3078(C-H sp2), 2981(C-H sp2), 2908 (C-H sp3), 1604 e 

11508(C=C), 1049 (CH2), 995 e 914(=C-H, vinílico - monossubstituído), 837(=C-H, 

aromático parassubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.41 (m, 2H aromáticos), 7.14 (m, 2H aromáticos), 

5.88 (m, 1H vinílico), 5.25 (m, 2H vinílicos), 4.80 (t, J = 6.0 Hz, 1H carbinólico), 2.57 

(m, 2H do metileno alílico e 1H da hidroxila). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 165.29, 160.42, 140.31, 140.25, 134.96, 134.88, 

128.29, 128.13, 119.36, 116.13, 115.71, 73.45, 73.33 (carbono carbinólico), 44.62. 

CGMS: m/z = M – 41= 125. 
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7.2.3.  Síntese de 1-(naftalen-2-il)but-3-en-1-ol 51c 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando 2-naftaldeído. O produto foi purificado por 

cromatografia empacotada com sílica gel e eluída com Acetato de Etila / Hexano 

(1:9), resultando em 98% de rendimento. 

IR (cm-1): 3278(O-H), 3051(C-H sp2), 2947(C-H sp2), 2854 (C-H sp3), 1600 e 

1508(C=C), 1060 (CH2), 991 e 952(=C-H, vinílico - monossubstituído), 821 e 

748(=C-H, aromático). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.67 (m, 7H aromáticos), 5.84 (m, 1H vinílico), 5.18 

(m, 2H vinílicos), 4.90 (t, J = 6.0 Hz, 1H carbinólico), 2.60 (m, 2H do metileno alílico), 

2.34 (s, 1Hda hidroxila). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 141.98, 135.11, 133.98, 133.67, 128.94, 128.70, 

128.42, 126.86, 126.55, 125.26, 124.75, 119.23, 74.19 (carbono carbinólico), 44.45 

CGMS: m/z = M - 41= 157. 

 

7.3. Procedimento geral para a síntese do 4-hidroxi-2,6-di-substituído-

tetraidropirano 40a-c 
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Em um balão de fundo redondo equipado com uma barra de agitação 

magnética foi adicionado 0,81 mL de ácido acético, 7 mL de benzeno, 4,5 mmol de 

álcool homoalílico e 9 mmol de aldeído. A mistura foi resfriada a 0ºC seguido de uma 

adição lenta de 1,2 mL BF3.Et2O (trifluoreto de boro eterato) agitada a esta 

temperatura durante 3 h, acompanhada por CCDA. Ao meio reacional foi adicionado 

NaHCO3 saturado (10 mL), seguido de extração com Acetato de Etila (3 x 10 mL). A 

fase orgânica combinada foi lavada com salmoura (3 x 10 mL), seca sobre Na2SO4, 

filtrada e concentrada sob vácuo. O tetraidropirano acetilado assim obtido nesta 

reação foi dissolvida em metanol (10 mL) e agitado sobre carbonato de potássio 

(500 mg) durante 30 minutos. Em seguida, o metanol foi removido sob pressão 

reduzida e água (20 mL) foi adicionado. A mistura foi extraída com Acetato de Etila 

(2 x 20 mL) e as camadas orgânicas combinadas foram secas sobre Na2SO4 anidro 

e o solvente foi removido sob pressão reduzida. O produto bruto resultante foi 

purificado por cromatografia para dar o composto 4-hidroxi-2,6-di-substituído-

tetraidropirano. 

 

7.3.1 . Síntese do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-ol 40a 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (4,5 mmol) de 1-f enilbut-3-en-1-ol 51a e (9 

mmol) de benzaldeído. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com 

sílica gel e eluída com Acetato de Etila / Hexano (2, 5: 7,5), resultando em 60% de 

rendimento. 

IR (cm-1): 3263 (O-H), 3032 (C-H sp2), 2947 e 2858 (C-H sp3), 1604 e 1496 (C=C), 

1319(C-O-H), 1060 (C-O), 752 e 694 (=C-H, aromático monossubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.37 (m, 10H aromáticos), 4.57 (d, J = 12 Hz, H2 ax e 

H6 ax), 4.10 (m, H4 ax),  2.27 (dd, J = 12.0, 4.0 Hz, H3 ax e H5 ax), 2.12 (m, 1H da 

hidroxila), 1.60 (dd, J = 24.0, 12.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 
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13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 142.49, 128.85, 128.02, 126.39, 78.32, 69.03,  43.51 

CGMS: m/z = 254 (M+). 

 

7.3.2. Síntese do 2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-piran-4-ol 40b 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (4,5 mmol) de 1-(4-fluorofenil)-but-3-en-1-ol 

51b e (9 mmol) de 4-fluorobenzaldeído. O produto foi purificado por cromatografia 

empacotada com sílica gel e eluída com Acetato de Etila / Hexano (3:7), resultando 

em 62% de rendimento. 

IR (cm-1): 3329 (O-H), 3051 (C-H sp2), 2943 e 2854 (C-H sp3),1604 e 1512 (C=C), 

1230(C-O-H),1068 (C-O),821 (=C-H, aromático parassubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.33 (m, 4H aromáticos), 7.04 (m, 4H aromáticos), 

4.53 (d, J = 12.0 Hz, H2 ax e H6 ax), 4.09 (m, H4 ax), 2.23(dd, J = 12.0 e 2.0 Hz, H3 ax e H5 

ax), 2.02 (s, 1H da hidroxila), 1.56 (dd, J = 24.0, 10.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 165.36, 160.48, 138.39, 138.33, 128.41, 128.25, 

116.18, 115.75, 78.14, 78.06, 69.09, 43.70. 

CGMS: m/z = 290 (M+). 

 

7.3.3. Síntese do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-piran-4-ol 40c 
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Este produto foi obtido utilizando (4,5 mmol) de 1-(naftalen-2-il)but-3-en-1-ol 

51c e (9 mmol) de 2-naftaldeído. O produto foi purificado por cromatografia 

empacotada com sílica gel e eluída com Acetato de Etila / Hexano (1:1), resultando 

em 63% de rendimento. 

IR (cm-1): 3278(O-H), 3020(C-H sp2), 2947(C-H sp2), 2854 (C-H sp3), 1600 e 

1508(C=C), 1357 (C-O-H), 1060 (C-O), 821 e 748(=C-H, aromático). 

1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ= 7.92 (m, 8H aromáticos), 7.63 (dd, J = 10.0, 5.0 

Hz, 2H aromáticos), 7.50 (m, 4H aromáticos), 4.82 (d, J = 10.0 Hz, H2 ax e H6 ax), 4.11 

(m, H4 ax), 3.82 (s, 1H da hidroxila), 2.29 (dd, J = 10.0, 5.0 Hz, H3 ax e H5 ax), 1.58 (dd, 

J = 25.0, 10.0 Hz, H3eq e H5 eq). 

13C NMR (125 MHz, DMSO-d6): δ= 140.76, 133.40, 132.94, 128.41, 128.30, 128.02, 

126.59, 126.28, 125.08, 124.64, 77.81, 67.35, 43.63 

 

7.4. Procedimento geral para a síntese do 4-bromo-2,6-di-substituído 

tetraidropirano 44a-b 

 

 
 

Em um procedimento típico para a reação de ciclização Prins, o álcool 

homoalílico (1mmol) foi adicionado num balão previamente flambado sob agitação 

magnética e atmosfera de argônio, seguido pela adição de 2 mL de diclorometano 

seco e o correspondente aldeído (1 mmol). Esta mistura de reação foi mantida a 0°C 

e, em seguida, uma solução de brometo de estanho (IV) (0,13 mL) em diclorometano 

seco (1 mL) foi adicionado ao balão. A agitação foi mantida durante 2 h à 

temperatura ambiente. Após o fim da reação, 5 mL de uma solução saturada de 



162 
 

 

NaHCO3 a 0°C foi adicionada e agitada durante 40 minutos. A fase orgânica foi 

separada e a fase aquosa foi extraída com Acetato de Etila (3 x 5 mL). As fases 

orgânicas foram combinadas e secas com MgSO4, e em seguida filtrada. O filtrado 

foi evaporado sob vácuo. Este produto bruto foi então submetido à cromatografia 

flash em coluna, obtendo-se um sólido. 

 

7.4.1 . Síntese do 4-bromo-2,6-difenil-tetraidro-2H-pirano 44a 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 1-fenilbut-3-en-1-ol 51a e (1 

mmol) de benzaldeído. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com 

sílica gel e eluída com Hexano, resultando em 72% de rendimento. 

IR (cm-1): 3035 (C-H sp2), 2947 e 2858 (C-H sp3), 1604 e 1492 (C=C), 1288 (C-O), 

756 e 702 (=C-H, aromático monossubstituído), 559 (C-Br). 

1H NMR (200 MHz,CDCl3): δ= 7.37 (m, 10H aromáticos), 4.59 (dd, J = 12.0, 2.0 Hz, 

H2 ax e H6 ax), 4.45 (m, H4 ax), 2.57 (m, H3 ax e H5 ax), 2.18 (s, H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 141.96, 129.19, 128.52, 126.54, 80.45, 46.95, 45.86. 

CGMS: m/z = M – 80= 237. 

 

7.4.2. Síntese do 4-bromo-2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-pirano 44b 
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Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 1-(4-fluoro-fenil)-but-3-en-1-ol 

51b e (1 mmol) de 4-fluorobenzaldeído. O produto foi purificado por cromatografia 

empacotada com sílica gel e eluída com Acetato de Etila / Hexano (0,5:9,5), 

resultando em 70% de rendimento. 

IR (cm-1): 3043 (C-H sp2), 2920 e 2866 (C-H sp3), 1604 e 1512 (C=C),1226 (C-

O),829 (=C-H, aromático parassubstituído), 547 (C-Br). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ= 7.37 (dd, J = 10.0, 5.0Hz, 4H aromáticos), 7.05 (t, J = 

10.0 Hz, 4H aromáticos), 4.55 (d, J = 10.0 Hz, H2 ax e H6 ax), 4.41 (m, H4 ax), 2.54 (dd, 

J = 10.0, 5.0 Hz, H3 ax e H5 ax), 2.09 (dd, J = 20.0, 10.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ= 163.55, 161.59, 137.15, 127.78, 127.71, 115.66, 

115.49, 79.41,  45.77, 45.24. 

CGMS: m/z = M – 80 = 273. 

 

7.5. Procedimento geral para a síntese do 4-cloro-2,6-di-substituído 

tetraidropirano 45a-b 

 

 

Em um procedimento típico para a reação de ciclização Prins, cloreto de 

alumínio (AlCl3, 1,1 mmol, 0,145 g) foi adicionado, num balão previamente flambado 

sob agitação magnética e atmosfera de argônio, seguido pela adição de 2 mL de 

diclorometano seco a 0°C. Depois, uma solução de álcool homoalílico (1 mmol) e 

aldeído correspondente (1 mmol), em 3 mL de diclorometano foi  adicionado 

lentamente ao balão 1. A mistura reacional permaneceu sob agitação a esta 

temperatura durante 2,5 h. Após o fim da reação, 5 mL de uma solução saturada de 

NaHCO3 a 0°C foi adicionada. A fase orgânica foi separada e lavada com salmoura, 
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seca com Na2SO4, filtrada e evaporada a pressão reduzida. Este produto bruto foi 

então submetido à cromatografia flash em coluna, obtendo-se um sólido. 

 

7.5.1 . Síntese do 4-cloro-2,6-di-fenil-tetraidro-2H-pirano 45a 

 

 
 

 
Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 1-fenilbut-3-en-1-ol 51a e (1 

mmol) de benzaldeído. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com 

sílica gel e eluída com Acetato de Etila / Hexano (0,5:9,5), resultando em 70% de 

rendimento. 

IR (cm-1): 3035 (C-H sp2), 2947 e 2854 (C-H sp3), 1604 e 1492 (C=C),1307 (C-O), 

756 e 690 (=C-H, aromático monossubstituído), 567 (C-Cl). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.38 (m, 10H aromáticos), 4.60 (dd, J = 10.0, 2.0 Hz, 

H2 ax e H6 ax), 4.35 (m, H4 ax), 2.49 (dd, J= 12.0, 2.0 Hz, H3 ax e H5 ax), 1.98 (dd, J = 

24.0, 12.0,  H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 142.04, 129.17, 128.50, 126.57, 79.63, 56.37, 45.01 

CGMS: m/z = M – 106 = 166 

 

7.5.2. Síntese do 4-cloro-2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-pirano 45b 
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Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 1-(4-fluoro-fenil)-but-3-en-1-ol 

51b e (1 mmol) de 4-fluorobenzaldeído. O produto foi purificado por cromatografia 

empacotada com sílica gel e eluída com Acetato de Etila / Hexano (0,5:9,5), 

resultando em rendimento de 72%. 

