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Resumo 
 

 Este trabalho teve como objectivo a síntese assimétrica da 1-azafagomina e 

derivados usando como estratégia a reacção de Diels-Alder entre um dieno contendo o 

2,3,4,6-tetra-acetilglucopiranosilo como auxiliar quiral e a 4-fenil-1,2,4-triazole-3,5-

diona (PTAD). O aducto foi obtido com total diastereosselectividade e foi sujeito a 

várias condições reaccionais que permitiram a sua derivatização, nomeadamente a 

substituição nucleofílica do auxiliar quiral com nucleófilos de carbono, oxigénio e 

enxofre, em meios reaccionais diferentes.  

 

Os resultados obtidos em meio ácido permitiram propor um mecanismo baseado 

na formação do ião N-acilhidrazónio. Verificou-se uma regiosselectividade com os 

nucleófilos de carbono, ocorrendo inversão da configuração em C-8. Com nucleófilos 

de oxigénio e enxofre verificou-se a formação de uma mistura de regioisómeros.  

 

Em meio básico, a reactividade do aducto 71 revelou-se inesperada. Neste caso é 

possível propor um mecanismo que passa pela formação de um intermediário planar, 

levando à formação de misturas racémicas. Com nucleófilos que não sejam 

simultaneamente bons grupos abandonantes a reacção mostrou-se regiosselectiva, 

ocorrendo a adição do nucleófilo em C-6 e eliminação da unidade O-glicosílica. No 

entanto, quando o nucleófilo é simultaneamente um bom grupo abandonante, não se 

obtém o produto resultante da adição nucleofílica, sendo isolado o dieno com a estrutura 

planar.  

 

A remoção do auxiliar quiral permitiu aceder ao aducto reduzido que por 

epoxidação gerou o oxirano precursor da 1-azafagomina. 

 

A abertura do anel de epóxido foi efectuada, em meio ácido e básico, com 

diferentes nucleófilos. Esta transformação permitiu obter o diol precursor da 1-

azafagomina e outros derivados. Os resultados preliminares obtidos recentemente 

indicam que o tratamento do diol com NaBH4 origina o triol correspondente, o qual por 

hidrazinólise permite obter a 1-azafagomina. 
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Abstract 
 

The aim of this work was the asymmetric synthesis of 1-azafagomine and 

derivatives using Diels-Alder methodology as the key step of the strategy. The 

cycloadduct was prepared with complete diastereoselectivity from reaction of ethyl 5-

(2’,3’,4’,6’-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyloxy)-2,4-pentadienoate with 4-phenyl-

1,2,4-triazole-3,5-dione (PTAD). The cycloadduct was reacted under different 

conditions, such as, nucleophilic substitution of the chiral auxiliary by carbon, oxygen 

and sulfur nucleophiles. 

 

The results obtained in acidic medium indicate that a mechanism based on the 

formation of the N-acylhydrazonium should occur. With carbon nucleophiles, the 

reactions were regioselective with inversion of the configuration at C-8. With oxygen 

and sulfur nucleophiles, a mixture of regioisomers was obtained. 

 

In basic medium, cycloadduct 71 has shown unexpected reactivity. The 

mechanism involves the formation of a planar diene intermediate, which leads to 

racemic mixtures. With nucleophiles that are not good leaving groups, reactions were 

regioselectives, with the nucleophile adding at C-6 followed by elimination of the O-

glycosyl unit; when the nucleophile is also a good leaving group, the nucleophilic 

addittion product is not observed, with the planar diene being isolated instead. 

 

Removal of the chiral auxiliary, followed by epoxidation afforded the epoxide 

precursor of 1-azafagomine. 

 

Epoxide ring opening was carried out either in acidic or basic medium using 

various nucleophiles affordind the expected products, including the diol precursor of 1-

azafagomine. The latest results indicate that treatment of diol with NaBH4 gave the 

corresponding triol, which by hydrazinolysis, affords 1-azafagomine. 
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Abreviaturas e símbolos 
 

δ desvio químico (expresso em unidades de ppm) 

νmax frequência de onda máximo (expresso em cm-1) 

ABG acetobromoglucose (brometo de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-

glucopiranosilo) 

Ac grupo acetilo 

Aux auxiliar quiral 

BF3.OEt2 trifluoreto de boro.dietiléter 

Bn grupo benzilo 

Boc grupo tert-butiloxicarbonilo 

Bu grupo butilo 
tBu grupo tert-butilo 

Bz grupo benzilo 

CDCl3 clorofórmio deuterado 

conc. concentração 
13C RMN Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 

d dupleto 

dd dupleto de dupletos 

ddd dupleto de dupletos de dupletos 

Δ refluxo 

DIBAL hidreto de diisobutilalumínio 

dm dupleto de multipletos 

dq dupleto de quartetos 

dt dupleto de tripletos 

DCM diclorometano 

D2O água deuterada 

DMSO dimetilsulfóxido 

e.e. excesso enantiomérico 

e.d. excesso diastereoisomérico 

eq. equivalente 

Et grupo etilo 

EtOAc acetato de etilo 
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g grama 
1H RMN Ressonância Magnética Nuclear de Protão 

HOMO “Highest Occupied Molecular Orbital” 

HRMS Espectrometria de Massa de Alta Resolução 

IV Infravermelho 

J constante de acoplamento (expressa em Hertz) 

LDA diisopropilamida de lítio 

lit. literatura 

LUMO “Lowest Unoccupied Molecular Orbital” 

m multipleto 

M mol/dm3 

Me grupo metilo 

mL mililitro 

mmol milimole 

MOM grupo metoximetílico 

Ms grupo mesilo 

NMO N-óxido da morfolina 

p.f. ponto de fusão 

Ph grupo fenilo 

PMB grupo p-metoxibenzilo 

ppm partes por milhão 
iPr grupo isopropilo 

PTAD 4-fenil-1,2,4-triazole-3,5-diona 

q quarteto 

s singleto 

t tripleto 

TBAF fluoreto de tetrabutilamónio 

TBS grupo tert-butildimetilsililo 

TFA ácido trifluoracético 

THF tetrahidrofurano 

TMS grupo trimetilsililo 

p-TsOH ácido p-toluenossulfónico 
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1. Introdução 

 

Os aza-açúcares, também conhecidos como imino-açúcares, são análogos 

estruturais dos “verdadeiros” açúcares nos quais o átomo de oxigénio do anel foi 

substituído por um átomo de azoto.1 

 

As propriedades biológicas dos aza-açúcares devem-se às excelentes 

propriedades inibitórias sobre as enzimas designadas por glicosidases. Os aza-açúcares, 

devido à sua semelhança estrutural com os hidratos de carbono são capazes de modelar 

e bloquear a actividade catalítica das glicosidases por mimetização dos substratos 

naturais.2 Alguns exemplos de aza-açúcares naturais são a nojirimicina (1), a 

manojirimicina (2), a castanospermina (3) e a fagomina (4) (Figura 1). Contudo, outros 

compostos sintéticos como a isofagomina (5) e a 1-azafagomina (6), em que o carbono 

anomérico foi substituído por azoto, são também potentes inibidores (Figura 1).3 

 

 

 
Figura 1 - Alguns exemplos de aza-açúcares naturais e sintéticos. 

 

Devido ao envolvimento das glicosidases em vários processos biológicos, tais 

como a degradação dos hidratos de carbono, a transformação das glicoproteínas 

eucarióticas e o metabolismo e catabolismo dos polissacarídeos e glicoconjugados,4 os 

aza-açúcares têm sido desenhados como soluções terapêuticas para diversas doenças 

como a diabetes,5 cancro, SIDA,6 hepatite,7 doença de Gaucher7 e infecções virais como 

a gripe.8  
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Foram introduzidos recentemente, na terapêutica dois aza-açúcares: o miglitol 

(7, Gliset®),5 em 1996, como inibidor da α-glicosidase para o tratamento da diabetes 

tipo II e o N-butil-desoxinojirimicina (8, Zavesca®),9 em 2003, como inibidor da 

glucosilceramida na doença de Gaucher. 

 

 
 

 

1.1. Estratégias de síntese de alguns aza-açúcares 

 

Tendo em conta a importância biológica dos aza-açúcares, muitos autores têm-se 

debruçado sobre síntese de compostos de ocorrência natural como é o caso da 

nojirimicina (1) e da desoxinojirimicina (9). 

 

A primeira síntese da nojirimicina e da desoxinojirimicina foi reportada em 1967 

e desde então muitas outras vias de síntese foram propostas. As primeiras sínteses 

reportadas destes aza-açúcares partem de aldohexoses naturais, na maior parte dos casos 

a D-glucose, e prosseguem via modificações sintéticas nos grupos funcionais 

existentes.10  

 

Kibayashi et al.10 reportaram uma síntese quiral da nojirimicina (1) e da 

desoxinojirimicina (9) a partir de um precursor comum, o dietil L-tartarato (10) 

(Esquema 1). Nesta síntese, o diol 11 foi obtido a partir do dieltil L-tartarato (10) em 

duas etapas. A monosililação do diol foi efectuada por tratamento com 1 eq. de TBSCl e 

hidreto de sódio. O produto sililado 12 foi transformado no aldeído 13 através da 

oxidação de Swern. O aumento da cadeia carbonada de 13 foi obtido pela reacção de 

Horner-Emmons originando o éster 14 como único produto e com bom rendimento. A 

redução do grupo éster com DIBAL deu origem ao álcool alílico 15, o qual após 

epoxidação assimétrica de Sharpless originou o composto 16. Do tratamento do epóxido 

com azida de sódio resultou a azida 17 com total regiosselectividade. Os grupos 
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hidroxilo do composto 17 foram protegidos na forma de éter metoximetílico (MOM). A 

remoção do grupo sililo foi efectuada com TBAF formando 19, e por posterior 

mesilação originou-se o composto 20. Por hidrogenação catalítica de 20 formou-se a 

piperidina 21. Os grupos protectores no composto 21 foram removidos com HCl 

originando-se a 1-desoxinojirimicina 9. 

 

Esquema 1 

Reagentes e condições10 a) Acetona, H2SO4 conc., éter de petróleo; b) LiAlH4, Et2O, Δ; c) NaH, TBSCl, 

dimetoxietano, 99.7%; d) (ClCO)2, DMSO, DCM, Et3N, 85%; e) NaH, (MeO)2POCH2CO2Me, C6H6, 

95%; f) DIBAL, DCM, 81%; g) (+)-Diisopropil L-tartarato, Ti(iPrO)4, hidroperóxido de tert-butilo, DCM, 

78%; h) NaN3, NH4Cl, dimetoxietano/2-metoxietanol/H2O 1:2:1, 75%; i) MOMCl, iPr2EtN, CHCl3, 91%; 

j) TBAF, THF, 98%; k) MsCl, Et3N, DCM, 94%; l) H2, Pd/C, MeOH; Et3N, Δ, 92%; m) HCl conc., 

MeOH, 90%. 

 

Alternativamente, a síntese da nojirimicina 1 pode ser efectuada a partir de 18 

por hidrogenação catalítica da função azida dando origem ao amino álcool 22 (Esquema 

2). A formação do anel de seis membros por ataque nucleofílico da amina requer 

algumas transformações prévias de 22. O grupo amina é protegido na forma de 

carbamato (23) e o grupo sililo é clivado com TBAF originando o álcool 24. Por 

oxidação de Swern o álcool livre gerou o aldeído 25, que por seu lado após tratamento 

com H2SO4 originou o ácido sulfónico da 1-desoxinojirimicina 26. A nojirimicina 1 foi 

obtida por tratamento do ácido sulfónico 26 com uma resina de troca iónica Dowex 1X2 

(forma HO-). 
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Esquema 2 

Reagentes e condições10 a) H2, Pd/C, MeOH, 86%; b) p-Metoxibenzil-(S)-(4,6-dimetilpirimidin-2-

il)tiocarbonato, Et3N, dioxano, 91%; c) TBAF, THF, 98%; d) (ClCO)2, DMSO, DCM, Et3N, 82%; e) 

SO2/H2O; MeOH, SO2, 63%; f) Coluna de troca iónica, Dowex 1X2 (forma OH-), 90%. 

 

Esta é uma das vias sintéticas propostas para a síntese destes aza-açúcares, tendo 

sido já reportadas por outros autores outras estratégias, nomeadamente Vogel,11 

Somfai12 e Comins.13 

 

Contudo, a procura de novos e específicos inibidores das glicosidases conduziu à 

síntese de aza-açúcares não naturais, como é o caso da 1-azafagomina (6) e da 

azalactofagomina (27).  

 

A 1-azafagomina foi pela primeira vez sintetizada na forma de racemato em 

1997 por Bols e seus colaboradores.14 Estes sintetizaram a 1-azafagomina (6) em quatro 

etapas a partir do 2,4-pentadienol (28) e da 4-fenil-1,2,4-triazole-3,5-diona (29) (PTAD) 

com um rendimento global de 32%. Na primeira etapa, a reacção de Diels-Alder entre 

28 e 29 gerou o aducto 30 com 88% de rendimento. A epoxidação de 30 com 

trifluorometil(metil)dioxirano, gerado in situ, deu origem a uma mistura 3:1 do epóxido 

trans 31a e do epóxido cis 31b. O epóxido trans 31a foi isolado após cristalização em 

CHCl3, com um rendimento de 62%. A hidrólise do epóxido com ácido perclórico gera 

estereosselectivamente o diol trans 32a com 73% de rendimento. Na quarta e última 

etapa, a hidrazinólise do composto 32a originou a (±)-1-azafagomina 6 com 84% de 

rendimento (Esquema 3). 
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Esquema 3 

Reagentes e condições14 a) 0ºC, 88%; b) CF3COCH3, oxone, NaHCO3, CH3CN/H2O, 62%; c) HClO4, 

H2O, Δ, 73%; d) NH2NH2, 100ºC, 18h, 84%. 

 

A azalactofagomina 27 foi obtida com 93% de rendimento a partir de 30 por 

dihidroxilação catalisada por tetróxido de ósmio, obtendo-se o triol 33 como único 

produto, seguido de hidrazinólise (Esquema 4).14 

 

 
Esquema 4 

Reagentes e condições14 a)Acetona/H2O 1:1, NMO, OsO4, 79%; b) NH2NH2, 100ºC, 18h, 93%. 

 

 Mais tarde, em 1999 Bols15 propôs uma nova estratégia de síntese, em que a 

reacção de Diels-Alder é efectuada entre o ácido 2,4-pentadienóico (34) e a 4-fenil-

1,2,4-triazole-3,5-diona, gerada in situ por pré-oxidação do 4-fenilurazole (35) com 

hipoclorito de tert-butilo. Esta reacção origina o aducto 36 com 76% de rendimento. O 

aducto foi convertido no cloreto de ácido, o qual foi tratado com borohidreto de sódio 

em dioxano-água dando origem ao álcool 30. A epoxidação de 30 usando 

trifluorometil(metil)dioxirano, gerado in situ, originou o epóxido trans 31a, o qual após 

hidrólise deu origem ao triol 32a e ao sub-producto 37. A hidrazinólise de 32a e de 37 

dá origem à (±)-1-azafagomina 6 (Esquema 5). 
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Esquema 5 

Reagentes e condições15 a)EtOAc, tBuOCl, 76%; b) i) SOCl2, Δ, 1h30; ii) 1,4-dioxano, NaBH4, 10ºC, 2h, 

73%; c) CH3CN/H2O 3:2, 0ºC, CF3COCH3, oxone, NaHCO3, 58%; d) H2O, HClO4, Δ, 74%; e) NH2NH2, 

Δ, 65-75%. 

 

Posteriormente, o mesmo autor reportou a síntese de ambas as formas 

enantioméricas da 1-azafagomina recorrendo à síntese quimioenzimática.16 A síntese 

consiste na reacção de Diels-Alder entre o 2,4-pentadienol (28) e o 4-metil-1,2,4-

triazole-3,5-diona (38). Forma-se o aducto 30 na forma de um racemato. A trans-

esterificação de (±)-30 catalisada pela Lipase R e usando o acetato de vinilo como dador 

do grupo acetilo originou os compostos (S)-39 com 38% de rendimento e 86% de 

excesso enantiomérico (e.e.) e (R)-30 com 60% de rendimento e 59% e.e.. O composto 

30 que não sofreu esterificação enzimática foi enriquecido no (R)-álcool e para isso, foi 

sujeito a uma outra resolução enzimática usando a “Novozyme”. Após cerca de 50% de 

conversão, 48% de (R)-30 foi isolado com 99% e.e.. 

 

 O composto (S)-30 foi epoxidado usando (trifluorometil)metildioxirano, gerado 

in situ, para originar os diastereoisómeros (-)-31a e (-)-31b numa razão de 3:1. Os dois 

diastereoisómeros foram separados por cromatografia originando o (-)-31b (13%) e (-)-

31a (68%). O epóxido trans (-)-31a foi hidrolisado regiosselectivamente na presença de 

ácido perclórico gerando o triol 32a. Finalmente, a reacção de 32a com hidrazina 

hidratada originou o composto (-)-6 (51%) (Esquema 6). 
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Similarmente à síntese de (-)-6, (R)-30 foi epoxidado a (+)-31a e (+)-31b com 

rendimentos idênticos. Estes foram separados e o composto (+)-31a foi hidrolisado 

originando o 32b, que finalmente por hidrazinólise deu origem a (+)-6 (Esquema 6). 

 

 
Esquema 6 

Reagentes e condições17 a) 0ºC, 87%; b) i) lipase R, AcOCH=CH2, 25ºC; ii) “Novozyme”; c) CF3MeCO, 

oxone, NaHCO3, CH3CN/H2O, 0ºC; d) HClO4, H2O, Δ, 5h; e) NH2NH2, Δ, 18h, 51%. 
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As vias sintéticas da 1-azafagomina 6 reportadas até esta fase, descrevem a 

obtenção de 6 na forma racémica ou em alternativa relatam o seu isolamento na forma 

enantiomericamente pura via resolução enzimática do aducto 30.16 Para além disso, a 

(±)-1-azafagomina revelou-se um forte inibidor da α-glucosidase, β-glucosidase e 

glicogénio fosforilase.14 Continuava, no entanto, por determinar a origem da actividade 

biológica, ou seja se advém de um ou ambos os enantiómeros (+)- ou (-)- da 1-

azafagomina. 

 

Para esclarecer esta questão Bols e seus colaboradores18,19 decidiram sintetizar 

as duas formas enantioméricas (+)- ou (-) da 1-azafagomina a partir da D- ou L-xilose, 

respectivamente. O composto 40a foi obtido em três etapas a partir da D-xilose20 e uma 

vez sujeito a aminação reductiva com tert-butil carbazato na presença de NaCNBH3 e 

ácido acético gerou o composto 41a. A protecção da amina secundária na forma de N-

acetato com anidrido acético em metanol seguida de tratamento com cloreto de 

metanossulfonil em piridina originou o composto 42a. O tratamento com TFA remove o 

grupo Boc disponibilizando o grupo amina que na presença de etildiisopropilamina em 

nitrometano origina a piridazina 43a. Após hidrogenólise em etanol hidrocloroso esta 

converte-se em 44a que por hidrólise acídica gera a (+)-1-azafagomina ((+)-6) 

(Esquema 7).  
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Esquema 7 

Reagentes e condições 19 a) NaCNBH3, BocNHNH2, AcOH, 60ºC, 18h, 84%; b) Ac2O, MeOH, 18h; c) 

MsCl, piridina, 0ºC, 1h, 92%; d) i) TFA, 1h, rt; ii) EtNiPr2, MeNO2, 60ºC, 18h, 75%; e) H2, Pd/C, HCl, 

EtOH, 4-6h; f) HCl, 100ºC, 18h, 64%.   
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 Por seu lado, a L-xilose foi convertida em 40b,20 o enantiómero de 40a, pela 

mesma sequência sintética. A aminação reductiva seguida de acetilação e mesilação de 

40b originou o composto 42b. O tratamento deste com TFA, seguido de ciclização 

promovida por base e desprotecção deu origem à (-)-1-azafagomina ((-)-6) (Esquema 8). 

 

 

Esquema 8  

Reagentes e condições19 a) i) NaCNBH3, BocNHNH2, AcOH, 60ºC, 18h, 84% ; ii) Ac2O, MeOH, 18h; 

iii) MsCl, piridina, 0ºC, 1h, 92%; b) i) TFA, 1h, rt; ii) EtNiPr2, MeNO2, 60ºC, 18h, 75%; iii) H2, Pd/C, 

HCl, EtOH, 4-6h; iv) HCl, 100ºC, 18h, 64%.   

 

 Uma vez sintetizadas, as duas formas enantioméricas da 1-azafagomina foram 

avaliadas quanto à sua capacidade inibitória sobre as glicosidases. Verificou-se que o 

enantiómero (+) era um fraco inibidor e como tal, a actividade inibitória da mistura 

racémica era devida à forma (-) da 1-azafagomina.19 

 

 

1.2. Síntese assimétrica 

 

A definição mais citada de síntese assimétrica foi proposta por Markwald21 e diz 

o seguinte:  

“Sínteses assimétricas são as que produzem substâncias opticamente activas a 

partir de compostos aquirais cujo intermediário utiliza materiais opticamente activos.” 

Ou seja, uma síntese assimétrica permite converter uma substância aquiral numa 

quiral, não racémica pela acção de um reagente quiral.  

 

Contudo e após diversos desenvolvimentos, chegou-se a uma definição mais 

abrangente:22 

“A síntese assimétrica define-se como uma reacção ou sequência de reacções 

que criam selectivamente uma configuração de um ou mais elementos estereogénicos 
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pela acção de reagentes ou auxiliares quirais, actuando em faces, átomos ou grupos 

heterotópicos do substrato. A estereosselectividade é primeiramente influenciada pelo 

catalisador, reagente ou auxiliar quiral, apesar de poderem não estar presentes 

elementos estereogénicos no substrato.” 

 

A realização de uma síntese assimétrica exige que pelo menos um dos 

intervenientes na reacção seja quiral e não racémico. Quando nenhuma das espécies que 

participam na reacção é assimétrica, os estados de transição que originam enantiómeros 

são eles próprios enantioméricos e iguais em energia, originando um racemato (Figura 

2).  

 

 
Figura 2 - Representação gráfica dos estados de transição enantioméricos. 

 

Em princípio, o uso de um substrato quiral não racémico, de um reagente, 

solvente ou catalisador quiral deverão conduzir a uma síntese assimétrica. Em termos 

gerais, qualquer propriedade do sistema reactor que leve à formação de estados de 

transição diastereoisoméricos poderá conduzir à formação preferencial de um 

diastereoisómero ou enantiómero. Neste caso, os estados de transição são 

diastereoisoméricos pelo que possuem energias diferentes e consequentemente, um dos 

possíveis produtos poderá formar-se mais rapidamente (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Representação gráfica dos estados de transição diastereoisoméricos. 
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Para se efectuar uma síntese assimétrica existem vários métodos disponíveis, 

sendo os principais: o uso de um substrato quiral, o uso de um auxiliar quiral, o uso de 

um reagente quiral e o uso de um catalisador quiral.23 

 

 

1.2.1. A reacção de Diels-Alder 

1.2.1.1. Aspectos gerais 

 

A reacção de Diels-Alder é um dos métodos mais usados em síntese orgânica 

para a construção de anéis de seis membros. Numa reacção de Diels-Alder um dieno 

conjugado reage com um composto contendo uma ligação dupla ou tripla, o dienófilo, 

gerando um anel de ciclohexeno (Esquema 9).24 

 

 
Esquema 9 

 

 Esta reacção é também designada por cicloadição [4πs+2πs], em que 4 e 2 

representam o número de electrões π envolvidos no rearranjo electrónico e o número de 

átomos que originam o anel de seis membros insaturado. O subscrito s indica que a 

reacção entre os dois componentes é suprafacial. 

 

A reacção de Diels-Alder é geralmente considerada como sendo uma cicloadição 

concertada, na qual as novas ligações σ se formam mais ou menos em simultâneo. O 

tipo mais comum de reacção de Diels-Alder envolve um dieno relativamente rico em 

electrões e um dienófilo deficiente em electrões. Estas reacções são muitas vezes 

racionalizadas de acordo com a orbital molecular ocupada de maior energia (HOMO) do 

dieno e a orbital molecular desocupada de menor energia (LUMO) do dienófilo, como 

se ilustra no Esquema 10.25 
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Esquema 10 

 

A natureza concertada do mecanismo tem uma importante consequência na 

estrutura do produto, uma vez que a estereoquímica do dieno e do dienófilo são 

conservadas no aducto (Esquema 10). Isto significa que a estereoquímica relativa dos 

dois centros no aducto pode ser controlada à partida pela escolha da geometria do dieno 

e do dienófilo. 

 

Em muitas reacções de Diels-Alder os centros quirais no aducto derivam quer do 

dieno quer do dienófilo. Considerando um dieno com um grupo R electro-dador e um 

dienófilo deficiente em electrões devido a um grupo electro-retirador Z, e assumindo 

que nenhum dos reagentes é quiral, então a reacção prosseguirá via dois estados de 

transição diastereoisoméricos os quais darão origem a produtos diastereoisoméricos, os 

aductos endo e exo (Esquema 11). 

 

 
Esquema 11 

 

 O estado de transição exo e o aducto exo normalmente envolvem menos 

interacções estéreas que o correspondente estado de transição e aducto endo, mas na 

maioria das cicloadições de Diels-Alder, sob controlo cinético, é o aducto endo que 

predomina. O aducto endo é termodinamicamente menos estável que o aducto exo, mas 
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forma-se mais rapidamente. Isto porque no estado de transição endo é possível uma 

estabilização extra através de interacções orbitais secundárias (Figura 4). O efeito global 

torna o aducto endo, menos estável, no produto maioritário sob condições de controlo 

cinético.26 

 

 
Figura 4 - Representação esquemática das interacções orbitais nos estados de transição exo e endo. 

 

Um outro aspecto importante a ter em conta nas reacções de Diels-Alder reside 

no facto destas serem fortemente afectadas pela catálise através de ácidos de Lewis. O 

catalisador actua por coordenação com o dienófilo fazendo com que a energia da 

LUMO do dienófilo diminua. Assim, a diferença de energia entre a LUMO do dienófilo 

e a HOMO do dieno diminui, aumentando assim, a velocidade da reacção.25 

 

Como o estado de transição na reacção de Diels-Alder envolve o dieno, o 

dienófilo e o catalisador, se um ou mais destes componentes for quiral então, a síntese 

assimétrica torna-se possível. 

 

 

1.2.2. Reacções de Diels-Alder assimétricas 

 

Existem duas estratégias básicas para se efectuar uma reacção de Diels-Alder 

assimétrica: o uso de um dienófilo e/ou dieno contendo um auxiliar quiral e o uso de um 

catalisador quiral. 
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1.2.2.1. Dienófilo contendo um auxiliar quiral 

 

O uso de um dienófilo contendo um auxiliar quiral é um dos tipos de reacção de 

Diels-Alder assimétrica mais estudados. O auxiliar quiral encontra-se normalmente 

ligado via grupo carbonilo conjugado com a dupla ligação do dienófilo. Esta abordagem 

não faz mais do que bloquear uma das faces do dienófilo. A orientação da ligação dupla 

C-C em relação ao auxiliar quiral pode ser controlada,26 como se ilustra na Figura 5.  

 

 
Figura 5 - Ilustração da influência do auxiliar quiral na orientação da dupla C-C. 

 

Existem poucas reacções de Diels-Alder assimétricas controladas pelo dienófilo 

contendo um auxiliar quiral que exibam elevadas estereosselectividades na ausência de 

catalisador. No entanto, se o dienófilo estiver suficientemente activado, a reacção pode 

ocorrer sob condições suaves e originar elevados excessos diastereoisoméricos.26 

 

Busacca27 reportou a utilização da lactama bicíclica 45, preparada a partir do 

amino álcool enantiomericamente puro 46, como exemplo de um dienófilo contendo um 

auxiliar quiral. Este reage com o dieno 47 via reacção de Diels-Alder originando um 

único diastereoisómero (48) (Esquema 12). 
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Esquema 12 

 

As adições de Diels-Alder da lactama bicíclica 45 são altamente 

estereosselectivas relativamente ao dienófilo, que reage exclusivamente pela face 

inferior. Contudo, a catálise com um ácido de Lewis é necessária para se obterem 

elevadas regiosselectividades e cicloadições endo; um exemplo típico encontra-se 

representado no Esquema 13 e na Tabela 1.27 

 

 
Esquema 13 

 

 
Tabela 1 – Dados experimentais da cicloadição do dieno 45 com o dienófilo 49. 
Catalisador Temperatura (ºC) Tempo (horas) Rendimento (%) endo:exo 

______ 70 15 87 1.3:1 

ZnCl2 25 24 87 2.2:1 

SnCl4 -60 3 55 10:1 

 

 

 Muitos outros auxiliares quirais podem ser usados juntamente com ácidos de 

Lewis como catalisadores. Uma catálise eficiente é possível usando substratos que 

permitam um único ponto de complexação como o 50, derivado do 8-fenilmentol28,29 

(Esquema 14), ou com sistemas desenhados para a formação de quelatos como o 5130,31 
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(Esquema 15). A elevada diastereosselectividade destas cicloadições é consistente com 

a quelatação esperada, e uma reacção endo a partir da conformação cisoid.  