IR (cm-1): 3047 (C-H sp2), 2920 e 2866 (C-H sp3), 1608 e 1512 (C=C), 1230 (C-O), 

833 (=C-H, aromático parassubstituído), 563 (C-Cl). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.38 (m, 4H aromáticos), 7.05 (m, 4H aromáticos), 

4.55 (m, H2 ax e H6 ax), 4.31 (m, H4 ax), 2.44 (dd, J = 12.0, 2.0 Hz H3 ax e H5 ax), 1.92 

(dd, J = 14.0, 12.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 165.51, 160.62, 137.74, 137.68, 128.40, 128.24, 

116.31, 115.89, 79.19, 79.08, 55.92, 44.92. 

CGMS: m/z = 308 (M+). 

 

7.6. Procedimento geral para a oxidação do 4-hidroxi-2,6-di-substituído-

tetraidropirano 40a-c por clorocromato de piridínio 

 

 

 

Numa reação típica de oxidação, 1 mmol de 4-hidroxi-2 ,6-di-substituído-

tetraidropirano foi dissolvido em 6 mL de CH2Cl2 seco num balão de fundo redondo e 

tratado com 1 mmol de PCC. A reação permaneceu sob agitação durante 2,5 h à 

temperatura ambiente, em que o fim da reação foi monitorizado por CCDA. O 

produto foi extraído com CH2Cl2 e filtrada através de uma pequena quantidade de 

sílica gel com Hexano, para reter o PCC. O solvente foi evaporado, obtendo-se 
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assim os 2,6 - dissubstituído-tetraidropiran-4-ona. Não foi observado a formação de 

produtos secundários. 

 

7.6.1 . Síntese do 2,6-difenil-tetraidropiran-4-ona 41a 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-

ol 40a, resultando num rendimento de 98%. 

IR (cm-1): 3032 (C-H sp2), 2970 e 2858 (C-H sp3), 1720(C=O), 1604 e 1496 (C=C), 

1056(C-CO-C), 1060 (C-O), 752 e 698 (=C-H, aromático monossubstituído). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ= 7.40 (m, 10H aromáticos), 4.85 (dd, J = 10.0, 5.0 Hz, 

H2 ax e H6 ax), 2.73 (m, 4H) 

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ= 206.39 (carbonila de cetona), 141.10, 128.99, 

128.43, 126.01, 79.31,  50.06. 

CGMS: m/z = 252 (M+). 

 

7.6.2. Síntese do 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidropiran-4-ona 41b 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-

2H-piran-4-ol 40b, resultando num rendimento de 97%. 
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IR (cm-1): 3070 (C-H sp2), 2970 e 2893 (C-H sp3), 1720(C=O), 1608 e 1512 (C=C), 

1053(C-CO-C),1138 (C-O),829 (=C-H, aromático parassubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.41 (m, 4H aromáticos), 7.08 (m, 4H aromáticos), 

4.82 (dd, J = 10.0, 4.0 Hz, H2 ax e H6 ax), 2.66 (m, 4H). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 206.25 (carbonila de cetona), 165.65, 160.74, 137.14, 

137.08, 128.28, 128.12, 116.54, 116.11, 79.12, 50.35. 

CGMS: m/z = 288 (M+). 

 

7.6.3. Síntese do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidropiran-4-ona 41c 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-

2H-piran-4-ol 40c, resultando num rendimento de 95%. 

IR (cm-1): 3051(C-H sp2), 2978(C-H sp2), 2897 (C-H sp3), 1708 (C=O), 1600 e 

1508(C=C), 1045 (C-O), 825 e 748(=C-H, aromático). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.69 (m, 14H aromáticos), 5.06 (m, H2 ax e H6 ax), 2.84 

(m, 4H). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 206.76 (carbonila de cetona), 138.76, 133.95, 133.85, 

129.33, 128.83, 128.48, 127.10, 126.95, 125.38, 124.41, 79.97, 50.42. 

CGMS: m/z = M – 156 = 196.  
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7.7. Procedimento geral para a preparação das hidrazonas 42a-c 

 

 

 

As hidrazonas foram preparadas por reação das cetonas com o cloridrato de 

aminoguanidina com auxílio de um aparelho de micro-ondas. A mistura de 2,6-di-

substituído-tetraidropiran-4-ona (0.5mmol) e cloridrato de aminoguanidina (0.5mmol) 

em 1mL de Etanol, foram colocados em tubo de vidro específico para reator de 

micro-ondas, juntamente com um agitador magnético. A reação foi realizada sob 

irradiação de micro-ondas à 100°C (leitura monitorada por sensor de infravermelho) 

durante 5 minutos (“Hold Time”) sob condições de vaso fechado (“closed vessel”). 

Após o término da reação, o solvente foi evaporado a pressão reduzida. Este 

produto bruto foi então submetido à cromatografia flash, obtendo-se um sólido. 

 

7.7.1 . Síntese do cloridrato de 2-(2,6-difenil-2H-piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarbo 

ximidamida 42a 
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Este produto foi obtido utilizando (0.5 mmol) de 2,6-difenil-tetraidropiran-4-ona 

41a. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica gel eluída em 

Metanol / Acetato de Etila (1:9), resultando em rendimento quantitativo (100%). 

IR (cm-1): 3348 e 3309(Estiramento NH2), 3155(Estiramento NH), 3062(C-H sp2), 

3035(C-H sp2), 2862 (C-H sp3), 1674 e 1597(Deformação N-H), 1627 e 1492(C=C), 

1091 e 1064(C-N), 756 e 698(=C-H, aromático monossubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CD3OD): δ= 7.36 (m, 10H aromáticos), 4.68 (m, H2 ax e H6 ax), 

3.17 (dt, J = 16.0, 2.0 Hz, 1H), 2.76 (dt, J = 14.0, 2.0 Hz, 1H), 2.51 (dd, J = 14.0, 12.0 

Hz, 1H), 2.27 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H). 
13C NMR (50 MHz, CD3OD): δ= 159.01, 158.57, 144.10, 130.80, 130.24, 128.20, 

82.20, 44.71, 38.37. 

CHN: C%= 60,27, H%= 6,34, N%= 15,15. 

 

7.7.2. Síntese do cloridrato de 2-(2,6-di(4-fluorofenil)-2H-piran-4(3H)-

ilideno)hidrazinacarboximidamida 42b 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando (0.5 mmol) de 2,6-di-(4-fluorofenil)-

tetraidropiran-4-ona 41b. O produto foi purificado por cromatografia empacotada 

com sílica gel eluída em Metanol / Acetato de Etila (1:9), resultando em rendimento 

quantitativo (100%). 

IR (cm-1): 3390 e 3352(Estiramento NH2), 3271(Estiramento NH), 3066 (C-H sp2), 

2958 e 2850 (C-H sp3), 1670 e 1604(Deformação N-H), 1627 e 1508 (C=C), 1080 e 

1056(C-N), 825(=C-H, aromático parassubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CD3OD): δ= 7.45 (dd, J = 14.0, 8.0 Hz, 4H aromáticos), 7.04 (t, J 

= 8.0 Hz, 4H aromáticos), 4.63 (t, J = 12.0 Hz, H2 ax e H6 ax),2.72 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 

2.48 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H), 2.22 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H), 2.08 (sl, 1H). 
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13C NMR (50 MHz, CD3OD): δ= 167.43, 162.56, 159.86, 157.84, 140.17, 130.29, 

117.19, 81.64, 44.65, 38.24. 

CHN: C%= 53,13, H%= 5,09, N%= 14,76. 

 

 

7.7.3. Síntese do cloridrato de 2-(2,6-di(naftalen-2-il)-2H-piran-4(3H)-ilideno) 

hidrazinacarboximidamida 42c 

 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando (0.5 mmol) de 2,6-di(naftalen-2-il)-

tetraidropiran-4-ona 41c. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com 

sílica gel eluída em Metanol / Acetato de Etila (3:7), resultando em rendimento 

quantitativo (100%). 

IR (cm-1): 3423 e 3340(Estiramento NH2), 3155(Estiramento NH), 3055 (C-H sp2), 

1672 e 1600(Deformação N-H), 1625 e 1508 (C=C), 1078 (C-N), 817 e 748(=C-H, 

aromático). 

1H NMR (200 MHz, CD3OD): δ: 7.87 (m, 8H aromáticos), 7.60 (m, 2H aromáticos), 

7.43 (m, 4H aromáticos), 4.78 (dd, J = 12.0, 2.0 Hz, H2 ax e H6 ax),  3.23 – 2.15 (m, 

4H). 

13C NMR (50 MHz, CD3OD): δ= 158.98, 158.34, 141.44, 135.97, 135.83, 130.43, 

130.04, 128.55, 128.41, 127.13, 126.90, 126.35, 82.24, 0, 44.49, 38.26. 

CHN: C%= 75,79, H%= 5,60, N%= 11,63. 
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7.8. Procedimento geral para a preparação das aminoguanidinas 43a-c 

 

 

 
As aminoguanidinas foram preparadas por redução das hidrazonas com 

cianoborohidreto de sódio. A hidrazona (0.5mmol) foi adicionada num balão 

previamente flambado sob agitação magnética, seguido pela adição de 1mL de 

Etanol a 0°C. Depois, 48mg de cianoborohidreto de sódio foi adicionado lentamente 

no balão, em seguida foi retirado o banho de gelo e a mistura permaneceu sob 

agitação a temperatura ambiente por 2 horas. Após o término da reação, o solvente 

foi evaporado a pressão reduzida. Este produto bruto foi então submetido à 

cromatografia flash, obtendo-se um sólido. 

 

7.8.1 . Síntese do Cloridrato de 2-(2,6-difeniltetraidro-2H-piran-4-il)hidrazinacar 

boximidamida 43a 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (0.5 mmol) do cloridrato de 2-(2,6-difenil-2H-

piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 42a. O produto foi purificado por 
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cromatografia empacotada com sílica gel eluída em Acetato de Etila, resultando em 

rendimento de 94%. 

 

IR (cm-1): 3568 e 3448(Estiramento NH2), 3062(C-H sp2), 3032(C-H sp2), 2862 (C-H 

sp3), 1674 e 1631(Deformação N-H), 1631 e 1492(C=C), 1126 e 1064(C-N), 756 e 

698(=C-H, aromático monossubstituído).  

1H NMR (200 MHz, CD3OD): δ= 7.33 (m, 10H aromáticos), 4.60 (m, 2H), 3.10 (d, J = 

14.6 Hz, 1H), 2.33 (m, 2H),  1.92 (m, 2H). 

13C NMR (50 MHz, CD3OD): δ= 161.81, 159.32, 158.24, 145.58, 145.09, 144.08, 

143.32, 130.76, 130.54, 128.19, 82.02, 80.46, 44.71, 42.66, 40.69, 38.21 

CHN: C%= 54,77, H%= 6,54, N%= 16,29. 

 

7.8.2. Síntese do cloridrato de 2-(2,6-de-(4-fluorofenil)tetraidro-2H-piran-4-

il)hidrazinacarboximidamida 43b 

 

 
 

 
Este produto foi obtido utilizando (0.5 mmol) de cloridrato de 2-(2,6-di(4-

fluorofenil)-2H-piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 42b. O produto foi 

purificado por cromatografia empacotada com sílica gel eluída em Acetato de Etila, 

resultando em rendimento quantitativo (100%). 

IR (cm-1): 3568 e 3452(Estiramento NH2), 2924 e 2870 (C-H sp3), 1666 e 

1639(Deformação N-H), 1639 e 1512 (C=C), 1126 e 1076(C-N), 833(=C-H, 

aromático ortossubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CD3OD): δ= 7.47 (m, 4H aromáticos), 7.07  (m, 4H aromáticos), 

4.7 (m, 2H), 3.53 (m, 2H), 1.61 (m, 2H). 

13C NMR (50 MHz, CD3OD): δ= 168.48, 163.63, 159.25, 142.88, 142.82, 142.44, 

142.38, 131.49, 118.63, 118.21, 81.27, 77.61, 41.92, 39.37. 
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7.8.3. Síntese do cloridrato de 2-(2,6-di(naftalen-2-il)tetraidro-2H-piran-4-

il)hidrazinacarboximidamida 43c 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando (0.5 mmol) de cloridrato de 2-(2,6-

di(naftalen-2-il)-2H-piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 42c. O produto foi 

purificado por cromatografia empacotada com sílica gel eluída em Acetato de Etila, 

resultando em rendimento quantitativo (100%). 