 

 
Esquema 14 

 

 

 
Esquema 15 

 

 

1.2.2.2. Dieno contendo um auxiliar quiral 

 

A reacção de Diels-Alder assimétrica promovida pelo dieno quiral é, na prática, 

uma abordagem com menos sucesso que a anterior. Numa reacção de Diels-Alder 

normal o dienófilo é electro-deficiente, muitas vezes devido a um grupo carbonilo, 

permitindo uma fácil ligação, e remoção, de vários auxiliares quirais. A maioria dos 

dienos quirais utilizados tem o grupo quiral ligado ao dieno através de um oxigénio, o 

que coloca diversos problemas no que diz respeito à síntese do dieno e à remoção do 

grupo quiral, uma vez que, éteres simples são na sua maioria difíceis de clivar em 

condições suaves.26 
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Contudo, várias classes de dienos têm sido utilizadas em reacções de Diels-

Alder assimétricas estando alguns exemplos representados no Esquema 16. Trost32 

reportou uma nova estratégia de síntese quiral da ibogamina. Esta inicia-se com a 

cicloadição do dieno quiral 52 à acroleína na presença de um ácido de Lewis, gerando o 

aducto 53 com um excesso diastereoisomérico de 60%. 

 

Mais tarde, o mesmo autor utilizou a mesma estratégia para obter um 

intermediário importante na síntese de várias classes de tetraciclinas naturais, o aducto 

54. Este foi obtido com um excesso diastereoisomérico superior a 95%, via cicloadição 

entre o dieno quiral 55 e a 5-hidroxinaftaleno-1,4-diona (Esquema 16).33 

 

 
Esquema 16 

 

Stoodley e seus colaboradores34 decidiram utilizar um dieno do tipo 56, 

contendo como auxiliar quiral o grupo 2,3,4,6-tetra-acetilglucopiranosilo com vista a 

desenvolverem uma síntese enantiosselectiva de antraciclinas. A utilização deste 
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auxiliar quiral permitiu a obtenção do aducto 57 após recristalização, evitando assim, a 

necessidade de separação cromatográfica ou resolução quiral (Esquema 16). 

 

Estes autores verificaram ainda uma notável reactividade diastereofacial quando 

fizeram reagir o dieno 56 com outros dienófilos cíclicos.35  

 

Baseados nos resultados obtidos com o dieno 56, Stoodley et al.36 decidiram 

preparar o dieno 58 e avaliar a sua reactividade com os azodicarboxilatos 59. Este dieno 

mostrou uma elevada diastereosselectividade face a estes dienófilos acíclicos, 

contrariamente à fraca diastereoselectividade facial do dieno 56 relativamente ao 

tetracianoetileno (Esquema 17).37 

 

 
Esquema 17 

 

 

1.2.2.3. Catalisador quiral 

 

Uma abordagem mais atractiva nas reacções de Diels-Alder assimétricas é o uso 

de um ácido de Lewis quiral como catalisador. Neste caso, nem o dienófilo nem o dieno 

necessitam de possuir grupos quirais e não são necessárias etapas extra para clivar os 

auxiliares quirais. Contudo, esse ácido de Lewis deve obedecer a alguns requisitos: ser 

enantiomericamente puro, facilmente disponível e permitir cicloadições com elevadas 

estereosselectividades. Têm sido desenvolvidos vários sistemas catalíticos eficientes, 

especialmente, envolvendo ácidos de Lewis contendo alumínio, titânio e boro.26 
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Os complexos de alumínio derivados do mentol originam enantiosselectividades 

moderadas a elevadas, dependendo do dieno usado.38,39 Corey40 obteve elevadas 

enantiosselectividades usando o ácido de Lewis 61, o qual é facilmente preparado como 

se ilustra no Esquema 18. As reacções de Diels-Alder entre várias N-aciloxazolidinonas 

α,β-insaturadas  e o ciclopentadieno, catalisadas por 61, originam os aductos 62 com 

elevados excessos enantioméricos (Esquema 18).  
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Me
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R N

O

O

O

-78ºC
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,61
R

O N

OO

R=H com 10% de 60;
rendimento 92%
endo:exo > 50:1

e.e. 91%

R=Me com 20% de 60;
rendimento 88%
endo:exo 96:4

e.e. 94%

62  
Esquema 18 

 

Os complexos quirais de titânio (IV) têm sido, também, usados como 

catalisadores assimétricos nas reacções de Diels-Alder. Os catalisadores mais eficientes 

utilizam dióis quirais quelantes derivados do ácido tartárico. Narasaka e seus 

colaboradores41 desenvolveram um sistema catalítico quiral eficiente, o catalisador 63, 

que apresenta enantiosselectividades moderadas a elevadas nas reacções de Diels-Alder.  

O ligando 64 obtém-se a partir do dimetil tartarato como ilustrado e ambos os 

enantiómeros são facilmente preparados (Esquema 19). 

 

 
Esquema 19 

 

 

 



Capítulo 1- Introdução 

 

22 Síntese Assimétrica de Azafagomina e Derivados Através da Metodologia de Diels-Alder 
 

Corey42,41 usou o catalisador 63 em cicloadições envolvendo as N-

aciloxazolidinonas α,β-insaturadas e diferentes dienos, tendo verificado que a utilização 

de uma mistura de tolueno e éter de petróleo como solvente e a presença de “molecular 

sieves” (4Å), originava os correspondentes cicloaductos com elevadas 

estereosselectividades (Esquema 20). 

 

 
Esquema 20 

 

 Outros catalisadores incorporando o boro têm-se revelado eficientes em reacções 

de Diels-Alder assimétricas. Yamoto43 reportou a utilização de um catalisador 

assimétrico obtido a partir da reacção entre o éster tartárico 65 e o borano (Esquema 

21). Este catalisador possui uma estrutura semelhante a 66 e permite a formação de 

produtos com elevados excessos enantioméricos. Um substituinte em β relativamente ao 

grupo carbonilo do dienófilo conduz a fracas enantiosselectividades, mas este efeito 

pode ser contornado pela presença de um outro substituinte em α relativamente ao grupo 

carbonilo (Esquema 21). Estes resultados estão, aparentemente, relacionados com a 

estrutura do estado de transição desta reacção. 
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Esquema 21 
 

 
1.3. Reacções de adição à dupla ligação 

1.3.1. Reacções de epoxidação 

 
Os epóxidos são heterociclos de três membros, cuja utilidade sintética advém do 

facto do anel poder ser aberto com uma larga variedade de nucleófilos, com elevada ou 

quase completa estereo- e regiosselectividade. Para além disso, os produtos 1,2-

difuncionalisados representam estruturas comuns a muitas moléculas orgânicas de 

interesse. Como resultado da sua importância em síntese, a preparação de epóxidos tem 

sido objecto de considerável interesse e muitos métodos têm sido desenvolvidos até à 

data.44 

 

 Prisleschajew descobriu que a epoxidação de alquenos simples podia ser 

efectuada por acção de perácidos orgânicos, dos quais o ácido m-cloroperbenzóico 

(MCPBA) constitui um exemplo clássico utilizado em epoxidações.45 O mecanismo 

tradicional para a epoxidação via perácido encontra-se ilustrado no Esquema 22.  
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Esquema 22 

 

Estas reacções são estereoespecíficas, ou seja, um alqueno cis origina um 

epóxido cis e um alqueno trans origina um epóxido trans. Com alquenos cíclicos de 

conformação rígida o reagente aproxima-se pelo lado menos impedido da dupla 

ligação.46 

 

Contudo, um dos métodos mais eficientes de converter um alqueno num epóxido 

envolve o hidroperóxido de tert-butilo como oxidante estequiométrico em combinação 

com compostos de vanádio, molibdénio ou titânio. Os substratos mais utilizados para 

este tipo de oxidação são os álcoois alílicos. O grupo hidroxilo do álcool desempenha 

um papel fundamental quer como activador quer como estereodirector da reacção.  

 

Sharpless47 mostrou que o hidroperóxido de tert-butilo converte álcoois alílicos 

nos correspondentes epóxidos com bons rendimentos na presença de uma quantidade 

catalítica de VO(acac)2. A reacção prossegue através da formação de um complexo em 

que o álcool alílico está coordenado com o vanádio através do grupo hidroxilo. 

 

Sharpless48 demonstrou ainda que a epoxidação de álcoois alílicos também podia 

ser efectuada com hidroperóxido de tert-butilo e tetraisopropóxido de titânio. Verificou 

ainda que quando se adicionava ao sistema ésteres tartáricos enantiomericamente puros, 

a reacção era altamente enantiosselectiva. Esta reacção ficou conhecida como 

epoxidação assimétrica de Sharpless. A estereoquímica do produto depende do 

enantiómero do éster tartárico utilizado como se ilustra no Esquema 23. 

 

 
Esquema 23 
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Na epoxidação assimétrica de Sharpless, o substrato tem de possuir um grupo 

capaz de coordenar com o catalisador, quase sempre um grupo hidroxilo, e sem este 

grupo a epoxidação assimétrica não ocorre. 

 

Contudo, nos últimos anos têm sido desenvolvidos vários catalisadores capazes 

de efectuar a epoxidação assimétrica de alquenos não funcionalizados, merecendo 

particular destaque o desenvolvimento da epoxidação mediada por complexos de 

manganésio (Mn(salen)). Esta metodologia é denominada de epoxidação de Jacobsen-

Katsuki. Estes catalisadores são utilizados em conjunto com uma quantidade 

estequiométrica de um oxidante, tal como o NaOCl, o periodato e os N-óxidos.45 

 

Jacobsen49 reportou a epoxidação de alquenos usando como catalisador o 

complexo 67, tendo obtido bons rendimentos e boas enantiosselectividades. 

 

 
 

 Alguns exemplos de epoxidação assimétrica usando este catalisador encontram-

se representados no Esquema 24. Com este sistema catalítico elevados excessos 

enantioméricos são obtidos com alquenos cis, mas os alquenos trans constituem fracos 

substratos para este tipo de reacções.49  

 

 
Esquema 24 
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Estudos de selectividade nos substratos e os efeitos causados por alterações 

estruturais nos ligandos conduziram à criação de um modelo que tem em conta aspectos 

estereoquímicos observados nesta reacção. Pensa-se que o oxo complexo de manganês é 

a espécie oxidante, e que apenas os alquenos cis se podem aproximar convenientemente. 

Os grupos tert-butilo são os responsáveis pela elevada enantiosselectividade, uma vez 

que impedem a aproximação do substrato por outra forma que não a indicada na Figura 

6. A aproximação do substrato faz-se de forma a que o grupo mais volumoso se 

aproxime pelo lado oposto ao hidrogénio axial H* (Figura 6). 

 

 
Figura 6 - Representação esquemática da aproximação do alqueno ao oxo complexo de Mn(IV). 

 

 Como foi possível constatar, os processos de epoxidação enantiosselectiva de 

alquenos simples não são de fácil execução dada a complexidade dos ligandos quirais 

intervenientes, para além do custo associado ser relativamente elevado. 

 

 Um agente epoxidante simples e bastante eficaz é o dimetildioxirano (DMDO) 

(68). Este agente pode ser gerado in situ por reacção da acetona com o 

peroximonossulfato de potássio (Oxone®) em meio básico.45 

 

 
 

 O mecanismo proposto para a epoxidação de alquenos via DMDO (68) encontra-

se ilustrado no Esquema 25. 
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Esquema 25 

 

 Para além da acetona, outras cetonas podem ser usadas para gerar in situ o 

dioxirano, sendo que, cetonas mais electrofílicas geram dioxiranos mais reactivos. O 3-

metil-3-trifluorometildioxirano (69) é um análogo do DMDO, mais reactivo e gera-se in 

situ a partir da 1,1,1-trifluoroacetona. Este dioxirano sendo mais reactivo que o DMDO 

é capaz de epoxidar alquenos menos reactivos.50 

 

 
 

 A epoxidação enantiosselectiva de alquenos quirais pode ser efectuada sem 

recurso a metodologias que envolvam catalisadores quirais. Neste caso, a 

estereosselectividade da epoxidação é controlada pelo centro quiral existente no 

substrato. 

 

Bols14 efectuou a epoxidação do aducto 30 com vários dioxiranos de forma a 

verificar qual o que permitia uma melhor estereosselectividade (Esquema 26 e Tabela 

2). O dioxirano mais reactivo, o CF3(CH3)CO2, revelou-se o mais estereosselectivo. 

 

 
Esquema 26 
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Tabela 2 - Estereosselectividade da epoxidação do aducto 30. 
Reagente Rendimento (%) Produtos Razão trans/cis 

Me2CO2 100 31a:31b 1:1 

CF3(CH3)CO2 79-100 31a:31b 3:1 

Et(Me)CO2 66 31a:31b 1:1 

 

 

1.3.1.1. Reacções de abertura do anel de epóxido 

 

A reacção mais comum envolvendo epóxidos consiste na adição nucleofílica ao 

anel de três membros levando à formação de compostos 1,2-difuncionalisados, 

constituindo uma via importante para a formação de novas ligações σ C-C ou ligações 

C-X (X = heteroátomo). 