IR (cm-1): 3525 e 3448(Estiramento NH2), 3055 (C-H sp2), 2943 (C-H sp3), 1674 e 

1631(Deformação N-H), 1124 e 1070 (C-N), 819 e 750 (=C-H, aromático). 

1H NMR (200 MHz, CD3OD): δ= 7.69 (m, 14H aromáticos), 4.79 (s, 2H), 2.44 (m, 

5H), 1.22 (m, 2H). 

13C NMR (50 MHz, CD3OD): δ =  163.17, 160.56, 159.60, 144.35, 143.83, 142.76, 

142.04, 137.29, 137.14, 136.96, 131.64, 131.58, 131.23, 129.78, 129.66, 129.40, 

128.47, 128.40, 128.20, 128.01, 127.93, 127.67, 83.64, 82.10, 78.42, 60.92, , 45.87, 

41.97, 39.44. 

CHN: C%= 49,37, H%= 5,12, N%= 11,83. 
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7.9. Procedimento geral para a síntese dos toluenossulfonatos 46a-c 

 

 
 

Inicialmente foi preparado uma solução do 4-hidroxi-2,6-di-substituído-

tetraidropirano 40a-c (1 mmol) em CH2Cl2 seco (1,4mL). A esta solução foi 

adicionado 0,3 mL de trietilamina (Et3N), estes foram mantidos sob agitação 

magnética a 0°C. A esta solução foi adicionado cloreto de tosila (2 mmol). Foi 

retirado o banho de gelo e a solução foi agitada à temperatura ambiente sendo o 

progresso da reação foi monitorado por CCDA. Ao término a reação foi diluída com 

HCl-1N (25mL) e extraída com clorofórmio (30mL). A fase orgânica foi separada e 

lavada com 25 mL de NaHCO3 saturado e depois 25 mL de água, seca com Na2SO4 

e evaporada a pressão reduzida e purificada por cromatografia flash, utilizando 

Acetato de Etila / Hexano como eluente. 

 

7.9.1. Síntese do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-il-4-metilbenzeno-sulfonato 46a 
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Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-

ol 40a. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica gel eluída 

em Acetato de Etila / Hexano (1,5:8,5), resultando em 82% de rendimento. 

IR (cm-1): 3032 (C-H sp2), 2927 e 2854 (C-H sp3), 1600 e 1496 (C=C), 1361 e 1176 

(S=O), 813(=C-H, aromático parassubstituído), 756 e 698 (=C-H, aromático 

monossubstituído). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ= 7.84 (d, J = 10.0 Hz, 2H aromáticos), 7.36 (m, 10H 

aromáticos), 7.28 (d, J = 10.0 Hz, 2H aromáticos), 4.99 (m, H4 ax), 4.56 (d, J = 10.0 

Hz, H2 ax e H6 ax), 2.45 (s, 3H, metila), 2.32 (dd, J = 15.0, 5.0 Hz, H3 ax e H5 ax), 1.86 

(dd, J = 25.0, 15.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ= 145.15, 141.38, 134.78, 130.27, 128.78, 128.19, 

127.95, 126.22, 78.64, 77.91, 40.43, 21.99 

CGMS: m/z = M – 253 = 155. 

 

7.9.2. Síntese do 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-piran-4-il-4-metilbenzeno-

sulfonato 46b 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-

2H-piran-4-ol 40b. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica 

gel eluída em Acetato de Etila / Hexano (0,5:9,5), resultando em 81% de rendimento. 

IR (cm-1): 3078 (C-H sp2), 2927 e 2858 (C-H sp3), 1600 e 1512 (C=C), 1354 e 1153 

(S=O), 837(=C-H, aromático parassubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.82 (d, J = 8.0 Hz, 2H aromáticos), 7.33 (m, 6H 

aromáticos), 7.02 (t, J = 8.0 Hz, 4H aromáticos), 4.94 (m, H4 ax), 4.52 (d, J = 10.0 Hz, 

H2 ax e H6 ax), 2.45 (s, 3H, metila), 2.28 (dd, J = 12.0, 4.0 Hz, H3 ax e H5 ax), 1.81 (dd, J 

= 24.0, 12.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 
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13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 164.77, 159.87, 144.93, 136.62, 136.56, 134.11, 

129.93, 127.67, 127.59, 127.51, 115.55, 115.13, 76.94, 57.89, 39.97, 21.67. 

CGMS: m/z = M – 172 = 272. 

 

7.9.3. Síntese do 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-piran-4-il-4-metilbenzeno-

sulfonato 46c 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-

2H-piran-4-ol 40c. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica 

gel eluída em Acetato de Etila / Hexano (1:9), resultando em 92% de rendimento. 

IR (cm-1): 3055 (C-H sp2), 2924 e 2850 (C-H sp3), 1597 e 1450 (C=C), 1357 e 1180 

(S=O), 817(=C-H, aromático parassubstituído), 748 e 667 (=C-H, aromático). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.86 (m, 10H aromáticos), 7.45 (m, 8H aromáticos), 

5.10 (m, H4 ax), 4.79 (d, J = 10.0 Hz, H2 ax e H6 ax), 2.45 (s, 3H, metila), 2.18 (s, H3 ax e 

H5 ax), 2.00 (dd, J = 24.0, 12.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 145.57, 139.03, 135.01, 133.89, 133.74, 130.65, 

128.98, 128.73, 128.38, 128.31, 126.89, 126.71, 125.44, 124.74, 79.04, 78.36, 

40.67, 40.59. 
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7.10. Procedimento geral para a síntese dos metanossulfonatos 47a-c 

 

 
 

É preparado uma solução do 4-hidroxi-2,6-di-substituído-tetraidropirano (1 

mmol) em CH2Cl2 seco (1,4 mL). A esta solução foi adicionado 0,3 mL de trietilamina 

(Et3N), e deixado sob agitação magnética a 0°C. A esta solução foi adicionado 

cloreto de mesila (2 mmol). Foi retirado o banho de gelo e a solução foi agitada à 

temperatura ambiente sendo o progresso da reação foi monitorado por CCDA. A 

mistura de reação foi diluída com HCl-1N (25 mL) e extraída com clorofórmio (30 

mL). A fase orgânica foi separada e lavada com 25 mL de NaHCO3 saturado e 

depois 25 mL de água, seca com Na2SO4, evaporada a pressão reduzida e 

purificada por cromatografia flash, utilizando Acetato de Etila / Hexano como eluente. 

 

7.10.1. Síntese do 2,6 difenil-tetraidro-2H-piran-4-il-metanossulfonato 47a 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-

ol 40a. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica gel eluída 

em Acetato de Etila / Hexano (3:7), resultando em 100% de rendimento. 
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IR (cm-1): 3032 (C-H sp2), 2935 e 2858 (C-H sp3), 1604 e 1496 (C=C), 1354 e 1176 

(S=O), 759 e 702 (=C-H, aromático monossubstituído). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ= 7.35 (m, 10H aromáticos), 5.17 (m,  H4 ax), 4.63 (d, J 

= 10.0 Hz, H2 ax e H6 ax),  3.04 (s, 3H, metila), 2.48 (dd, J = 10.0, 5.0 Hz, H3 ax e H5 ax), 

1.91 (dd, J = 25.0, 10.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ= 141.38, 128.85, 128.26, 126.21, 78.12, 77.90,  

40.73, 39.49 

CGMS: m/z = M – 96 = 236. 

 

7.10.2. Síntese do 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-piran-4-il-metanossulfonato 47b 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-

2H-piran-4-ol 40b. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica 

gel eluída em Acetato de Etila / Hexano (3:7), resultando em 97% de rendimento. 

IR (cm-1): 3024 (C-H sp2), 2935 e 2858 (C-H sp3), 1608 e 11512 (C=C), 1357 e 1172 

(S=O), 837(=C-H, aromático parassubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.37 (m, 4H aromáticos), 7.05 (m, 4H aromáticos), 

5.13 (m, H4 ax), 4.59 (d, J = 12.0 Hz, H2 ax e H6 ax),  3.05 (s, 3H, metila), 2.44 (m, H3 ax 

e H5 ax),  1.86 (dd, J = 24.0, 10.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 165.55, 160.66, 137.38, 137.32, 128.41, 128.25, 

116.35, 115.92, 77.66, 41.01, 39.78, 14.93. 

CGMS: m/z = M – 96 = 272. 
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7.10.3. Síntese do 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-piran-4-il-metanossulfonato 47c 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-

2H-piran-4-ol 40c. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica 

gel eluída em Acetato de Etila / Hexano (3:7) como eluente, resultando em 84% de 

rendimento. 

IR (cm-1): 3055 (C-H sp2), 2931 e 2854 (C-H sp3), 1600 e 1508 (C=C), 1354 e 1176 

(S=O), 821 e 748 (=C-H, aromático). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.86 (m, 8H aromáticos), 7.67 (m, 6H aromáticos), 

5.27 (m, H4 ax), 4.84 (d, J = 12.0 Hz, H2 ax e H6 ax),  3.06 (s, 3H, metila), 2.06 (m,H3 ax, 

H5 ax, H3 eq e H5 eq). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 139.03, 133.95, 133.80, 129.07, 128.78, 128.43, 

126.96, 126.78, 125.46, 124.72, 78.50, 78.37, 40.99, 39.88. 
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7.11.  Procedimento geral para a síntese dos análogos de nucleosídeos 48a-c 

 

 

 
A uma solução de toluenossulfonato (0.1 mmol), adenina (0.147 mmol), 

K2CO3 (0.16 mmol) e DMF seco (1 mL), foram colocados em tubo de vidro específico 

para reator de micro-ondas, juntamente com um agitador magnético. A reação foi 

realizada sob irradiação de micro-ondas à 100°C (leitura monitorada por sensor de 

infravermelho) durante 30 minutos (“Hold Time”) sob condições de vaso fechado 

(“closed vessel”). Após o término da reação, o solvente foi evaporado a pressão 

reduzida. Este produto bruto foi então submetido à cromatografia flash, obtendo-se 

um sólido. 

 

7.11.1. Síntese do 9-(2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-il)-9H-purin-6-amina 48a 
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 Este produto foi obtido utilizando (0.1 mmol) de 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-

4-il-4-metilbenzeno-sulfonato 46a. O produto foi purificado por cromatografia 

empacotada com sílica gel eluída em Metanol / Acetato de Etila (1:9), resultando em 

80% de rendimento. 

IR (cm-1): 3267 e 3236(NH2), 3032(C-H sp2), 2916(C-H sp2), 2852 (C-H sp3), 1678 

(N-H), 1608 e 1475(C=C), 1053(C-N), 756 e 698(=C-H, aromático 

monossubstituído). 

1H NMR (200 MHz, DMS-d6): δ= 8.63 (sl, 1H), 8.15 (sl, 1H), 7.36 (m, 10H 

aromáticos), 4.91 (m, 3H), 2.64 (m,  3H), 1.94 (s, 1H), 098 (m, 2H). 

13C NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ= 157.44, 151.29, 143.60, 143.24, 129.59, 128.81, 

127.28, 120.46, 75.20, 50.65, 36.89. 

CHN: C%= 69,65, H%= 5,99, N%= 18,15. 

 

7.11.2. Síntese do 9-(2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-piran-4-il)-9H-purin-6-amina 

48b 

 
 

 Este produto foi obtido utilizando (0.1 mmol) de 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-

2H-piran-4-il-4-metilbenzeno-sulfonato 46b. O produto foi purificado por 

cromatografia empacotada com sílica gel eluída em Metanol / Acetato de Etila 

(0,5:9,5), resultando em 78% de rendimento. 

IR (cm-1): 32920 e 3134(NH2), 2958(C-H sp2), 2924 e 2862 (C-H sp3), 1672 (N-H), 

1606 e 1506 (C=C), 1062 (C-N), 831(=C-H, aromático parassubstituído). 

1H NMR (200 MHz, DMSO-d6): δ= 8.63 (sl, 1H), 8.19 (sl, 1H), 7.35 (m, 8H 

aromáticos), 4.99 (m, 3H), 2.44 (m, 4H). 
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13C NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ= 165.12, 160.29, 157.41, 151.26, 139.77, 129.22, 

120.43, 115.98, 74.59, 50.53,  39.52. 

CHN: C%= 64,17652893, H%= 4,840425014, N%= 17,60786247 

 

7.11.3. Síntese do 9-(2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-piran-4-il)-9H-purin-6-amina 

48c 

 

 
 

 Este produto foi obtido utilizando (0.1 mmol) de 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-

2H-piran-4-il-4-metilbenzeno-sulfonato 46c. O produto foi purificado por 

cromatografia empacotada com sílica gel eluída em Metanol / Acetato de Etila 

(0,5:9,5), resultando em 50% de rendimento. 

IR (cm-1): 3294 e 3128(NH2), 3055 (C-H sp2), 2926 e 2856 (C-H sp3), 1668(N-H), 

1602 e 1508 (C=C), 1064 (C-N), 817 e 748(=C-H, aromático). 

1H NMR (200 MHz, DMSO-d6): δ= 8.36 (sl, 1H), 7.25 (m, 15H aromáticos), 5.33 (s, 

1H), 4.76 (m, 2H), 2.16 (m, 4H). 

13C NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ= 157.48, 151.33, 141.12, 134.07, 133.75, 129.17, 

128.83, 127.47, 127.27, 127.22, 125.83, 125.68, 120.50, 75.51, 50.67, 36.87. 

CHN: C%= 75,27, H%= 5,61, N%= 13,72. 
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7.12. Procedimento geral para a síntese dos tetraidropiranos acetilados 49a-c 

 

 

É preparado uma solução do 4-hidroxi-2,6-di-substituído-tetraidropirano (1 

mmol) em CH2Cl2 seco (1,4 mL). A esta solução foi adicionado 0,3 mL de trietilamina 

(Et3N), e deixado sob agitação magnética a 0°C. A esta solução foi adicionado 

cloreto de O-Acetilsaliciloil (2 mmol). Foi retirado o banho de gelo e a solução foi 

agitada à temperatura ambiente sendo o progresso da reação foi monitorado por 

CCDA. A mistura de reação foi diluída com HCl-1N (25 mL) e extraída com 

clorofórmio (30 mL). A fase orgânica foi separada e lavada com 25 mL de NaHCO3 

saturado e depois 25 mL de água, seca com Na2SO4, evaporada a pressão reduzida 

e purificada por cromatografia flash, utilizando Acetato de Etila / Hexano como 

eluente. 

 

7.12.1. Síntese do 2,6-difeniltetraidro-2H-piran-4-il-2-acetoxibenzoato 49a 
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Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-

ol 40a. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica gel eluída 

em Acetato de Etila / Hexano (2:8), resultando em 94% de rendimento. 

IR (cm-1): 3032 (C-H sp2), 2927 e 2854 (C-H sp3), 1770(C=O), 1728(C=O), 1604 e 

1492 (C=C), 756(=C-H, aromático ortossubstituído), 756 e 702 (=C-H, aromático 

monossubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 8.01 (dt, J = 8.0, 2.0 Hz, 1H), 7.42(m, 12H), 7.11 (dt, 

J = 8.0, 2.0 Hz, 1H), 5.47 (m, 1H), 4.72 (d, J = 12.0 Hz, 2H), 2.43 (m, 5H), 1.82 (m, 

2H). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 170.28, 164.52, 151.35, 142.32, 134.71, 132.41, 

129.12, 128.39, 126.74, 126.56, 124.50, 123.99, 78.34, 72.12, 40.05, 21.82. 

CGMS: m/z = M – 180 = 236. 

 

7.12.2. Síntese do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetraidro-2H-piran-4-il-2-acetoxibenzoato 49b 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-

2H-piran-4-ol 40b. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica 

gel eluída em Acetato de Etila / Hexano (1,5:8,5), resultando em 92% de rendimento. 

IR (cm-1): 3078 (C-H sp2), 2970 e 2854 (C-H sp3), 1770(C=O), 1712(C=O), 1608 e 

1512 (C=C), 833(=C-H, aromático parassubstituído), 756(=C-H, aromático 

ortossubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 8.05 (dd, J = 8.0, 2.0 Hz, 1H), 7.61 – 7.56 (m, 1H), 

7.37 (m, 5H), 7.06 (m, 5H), 5.43 (m, 1H), 4.68 (d, J = 10.0 Hz, 2H), 2.39 (m, 5H), 

1.78 (dd, J = 24.0, 12.0 Hz 2H). 



185 
 

 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 170.31, 165.43, 164.49, 160.55, 151.41, 138.00, 

137.94, 134.83, 132.39, 128.37, 128.21, 126.78, 124.55, 123.88, 116.23, 115.80, 

77.97, 71.83, 40.00, 21.81. 

CGMS: m/z = M – 124 = 328. 

 

7.12.3. Síntese do 2,6-di(naftalen-2-il)tetraidro-2H-piran-4-il-2-acetoxibenzoato 49c 

 

 
 

Este produto foi obtido utilizando (1 mmol) de 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-

2H-piran-4-ol 40c. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica 

gel eluída em Acetato de Etila / Hexano (1,5:8,5) como eluente, resultando em 80% 

de rendimento. 

IR (cm-1): 3055 (C-H sp2), 2927 e 2854 (C-H sp3), 1766(C=O), 1720(C=O), 1604 e 

1485 (C=C), 748(=C-H, aromático ortossubstituído), 748 e 705 (=C-H, aromático). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.84 (m, 9H), 7.45 (m, 7H), 7.12 (m, 2H), 5.48 (m, 

1H), 4.84 (d, J = 12.0 Hz, 2H), 2.48 (dd, J = 12.0, 4.0 Hz, 2H), 2.27 (s, 3H), 1.87 (q, J 

= 12.0 Hz, 2H). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 170.35, 164.62, 151.41, 139.69, 134.78, 134.01, 

133.75, 132.48, 128.97, 128.81, 128.42, 126.86, 126.64, 125.39, 124.88, 124.55, 

124.02, 78.62, 72.24, 39.98, 21.87. 
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7.13.  Procedimento geral para a síntese dos tetraidropiranos 50a-c 

 

 

 

É preparado uma solução do 4-hidroxi-2,6-di-substituído-tetraidropirano (0.5 

mmol) em DHP (1,0 mL) sob agitação magnética a 0°C. A esta solução foi 

adicionado 1 gota de HCl concentrado. A solução foi agitada a 0°C e o progresso da 

reação foi monitorado por CCDA. Na mistura reacional foi adicionado uma pequena 

quantidade NaHCO3 para deixar o meio básico, em seguida adicionou-sem10mL de 

água e fez-se uma extração com acetato de etila (10 mL). A fase orgânica foi 

separada e seca com Na2SO4, evaporada a pressão reduzida e purificada por 

cromatografia flash, utilizando Acetato de Etila / Hexano como eluente. 

 

7.13.1. Síntese do 2,6-difenil-4-((tetraidro-2H-piran-2-il)oxi)tetraidro-2H-piran 50a 
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Este produto foi obtido utilizando (0.5 mmol) de 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-

4-ol 40a. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica gel 

eluída em Acetato de Etila / Hexano (2,5:7,5), resultando em 70% de rendimento. 

IR (cm-1): 3032 (C-H sp2), 2943 e 2850 (C-H sp3), 1604 e 1450 (C=C), 1122(C-O), 

756 e 698 (=C-H, aromático monossubstituído). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ= 7.26 (m, 10H), 4.77 (t, J = 5.0 Hz, 1H), 4.50 (m, 2H), 

4.08 (m,1H), 3.81 (m, 2H), 3.44 (m, 2H), 2.24 (m, 2H), 1.70 (m, 6H). 

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ= 142.70, 142.63, 142.48, 128.68, 128.65, 128.62, 

127.82, 127.79, 127.77, 126.34, 126.28, 126.24, 96.77, 94.98, 78.58, 78.42, 78.29,  

72.85, 63.24, 62.91, 62.27, 43.48, 41.64, 40.26, 31.40, 31.05, 30.89, 20.09, 19.92, 

19.72. 

CGMS: m/z = M – 102 = 236. 

 

7.13.2. Síntese do 2,6-di-(4-fluorofenil)-4-((tetraidro-2H-piran-2-il)oxi)tetraidro-2H-

pyian 50b 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (0.5 mmol) de 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-

piran-4-ol 40b. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica gel 

eluída em Acetato de Etila / Hexano (2:8), resultando em 75% de rendimento. 

IR (cm-1): 3070 (C-H sp2), 2943 e 2868 (C-H sp3),1606 e 1510 (C=C), 1222(C-O), 

833(=C-H, aromático parassubstituído). 

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.37 (dd, J = 8.0, 6.0 Hz, 4H), 7.01 (t, 4H), 4.83 (d, J 

= 2.0 Hz, 1H), 4.54 (dd, J = 12.0, 6.0Hz, 2H), 4.11 (m, 1H), 3.89 (m, 2H), 3.50 (m, 

2H), 2.29 (m, 2H), 1.76 (m, 6H).  
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13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 164.58, 159.70, 137.93, 137.87, 137.80, 127.68, 

127.52, 115.35, 114.92, 96.57, 96.44, 94.68, 94.55, 77.59, 77.44, , 72.19, 62.92, 

62.62, 41.22, 39.81, 30.98, 30.67, 25.42, 19.75, 19.56. 

 

7.13.3. Síntese do 2,6-di(naftalen-2-il)-4-((tetraidro-2H-piran-2-il)oxi)tetraidro-2H-

piran 50c 

 

 

 

Este produto foi obtido utilizando (0.5 mmol) de 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-

2H-piran-4-ol 40c. O produto foi purificado por cromatografia empacotada com sílica 

gel eluída em Acetato de Etila / Hexano (2,5:7,5), resultando em 78% de rendimento. 

IR (cm-1): 3055 (C-H sp2), 2943 e 2850 (C-H sp3), 1600 e 1508 (C=C), 1118 (C-O), 

817 e 748 (=C-H, aromático).  

1H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.77 (m, 8H), 7.44 (m, 6H), 4.79 (m, 3H), 4.19 (m, 

1H), 3.82 (m, 2H), 3.45 (m, 3H), 2.36 (m, 2H), 1.68 (m, 6H). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3): δ= 140.39, 140.33, 134.04, 133.69, 128.84, 128.81, 

128.77, 128.39, 126.74, 126.72, 126.51, 126.45, 125.44, 125.38, 125.19, 125.10, 

95.35, 79.25, 79.11, 78.95, 73.28, 63.71, 63.39, 41.91, 40.50, 31.80, 31.43, 26.18, 

20.51, 20.33. 

 

7.14. Detalhes cristalográficos dos tetraidropiranos 40a, 41a, 44a, 45a, 46a, 46b 

e 48b 

 

Na forma de monocristais de 40a, 41a, 44a, 45a, 46a, 46b e 48b foram 

selecionadas para o experimento de difração de raios-x. A temperatura ambiente as 
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intensidades de difração foram medidos utilizando radiação MoKα a partir de um IμS 

microsource com ótica de multicamadas usando um Bruker-AXS Kappa Duo 

diffractometer com um detector CCD APEX II. Os quadros de difração foram 

registrados por  e ω scans usando APEX2 [110], e o tratamento conjunto de dados 

bruto foi realizada usando o programa SAINT e SADABS [110]. 

A estrutura foi resolvida por métodos diretos, com SHELXS-97 [111], em que C, 

O, S, Br e Cl foram prontamente atribuído a partir do mapa de Fourier. O modelo 

inicial foi refinado pelo método dos mínimos quadrados fullmatrix em F2 com 

SHELXL-97 [111], adotando parâmetros térmicos anisotrópicos para átomos 

diferentes de hidrogênio. Hidrogênios foram posicionados estereoquimicamente e 

refinado com parâmetros individuais de descolamento isotrópicos fixos [Uiso (H) = 

1.2Ueq (C em metino, metileno ou grupos aromáticos) ou 1.5Ueq (C em metil ou O 

em grupos hidroxilo)] utilizando um modelo de montar com comprimentos de ligação 

C-H de ambos 0,93 Å (aromático), 0,96 Å (metil), 0,97 Å (metileno) ou 0,98 Å 

(metino). Átomos de hidrogênio da hidroxila foram localizados no mapa de Fourier e 

suas coordenadas fracionárias foram fixadas durante refinamentos.  

O composto 41a apresentou sítios desordenados para a maior parte dos seus 

átomos. Ele foi refinado por dividir os átomos de carbono e de hidrogénio dos grupos 

de anel de piranona mais de duas posições, as frações atómicas com o sufixo A foi 

fixado em 60% de ocupação local, enquanto que as frações atómicas com sufixo B 

encheu o restante 40% de ocupação. Quanto aos anéis aromáticos, duas 

conformações com mesmas populações foram encontrados e seus átomos de C-H 

foram refinadas em 50% de locais de ocupação. 

Os arquivos de informações cristalográficas carregando os conjuntos de 

dados para os tetraidropiranos 40a, 41a, 44a, 45a e 46a foram depositados na Base 

de Dados Cambridge Structural sob depósito dos códigos CCDC 902232-902236, e 

para os tetraidropiranos 46b e 48b sob depósito dos códigos CCDC 941558 e 

941431. 