 

Podem ser utilizados uma grande variedade de nucleófilos para a abertura do 

anel de epóxido, sendo a maioria baseados em heteroátomos como N3
-, ROH, RSH, 

aminas e haletos; contudo, e apesar de mais limitados, também podem ser utilizados os 

nucleófilos de carbono.51 

 

A abertura de epóxidos por nucleófilos em meio básico, normalmente envolve a 

quebra da ligação do epóxido no carbono menos substituído (Esquema 27).45 

 

 
Esquema 27 

 

 Em meio ácido, o oxigénio do epóxido é protonado pelo que a ligação C-O é 

enfraquecida e a quebra por nucleófilos é facilitada. Se a ligação C-O permanecer 

intacta no estado de transição (estado de transição do tipo SN2), então o ataque pelo 

nucleófilo ocorre no carbono menos substituído. Se por outro lado, houver ruptura da 

ligação C-O no estado de transição (estado de transição do tipo SN1), verifica-se o 

oposto (Esquema 28). Esta alteração na regioquímica resulta da capacidade do carbono 

mais substituído para estabilizar a carga positiva desenvolvida.45,52 
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Esquema 28 

 

 

1.3.2. Reacções de dihidroxilação 

 

Compostos como o permanganato de potássio (KMnO4) e o tetróxido de ósmio 

(OsO4) constituem reagentes efectivos para a adição de dois átomos de oxigénio à dupla 

ligação. Sob condições reaccionais cuidadosamente controladas o permanganato de 

potássio efectua a oxidação de alquenos a dióis. Este oxidante é, no entanto, capaz de 

clivar a ligação C-C, uma vez oxidado o alqueno a diol. A oxidação da dupla ligação via 

permanganato de potássio envolve um intermediário cíclico (Esquema 29), pelo que os 

dióis se formam via adição syn.45 

 

 
Esquema 29 

 

 O tetróxido de ósmio é um oxidante altamente selectivo originando dióis por 

adição estereoespecífica syn. A reacção ocorre via um intermediário cíclico que se 

forma por cicloadição [3+2] (Esquema 30).45 

 

 
Esquema 30 
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 Este reagente é muito caro, contudo esta desvantagem pode ser minimizada por 

procedimentos que utilizam apenas uma quantidade catalítica de tetróxido de ósmio. 

Uma estratégia muito utilizada envolve um N-óxido, como o N-óxido da morfolina 

(NMO), como oxidante estequiométrico (Esquema 31).14 

 

 
Esquema 31 

 

 A dihidroxilação de alquenos usando o permanganato de potássio e o tetróxido 

de ósmio como oxidantes permite uma adição estereoespecífica syn na face 

diastereotópica π menos impedida do alqueno. Contudo, a toxicidade e elevado custo do 

OsO4 e as fracas selectividades dos produtos como o KMnO4 impedem a utilização 

destes reagentes em escala industrial.53  

 

Por seu lado, a dihidroxilação syn na face π mais impedida do alqueno pode ser 

efectuada pelo procedimento de Woodward no qual os alquenos são tratados com 

I2/AgOAc em AcOH contendo água.54  

 

No entanto, a utilização de sais de prata de elevado custo, quantidades 

estequiométricas de halogéneo e a formação de grandes quantidades de resíduos 

orgânicos e inorgânicos levou à procura de sistemas mais simples. 

 

Sudalai53 reportou um novo procedimento de dihidroxilação de alquenos 

catalisado por LiBr e mediado por NaIO4 ou PhI(OAc)2. Esta metodologia permite a 

formação de dióis syn ou anti com excelentes diastereosselectividades dependendo da 

utilização de NaIO4 ou PhI(OAc)2 respectivamente, como oxidantes (Esquema 32). 

 

 
Esquema 32 
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2. Introdução 

 

A necessidade de controlar vários estereocentros numa só molécula tem limitado 

o número de métodos existentes para preparar aza-açúcares. A maior parte dos métodos 

existentes envolve numerosos passos sintéticos, frequentemente entre 8 a 12, utilizando 

açúcares naturais como reagentes de partida. Em muitos dos métodos descritos, o 

processo chave consiste na introdução estereosselectiva de um átomo de azoto, 

geralmente por abertura de um epóxido. 

 

Este projecto tem como principal objectivo elaborar uma nova estratégia de 

síntese de aza-açúcares com potencial inibição enzimática, em particular a 1-

azafagomina e derivados. Neste sentido a síntese assimétrica envolvendo a cicloadição 

de aza-Diels-Alder é o passo determinante nesta metodologia. 

O trabalho mais recente desenvolvido no nosso laboratório revelou que a 

utilização de 1,3-butadienos contendo o 2,3,4,6-tetra-acetilglucopiranosilo como 

auxiliar quiral permite efectuar reacções de Diels-Alder assimétricas com total 

diastereosselectividade. Esta metodologia abre excelentes perspectivas no sentido de 

obter compostos opticamente puros. 

 

Bols usou anteriormente a metodologia de Diels-Alder para obter o aducto 

precursor da 1-azafagomina, contudo este era obtido na forma racémica o que levava à 

obtenção do racemato da 1-azafagomina.14 

 

Por combinação do dieno 70 contendo o 2,3,4,6-tetra-acetilglucopiranosilo como 

auxiliar quiral com PTAD, aplicámos esta nova estratégia de síntese assimétrica na 

preparação da 1-azafagomina e derivados. 

A utilização do dieno quiral 70 permite que a reacção de Diels-Alder seja 

totalmente diastereosselectiva, originando o aducto 71 como único produto (Esquema 

33). 
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Esquema 33 

 

O aducto 71, uma vez obtido, foi sujeito a várias condições reaccionais que 

permitiram a sua derivatização, nomeadamente a substituição nucleofílica do auxiliar 

quiral em meio ácido e básico e a remoção do auxiliar quiral. Esta última transformação 

permitiu obter o composto 72 que por epoxidação originou o composto 73a (Esquema 

33). O oxirano 73a foi sujeito a abertura de anel com diferentes nucleófilos e em 

diferentes condições reaccionais. A derivatização dos compostos 71 e 73a visa a 

obtenção da 1-azafagomina e derivados.  

 

 

2.1. Síntese do dieno quiral 70 

 

A síntese do dieno 70 inicia-se com a preparação do brometo de 2,3,4,6-tetra-O-

acetil-α-D-glucopiranosilo (ABG) (74) e do 3-hidroxipropenal de potássio (75). A ABG 

foi preparada de acordo com o método descrito na literatura.55 A sua síntese começa 

com a formação do penta-acetato da D-glucose por reacção desta com anidrido acético, 

na presença de ácido perclórico como catalisador. O penta-acetato da D-glucose foi 

tratado com brometo de hidrogénio gerado in situ por reacção entre o fósforo vermelho 

e bromo (Esquema 34). Após recristalização, obteve-se a ABG 74 com um rendimento 

de 76%.  

 

 
Esquema 34 
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Por seu lado, o 3-hidroxipropenal de potássio (75) foi obtido a partir do 1,1,3,3-

tetraetoxipropano por hidrólise em meio ácido seguido de tratamento com KOH 

(Esquema 35), originando um sólido amarelo com um rendimento de 94%.  

 

 
Esquema 35 

 

O enal 76 foi preparado por reacção da ABG 74 com o sal de potássio 75, 

obtendo-se após cristalização um sólido amarelo com 35% de rendimento. O enal 76 

resultou da substituição nucleofílica do brometo pelo oxigénio do sal de potássio, 

ocorrendo inversão da configuração do carbono anomérico do 2,3,4,6-tetra-

acetilglucopiranosilo. Pelo facto de ter ocorrido inversão da configuração poder-se-ia 

pensar que a reacção teria decorrido por um mecanismo SN2, contudo esta inversão 

pode ser explicada por um mecanismo do tipo SN1, envolvendo a formação de um ião 

carbónio de acordo com o Esquema 36.56 
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Esquema 36 

 

O protão anomérico (H-1) da ABG (74) exibe, em 1H RMN, um dupleto a δ 6.62 

ppm com um J de 3.96 Hz, típico do anómero α (protão em posição equatorial). Por seu 

lado, o protão anomérico do enal 76 surge como um dupleto a δ 4.98 ppm e com um J 

de 7.8 Hz que corresponde à constante de acoplamento típica do anómero β. Esta 

alteração na constante de acoplamento permite assegurar que ocorreu inversão da 

configuração do carbono anomérico, e por outro lado, o desvio químico do protão 

anomérico do enal 76 para campo mais alto pode ser explicado pela passagem do protão 

anomérico para posição axial.57 
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O dieno 70 foi obtido na forma de um óleo amarelo por reacção de Wittig entre 

o enal 76 e o fosforano 77 (Esquema 37), previamente preparado por reacção da tri-n-

butilfosfina com o α-bromoacetato de etilo. 

 

 
Esquema 37 

 

 Esta reacção não é totalmente estereosselectiva pelo que se forma uma mistura 

4:1 do dieno 70 e do seu isómero; a purificação por cromatografia “dry-flash” permitiu 

separar os isómeros e isolar o dieno pretendido (70) com um rendimento de 63%. 

 

 A confirmação de que o dieno 70 possui a geometria E,E, é fornecida pela 

análise da espectroscopia de 1H RMN, uma vez que os protões H-2, H-3 e H-4, H-5 

estão numa relação trans relativamente um ao outro, devendo por isso, apresentar 

constantes de acoplamento entre 12-18 Hz.58 Tendo isto em conta, determinaram-se as 

constantes de acoplamento desses protões, verificando-se que apresentavam constantes 

de acoplamento de 12 e 15 Hz (Tabela 3), estando assim de acordo com a geometria 

proposta para o dieno 70. 

 

 
Tabela 3 – Dados de espectroscopia de 1H RMN do dieno 70. 

Protão δH (ppm)a Constante de acoplamento J (Hz) 

H-2 5.78 (d) 15.0 

H-3 7.20 (dd) 15.0 e 12.0 

H-4 5.90 (t) 12.0 

H-5 6.81 (d) 12.0 
a Entre parêntesis indica-se a multiplicidade do sinal. 
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 Os dienos do tipo 70, contendo o 2,3,4,6-tetra-acetilglucopiranosilo como 

auxiliar quiral têm sido muito estudados e utilizados na síntese de compostos com 

aplicações terapêuticas.  

Stoodley e seus colaboradores36,59 reportaram a síntese de derivados do ácido 

piridazinacarboxílico do tipo 78 que possuem elevada importância biológica. O aducto 

precursor dos derivados do composto 78 foi obtido via reacção de Diels-Alder entre 

dienos análogos a 70 e azadicarboxilatos, com elevadas estereosselectividades. 

 

 
 

Os auxiliares quirais derivados de hidratos de carbono são muito atractivos do 

ponto de vista sintético, uma vez que possuem vários estereocentros, são obtidos 

enentiomericamente puros, e na maioria dos casos, estão comercialmente disponíveis a 

baixo custo. Estes auxiliares têm sido utilizados em diversas reacções orgânicas, sendo 

as cicloadições um exemplo. Os piranósidos derivados da α-D-glucose, α-D-galactose ou 

α-D-manose são os mais utilizados como auxiliares quirais.60 

 

 

2.2. Síntese do aducto 71 

 

Stoodley e seus colaboradores35 mostraram que 1-(2’,3’,4’,6’-tetra-O-acetil-β-D-

glucopiranosiloxi)-1,3-butadienos exibiam boas selectividades diastereofaciais nas 

cicloadições com dienófilos cíclicos.  

Mais tarde, o mesmo autor verificou que dienos do tipo 70 mostravam 

excelentes reactividades diastereofaciais face a uma variedade de aza dienófilos 

acíclicos36 e cíclicos.61 
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A utilização de um dieno contendo um auxiliar quiral constitui uma das 

estratégias disponíveis para se efectuar uma reacção de Diels-Alder assimétrica. Para 

além das elevadas diastereosselectividades verificadas com dienos análogos, a principal 

vantagem da utilização deste auxiliar quiral advém do seu baixo custo e facilidade de 

síntese com bons rendimentos. 

 

A reacção do dieno 70 com PTAD (29) origina, via cicloadição de Diels-Alder, 

o aducto 71 como único produto, com um rendimento de 70% (Esquema 38). A total 

diastereosselectividade observada nesta reacção resulta da elevada selectividade facial 

induzida pelo auxiliar quiral presente no dieno 70. 

 

 
Esquema 38 

 

 A estrutura do aducto 71 foi confirmada com base nas técnicas espectroscópicas 

de 1H e 13C RMN. Em 1H RMN, verifica-se que os protões H-5 a H-8 surgem como 

multipletos; o protão H-5 surge a δ 5.01 ppm, os protões H-7 e H-8 aparecem a δ 6.06-

6.12 ppm e por fim, o protão H-6 surge a δ 6.19-6.26 ppm.  

 

Através da espectroscopia de 13C RMN e da técnica bidimensional HMQC foi 

possível identificar na zona alifática os sinais devidos a C-5 e C-8 que surgem a δ 56.69 

e 74.61 ppm, respectivamente, e na zona alquénica surgem os sinais relativos a C-6 e C-

7, a δ 124.94 e 123.27 ppm, respectivamente. 

 

 A reacção de Diels-Alder entre o dieno 70 e a triazolona 29 é a chave da síntese 

assimétrica desenvolvida neste trabalho. A obtenção diastereosselectiva do aducto 71 

permitirá, após remoção do auxiliar quiral, a formação da 1-azafagomina, de 

precursores da 1-azafagomina e derivados na forma não racémica. 
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 A estratégia de síntese da 1-azafagomina passa pela oxidação da dupla ligação 

do aducto 72 requerendo condições específicas de hidroxilação, de modo a obter a 

estereoquímica trans nas posições 5,6- e 6,7- do aducto; este objectivo requer a 

obtenção do epóxido 73a e posterior abertura do epóxido, resultante do ataque 

nucleofílico da água em meio ácido na posição menos impedida. 

 

 

2.3. Reacções de substituição nucleofílica do auxiliar quiral 

2.3.1. Em meio ácido 

 

Stoodley e seus colaboradores62 estudaram a reactividade do auxiliar quiral em 

aductos do tipo 71 e verificaram que a substituição da unidade de açúcar (2,3,4,6-tetra-

acetilglucopiranosilo) por nucleófilos de carbono e oxigénio era estereosselectiva. 

 

 Face a estes resultados, fez-se reagir o aducto 71, precursor da 1-azafagomina, 

com nucleófilos de carbono, oxigénio e enxofre na presença de catálise ácida (Esquema 

39), de forma a explorar o seu potencial na síntese de derivados da 1-azafagomina. 

 

 
Esquema 39 

 

As reacções foram efectuadas a -78ºC em DCM, usando BF3.OEt2 como 

catalisador. 

As reacções envolvendo nucleófilos de carbono foram regio- e 

estereosselectivas, originando os produtos 79a-c com rendimentos de 64-74% e com 

inversão da configuração no estereocentro reactor (C-8).  



Capítulo 2- Discussão dos Resultados 

 

40 Síntese Assimétrica de Azafagomina e Derivados Através da Metodologia de Diels-Alder 
 

 O composto 79c, produto da reacção do aducto 71 com o indole, não foi isolado. 