Os programas Mercury [112] e ORTEP-3 [113] foram utilizados dentro do pacote 

de software WinGX [114] para preparar representações arte. 
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7.15.  Detalhes computacionais dos tetraidropiranos 40a, 41a, 44a, 45a e 46a 

 

Os cálculos de mapeamento da Superfície de Energia Potencial (SEP), foram 

realizados através da técnica Relaxed Potencial Energético Superfície Scan 

(RPESS) com auxilio do software Gaussian 09W® [115], utilizando o método semi-

empírico PM6. Para cada ligação sigma, o ângulo diedral envolvendo quatro átomos 

foi mantido fixo em passos de 10 graus até completar 360 graus onde, a cada passo, 

a porção restante da molécula tinha sua geometria otimizada. A partir das curvas de 

energia potencial de cada molécula, a conformação de menor energia foi 

selecionada e submetido a uma otimização completa utilizando a teoria do funcional 

da densidade (DFT), utilizando o funcional de Truhla M06-2X [116] com o conjunto 

completo de base de Pople 6-311++G(d,p). Não foi observada frequência imaginária. 

As visualizações foram obtidos a partir de cálculos de DFT em GaussView 5® [110] 

através do arquivo chk. 

 

7.16.  Procedimentos para avaliação citotóxica contra K562, L929 e PBMC 

 

As células foram semeadas na concentração de 5x105, 3x105 e 1x106 

células/mL, para K562, L929 e PBMC respectivamente, em placas com 96 poços, 

utilizando-se meio RPMI para a K562 e PBMC e DMEM para L929. As substâncias 

foram adicionadas aos poços nas concentrações desejadas. Para plaquear o PBMC, 

as células foram pré-tratadas com 2% de fitohemaglutinina. Foi realizado o controle 

negativo (200 μL de células e meio/poço) e o branco (200 μL de Dodecil Sulfato de 

Sódio [SDS]/poço). As células foram incubadas com as respectivas substâncias em 

estufa a 5% de CO2 e 37°C por 24h. Após esse período, as células foram 

centrifugadas (5 min, 500g) e o sobrenadante foi retirado, os poços foram lavados 

com PBS e colocou-se o MTT a 0,05%. Passando-se 3 horas, o sobrenadante foi 

removido e uma solução contendo 10% SDS foi acrescentada para solubilizar os 

cristais de formazam. Após 15 horas, a absorbância foi registrada em leitor tipo 

ELISA, com um filtro de 570 nm [117] e a viabilidade celular foi expressa em relação à 

porcentagem da absorbância de culturas controles, obtida por células não tratadas, 

após subtração da absorbância dos poços utilizados como branco. Os dados foram 
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comparados por análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do pós-teste 

bonferrone, sendo considerado a diferença significativa quando p<0,05. 

Cabe destacar que toda a parte biológica mostrada neste trabalho faz parte 

da Dissertação da estudante Bruna Braga Dantas, do Laboratório de Farmacologia 

Celular e Molecular, sob a Orientação do Professor Dr. Demetrius A. M. de Araújo.  
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ESPECTROS 

 

 
 
Espectro 1: Espectro de RMN 13C-APT(CDCl3, 50MHz) do 1-fenilbut-3-en-1-ol 

 

 
Espectro 2: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 1-fenilbut-3-en-1-ol 

13C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 144.57, 135.18, 129.09, 128.22, 126.54, 119.02, 74.03, 44.49 

1H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.33 (m, 5H aromáticos), 5.83 (m, 1H), 5.18 (m, 

2H), 4.74 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 2.53 (m, 3H). 
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Espectro 3: Espectro de Infravermelho do 1-fenilbut-3-en-1-ol 

 

 
Espectro 4: Cromatograma e Espectro de massas do 1-fenilbut-3-en-1-ol 

 
 

IR (cm
-1

): 3371(O-H), 3070(C-H sp
2
), 3028(C-H sp

2
), 2904 (C-H sp

3
), 1639 e 1492(C=C), 

1049 (CH2), 995 e 914(=C-H, vinílico - monossubstituído), 756 e 702(=C-H, aromático 

monossubstituído). 
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Espectro 5: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 1-(4-fluorofenil)but-3-en-1-ol 

 

 
 
Espectro 6: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 1-(4-fluorofenil)but-3-en-1-ol 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 165.29, 160.42, 140.31, 140.25, 134.96, 134.88, 128.29, 128.13, 

119.36, 116.13, 115.71, 73.45, 73.33, 44.62. 
 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 

7.41 (m, 2H aromáticos), 7.14 

(m, 2Haromáticos), 5.88 (m, 

1H), 5.25 (m, 2H), 4.80 (t, J = 

6.0 Hz, 1H), 2.57 (m, 3H). 
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Espectro 7: Espectro de Infravermelho do 1-(4-fluorofenil)but-3-en-1-ol 

 
 

 

 
Espectro 8: Cromatograma e Espectro de Massas do 1-(4-fluorofenil)but-3-en-1-ol 
 

IR (cm
-1

): 3383(O-H), 3078(C-H sp
2
), 2981(C-H sp

2
), 2908 (C-H sp

3
), 1604 e 11508(C=C), 

1049 (CH2), 995 e 914(=C-H, vinílico - monossubstituído), 837(=C-H, aromático 

parassubstituído). 
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Espectro 9: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 1-(naftalen-2-il)but-3-en-1-ol 

 

 
 
Espectro 10: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 1-(naftalen-2-il)but-3-en-1-ol 

 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 141.98, 135.11, 

133.98, 133.67, 128.94, 128.70, 128.42, 126.86, 

126.55, 125.26, 124.75, 119.23, 74.19, 44.45 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.67 (m, 

7H aromáticos), 5.84 (m, 1H), 5.18 (m, 

2H), 4.90 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 2.60 (m, 2H), 

2.34 (s, 1H). 
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Espectro 11: Espectro de Infravermelho do 1-(naftalen-2-il)but-3-en-1-ol 

 

 

 
Espectro 12: Cromatograma e Espectro de Massas do 1-(naftalen-2-il)but-3-en-1-ol 

 

 

IR (cm
-1

): 3278(O-H), 3051(C-H sp
2
), 2947(C-H sp

2
), 2854 (C-H sp

3
), 1600 e 1508(C=C), 

1060 (CH2), 991 e 952(=C-H, vinílico - monossubstituído), 821 e 748(=C-H, aromático). 
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Espectro 13: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-
ol 

 

 
Espectro 14: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-ol 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.37 (m, 10H aromáticos), 4.57 (d, J = 

12 Hz, H2ax e H6ax), 4.10 (m, H4ax),  2.27 (dd, J = 12.0, 4.0 Hz, H3ax e 

H5ax), 2.12 (m, 1H), 1.60 (dd, J = 24.0, 12.0 Hz, H3eq e H5eq). 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 142.49, 128.85, 128.02, 126.39, 78.32, 69.03,  43.51 

4 

3 e 5 

10 

7 

9 e 9’  

2 e 6 

8 e 8’ 
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Espectro 15: Espectro NOESY (CDCl3, 50MHz) do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-ol 

 

 
 
Espectro 16: Espectro de Infravermelho do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-ol 

IR (cm
-1

): 3263 (O-H), 3032 (C-H sp
2
), 2947 e 2858 (C-H sp

3
), 1604 e 1496 (C=C), 1319(C-

O-H), 1060 (C-O), 752 e 694 (=C-H, aromático monossubstituído). 
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Espectro 17: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-ol 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Espectro 18: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-
2H-piran-4-ol 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 165.36, 160.48, 138.39, 138.33, 128.41, 128.25, 116.18, 115.75, 

78.14, 78.06, 69.09, 43.70. 
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Espectro 19: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-
piran-4-ol 

 

 

 
 
Espectro 20: Espectro de Infravermelho do 2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-piran-4-ol 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.33 (m, 4H aromáticos), 7.04 (m, 4H 

aromáticos), 4.53 (d, J = 12.0 Hz, H2ax e H6ax), 4.09 (m, H4ax), 2.23(dd, J = 

12.0, 2.0 Hz H3ax e H5ax), 2.02 (s, 1H), 1.56 (dd, J = 24.0, 10.0 Hz, H3eq e 

H5eq). 
 

IR (cm
-1

): 3329 (O-H), 3051 (C-H sp
2
), 2943 e 2854 (C-H sp

3
), 1604 e 1512 (C=C), 

1230(C-O-H), 1068 (C-O), 821 (=C-H, aromático parassubstituído). 
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Espectro 21: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-
piran-4-ol 

 

 
 
Espectro 22: Espectro de RMN 13C-APT (DMS-d6, 125MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)-
tetraidro-2H-piran-4-ol 

13
C RMN (125 MHz, DMSO-d6): δ= 140.76, 133.40, 132.94, 128.41, 128.30, 128.02, 126.59, 

126.28, 125.08, 124.64, 77.81, 67.35, 43.63 
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2 e 6 

7 

11, 12, 16, 13, 14, 8 e 15 



216 
 

 

 
Espectro 23: Espectro de RMN 1H(DMSO-d6, 500MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-
piran-4-ol 

 

 

 

 
 
Espectro 24: Espectro de Infravermelho do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-piran-4-ol 

 
 

 
 

1
H RMN (500 MHz, DMSO-d6): δ= 7.92 (m, 8H aromáticos), 7.63 (dd, J 

= 10.0, 5.0 Hz, 2H aromáticos), 7.50 (m, 4H aromáticos), 4.82 (d, J = 

10.0 Hz, H2axe H6ax), 4.11 (m, H4ax), 3.82 (s, 1H), 2.29 (dd, J = 10.0, 5.0 

Hz, H3axe H5ax), 1.58 (dd, J = 25.0, 10.0 Hz, H3axe H5ax). 

IR (cm
-1

): 3278(O-H), 3020(C-H sp
2
), 2947(C-H sp

2
), 2854 (C-H sp

3
), 1600 e 1508(C=C), 1357 

(C-O-H), 1060 (C-O), 821 e 748(=C-H, aromático). 
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Espectro 25: Espectro de RMN 13C-APT(CDCl3, 50MHz) do 4-bromo-2,6-difenil-tetraidro-
2H-pirano 

 

 
Espectro 26: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 4-bromo-2,6-difenil-tetraidro-2H-
pirano 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 141.96, 129.19, 128.52, 126.54, 80.45, 46.95, 45.86 

1
H RMN (200 MHz,CDCl3): δ= 7.37 (m, 10H aromáticos), 4.59 (dd, J 

= 12.0, 2.0 Hz, H2ax e H6ax), 4.45 (m, H4ax), 2.57 (m, H3ax e H5ax), 2.18 

(s, H3eq e H5eq). 
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Espectro 27: Espectro NOESY (CDCl3, 50MHz)  do 4-bromo-2,6-difenil-tetraidro-2H-pirano 

 
 

 
 
Espectro 28: Espectro de Infravermelho do 4-bromo-2,6-difenil-tetraidro-2H-pirano 

 

IR (cm
-1

): 3035 (C-H sp
2
), 2947 e 2858 (C-H sp

3
), 1604 e 1492 (C=C), 1288 (C-O), 756 e 

702 (=C-H, aromático monossubstituído), 559 (C-Br). 
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Espectro 29: Cromatograma e Espectro de massas do 4-bromo-2,6-difenil-tetraidro-2H-
pirano 

 
 

 
Espectro 30: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 125MHz) do 4-bromo-2,6-di(4-fluorofenil)-
tetraidro-2H-pirano 

13
C RMN (125 MHz, CDCl3): δ= 163.55, 161.59, 137.15, 127.78, 127.71, 115.66, 115.49, 79.41,  

45.77, 45.24 
 

4 

3 e 5 

10 
7 

9 e 9’  
2 e 6 8 e 8’ 
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Espectro 31: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 500MHz) do 4-bromo-2,6-di(4-fluorofenil)-
tetraidro-2H-pirano 

 

 
 
Espectro 32: Espectro de Infravermelho do 4-bromo-2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-pirano 

1
H RMN (500 MHz, CDCl3): δ= 7.37 (dd, J = 10.0, 5.0Hz, 4H aromáticos), 7.05 

(t, J = 10.0 Hz, 4H aromáticos), 4.55 (d, J = 10.0 Hz, H2ax e H6ax), 4.41 (m, 

H4ax), 2.54 (dd, J = 10.0, 5.0 Hz, H3ax e H5ax), 2.09 (dd, J = 20.0, 10.0 Hz, H3eq e 

H5eq). 

IR (cm
-1

): 3043 (C-H sp
2
), 2920 e 2866 (C-H sp

3
), 1604 e 1512 (C=C),1226 (C-O),829 (=C-

H, aromático parassubstituído), 547 (C-Br). 
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Espectro 33: Cromatograma e Espectro de Massas do 4-bromo-2,6-di(4-fluorofenil)-
tetraidro-2H-pirano 

 

 
Espectro 34: Espectro de RMN 13C-APT(CDCl3, 50MHz) do 4-cloro-2,6-difenil-tetraidro-2H-
pirano 

 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 142.04, 129.17, 128.50, 126.57, 79.63, 56.37, 45.01 

4 

3 e 5 

10 

7 

9 e 9’  

2 e 6 

8 e 8’ 
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Espectro 35: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 4-cloro-2,6-difenil-tetraidro-2H-
pirano 

 
Espectro 36: Espectro NOESY (CDCl3, 50MHz) do 4-cloro-2,6-difenil-tetraidro-2H-pirano 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.38 (m, 10H aromáticos), 

4.60 (dd, J = 10.0, 2.0 Hz, H2ax e H6ax), 4.35 (m, H4ax), 2.49 

(dd, J= 12.0, 2.0 Hz, H3ax e H5ax), 1.98 (dd, J = 24.0,12.0,  , 

H3eq e H5eq). 
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Espectro 37: Espectro de Infravermelho do 4-cloro-2,6-difenil-tetraidro-2H-pirano 

 

 
Espectro 38: Cromatograma e Espectro de massas do 4-cloro-2,6-difenil-tetraidro-2H-pirano 

 

IR (cm
-1

): 3035 (C-H sp
2
), 2947 e 2854 (C-H sp

3
), 1604 e 1492 (C=C),1307 (C-O), 756 e 690 

(=C-H, aromático monossubstituído), 567 (C-Cl). 
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Espectro 39: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 4-cloro-2,6-di(4-fluorofenil)-
tetraidro-2H-pirano 

 

 
Espectro 40: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 4-cloro -2,6-bis(4-fluorofenil)-
tetrahidro-2H-piran 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 165.51, 160.62, 137.74, 137.68, 128.40, 128.24, 116.31, 115.89, 

79.19, 79.08, 55.92, 44.92. 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.38 (m, 4H aromáticos), 7.05 (m, 4H aromáticos), 

4.55 (d, J = 12.0 Hz, H2 ax e H6 ax), 4.31 (m, H4 ax), 2.44 (dd, J = 12.0, 2.0 Hz, H3 ax e 

H5 ax), 1.92 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, H3 eq e H5 eq). 

4 

3 e 5 10 7 

9 e 9’  

2 e 6 

8 e 8’ 
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Espectro 41: Espectro de Infravermelho do 4-cloro-2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-pirano 

 

 
Espectro 42: Cromatograma e Espectro de Massas do 4-cloro-2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidro-
2H-pirano 

IR (cm
-1

): 3047 (C-H sp
2
), 2920 e 2866 (C-H sp

3
), 1608 e 1512 (C=C), 1230 (C-O), 833 

(=C-H, aromático parassubstituído), 563 (C-Cl). 
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Espectro 43: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 125MHz) do 2,6-difenil-tetraidropiran-4-
ona 

 

 
Espectro 44: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 500MHz) do 2,6-difenil-tetraidropiran-4-ona 
 
 
 

13
C RMN (125 MHz, CDCl3): δ= 206.39, 141.10, 128.99, 128.43, 126.01, 79.31,  50.06 

1
H RMN (500 MHz, CDCl3): δ= 7.40 (m, 10H aromáticos), 4.85 (dd, J = 10.0, 5.0 Hz, 

H2ax eH6ax), 2.73 (m, 4H) 

4 

3 e 5 

10 

7 

9 e 9’  

2 e 6 

8 e 8’ 
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Espectro 45: Espectro NOESY (CDCl3, 125MHz) do 2,6-difenil-tetraidropiran-4-ona 

 
 
 
 
 

 
 
 
Espectro 46: Espectro de Infravermelho do 2,6-difenil-tetraidropiran-4-ona 

 

IR (cm
-1

): 3032 (C-H sp
2
), 2970 e 2858 (C-H sp

3
), 1720(C=O), 1604 e 1496 (C=C), 1056(C-

CO-C), 1060 (C-O), 752 e 698 (=C-H, aromático monossubstituído). 
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Espectro 47: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-difenil-tetraidropiran-4-ona 

 

 
 
Espectro 48: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di(4-fluorofenil)-
tetraidropiran-4-ona 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 206.25, 165.65, 160.74, 137.14, 137.08, 128.28, 128.12, 116.54, 

116.11, 79.12, 50.35 
 

4 

3 e 5 
10 

7 

9 e 9’  2 e 6 

8 e 8’ 
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Espectro 49: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidropiran-4-
ona 

 

 

 
 
Espectro 50: Espectro de Infravermelho do 2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidropiran-4-ona 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.41 (m, 

4H aromáticos), 7.08 (m, 4H aromáticos), 

4.82 (dd, J = 10.0, 4.0 Hz, H2ax e H6ax), 

2.66 (m, 4H). 

IR (cm
-1

): 3070 (C-H sp
2
), 2970 e 2893 (C-H sp

3
), 1720(C=O),1608 e 1512 (C=C), 1053(C-

CO-C),1138 (C-O),829 (=C-H, aromático parassubstituído). 



230 
 

 

 
Espectro 51: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-di(4-fluorofenil)-tetraidropiran-4-
ona 

 

 
Espectro 52: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)-
tetraidropiran-4-ona 

 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 

206.76, 138.76, 133.95, 133.85, 

129.33, 128.83, 128.48, 127.10, 

126.95, 125.38, 124.41, 79.97, 

50.42. 

4 

3 e 5 

10 
7 9

  

2 e 6 

11, 12, 16, 13, 14, 8 e 15 
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Espectro 53: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidropiran-4-
ona 

 
 

 
 
Espectro 54: Espectro de Infravermelho do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidropiran-4-ona 

 
 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.69 (m, 14H 

aromáticos), 5.06 (m, H2ax e H6ax), 2.84 (m, 4H). 

IR (cm
-1

): 3051(C-H sp
2
), 2978(C-H sp

2
), 2897 (C-H sp

3
), 1708 (C=O), 1600 e 1508(C=C), 1045 

(C-O), 825 e 748(=C-H, aromático). 
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Espectro 55: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidropiran-4-
ona 

 

 

 
 
Espectro 56: Espectro de RMN 13C-APT(CD3OD,50MHz) do cloridrato de 2-(2,6-difenil-2H-
piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 

13
C RMN (50 MHz, CD3OD): δ= 159.01, 158.57, 144.10, 130.80, 130.24, 128.20, 82.20, 44.71, 38.37 

4 

3 e 5 
11 

7 

9 e 9’  

2 e 6 

8 e 8’  

10 
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Espectro 57: Espectro de RMN 1H(CD3OD, 200MHz) do cloridrato de 2-(2,6-difenil-2H-
piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 
 

 

 
 
Espectro 58: Espectro de Infravermelho do cloridrato de 2-(2,6-difenil-2H-piran-4(3H)-
ilideno)hidrazinacarboximidamida 

IR (cm
-1

): 3348 e 3309(NH2), 3155(NH), 3062(C-H sp
2
), 3035(C-H sp

2
), 2862 (C-H sp

3
), 1674 e 

1597(N-H), 1627 e 1492(C=C), 1064(C-N), 756 e 698(=C-H, aromático monossubstituído). 

1
H RMN (200 MHz, CD3OD): δ= 7.36 (m, 10H 

aromáticos), 4.68 (m, 2H), 3.17 (dt, J = 16.0, 2.0 Hz, 

1H), 2.76 (dt, J = 14.0, 2.0 Hz, 1H), 2.51 (dd, J = 14.0, 

12.0 Hz, 1H), 2.27 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H). 
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Espectro 59: Espectro de RMN 13C-APT (CD3OD, 50MHz) do cloridrato de 2-(2,6-di(4-
fluorofenil)-2H-piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 

 

 
Espectro 60: Espectro de RMN 1H(CD3OD, 200MHz)  do cloridrato de 2-(2,6-di(4-fluorofenil)-
2H-piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 

13
C RMN (50 MHz, CD3OD): δ= 167.43, 162.56, 159.86, 157.84, 140.17, 130.29, 117.19, 81.64, 

44.65, 38.24. 

1
H RMN (200 MHz, CD3OD): δ= 7.45 

(dd, J = 14.0, 8.0 Hz, 4H aromáticos), 

7.04 (t, J = 8.0 Hz, 4H aromáticos), 4.63 

(t, J = 12.0 Hz, 2H),2.72 (d, J = 16.0 Hz, 

1H), 2.48 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H), 

2.22 (dd, J = 14.0, 12.0 Hz, 1H), 2.08 

(sl, 1H). 

4 3 e 5 

11 

7 

9 e 9’  2 e 6 8 e 8’  

10 
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Espectro 61: Espectro de Infravermelho do cloridrato de 2-(2,6-di(4-fluorofenil)-2H-piran-
4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 

 

 

 
 

Espectro 62: Espectro de RMN 13C-APT (CD3OD, 50MHz) do cloridrato de 2-(2,6-
di(naftalen-2-il)-2H-piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 

 

 

IR (cm
-1

): 3390 e 3352(NH2), 3271(NH), 3066 (C-H sp
2
), 2958 e 2850 (C-H sp

3
), 1670 e 

1604(N-H), 1627 e 1508 (C=C), 1080 (C-N), 825(=C-H, aromático parassubstituído). 

 

13
C RMN (50 MHz, CD3OD): δ= 158.98, 158.34, 141.44, 135.97, 135.83, 130.43, 130.04, 128.55, 

128.41, 127.13, 126.90, 126.35, 82.24, 0, 44.49, 38.26. 

4 

3 e 5 

10 

9 e 7 

11, 12, 16, 13, 14, 8 e 15  2 e 6 

17 
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Espectro 63: Espectro de RMN 1H(CD3OD, 200MHz) do cloridrato de 2-(2,6-di(naftalen-2-
il)-2H-piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida 

 

 
 

Espectro 64: Espectro de Infravermelho do cloridrato de 2-(2,6-di(naftalen-2-il)-2H-
piran-4(3H)-ilideno)hidrazinacarboximidamida  
 

 

 

 

1
H RMN (200 MHz, CD3OD): δ: 7.87 (m, 

8H aromáticos), 7.60 (m, 2H aromáticos), 

7.43 (m, 4H aromáticos), 4.78 (dd, J = 12.0, 

2.0 Hz, 2H),  3.23 – 2.15 (m, 4H). 

IR (cm
-1

): 3423 e 3340(NH2), 3155(NH), 3055 (C-H sp
2
), 1672 e 1600(N-H), 1625 e 1508 

(C=C), 1078 (C-N), 817 e 748(=C-H, aromático). 
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Espectro 65: Espectro de RMN 13C-APT(CD3OD,50MHz) do Cloridrato de 2-(2,6-
difeniltetraidro-2H-piran-4-il)hidrazinacarboximidamida 

 

 
Espectro 66: Espectro de RMN 1H(CD3OD, 200MHz) do Cloridrato de 2-(2,6-difeniltetraidro-
2H-piran-4-il)hidrazinacarboximidamida 

13
C RMN (50 MHz, CD3OD): δ= 161.81, 159.32, 158.24, 145.58, 145.09, 144.08, 143.32, 130.76, 

130.54, 128.19, 82.02, 80.46, 44.71, 42.66, 40.69, 38.21 

1
H RMN (200 MHz, CD3OD): δ= 7.33 

(m, 10H aromáticos), 4.60 (m, 2H), 

3.10 (d, J = 14.6 Hz, 1H), 2.33 (m, 

2H),  1.92 (m, 2H). 

3 e 5 
11 

7 

2 e 6 

9, 10 e 8  
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Espectro 67: Espectro de Infravermelho do Cloridrato de 2-(2,6-difeniltetraidro-2H-piran-

4-il)hidrazinacarboximidamida 

 

 

 
 

Espectro 68: Espectro de RMN 13C-APT (CD3OD, 50MHz) do cloridrato de 2-(2,6-de-
(4-fluorofenil)tetraidro-2H-piran-4-il)hidrazinacarboximidamida  
 

 

IR (cm
-1

): 3568 e 3448(NH2), 3062(C-H sp
2
), 3032(C-H sp

2
), 2862 (C-H sp

3
), 1674 e 1631(N-H), 

1631 e 1492(C=C), 1126 e 1064(C-N), 756 e 698(=C-H, aromático monossubstituído).  

13
C RMN (50 MHz, CD3OD): δ= 168.48, 163.63, 

159.25, 142.88, 142.82, 142.44, 142.38, 131.49, 118.63, 

118.21, 81.27, 77.61, 41.92, 39.37. 