Após cromatografia “dry-flash” do crude, o produto foi obtido contaminado com a 

forma abandonante do grupo O-glicosil, o composto 81. Provavelmente, o grupo NH do 

indole está envolvido em ligações por ponte de hidrogénio com o grupo OH do 

composto 81, impossibilitando assim, a sua separação. Após várias tentativas 

infrutíferas para isolar o composto 79c (metilação do azoto do indole e cristalização) 

fez-se a sua caracterização espectroscópica por subtracção do espectro do composto 81. 

 

 
 

 Na presença de nucleófilos de enxofre ou oxigénio, ocorre redução da 

regiosselectividade da reacção, formando-se uma mistura de regioisómeros. 

Usando o 4-clorotiofenol como nucleófilo e mantendo o BF3.OEt2 como 

catalisador, uma mistura 3:1 dos isómeros 79d e 80d foi obtida, com um rendimento 

global de 74% (Esquema 39).  

 

Os resultados obtidos evidenciam que a reacção segue um mecanismo em duas 

etapas: numa primeira etapa ocorre a eliminação do grupo O-glicosil, catalisada por 

BF3.OEt2, originando o ião N-acilhidrazónio conjugado 82, e numa segunda etapa o 

intermediário 82 é interceptado pelo nucleófilo, sofrendo ataque em C-6 ou C-8, 

originando, respectivamente, os compostos 80 ou 79 (Esquema 40).  

 

 
Esquema 40 
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A regio- e estereosselectividade obtida com os nucleófilos de carbono dever-se-á 

a uma forte preferência cinética para que o ataque ao ião N-acilhidrazónio conjugado 82 

ocorra preferencialmente em C-8 e anti relativamente ao grupo etoxicarbonilo.62,63 

 

 Na reacção do aducto 71 com o éter etilvinílico não se verificou 

regiosselectividade obtendo-se uma mistura 1:1 dos compostos 79e e 80e, com um 

rendimento global de 68%. A formação destes produtos em que Nu= OEt em vez do 

esperado Nu= CH=CH-OEt pode dever-se ao facto dos éteres vinílicos sofrerem 

polimerização na presença de ácidos de Lewis. Uma vez formada a cadeia de polímero, 

o BF3.OEt2 catalisa a eliminação de etanol64 (Esquema 41), que por sua vez, actua como 

nucleófilo substituindo o grupo O-glicosil, originando os compostos 79e e 80e. 

 

 

A reactividade do aducto 71 face a nucleófilos de oxigénio (OMe e OH) foi 

também testada utilizando como catalisador o ácido p-toluenossulfónico (Esquema 42). 

 

 

 A reacção do aducto 71 em metanol seco, catalisada por p-TsOH anidro, foi 

efectuada à temperatura ambiente originando como único produto o composto 79f, com 

73% de rendimento. Neste caso, a regio- e estereosselectividade da reacção compara 

com a obtida com os nucleófilos de carbono. 

 

 
Esquema 41 
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Esquema 42 
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Na tentativa de substituir o auxiliar quiral pelo grupo hidroxilo (OH), fez-se 

reagir o aducto 71 com p-TsOH hidratado em DCM tendo-se obtido o composto 83 

(Esquema 42). A formação deste composto passa por um mecanismo de formação 

parcialmente idêntico ao dos compostos 79: numa primeira etapa ocorre a eliminação do 

grupo O-glicosil originando 82, seguindo-se, numa segunda etapa, o ataque do grupo O-

glicosil em C-8, anti relativamente ao grupo etoxicarbonilo. Posteriormente, ocorre a 

inversão da estereoquímica do carbono anomérico da unidade de O-glicosil, como se 

ilustra no Esquema 43, dando origem ao composto 83. O mesmo resultado foi obtido 

quando se efectuou a reacção com água e p-TsOH. 

 

 
Esquema 43 

 

A análise por espectroscopia de 1H RMN do composto 83, permitiu confirmar a 

inversão da estereoquímica do carbono anomérico do grupo O-glicosil; o protão H-1’ 

surge como um dupleto com uma constante de acoplamento de 4.0 Hz, inferior aos 9.0 

Hz verificados para o mesmo protão no dieno 70. Por outro lado, a inversão da 

estereoquímica da unidade O-glicosil em C-8 também pode ser confirmada pela 

alteração do padrão apresentado pelos protões H-5 a H-8 relativamente ao aducto 71 

(Tabela 4).  

 

 

a Entre parêntesis indica-se a multiplicidade do sinal. 

Tabela 4 - Dados de espectroscopia de 1H RMN dos compostos 71 e 83. 

Composto 
δH (ppm)a

H-5 H-6 H-7 H-8 

71 5.01 (t) 6.19-6.26 (m) 6.06-6.12 (m) 

83 5.21 (dd) 6.37 (ddd) 6.03 (ddd) 5.83 (d) 
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Os compostos 79 e 80 foram caracterizados pelas técnicas espectroscópicas de 
1H e 13C RMN. Nos compostos 79 os protões H-5 surgem entre 4.92 e 5.34 ppm e H-8 

entre 4.62 e 5.91 ppm, enquanto que os protões da dupla ligação, H-6 e H-7, surgem a 

campo mais baixo, aparecendo a δ entre 6.05 e 6.44 ppm (Tabela 5).  

 
 

Tabela 5 – Rendimentos e dados de espectroscopia de 1H RMN dos compostos 79a-f. 

Composto η (%) 
δH (ppm)a

H-5 H-6 H-7 H-8 

79a 74 5.08-5.20 (m) 6.05-6.16 (m) 4.62-4.67 (m) 

79b 64 5.21 (ddd) 6.14 (ddd) 6.44 (ddd) 5.30 (ddd) 

79c b 5.32-5.34 (m) 6.23-6.30 (m) 5.90-5.91 (m) 

79d 74c 4.92 (ddd) 6.07 (ddd) 6.14 (ddd) 5.74 (dt) 

79e 68c 5.17 (dd) 6.12 (ddd) 6.25 (ddd) 5.71 (d) 

79f 73 5.17 (dd) 6.09-6.15 (m) 6.25-6.31 (m) 5.65 (d) 
a Entre parêntesis indica-se a multiplicidade do sinal. 
b Não isolado. 
c Rendimento global dos regioisómeros.  
 

 

A presença da dupla ligação entre C-6 e C-7 pode ser confirmada pelo 

surgimento dos respectivos sinais, em 13C RMN, na zona alquénica, δ entre 118.67 e 

127.53 ppm. Por seu lado, os sinais relativos a C-5 e C-8 aparecem na zona alifática, a δ 

entre 43.24 e 78.28 ppm (Tabela 6). 

 
 

Tabela 6 - Dados de espectroscopia de 13C RMN dos compostos 79a-f. 

Composto 
δC (ppm) 

C-5 C-6 C-7 C-8 

79a 55.95 119.34 e 127.53 52.71 

79b 56.15 119.49 125.10 43.24 

79c 56.49 118.67 e 127.95 50.30 

79d 55.80 120.57 125.42 60.30 

79e 56.31 122.75 124.88 77.28 

79f 56.33 124.34 123.21 78.28 
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A formação dos compostos 80d-e é evidenciada pelo aparecimento, em 1H 

RMN, de um dupleto a δ 7.02-7.08 ppm relativo ao protão H-8; o protão H-5 surge 

também como um dupleto a δ 5.02 e 5.13 ppm, respectivamente, com uma constante de 

acoplamento de 1-2 Hz indicativa da posição anti de Nu relativamente ao grupo 

etoxicarbonilo, uma vez que o ângulo diedro entre os dois protões, H-5 e H-6, se 

aproxima de zero. Os protões H-6 e H-7 surgem como dupleto de dupletos (dd) ou 

dupleto de dupletos de dupletos (ddd) entre 4.43 e 4.52 ppm (Tabela 7). 

 

 

a Entre parêntesis indica-se a multiplicidade do sinal. 
b Rendimento global dos regioisómeros. 

 

 

 Nestes compostos a dupla ligação encontra-se entre C-7 e C-8, o que pode ser 

comprovado pela presença, em 13C RMN, dos sinais relativos a esses carbonos na zona 

alquénica, a δ entre 100.84 e 120.14 ppm. Por sua vez, os carbonos C-5 e C-6 surgem na 

zona alifática entre 42.95 e 69.55 ppm (Tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Rendimentos e dados de espectroscopia de 1H RMN dos compostos 80d-e. 

Composto η (%) 
δH (ppm)a

H-5 H-6 H-7 H-8 

80d 74b 5.02 (d) 4.43 (dd) 5.23 (dd) 7.02 (d) 

80e 68b 5.13 (d) 4.52 (dd) 5.31 (ddd) 7.08 (d) 

Tabela 8 - Dados de espectroscopia de 13C RMN dos compostos 80d-e. 

Composto 
δC (ppm) 

C-5 C-6 C-7 C-8 

80d 42.95 58.26 100.84 119.48 

80e 58.09 69.55 101.29 120.14 
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2.3.2. Em meio básico 

 

Se por um lado foi possível encontrar na literatura informação relativa à 

reactividade dos aductos do tipo 71 em meio ácido, o seu comportamento em meio 

básico não se encontra descrito. 

 

A reactividade do aducto 71 foi assim testada relativamente a uma série de 

nucleófilos de oxigénio, enxofre e azoto na presença de base (Et3N) ou nucleófilos 

carregados negativamente (Esquema 44). 

 

 
Esquema 44 

 

Nestas condições, a reactividade do aducto 71 revelou-se inesperada.  

A reacção do aducto 71 com 4-Cl-C6H4SH, MeONa e tBuSNa foi efectuada a 

0ºC em metanol, originando os compostos 80d e 84a-b, respectivamente, com 

rendimentos moderados (21 a 45%), verificando-se uma orientação regioquímica 

resultante da adição do nucleófilo em C-6. 

 Por seu lado, a reacção de 71 com a azida de sódio originou um composto 

diferente, que foi identificado como sendo o composto 85. 

 

 No sentido de esclarecer o mecanismo de formação dos compostos 80d, 84a-b e 

85, seguiu-se a evolução da reacção com o 4-clorotiofenol por 1H RMN de forma a 

detectar possíveis intermediários. Ao fim de 40 minutos à temperatura ambiente, o 

único produto observado foi o composto 86 (Esquema 45). Este deve formar-se por 

inversão da unidade de O-glicosil em C-8, o que fortemente sugere uma eliminação do 

grupo O-glicosil seguida de adição do mesmo grupo em C-8 e anti relativamente ao 

grupo etoxicarbonilo (Esquema 45), facilitada pelas condições reaccionais básicas. 

Admite-se assim, que o ponto de partida para esta sequência de reacções é a remoção 
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ácido-base do protão H-5, como se ilustra no Esquema 45. Ao fim de 18 horas de 

reacção, o composto 80d foi isolado como produto final da reacção. 

 

As reacções do aducto 71 com MeONa e tBuSNa prosseguiram com trans-

esterificação do grupo etoxicarbonilo, originando os ésteres metílicos 84a e 84b. 

 

 

 O intermediário 86 foi também detectado na reacção do aducto 71 com a azida 

de sódio em metanol. O produto obtido foi identificado como sendo o dieno 85 e foi 

isolado com um rendimento de 83% após 16 horas de reacção. A formação do composto 

87 (Esquema 46) não se observou, provavelmente devido à capacidade de bom grupo 

abandonante do grupo N3
-, permitindo a reconversão de 87 em 85. 

 

 

A reversibilidade da adição em C-6 que originou os compostos 80d, 84a-b e 85 

foi testada fazendo reagir o composto 80d com NaN3 em metanol deuterado e em tubo 

de RMN. Após 4 dias à temperatura ambiente, o espectro de 1H RMN mostra como 

produto maioritário o composto 85, permanecendo, no entanto, algum reagente de 

partida. A eliminação do grupo tiol foi, provavelmente, induzida pela capacidade do 

Esquema 45 

Esquema 46 
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anião azida actuar como base removendo o protão acídico H-5, gerando o dieno 85 

(Esquema 46).  

 

 Por outro lado, o tratamento do intermediário 85 com tBuSNa em tubo de RMN 

originou o composto 84b (Esquema 46). Este resultado confirma a existência do 

intermediário 85 na formação dos compostos 80d e 84a-b. 

 

 A existência de um intermediário planar do tipo 85, implica perda de 

estereosselectividade da reacção, devendo por essa razão, os compostos 80d e 84a-b 

corresponder a formas racémicas. Esta afirmação é suportada pelo valor da rotação 

óptica determinado experimentalmente para estes compostos (αD≈0). 

 

 Os compostos 84a-b e 85 foram caracterizados pelas técnicas de 1H e 13C RMN. 

Nos compostos 84a-b os protões H-5 e H-8 aparecem, em 1H RMN, como dupletos a δ 

5.13-5.16 ppm e δ 6.90-7.10 ppm, respectivamente. Por seu lado, os protões H-6 e H-7 

surgem, respectivamente, a δ 4.06-4.44 ppm e δ 5.19-5.32 ppm (Tabela 9). O composto 

85 apenas apresenta três sinais relativos aos protões alquénicos H-6, H-7 e H-8 (Tabela 

9). 

 

 

a Entre parêntesis indica-se a multiplicidade do sinal. 

 

 

 

 

Tabela 9 – Rendimentos e dados de espectroscopia de 1H RMN dos compostos 84a-b e 85. 

Composto η (%) 
δH (ppm)a

H-5 H-6 H-7 H-8 

84a 50 5.16 (d) 4.44 (dd) 5.32 (dd) 7.10 (d) 

84b 45 5.13 (d) 4.06 (dd) 5.19 (ddd) 6.90 (d) 

85 83 _____ 6.20 (dd) 5.42 (dd) 7.01 (dd) 
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Em espectroscopia de 13C RMN, os carbonos C-5 e C-6 dos compostos 84 

surgem na zona alifática, a δ 36.83-70.81 ppm, enquanto que C-7 e C-8 aparecem na 

zona alquénica a δ 100.60-120.49 ppm, confirmando a localização da dupla ligação 

entre estes carbonos. Por seu lado, os carbonos C-5 a C-8 do composto 85 surgem na 

zona alquénica (δ 103.78-127.10 ppm) comprovando assim a presença das duplas 

ligações, confirmando-se que C-5 surge como um carbono quaternário (Tabela 10). 