4 

3 e 5 

11 
7 

9 e 9’  2 e 6 8 e 8’  

10 
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Espectro 69: Espectro de RMN 1H(CD3OD, 200MHz) do cloridrato de 2-(2,6-de-(4-
fluorofenil)tetraidro-2H-piran-4-il)hidrazinacarboximidamida  
 

 
 

Espectro 70: Espectro de Infravermelho do cloridrato de 2-(2,6-de-(4-
fluorofenil)tetraidro-2H-piran-4-il)hidrazinacarboximidamida  

1
H RMN (200 MHz, CD3OD): δ= 7.47 

(m, 4H aromáticos), 7.07  (m, 4H 

aromáticos), 4.7 (m, 2H), 3.53 (m, 2H), 

1.61 (m, 2H). 

IR (cm
-1

): 3568 e 3452(NH2), 2924 e 2870 (C-H sp
3
), 1666 e 1639(N-H), 1639 e 1512 (C=C), 

1126 e 1076(C-N), 833(=C-H, aromático ortossubstituído). 
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Espectro 71: Espectro de RMN 13C-APT (CD3OD, 50MHz) do cloridrato de 2-(2,6-
di(naftalen-2-il)tetraidro-2H-piran-4-il)hidrazinacarboximidamida  
 

 
Espectro 72: Espectro de RMN 1H(CD3OD, 200MHz) do cloridrato de 2-(2,6-
di(naftalen-2-il)tetraidro-2H-piran-4-il)hidrazinacarboximidamida 

13
C RMN (50 MHz, CD3OD): δ =  163.17, 160.56, 

159.60, 144.35, 143.83, 142.76, 142.04, 137.29, 

137.14, 136.96, 131.64, 131.58, 131.23, 129.78, 

129.66, 129.40, 128.47, 128.40, 128.20, 128.01, 

127.93, 127.67, 83.64, 82.10, 78.42, 60.92, , 45.87, 

41.97, 39.44. 

1
H RMN (200 MHz, CD3OD): δ= 7.69 

(m, 14H aromáticos), 4.79 (s, 2H), 2.44 

(m, 5H). 

4 

3 e 5 

10 9 e 7 

11, 12, 16, 13, 14, 8 e 15  2 e 6 

17 
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Espectro 73: Espectro de Infravermelho do cloridrato de 2-(2,6-di(naftalen-2-
il)tetraidro-2H-piran-4-il)hidrazinacarboximidamida 
 

 

 
 
Espectro 74: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 125MHz) do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-
4-il-4-metilbenzenosulfonato 

 

13
C RMN (125 MHz, CDCl3): δ= 145.15, 141.38, 134.78, 130.27, 128.78, 128.19, 127.95, 126.22, 

78.64, 77.91, 40.43, 21.99 

IR (cm
-1

): 3525 e 3448(NH2), 3055 (C-H sp
2
), 2943 (C-H sp

3
), 1674 e 1631(N-H), 1124 e 1070 (C-

N), 819 e 750 (=C-H, aromático). 

 

4 

3 e 5 

11 

7 

14  

  2 e 6 

8 e 8’ 

15 

 9 e 9’ 

 13 e 13’ 

12 e 10 
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Espectro 75: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 500MHz) do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-il-4-
metilbenzenosulfonato 

 
 
Espectro 76: Espectro de NOESY (CDCl3, 125MHz)  do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-il-4-
metilbenzenosulfonato 

 
 

1
H RMN (500 MHz, CDCl3): δ= 7.84 (d, J = 10.0 Hz, 2H 

aromáticos), 7.36 (m, 10H aromáticos), 7.28 (d, J = 10.0 Hz, 

2H aromáticos), 4.99 (m, H4ax), 4.56 (d, J = 10.0 Hz, H2ax e 

H6ax), 2.45 (s, 3H, metila), 2.32 (dd, J = 15.0, 5.0 Hz, H3ax e 

H5ax), 1.86 (dd, J = 25.0, 15.0 Hz, H3eq e H5eq). 
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Espectro 77: Espectro de Infravermelho do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-il-4-
metilbenzenosulfonato 

 
Espectro 78: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-il-4-
metilbenzenosulfonato 

IR (cm
-1

): 3032 (C-H sp
2
), 2927 e 2854 (C-H sp

3
), 1600 e 1496 (C=C), 1361 e 1176 (S=O), 

813(=C-H, aromático parassubstituído), 756 e 698 (=C-H, aromático monossubstituído). 
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Espectro 79: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetraidro-
2H-piran-4-il-4-metilbenzenosulfonato 

 

 
 
Espectro 80: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200 MHz)do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetraidro-2H-
piran-4-il-4-metilbenzenosulfonato 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.82 (d, J = 8.0 

Hz, 2H aromáticos), 7.33 (m, 6H aromáticos), 

7.02 (t, J = 8.0 Hz, 4H aromáticos), 4.94 (m, 

H4ax), 4.52 (d, J = 10.0 Hz, H2ax e H6ax), 2.45 (s, 

3H, metila), 2.28 (dd, J = 12.0, 4.0 Hz, H3ax e 

H5ax), 1.81 (dd, J = 24.0, 12.0 Hz, H3eq e H5eq). 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 

164.77, 159.87, 144.93, 136.62, 

136.56, 134.11, 129.93, 127.67, 

127.59, 127.51, 115.55, 115.13, 

76.94, 57.89, 39.97, 21.67 

4 

3 e 5 

11 

7 

14  

  2 e 6 

12, 8 e 8’ 

15 

 9 e 9’ 

 13 e 13’ 

10 
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Espectro 81: Espectro de Infravermelho do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetraidro-2H-piran-4-il-4-
metilbenzenosulfonato 

 

 
 
Espectro 82: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetraidro-2H-
piran-4-il-4-metilbenzenosulfonato  

 

IR (cm
-1

): 3078 (C-H sp
2
), 2927 e 2858 (C-H sp

3
), 1600 e 1512 (C=C), 1354 e 1153 (S=O), 

837(=C-H, aromático parassubstituído). 
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Espectro 83: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidro-
2H-piran-4-il-4-metilbenzenosulfonato 

 

 
Espectro 84: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-
piran-4-il-4-metilbenzenosulfonato 

 
 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.86 

(m, 10H aromáticos), 7.45 (m, 8H 

aromáticos), 5.10 (m, H4ax), 4.79 (d, J = 

10.0 Hz, H2ax e H6ax), 2.45 (s, 3H, 

metila), 2.18 (s, H3ax e H5ax), 2.00 (dd, J 

= 24.0, 12.0 Hz, H3eq e H5eq). 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 145.57, 139.03, 

135.01, 133.89, 133.74, 130.65, 128.98, 128.73, 

128.38, 128.31, 126.89, 126.71, 125.44, 124.74, 

79.04, 78.36, 40.67, 40.59. 

4 

3 e 5 

17 7 

20  

  2 e 6 

21 

 11, 19, 18, 12, 16, 13, 14, 8 e 15 

9 e 10 
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Espectro 85: Espectro de Infravermelho do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-piran-4-il-4-
metilbenzenosulfonato 

 

 
Espectro 86: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 125MHz) do 2,6-difeniltetraidro-2H-piran-4-
il-metanosulfonato 

 

IR (cm
-1

): 3055 (C-H sp
2
), 2924 e 2850 (C-H sp

3
), 1597 e 1450 (C=C),1357 e 1180 (S=O), 

817(=C-H, aromático parassubstituído),748 e 667 (=C-H, aromático). 

 

13
C RMN (125 MHz, CDCl3): δ= 141.38, 128.85, 128.26, 126.21, 78.12, 77.90,  40.73, 39.49 

4 

3 e 5 

11 

7 

  2 e 6 

8 e 8’ 

9 e 9’ 

10 
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Espectro 87: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 500MHz) do 2,6-difeniltetraidro-2H-piran-4-il-
metanosulfonato 

 

 
 
Espectro 88: Espectro de Infravermelho 2,6-difeniltetraidro-2H-piran-4-il-metanosulfonato 

 

 

 

1
H RMN (500 MHz, CDCl3): δ= 7.35 (m, 10H 

aromáticos), 5.17 (m,  H4ax), 4.63 (d, J = 10.0 

Hz, H2ax e H6ax),  3.04 (s, 3H, metila), 2.48 (dd, 

J = 10.0, 5.0 Hz, H3ax e H5ax), 1.91 (dd, J = 

25.0, 10.0 Hz, H3eq e H5eq). 

IR (cm
-1

): 3032 (C-H sp
2
), 2935 e 2858 (C-H sp

3
), 1604 e 1496 (C=C), 1354 e 1176 (S=O), 

759 e 702 (=C-H, aromático monossubstituído). 
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Espectro 89: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-difeniltetraidro-2H-piran-4-il-
metanosulfonato 

 

 
 
Espectro 90: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetraidro-
2H-piran-4-il-methanosulfonato 

 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 165.55, 160.66, 137.38, 137.32, 128.41, 128.25, 116.35, 115.92, 

77.66, 41.01, 39.78, 14.93. 

4 

3 e 5 

11 

7 

  2 e 6 

8 e 8’ 

9 e 9’ 

10 
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Espectro 91: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200 MHz)do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetraidro-2H-
piran-4-il-methanosulfonato 

 

 

 

 
 
 
Espectro 92: Espectro de Infravermelho do 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-piran-4-il-
methanosulfonato 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.37 (m, 4H 

aromáticos), 7.05 (m, 4H aromáticos), 5.13 (m, H4ax), 

4.59 (d, J = 12.0 Hz, H2ax e H6ax),  3.05 (s, 3H, metila), 

2.44 (m, H3ax e H5ax),  1.86 (dd, J = 24.0, 10.0 Hz, H3eq e 

H5eq). 

IR (cm
-1

): 3024 (C-H sp
2
), 2935 e 2858 (C-H sp

3
), 1608 e 11512 (C=C), 1357 e 1172 (S=O), 

837(=C-H, aromático parassubstituído). 
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Espectro 93: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-
piran-4-il-methanosulfonato 

 

 
 
Espectro 94: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-
2H-piran-4-il-metanosulfonato 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 139.03, 133.95, 133.80, 129.07, 128.78, 

128.43, 126.96, 126.78, 125.46, 124.72, 78.50, 78.37, 40.99, 39.88. 

4 

3 e 5 

17 

9 e 7 

  2 e 6 

11, 12, 16, 13, 14, 8, 15 

10 
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Espectro 95: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-
piran-4-il-metanosulfonato 

 

 
 
Espectro 96: Espectro de Infravermelho do 2,6-di(naftalen-2-il)-tetrahidro-2H-piran-4-il 
metanosulfonato 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.86 (m, 8H 

aromáticos), 7.67 (m, 6H aromáticos), 5.27 (m, H4ax), 

4.84 (d, J = 12.0 Hz, H2ax e H6ax),  3.06 (s, 3H metila), 

2.06 (m, 4H). 

IR (cm
-1

): 3055 (C-H sp
2
), 2931 e 2854 (C-H sp

3
), 1600 e 1508 (C=C),1354 e 1176 (S=O), 

821 e 748 (=C-H, aromático). 
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Espectro 97: Espectro de RMN 13C-APT (DMSO-d6, 50MHz) do 9-(2,6-difenil-tetraidro-2H-
piran-4-il)-9H-purin-6-amina 

 

 
Espectro 98: Espectro de RMN 1H (DMSO-d6, 200MHz) do 9-(2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-
4-il)-9H-purin-6-amina 

 

 

13
C RMN (50 MHz, DMSO-d6): δ= 157.44, 151.29, 143.60, 143.24, 129.59, 128.81, 127.28, 120.46, 

75.20, 50.65, 36.89. 

1
H RMN (200 MHz, DMS-d6): δ= 8.63 (sl, H15), 8.15 (sl, 

H11), 7.36 (m, 10H aromáticos), 4.91 (m, 3H), 2.64 (m,  

3H), 1.94 (s, 1H). 

4 

3 e 5 

7 

  2 e 6 

8 e 8’ 
9 e 9’ 

12 

10 

11 

13 

14 

15 
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Espectro 99: Espectro de Infravermelho do 9-(2,6-difenil-tetraidro-2H-piran-4-il)-9H-purin-6-
amina 

 
 

 
 
Espectro 100: Espectro de RMN 13C-APT (DMSO-d6, 50MHz) do 9-(2,6-di-(4-fluorofenil)-
tetraidro-2H-piran-4-il)-9H-purin-6-amina 
 
 
 

IR (cm
-1

): 3267 e 3105(NH2), 3032(C-H sp
2
), 2916(C-H sp

2
), 2852 (C-H sp

3
), 1678 (N-H), 1608 e 

1475(C=C), 1053(C-N), 756 e 698(=C-H, aromático monossubstituído). 

13
C RMN (50 MHz, DMSO-d6): δ= 165.12, 160.29, 157.41, 151.26, 139.77, 129.22, 120.43, 115.98, 

74.59, 50.53, 39.52. 