 

 

 

 
2.4. Remoção do auxiliar quiral 

 

Uma vez efectuada a reacção de Diels-Alder com total diastereosselectividade 

na presença do auxiliar quiral e estudada a reactividade do aducto 71 sob diferentes 

condições reaccionais, a estratégia de síntese conducente à 1-azafagomina requer a 

remoção do auxiliar quiral. 

 

A remoção do auxiliar quiral foi efectuada por tratamento do aducto 71 com 

trietilsilano e ácido trifluoracético, em DCM. Após cristalização obteve-se o composto 

72 como um sólido branco e com 51% de rendimento. 

 

 
Esquema 47 

 

Tabela 10 - Dados de espectroscopia de 13C RMN dos compostos 84a-b e 85. 

Composto 
δC (ppm) 

C-5 C-6 C-7 C-8 

84a 57.45 70.81 100.60 120.49 

84b 61.69 36.83 103.84 117.30 

85 126.01 117.87 103.78 127.10 



Capítulo 2- Discussão dos Resultados 

Síntese Assimétrica de Azafagomina e Derivados Através da Metodologia de Diels-Alder  49 
 

 Stoodley62 assumindo que a reacção envolvida está sob controlo cinético, admite 

que a formação de 72 resulta de redução regiosselectiva do ião N-acilhidrazónio 

conjugado 82. 

 

 A remoção do auxiliar quiral e consequente redução de C-8 para gerar 72, é 

confirmada por espectroscopia de 1H RMN. Os protões H-8 magneticamente distintos 

surgem como multipletos a δ 3.99-4.06 ppm e δ 4.38-4.45 ppm, confirmando a 

eliminação do auxiliar quiral. Os restantes protões foram também identificados: o 

protão H-5 surge como um multipleto a δ 5.09-5.12 ppm e os protões H-6 e H-7 surgem 

como multipleto a δ 6.05-6.16 ppm. 

 

Através da análise da espectroscopia de 13C RMN e das técnicas bidimensionais, 

foi possível identificar na zona alifática os sinais relativos aos carbonos C-5 e C-8, a δ 

55.89 e 43.09 ppm, respectivamente. Os carbonos da dupla ligação surgem a na zona 

alquénica δ 119.73 e 123.30 ppm, confirmando assim a posição da dupla ligação. 

 

 

2.5. Reacções de epoxidação 

 

Os epóxidos são intermediários atractivos para a produção de compostos quirais. 

Devido à reactividade intrínseca do anel de epóxido, estes são intermediários 

importantes na produção de químicos de valor acrescentado tais como fármacos.65 

 

A remoção do auxiliar quiral permitiu efectuar a epoxidação da dupla ligação no 

composto 72, o que não foi possível no caso do aducto 71, provavelmente por razões 

estéreas causadas pela presença do auxiliar quiral. 

 

A epoxidação do composto 72 foi efectuada utilizando o 3-metil-3-

trifluorometildioxirano (69), gerado in situ a partir do oxone e da 1,1,1-trifluoracetona, 

numa mistura de CH3CN e água (Esquema 48). A reacção não é totalmente 

estereosselectiva, formando-se uma mistura 3:1 do composto 73a e do seu 

estereoisómero 73b. Após “work-up”, e recristalização de éter dietílico isolou-se o 

composto 73a com 65% de rendimento. 
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Esquema 48 
 

A epoxidação da dupla ligação de 72 via dioxirano 69, resulta 

predominantemente na adição syn do oxigénio à face menos impedida do alqueno 

(Esquema 48), ou seja, anti relativamente ao centro quiral existente no substrato, o 

grupo etoxicarbonilo.  

 

 A análise por espectroscopia de 1H RMN permitiu confirmar a estrutura do 

epóxido 73a. Os protões H-8 são magneticamente distintos pelo que apresentam dois 

sinais: um dos protões H-8 surge juntamente com o protão H-7 na forma de um 

multipleto a δ 3.53-3.65 ppm e o outro protão H-8 aparece como um dupleto de 

dupletos (dd) a δ 4.47 ppm. Por seu lado, o protão H-6 aparece como um dupleto de 

dupletos (dd) a δ 3.89 ppm e o protão H-5 surge como um dupleto a δ 5.01 ppm. 

 

 O espectro de 13C RMN indica que os carbonos C-5 a C-8 surgem na zona 

alifática, a δ 43.02-54.81 ppm, confirmando-se a formação do anel de epóxido pela 

ausência dos sinais relativos aos carbonos da dupla ligação em 72. 

 

 Uma vez formado o epóxido 73a, a sua abertura com vários nucleófilos abre 

caminho à obtenção da 1-azafagomina e derivados. 

 

 Os compostos 79a e 79f funcionalizados em C-8 foram também testados face à 

reacção de epoxidação. 

 A epoxidação do composto 79a foi efectuada nas mesmas condições utilizadas 

para a epoxidação de 72 e deu origem aos compostos 88a e 88b na razão 1.2:2, com um 

rendimento de 32%, após cromatografia “dry-flash” (Esquema 49).  
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Esquema 49 

 

 A epoxidação da dupla ligação entre C-6 e C-7 não foi estereosselectiva 

gerando, por um lado, o epóxido na face anti relativamente ao grupo etoxicarbonilo em 

C-5 e por outro lado, o epóxido na face anti relativamente ao grupo alil em C-8. Ambos 

os centros quirais funcionaram como estereodirectores da reacção, sem que houvesse 

prevalência de um deles. No entanto, a epoxidação da dupla ligação entre C-10 e C-11 

foi selectiva formando-se apenas o epóxido na face anti relativamente ao grupo alil em 

C-8. 

 

 A estereoquímica dos epóxidos 88a e 88b pode ser confirmada com base nos 

dados de espectroscopia de 1H RMN. Como se pode observar na Tabela 11, a principal 

diferença entre os dados espectroscópicos dos dois isómeros reside no desvio químico 

apresentado pelo protão H-7, que pode ser explicado pela diferente estereoquímica do 

epóxido em C-7. Por outro lado, os protões H-10 e H-11 surgem com multiplicidades, 

constantes de acoplamento e desvios químicos idênticos, sugerindo que a 

estereoquímica do epóxido entre C-10 e C-11 nos dois compostos é a mesma. 

 

 

a Entre parêntesis indica-se a multiplicidade do sinal. 

 

 

Tabela 11 - Dados de espectroscopia de 1H RMN dos compostos 88a-b. 

Composto 
δH (ppm)a

H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10 H-11 

88a 
4.98 

(d) 

3.89 

(dd) 

3.73 

(dd) 

4.82 

(ddd) 

1.76 (dt) e 

2.27 (ddd) 

3.09-3.14 

(m) 
2.84 (dd) 

88b 
4.97 

(d) 

3.87 

(dd) 

3.50 

(dd) 

4.85 

(ddd) 

1.73 (dt) e 

2.29 (ddd) 

3.10-3.15 

(m) 
2.82 (dd) 
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 Os dados de espectroscopia de 13C RMN dos compostos 88a e 88b confirmam a 

semelhança estrutural dos dois isómeros, verificando-se uma ligeira diferença no desvio 

químico de C-7 (Tabela 12).  

 

 

 

 

 Por seu lado, a epoxidação do composto 79f deu origem aos estereoisómeros 89a 

e 89b numa proporção de 1:1 com um rendimento de 44% (Esquema 50). 

 

 
Esquema 50 

 

 Tal como aconteceu com o composto 79a, a epoxidação da dupla ligação entre 

C-6 e C-7 do composto 79f não foi estereosselectiva, isto porque existem dois centros 

quirais capazes de induzir selectividade facial durante a epoxidação.  

 

 A semelhança estrutural dos isómeros 89a e 89b pode ser confirmada com base 

nos dados espectroscópicos. Em 1H RMN, a principal diferença no espectro dos dois 

isómeros reside no desvio químico do protão H-8, que no composto 89a surge a δ 5.69 

ppm como um dupleto com um J de 1.2 Hz e no composto 89b aparece com um 

singleto largo a δ 5.91 ppm. Os restantes protões surgem a desvios químicos 

semelhantes como se mostra na Tabela 13. 

 

 

Tabela 12- Dados de espectroscopia de 13C RMN dos compostos 88a-b. 

Composto 
δC (ppm) 

C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 

88a 54.92 48.99 52.97 51.70 32.41 48.80 46.94 

88b 55.07 48.80 53.25 51.10 32.59 48.77 46.63 
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a Entre parêntesis indica-se a multiplicidade do sinal. 

 

 

Os dados espectroscópicos de 13C RMN são concordantes com os dados de 1H 

RMN; o carbono C-8 dos isómeros 89a e 89b surge a desvio químico diferente, sendo 

que os restantes carbonos, aparecem a desvios químicos muito próximos, comprovando 

a semelhança estrutural dos dois compostos. 

 

 

 

 

 A perda de estereosselectividade e os baixos rendimentos das epoxidações dos 

compostos 79a e 79f, inviabilizou a derivatização dos correspondentes epóxidos. 

 

 

2.6. Reacções de abertura do anel de epóxido 

 

Os epóxidos são intermediários sintéticos muito importantes e versáteis em 

síntese orgânica. O anel de epóxido pode ser aberto sob variadas condições, sendo a 

estratégia mais utilizada para a síntese de compostos 1,2-difuncionalisados a abertura do 

anel usando um ácido de Lewis ou uma base forte.66 

 Na última década, a abertura assimétrica de epóxidos via processos catalíticos 

tem aumentado.67,68 

 

Tabela 13- Dados de espectroscopia de 1H RMN dos compostos 89a-b. 

Composto 
δH (ppm)a

H-5 H-6 H-7 H-8 

89a 5.02 (d) 3.54 (dd) 3.84-3.88 (m) 5.69 (d) 

89b 5.01 (d) 3.48-3.49 (m) 3.84-3.88 (m) 5.91 (s largo) 

Tabela 14 - Dados de espectroscopia de 13C RMN dos compostos 89a-b. 

Composto 
δC (ppm) 

C-5 C-6 C-7 C-8 

89a 54.81 51.02 48.70 80.67 

89b 54.23 51.92 49.11 73.77 
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Têm sido utilizados com sucesso uma variedade de nucleófilos nas reacções de 

abertura assimétrica de epóxidos, sendo a maioria deles baseados em heteroátomos. 

Estas metodologias têm permitido o acesso a compostos 1,2-difuncionalisados, tais 

como 1,2-azidoálcoois, 1,2-aminoálcoois, β-cianohidrinas, 1,2-dióis e derivados, 1,2-

hidroxitiolatos, β-halohidrinas, entre outros.69 

 

 A abertura do epóxido 73a para gerar os aductos trans 90 foi efectuada sob dois 

meios reaccionais distintos: em meio ácido com H2O, TMSN3 e 4-clorotiofenol 

originando, respectivamente, os compostos 90a, 90b e 90e, e em meio básico com 

aminas gerando os compostos 90c e 90d (Esquema 51). 

 

 
Esquema 51 

 

 O diol trans 90a foi inicialmente preparado de acordo com o procedimento 

descrito por Bols,14 no qual a abertura do epóxido 73a é efectuada sob refluxo em água 

e HClO4 70%. Contudo, usando estas condições no nosso laboratório a reacção 

permanecia incompleta, pelo que se substituiu o ácido perclórico por ácido sulfúrico. 

Assim, o refluxo em água e H2SO4 concentrado permitiu gerar o diol trans 90a com um 

rendimento de 52% a partir do epóxido 73a. 

 

 Por seu lado, a abertura do epóxido 73a com TMSN3 e 4-clorotiofenol foi 

efectuada à temperatura ambiente, na presença do ácido de Lewis BF3.OEt2, originou 

estereosselectivamente os compostos 90b e 90e com rendimentos de 89 e 59%, 

respectivamente. 

 

 O mecanismo de abertura do epóxido 73a na presença de BF3.OEt2 encontra-se 

representado no Esquema 52. O BF3 complexa com o oxigénio do anel de epóxido, 

bloqueando a face inferior do epóxido, promovendo assim, o ataque regio- e 

estereosselectivo do nucleófilo em C-7. 
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A reacção de abertura do epóxido 73a com benzilamina e dietilamina foi 

efectuada em água a 60ºC de acordo com as condições reaccionais reportadas por Qu,70 

tendo-se obtido, respectivamente, os compostos 90c e 90d com rendimentos de 82 e 

61%. 
 

A reacção do oxirano 73a com a benzilamina deu origem a dois estereoisómeros 

na razão 3:1, que devem resultar do ataque da amina em ambos os carbonos do epóxido. 

Contudo, por cristalização foi possível separar os estereoisómeros e isolar assim, o 

composto 90c. A reacção com dietilamina é estereosselectiva, consequência do aumento 

de volume que se verifica no átomo de azoto na dietilamina, comparativamente à 

benzilamina.  
 

 A análise espectroscópica dos compostos 90 revela uma grande semelhança 

estrutural, verificando-se padrões comuns como seria de esperar. 
 

 Por espectroscopia de 1H RMN, verificou-se que o protão H-5 surge em todos os 

compostos como um dupleto a δ entre 4.65-478 ppm (Tabela 15) e com uma constante 

de acoplamento baixa (J 1.6-2.8 Hz), confirmando a posição anti do grupo hidroxilo em 

C-6 relativamente ao grupo etoxicarbonilo em C-5. Por seu lado, os protões H-8, sendo 

magneticamente distintos apresentam dois sinais, à excepção do composto 90d no qual 

surgem num único multipleto (Tabela 15). 
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Tabela 15 – Rendimentos e dados de espectroscopia de 1H RMN dos compostos 90a-e. 

Composto η (%) 
δH (ppm)a

H-5 H-6 H-7 H-8 

90a 52 4.74 (d) 4.46 (t) 3.95 (s largo) 3.64 (d), 3.99 (d) 

90b 89 4.78 (d) 4.47 (t) 4.07-4.11 (m) 3.60 (dd), 4.07-4.11 (m) 

90c 82b 4.78 (d) 3.57-3.61 (m) 4.04-4.10 (m) 
3.57-3.61 (m), 

4.04-4.10 (m) 

90d 61 4.65 (d) 4.18-4.20 (m) 3.78-3.87 (m) 2.87-2.93 (m) 

90e 59 4.77 (d) 4.13 (d largo) 4.08 (dd) 3.77 (dd), 4.08-4.14 (m) 

a Entre parêntesis indica-se a multiplicidade do sinal. 
b Rendimento global dos dois diastereoisómeros. 

 

 

Por seu lado, os carbonos C-5 e C-8 surgem, em 13C RMN, a desvios químicos 

muito próximos (Tabela 16), a δ 56.71-59.44 ppm e a δ 44.33-44.98 ppm, 

respectivamente, uma vez que experimentam ambientes químicos semelhantes. A 

diferente substituição dos compostos 90 em C-7, faz com que o carbono C-7 surja a 

desvios químicos que oscilam entre 45.41 e 66.44 ppm e o carbono C-6 a δ 56.77-67.40 

ppm (Tabela 16). 

 

 
Tabela 16 - Dados de espectroscopia de 13C RMN dos compostos 90a-e. 

Composto 
δC (ppm)

C-5 C-6 C-7 C-8 

90a 59.44 67.40 65.86 44.33 

90b 56.57 58.68 64.52 44.47 

90c 56.71 e 56.77 66.44 44.74 

90d 56.77 63.85 45.41 44.66 

90e 57.12 65.48 48.35 44.98 
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 Uma vez efectuada a abertura do epóxido 73a com vários nucleófilos, é 

necessário efectuar a redução do grupo éster para posteriormente remover a unidade 

imida, permitindo deste modo obter a 1-azafagomina e derivados. Neste sentido, o 

grupo éster do diol 90a foi sujeito às condições clássicas de redução na presença de 

LiAlH4; no entanto o resultado foi a obtenção de uma mistura de vários produtos 

resultantes da redução / clivagem do grupo imida. De acordo com a literatura é possível 

efectuar a redução de grupos éster, usando NaBH4, ajustando as condições reaccionais.71  

 

 O diol análogo a 90a possuindo o éster metílico foi tratado com NaBH4 em 

etanol à temperatura ambiente e os resultados preliminares recentemente obtidos 

mostram conversão total do reagente de partida. O espectro de 1H RMN da mistura 

reaccional é compatível com a estrutura do triol pretendido. 

 

Na metodologia proposta por Bols a desprotecção da unidade de imida foi 

efectuada com sucesso na presença de hidrazina hidratada em refluxo obtendo a 1-

azafagomina na forma de racemato.14  

 

De futuro pretende-se aplicar a metodologia proposta por Bols para remoção do 

grupo imida aos restantes compostos 90b-f para testar a actividade inibitória destes 

compostos face às glicosidases. 
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3. Procedimentos gerais 

 

Os espectros de 1H RMN foram determinados usando os aparelhos Varian Unity 

Plus 300 (300 MHz) ou Bruker Avance III 400 (400 MHz), usando o pico do solvente 

como referência interna. As multiplicidades dos sinais são: singleto (s), dupleto (d), 

dupleto de dupletos (dd), dupleto de dupletos de dupletos (ddd), dupleto de tripletos 

(dt), tripleto (t), dupleto de quartetos (dq), quarteto (q), multipleto (m) e dupleto de 

multipletos (dm). A constante de acoplamento (J) foi obtida em Hertz e o deslocamento 

químico (δ) em partes por milhão (ppm). Os espectros de 13C RMN foram realizados 

nos mesmos espectrómetros Varian Unity Plus (75.5 MHz) ou Bruker Avance III (100 

MHz). 
 

Os espectros de Infravermelho (IV) foram registados num espectrofotómetro 

Bomen MB 104. As amostras foram preparadas com Nujol em células de cloreto de 

sódio. 
 

Os espectros de massa (HRMS) foram registados num espectrómetro VG 

AutospecM. 
 

As análises elementares foram realizadas num analisador elementar LECO-

CHNS-932. 
 

Os pontos de fusão foram determinados num aparelho Gallenkamp e não foram 

corrigidos. 
 

Nas cromatografias do tipo “dry-flash”72 utilizou-se Kieselgel 60 e trompa de 

vácuo. 
 

 O diclorometano (DCM) utilizado foi seco sobre hidreto de cálcio (CaH2), o 

metanol sobre magnésio e iodo e o THF sobre sódio metálico e benzofenona. 
 

O éter de petróleo 40-60ºC utilizado foi destilado para uso nas purificações por 

cromatografia em “dry-flash”. 
 

O tolueno foi submetido a destilação simples para remoção de água.  
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3.1. Síntese do dieno 

3.1.1. Síntese do brometo de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosilo 

(74) 

 

O
Br

OAc

AcO

AcO

AcO

74  
 

A um balão de três tubuladuras, equipado com agitador mecânico e sob 

atmosfera anidra contendo anidrido acético (300 mL) adicionou-se ácido perclórico a 

70% (1,8 mL) à temperatura de 4ºC. Após esta mistura ter atingido a temperatura 

ambiente adicionou-se α-D-glucose anidra (75 g) de forma a que a temperatura da 

reacção se mantenha entre 30-40ºC. No fim da adição da glucose, a mistura reaccional 

foi arrefecida a 20ºC e fez-se a adição do fósforo vermelho (23,25 g), seguida da adição 

de bromo (43,5 mL), gota a gota, de modo a manter a temperatura reaccional abaixo dos 

20ºC. Por fim, adicionou-se água (25 mL) durante cerca de 30 minutos. A mistura 

reaccional assim obtida manteve-se à temperatura ambiente durante 2 horas. Decorrido 

o tempo, a mistura foi diluída com DCM (225 mL), filtrada sobre algodão usando um 

funil de gravidade. O filtrado foi lavado com água gelada (2×600 mL) e solução aquosa 

saturada de NaHCO3, à qual se adicionou algum gelo, até não se verificar libertação de 

CO2. A fase orgânica foi seca sobre sílica gel activada (7,5 g), filtrada num funil de 

placa porosa e o solvente evaporado. O resíduo obtido foi triturado com uma mistura de 

éter dietílico / éter de petróleo 1:2, filtrado e lavado com a mesma mistura de solventes 

e por fim, com éter dietílico gelado (≈30 mL). Obteve-se a acetobromoglucose (ABG) 

como um sólido branco (74; 131,21 g; 76%). 

 

(lit55 [α]D
20 +197,5º (conc. 2% em CHCl3); p.f. 88-89ºC) 

(νmax(Nujol) 1744 (C=O éster), 1248 (C-O-C assim.), 1080-1040 (C-O-C sim.) cm-1)73 

δH (300 MHz, CDCl3) 2.05, 2.06, 2.10, 2.11 (12H, 4×s, 4×CH3CO2), 4.13 (1H, dd largo, 

J 12.3 e 2.0 Hz, H-6), 4.27-4.37 (2H, m, H-5 e H-6), 4.84 (1H, dd, J 10.0 e 4.3 Hz, H-

2), 5.17 (1H, t, J 9.8 Hz, H-4), 5.57 (1H, t, J 9.8 Hz, H-3), 6.62 (1H, d, J 4.0 Hz, H-1) 

ppm. 
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3.1.2. Síntese do 3-hidroxipropenal de potássio (75) 

 

 
 

O 1,1,3,3-tetraetoxipropano (19,30 g; 87,60 mmol) em HCl 0,1M (80 mL) foi 

colocado sob agitação magnética a 0ºC durante 24 horas.  

Após este tempo, adicionou-se KOH 5M (22 mL) para neutralizar a solução e 

evaporou-se a água sob vácuo. O resíduo obtido foi filtrado e lavado com acetona / 

etanol 10:1 (3×10 mL), obtendo-se um sólido amarelo (75; 9,09 g; 94%). 

 

δH (300 MHz, D2O) 5.31 (1H, t, J 9.9 Hz, H-2), 8.65 (2H, d, J 10.2 Hz, H-1e H-3) ppm. 

 

 

3.1.3. Síntese do 3-(2’,3’,4’,6’-tetra-O-acetil-β-D-glucopiranosiloxi)-1-

propenal (76) 

 

 
 

O 3-hidroxipropenal de potássio 75 (4,80 g; 43,60 mmol) foi adicionado à ABG 

74 (8,96 g; 21,80 mmol) em acetona (56,0 mL) e água (19,0 mL), obtendo-se uma 

suspensão laranja. Deixou-se a mistura reaccional sob agitação magnética à temperatura 

ambiente durante 16 horas.  

Ao fim deste tempo, evaporou-se o solvente sob vácuo e lavou-se o resíduo com 

DCM (50 mL) e solução saturada de NaHCO3 (2×25 mL). A fase orgânica foi seca com 

sulfato de magnésio, filtrada e o solvente evaporado sob vácuo. Após cristalização de 

éter dietílico frio obteve-se um sólido amarelo (76; 2,98 g; 35%). 
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(lit74 [α]D
20 -19,0º (conc. 5% em CH2Cl2); p.f. 132-133ºC; νmax(KBr) 1745 (C=O éster), 

1675 (C=O éster vinílico), 1620 (C=C) cm-1). 

δH (300 MHz, CDCl3) 2.01, 2.03, 2.05, 2.08 (12H, 4×s, 4×CH3CO2), 3.79-3.85 (1H, m, 

H-5’), 4.13 (1H, dd, J 12.3 e 2.1 Hz, H-6’), 4.27 (1H, dd, J 12.3 e 4.8 Hz, H-6’), 4.98 

(1H, d, J 7.8 Hz, H-1’), 5.13 (1H, t, J 9.3 Hz, H-2’, H-3’ ou H-4’), 5.18 (1H, t, J 8.4 Hz, 

H-2’, H-3’ ou H-4’), 5.25 (1H, t, J 9.0 Hz, H-2’, H-3’ ou H-4’), 5.78 (1H, dd, J 12.6 e 

7.5 Hz, H-2), 7.30 (1H, d, J 12.3 Hz, H-3), 9.41 (1H, d, J 8.1 Hz, H-1) ppm. 

 

 

3.1.4. Síntese do (2-tributilfosforanilideno) etanoato de etilo (77) 

 

 
 

A uma solução de α-bromoacetato de etilo (5,33 g; 31,90 mmol) em tolueno 

seco (24 mL) adicionou-se a tri-n-butilfosfina (6,48 g; 32,00 mmol), obtendo-se uma 

solução incolor. Ao fim de 10 minutos precipitou um sólido branco e manteve-se a 

mistura reaccional sob agitação à temperatura ambiente.  

Ao fim de 4h 30, evaporou-se o solvente sob vácuo, dissolveu-se o sólido em 

DCM (70 mL) e lavou-se com NaOH 2M (3×70 mL) e com água (3×60 mL). A fase 

orgânica foi seca com sulfato de magnésio, filtrada e concentrada. Obteve-se um óleo 

amarelo (77; 8,05 g; 87%). 

 

δH (300 MHz, CDCl3) 0.88-0.93 (9H, m, 3×CH3), 1.19 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3CH2CO2), 

1.30-1.50 (12H, m, 6×CH2), 1.70-1.95 (6H, m, 3×CH2), 2.13 (1H, d, J 19.8 Hz, P=C-H), 

3.90-4.05 (2H, m, CH2CO2) ppm.  
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3.1.5. Síntese do 5-(2’,3’,4’,6’-tetra-O-acetil-β-D-glucopiranosiloxi)-2,4-

pentadienoato de etilo75 (70) 

 

 
 

A uma solução de fosforano 77 (3,37 g; 11,70 mmol) em DCM (15 mL) 

adicionou-se o enal 76 (1,32 g; 3,42 mmol), obtendo-se uma solução laranja que ficou 

sob agitação magnética à temperatura ambiente.  

Ao fim de 24 horas, evaporou-se o solvente, obtendo-se um óleo que foi sujeito 

a “dry-flash” usando como eluente uma mistura de solventes de polaridade crescente. O 

dieno (isómero maioritário) foi eluído com a mistura 1:3 de éter de petróleo / éter 

dietílico na forma de um óleo amarelo (70; 1,17 g; 63%). Simultaneamente com o 

isómero maioritário, foi detectada a presença do isómero minoritário na razão de 4:1. 

 

[α]D
20 +27,0º (conc. 1% em CH2Cl2) 

νmax(Nujol) 2955-2934 (C-H), 1736 e 1698 (C=O), 1635 (C=C alqueno) cm-1. 

δH (300 MHz, CDCl3) 1.27 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 2.01, 2.03, 2.04, 2.08 (12H, 4×s, 4× 

CH3CO2), 3.81 (1H, ddd, J 9.0, 6.0 e 3.0 Hz, H-5’), 4.13 (1H, dd, J 9.0 e 3.0 Hz, H-6’), 

4.18 (2H, q, J 6.0 Hz, CH2), 4.26 (1H, dd, J 12.0 e 3.0 Hz, H-6’), 4.87 (1H, d, J 9.0 Hz, 

H-1’), 5.08-5.29 (3H, m, H-2’, H-3’ e H-4’), 5.78 (1H, d, J 15.0 Hz, H-2), 5.90 (1H, t, J 

12.0 Hz, H-4), 6.81 (1H, d, J 12.0 Hz, H-5), 7.20 (1H, dd, J 15.0 e 12.0 Hz, H-3) ppm. 

δC (75.5 MHz, CDCl3) 14.24 (CH3), 20.50, 20.53, 20.65 (CH3CO2), 60.11 (CH2), 61.59 

(C-6’), 67.76, 70.63, 72.32 (C-2’, C-3’, C-4’), 72.42 (C-5’), 99.67 (C-1’), 110.09 (C-4), 

118.66 (C-2), 140.87 (C-3), 152.63 (C-5), 166.97 (C=O éster), 169.06, 169.23, 170.07, 

170.49 (CH3CO2) ppm. 
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3.2. Síntese do 8-(2’,3’,4’,6’-tetra-O-acetil-β-D-glucopiranosiloxi)-2-fenil-

2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-6-eno-1,3-diona-5-carboxilato de etilo 

(71) 

 

 
 

A uma solução do dieno 70 (1,31 g; 2,86 mmol) em DCM (15 mL) adicionou-se 

a 4-fenil-1,2,4-triazole-3,5-diona (0,50 g; 2,86 mmol), obtendo-se uma solução 

vermelha que rapidamente descolorou. Deixou-se a mistura reaccional sob agitação 

magnética à temperatura ambiente durante 30 minutos.  

Ao fim deste tempo, evaporou-se o solvente sob vácuo e triturou-se o resíduo 

obtido com éter dietílico. Obteve-se um sólido branco que foi filtrado sob vácuo e 

lavado com éter dietílico (71; 1,302 g; 70%). 

 

[α]D
20 +23,8º (conc. 1% em CH2Cl2) 

νmax(Nujol) 2954 e 2853 (C-H), 1743-1620 (C=O), 1635 (C=C alqueno), 1218 (C-O-C 

éter) cm-1.  