4 

3 e 5 

7 

  2 e 6 8 e 8’ 
9 e 9’ 

12 10 11 

13 

14 15 
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Espectro 101: Espectro de RMN 1H (DMSO-d6, 200MHz) do 9-(2,6-di-(4-fluorofenil)-
tetraidro-2H-piran-4-il)-9H-purin-6-amina 

 

 
 

Espectro 102: Espectro de Infravermelho do 9-(2,6-di-(4-fluorofenil)-tetraidro-2H-piran-4-il)-
9H-purin-6-amina 
 
 
 
 

IR (cm
-1

): 32920 e 3134(NH2), 2958(C-H sp
2
), 2924 e 2862 (C-H sp

3
), 1672 (N-H), 1606 e 

1506 (C=C), 1062 (C-N), 831(=C-H, aromático parassubstituído). 

 

1
H RMN (200 MHz, DMSO-d6): δ= 8.63 

(sl, H15), 8.19 (sl, H11), 7.35 (m, 8H 

aromáticos), 4.99 (m, 3H), 2.44 (m, 4H). 
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Espectro 103: Espectro de RMN 13C-APT (DMSO-d6, 50MHz) do 9-(2,6-di-(naftalen-2-il)-
tetraidro-2H-piran-4-il)-9H-purin-6-amina 
 

 
 

Espectro 104: Espectro de RMN 1H (DMSO-d6, 200MHz) do 9-(2,6-di-(naftalen-2-il)-
tetraidro-2H-piran-4-il)-9H-purin-6-amina 

 

13
C RMN (50 MHz, DMSO-d6): δ= 157.48, 151.33, 141.12, 134.07, 133.75, 129.17, 128.83, 127.47, 

127.27, 127.22, 125.83, 125.68, 120.50, 75.51, 50.67, 36.87. 

1
H RMN (200 MHz, DMSO-d6): δ= 8.36 (sl, 

H21), 7.25 (m, 14H aromáticos e H17), 5.33 (s, 

1H), 4.76 (m, 2H), 2.16 (m, 4H). 

4 

3 e 5 
7 

  2 e 6 

11, 12, 16, 13, 14, 8 e 15  

20 

9 e 10 

19 

17 
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Espectro 105:Espectro de Infravermelho do 9-(2,6-di-(naftalen-2-il)-tetraidro-2H-piran-4-
il)-9H-purin-6-amina 
 

 
 
Espectro 106: Espectro de RMN 13C-APT(CDCl3, 50MHz) do 2,6-difeniltetraidro-2H-piran-4-
il-2-acetoxibenzoato 

 

IR (cm
-1

): 3294 e 3128(NH2), 3055 (C-H sp
2
), 2926 e 2856 (C-H sp

3
), 1668(N-H), 1602 e 

1508 (C=C), 1064 (C-N), 817 e 748(=C-H, aromático). 

 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 170.28, 164.52, 151.35, 142.32, 134.71, 132.41, 129.12, 128.39, 

126.74, 126.56, 124.50, 123.99, 78.34, 72.12, 40.05, 21.82. 
 

4 

3 e 5 

7 

  2 e 6 

15, 17, 16, 9, 10, 8 e 14  

18  11 
12 

19 

13 
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Espectro 107: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-difeniltetraidro-2H-piran-4-il-2-
acetoxibenzoato 

 

 
 
Espectro 108: Espectro de Infravermelho do 2,6-difeniltetraidro-2H-piran-4-il-2-
acetoxibenzoato 

 
 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 8.01 (dt, J = 8.0, 2.0 

Hz, 1H aromático), 7.42(m, 12H aromáticos), 7.11 (dt, 

J = 8.0, 2.0 Hz, 1H aromático), 5.47 (m, H4ax), 4.72 (d, 

J = 12.0 Hz, H2ax e H6ax), 2.43 (m, H3ax, H5ax e metila), 

1.82 (m, H3eq e H5eq). 
 

IR (cm
-1

): 3032 (C-H sp
2
), 2927 e 2854 (C-H sp

3
), 1770(C=O), 1728(C=O), 1604 e 1492 

(C=C), 756(=C-H, aromático ortossubstituído), 756 e 702 (=C-H, aromático 

monossubstituído). 
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Espectro 109: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-difeniltetrahidro-2H-piran-4-il-2-
acetoxibenzoato 

 

 
Espectro 110: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetrahidro-
2H-piran-4-il 2-acetoxibenzoato 

 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 170.31, 165.43, 164.49, 160.55, 151.41, 138.00, 137.94, 134.83, 

132.39, 128.37, 128.21, 126.78, 124.55, 123.88, 116.23, 115.80, 77.97, 71.83, 40.00, 21.81 

4 

3 e 5 
7 

  2 e 6 
15, 17, 8, 16, 14 e  9 

18  11  10 

    12 

19 

13 
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Espectro 111: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetraidro-2H-
piran-4-il-2-acetoxibenzoato 

 

 

 

 

 
 
Espectro 112: Espectro de Infravermelho do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetrahidro-2H-piran-4-il-2-
acetoxibenzoato 

 

 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 8.05 (dd, J = 8.0, 2.0 Hz, 

1H aromático), 7.61 – 7.56 (m, 1H aromático), 7.37 (m, 

5H aromáticos), 7.06 (m, 5H aromáticos), 5.43 (m, H4ax), 

4.68 (d, J = 10.0 Hz, H2ax e H6ax), 2.39 (m, H3ax, H5ax e 

metila), 1.78 (dd, J = 24.0, 12.0 Hz, H3eq e H5eq). 

IR (cm
-1

): 3078 (C-H sp
2
), 2970 e 2854 (C-H sp

3
), 1770(C=O), 1712(C=O), 1608 e 1512 

(C=C), 833(=C-H, aromático parassubstituído), 756(=C-H, aromático ortossubstituído). 
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Espectro 113: Cromatograma e Espectro de Massas do 2,6-di-(4-fluorofenil)tetraidro-2H-
piran-4-il-2-acetoxibenzoato 

 

 
Espectro 114: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)tetraidro-
2H-piran-4-il-2-acetoxibenzoato 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 170.35, 164.62, 151.41, 139.69, 134.78, 134.01, 133.75, 132.48, 

128.97, 128.81, 128.42, 126.86, 126.64, 125.39, 124.88, 124.55, 124.02, 78.62, 72.24, 39.98, 21.87. 

4 

3 e 5 10 

  2 e 6 

11, 21, 23, 12, 16, 13, 14, 22, 8, 15 e 20  

24      17 

    18 

25 

19 
9 e 7 
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Espectro 115: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)tetraidro-2H-
piran-4-il-2-acetoxibenzoato 

 

 
 
Espectro 116: Espectro de Infravermelho do 2,6-di(naftalen-2-il)tetraidro-2H-piran-4-il-2-
acetoxibenzoato 

 

1
H NMR (200 MHz, CDCl3): δ= 7.84 (m, 9H 

aromáticos), 7.45 (m, 7H aromáticos), 7.12 (m, 2H 

aromáticos), 5.48 (m, H4ax), 4.84 (d, J = 12.0 Hz, H2ax 

e H6ax), 2.48 (dd, J = 12.0, 4.0 Hz, H3ax e H5ax), 2.27 (s, 

3H, metila), 1.87 (q, J = 12.0 Hz, H3eq e H5eq). 

IR (cm
-1

): 3055 (C-H sp
2
), 2927 e 2854 (C-H sp

3
), 1766(C=O), 1720(C=O), 1604 e 1485 

(C=C), 748(=C-H, aromático ortossubstituído),748 e 705 (=C-H, aromático). 
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Espectro 117: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 125MHz) do 2,6-difenil-4-((tetraidro-2H-
piran-2-il)oxi)tetraidro-2H-piran 

 

 
Espectro 118: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 500MHz) do 2,6-difenil-4-((tetraidro-2H-piran-2-
il)oxi)tetraidro-2H-piran 

13
C RMN (125 MHz, CDCl3): δ= 142.70, 142.63, 142.48, 128.68, 128.65, 128.62, 127.82, 127.79, 

127.77, 126.34, 126.28, 126.24, 96.77, 94.98, 78.58, 78.42, 78.29,  72.85, 63.24, 62.91, 62.27, 43.48, 

41.64, 40.26, 31.40, 31.05, 30.89, 20.09, 19.92, 19.72. 

1
H RMN (500 MHz, CDCl3): δ= 7.26 (m, 10H aromáticos), 4.77 (t, J 

= 5.0 Hz, 1H), 4.50 (m, 2H), 4.08 (m,1H), 3.81 (m, 2H), 3.44 (m, 

2H), 2.24 (m, 2H), 1.70 (m, 6H). 

4 

8 e 8’ 

  2 e 6 

13 

11 

7 

9e 9’ 

10 

15 12 14   3 e 5 
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Espectro 119: Espectro de Infravermelho 2,6-difenil-4-((tetraidro-2H-piran-2-il)oxi)tetraidro-
2H-piran 
 

 
Espectro 120: Cromatograma e Espectro de Massas 2,6-difenil-4-((tetraidro-2H-piran-2-
il)oxi)tetraidro-2H-piran  

IR (cm
-1

): 3032 (C-H sp
2
), 2943 e 2850 (C-H sp

3
), 1604 e 1450 (C=C), 1122(C-O), 756 e 

698 (=C-H, aromático monossubstituído). 
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Espectro 121: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di-(4-fluorofenil)-4-
((tetraidro-2H-piran-2-il)oxi)tetraidro-2H-pyian 

 

 
 
Espectro 122: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-di-(4-fluorofenil)-4-((tetraidro-
2H-piran-2-il)oxi)tetraidro-2H-pyian 

 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 164.58, 159.70, 137.93, 137.87, 137.80, 127.68, 127.52, 115.35, 

114.92, 96.57, 96.44, 94.68, 94.55, 77.59, 77.44, , 72.19, 62.92, 62.62, 41.22, 39.81, 30.98, 30.67, 

25.42, 19.75, 19.56. 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.37 (dd, J = 8.0, 6.0 Hz, 4H 

aromáticos), 7.01 (t, 4H aromáticos), 4.83 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 4.54 

(dd, J = 12.0, 6.0Hz, 2H), 4.11 (m, 1H), 3.89 (m, 2H), 3.50 (m, 

2H), 2.29 (m, 2H), 1.76 (m, 6H). 

4 

8 e 8’   2 e 6 

13 

11 

7 

9e 9’ 

10 

15 12 14   3 e 5 
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Espectro 123: Espectro de Infravermelho do 2,6-di-(4-fluorofenil)-4-((tetraidro-2H-piran-2-
il)oxi)tetraidro-2H-pyian 

 

 

 

 
 
Espectro 124: Espectro de RMN 13C-APT (CDCl3, 50MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)-4-
((tetraidro-2H-piran-2-il)oxi)tetraidro-2H-piran 

13
C RMN (50 MHz, CDCl3): δ= 140.39, 140.33, 134.04, 

133.69, 128.84, 128.81, 128.77, 128.39, 126.74, 126.72, 

126.51, 126.45, 125.44, 125.38, 125.19, 125.10, 95.35, 

79.25, 79.11, 78.95, 73.28, 63.71, 63.39, 41.91, 40.50, 

31.80, 31.43, 26.18, 20.51, 20.33. 

IR (cm
-1

): 3070 (C-H sp
2
), 2943 e 2868 (C-H sp

3
), 1606 e 1510 (C=C), 1222(C-O), 833(=C-H, 

aromático parassubstituído). 

4 

  2 e 6 

21 
17 

9 e 7 
10 

15 
18 20   3 e 5 
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Espectro 125: Espectro de RMN 1H(CDCl3, 200MHz) do 2,6-di(naftalen-2-il)-4-((tetraidro-
2H-piran-2-il)oxi)tetraidro-2H-piran 

 

 

 

 

 
 
 
Espectro 126: Espectro de Infravermelho do 2,6-di(naftalen-2-il)-4-((tetraidro-2H-piran-2-
il)oxi)tetraidro-2H-piran 

 

 
 

1
H RMN (200 MHz, CDCl3): δ= 7.77 (m, 8H aromáticos), 7.44 (m, 6H aromáticos), 

4.79 (m, 3H), 4.19 (m, 1H), 3.82 (m, 2H), 3.45 (m, 3H), 2.36 (m, 2H), 1.68 (m, 6H). 

IR (cm
-1

): 3055 (C-H sp
2
), 2943 e 2850 (C-H sp

3
), 1600 e 1508 (C=C), 1118 (C-O), 817 e 

748 (=C-H, aromático). 

 



268 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Anexos 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



269 
 

 

Geometrias Otimizadas 
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