δH (300 MHz, CDCl3) 1.35 (3H, t, J 6.0 Hz, CH3), 2.00, 2.01, 2.02, 2.04 (12H, 4×s, 

4×CH3CO2), 3.87 (1H, ddd, J 12.0, 6.0 e 3.0 Hz, H-5’), 4.05 (1H, dd, J 12.0 e 3.0 Hz, 

H-6’), 4.27 (1H, dd, J 15.0 e 9.0 Hz, H-6’), 4.34 (2H, dq, J 7.2 e 1.2 Hz, CH2), 5.01 

(2H, m, H-5 e H-2’), 5.09 (1H, t, J 9.9 Hz, H-4’), 5.19-5.26 (2H, m, H-3’ e H-1’), 6.06-

6.12 (2H, m, H-8 e H-7), 6.19-6.26 (1H, m, H-6), 7.39-7.56 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (75.5 MHz, CDCl3) 14.04 (CH3), 20.51, 20.59, 20.64 (CH3CO2), 56.69 (C-5), 61.45 

(C-6’), 62.93 (CH2), 67.75 (C-4’), 70.98 (C-2’), 72.13 (C-5’), 72.76 (C-3’), 74.61 (C-8), 

97.18 (C-1’), 123.27 (C-7), 124.94 (C-6), 125.38 (C-H, Ph), 128.54 (C-H, Ph), 129.20 

(C-H, Ph), 130.67 (Cq, Ph), 150.21 (C=O), 151.43 (C=O), 165.63 (C=O éster), 169.36, 

169.44, 170.23, 170.69 (CH3CO2) ppm. 

HRMS (FAB): calculado: 648.2041 [M+1]; obtido: 648.2041. 
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3.3. Reacções de substituição do auxiliar quiral em meio ácido 

3.3.1. Síntese do 8-alil-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-6-eno-1,3-

diona-5-carboxilato de etilo (79a) 

 

N
N

N

O

O

Ph

CO2Et

79a  
 

A uma solução do aducto 71 (0,50 g; 0,77 mmol) em DCM seco (25 mL) 

adicionou-se o alil-trimetilsilano (126 µL; 0,79 mmol) e BF3.OEt2 (19 µL; 0,15 mmol) 

sob agitação magnética num banho de azoto líquido e acetona. Manteve-se a mistura 

reaccional sob agitação à temperatura ambiente durante 24 horas. 

Ao fim deste tempo, adicionou-se DCM (10 mL) à mistura reaccional e lavou-se 

com solução saturada de NaHCO3 (30 mL). A fase orgânica foi separada e a fase aquosa 

foi extraída com DCM (30 mL). As fases orgânicas foram combinadas, secas com 

sulfato de magnésio, filtradas e o solvente evaporado sob vácuo. O óleo amarelo obtido 

foi submetido a cromatografia “dry-flash” usando como eluente uma mistura de 

solventes de polaridade crescente. O produto foi eluído com a mistura 1:1 de éter de 

petróleo / éter dietílico na forma de um sólido branco (79a; 0,196 g; 74%). 

 

[α]D
20 -179,0º (conc. 1% em CH2Cl2) 

νmax(Nujol) 2955-2934 (C-H), 1736 e 1698 (C=O éster, ureia), 1635 (C=C alqueno), 

1206 (C-O-C éter) cm-1. 

δH (300 MHz, CDCl3) 1.28 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 2.62 (2H, t, J 6.9 Hz, H-9), 4.23 (2H, 

dq, J 7.2 e 1.2 Hz, CH2), 4.62-4.67 (1H, m, H-8), 5.08-5.20 (3H, m, H-5 e H-11), 5.74-

5.89 (1H, m, H-10), 6.05-6.16 (2H, m, H-6 e H-7), 7.38-7.52 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (75.5 MHz, CDCl3) 14.06 (CH3), 36.34 (C-9), 52.71 (C-8), 55.95 (C-5), 62.41 (CH2), 

119.34 (C-6 ou C-7), 119.41 (C-11), 125.67 (C-H, Ph), 127.53 (C-6 ou C-7), 128.20 (C-

H, Ph), 129.10 (C-H, Ph), 131.17 (C-10), 132.10 (Cq, Ph), 151.18 (C=O), 153.79 

(C=O), 166.68 (C=O éster) ppm. 

HRMS (FAB): calculado: 342.1454 [M+1]; obtido: 342.1454. 
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3.3.2. Síntese do 8-ciano-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-6-eno-1,3-

diona-5-carboxilato de etilo (79b) 

 

 
 

A uma solução de aducto 71 (0,25 g; 0,39 mmol) em DCM seco (5 mL) 

adicionou-se o BF3.OEt2 (12,5 µL; 0,10 mmol) e o cianeto de trimetilsililo (72,5 µL; 

0,58 mmol), sob agitação num banho de azoto líquido e acetona. Manteve-se a mistura 

reaccional sob agitação à temperatura ambiente durante 2 horas.  

Ao fim deste tempo, adicionou-se DCM (20 mL) à mistura reaccional e lavou-se 

com solução saturada de NaHCO3 (4×25 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de 

magnésio, filtrada e o solvente evaporado sob vácuo. O resíduo obtido foi sujeito a 

cromatografia “dry-flash” usando como eluente uma mistura de solventes de polaridade 

crescente. O produto foi eluído com a mistura 1:1 de éter de petróleo / éter dietílico na 

forma de um sólido branco (79b; 0,081 g; 64%). 

 

[α]D
20 -466,5º (conc. 1% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 2955-2934 (C-H), 2242 (C≡N), 1736 e 1698 (C=O éster, ureia) cm-1. 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.31 (3H, t, J 6.8 Hz, CH3), 4.27 (2H, q, J 7.2 Hz, CH2), 5.21 

(1H, ddd, J 5.2, 2.4 e 0.8 Hz, H-5), 5.30 (1H, ddd, J 4.8, 1.6 e 0.8 Hz, H-8), 6.14 (1H, 

ddd, J 10.0, 5.2 e 2.4 Hz, H-6), 6.44 (1H, ddd, J 10.0, 5.2 e 2.0 Hz, H-7), 7.43-7.58 (5H, 

m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.07 (CH3), 43.24 (C-8), 56.15 (C-5), 63.05 (CH2), 112.92 

(C≡N), 119.49 (C-6), 125.10 (C-7), 125.73 (C-H, Ph), 128.86 (C-H, Ph), 129.33 (C-H, 

Ph), 130.43 (Cq, Ph), 151.93 (C=O), 153.09 (C=O), 165.42 (C=O éster) ppm. 

HRMS (FAB): calculado: 327.1093 [M+1]; obtido: 327.1093. 
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3.3.3. Síntese do 8-(3-indolil)-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-6-

eno-1,3-diona-5-carboxilato de etilo (79c) 

 

 
 

 A uma suspensão do aducto 71 (0,20 g; 0,31 mmol) em DCM seco (5 mL) 

adicionou-se o BF3.OEt2 (10 µL; 0,31 mmol) e uma solução do indole (0,036 g; 0,31 

mmol) em DCM seco (2 mL), gota a gota, sob agitação num banho de neve carbónica e 

acetona.  

 Ao fim de 24 horas, evaporou-se o solvente sob vácuo e o resíduo obtido foi 

sujeito a purificação por cromatografia “dry-flash” usando como eluente uma mistura de 

solventes de polaridade crescente. O produto foi eluído com éter de petróleo / éter 

dietílico 1:1 na forma de um sólido branco (0,091 g), estando no entanto contaminado 

com o açúcar resultante da eliminação do auxiliar quiral. 

 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.32 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 4.23-4.31 (2H, m, CH2), 5.32-5.34 

(1H, m, H-5), 5.90-5.91 (1H, m, H-8), 6.23-6.30 (2H, m, H-6 e H-7), 7.10-7.37 (9H, m, 

2×Ph), 7.82 (1H, d, J 7.8 Hz, H-10), 8.54 (1H, s largo, NH) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.11 (CH3), 50.30 (C-8), 56.49 (C-5), 62.48 (CH2), 110.02 (C-

9), 111.26 (C-H, Ph), 118.67 (C-6 ou C-7), 119.97 (C-10), 120.18 (C-H, Ph), 122.45 (C-

H, Ph), 125.39 (C-H, Ph), 125.45 (C-H, Ph), 125.86 (Cq, Ph), 127.95 (C-6 ou C-7), 

128.03 (C-H, Ph), 128.90 (C-H, Ph), 131.13 (Cq, Ph), 136.29 (Cq, Ph), 151.37 (C=O), 

154.22 (C=O), 166.88 (C=O éster) ppm. 
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3.3.4. Síntese do 8-(4-clorotiofenol)-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0] 

non-6-eno-1,3-diona-5-carboxilato de etilo (79d) e do 6-(4-

clorotiofenol)-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0] non-7-eno-1,3-

diona-5-carboxilato de etilo (80d) 

 

 
 

 A uma suspensão de aducto 71 (0,20 g; 0,31 mmol) em DCM seco (5 mL) 

adicionou-se o BF3.OEt2 (10 µL; 0,31 mmol) e uma solução de 4-clorotiofenol (0,114 g; 

0,78 mmol) em DCM seco (1 mL), gota a gota, num banho de neve carbónica e acetona. 

A mistura reaccional ficou sob agitação magnética à temperatura ambiente durante 48 

horas.  

O solvente foi evaporado sob vácuo e o óleo obtido foi sujeito a cromatografia 

“dry-flash” usando como eluente uma mistura de solventes de polaridade crescente. O 

produto foi eluído com éter de petróleo / éter dietílico 1.2:1 na forma de um óleo 

amarelo (0,102 g; 74%), correspondendo a uma mistura dos isómeros 79d e 80d na 

proporção 3.2:1. 

 

Composto 79d: 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.26 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 4.21 (2H, q, J 7.2 Hz, CH2), 4.92 

(1H, ddd, J 4.8, 2.0 e 0.8 Hz, H-5), 5.74 (1H, dt, J 5.6 e 0.8 Hz, H-8), 6.07 (1H, ddd, J 

10.0, 4.8 e 1.2 Hz, H-6), 6.14 (1H, ddd, J 10.0, 4.4 e 2.8 Hz, H-7), 7.27-7.57 (5H, m, 

Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 13.94 (CH3), 55.80 (C-5), 60.30 (C-8), 62.58 (CH2), 120.57 (C-

6), 125.42 (C-7), 125.54 (C-H, Ph), 128.41 (C-H, Ph), 129.15 (C-H, Ph), 129.17 (C-H, 

Ph), 129.37 (Cq, Ph), 130.90 (Cq, Ph), 135.54 (Cq, Ph), 136.79 (C-H, Ph), 151.04 

(C=O), 153.26 (C=O), 166.11 (C=O éster) ppm. 

HRMS (FAB): calculado: 444.0785 [M+1]; obtido: 444.0772. 
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Composto 80d: 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.25 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 4.20 (2H, q, J 7.2 Hz, CH2), 4.43 

(1H, dd, J 6.0 e 0.8 Hz, H-6), 5.02 (1H, d, J 1.2 Hz, H-5), 5.23 (1H, dd, J 8.0 e 6.0 Hz, 

H-7), 7.02 (1H, d, J 8.0 Hz, H-8), 7.35-7.51 (9H, m, 2×Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.00 (CH3), 42.95 (C-5), 58.26 (C-6), 63.01 (CH2), 100.84 (C-

7), 119.48 (C-8), 125.77 (C-H, Ph), 128.57 (C-H, Ph), 129.26 (C-H, Ph), 129.66 (C-H, 

Ph), 130.67 (Cq, Ph), 130.74 (Cq, Ph), 134.59 (C-H, Ph), 135.10 (Cq, Ph), 145.30 

(C=O), 151.78 (C=O), 166.23 (C=O éster) ppm. 

 

 

3.3.5. Síntese do 8-etoxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-6-eno-1,3-

diona-5-carboxilato de etilo (79e) e do 6-etoxi-2-fenil-2,4,9-

triazabiciclo[4.3.0]non-7-eno-1,3-diona-5-carboxilato de etilo 

(80e) 

 

 
 

 A uma suspensão de aducto 71 (0,20 g; 0,31 mmol) em DCM seco (5 mL) 

adicionou-se o BF3.OEt2 (10 µL; 0,31 mmol) e o éter etilvinílico (44 µL; 0,46 mmol), 

sob agitação num banho de neve carbónica e acetona. 

 Ao fim de 22 horas sob agitação magnética à temperatura ambiente, evaporou-se 

o solvente sob vácuo. Obteve-se um óleo castanho que se purificou por cromatografia 

“dry-flash” usando como eluente uma mistura de solventes de polaridade crescente. O 

produto foi eluído com éter de petróleo / éter dietílico (1:1) na forma de um óleo 

amarelo (0,074 g; 68%), correspondendo a uma mistura 1:1 dos isómeros 79e e 80e. 
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Composto 79e: 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.22-1.32 (6H, m, 2×CH3), 3.82-3.90 (1H, m, OCH2CH3), 3.95-

4.03 (1H, m, OCH2CH3), 4.23 (2H, q, J 7.2 Hz, CH2CO2), 5.17 (1H, dd, J 5.6 e 2.4 Hz, 

H-5), 5.71 (1H, d, J 4.4 Hz, H-8), 6.12 (1H, ddd, J 10.0, 4.4 e 2.0 Hz, H-6), 6.25 (1H, 

ddd, J 10.0, 5.2 e 0.8 Hz, H-7), 7.37-7.57 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.04 (CH3), 15.48 (CH3), 56.31 (C-5), 62.55 (CH2CO2), 67.10 

(CH2), 77.28 (C-8), 122.75 (C-6), 124.88 (C-7), 125.69 (C-H, Ph), 128.32 (C-H, Ph), 

129.13 (C-H, Ph), 131.08 (Cq, Ph), 155.49 (C=O), 154.00 (C=O), 166.25 (C=O éster) 

ppm. 

 

Composto 80e: 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.25-1.32 (6H, m, 2×CH3), 3.70-3.74 (2H, m, CH2), 4.23 (2H, dq, 

J 7.2 e 2.0 Hz, CH2CO2), 4.52 (1H, dd, J 6.0 e 2.0 Hz, H-6), 5.13 (1H, d, J 1.6 Hz, H-5), 

5.31 (1H, ddd, J 8.0, 5.6 e 0.4 Hz, H-7), 7.08 (1H, d, J 8.4 Hz, H-8), 7.40-7.51 (5H, m, 

Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.02 (CH3), 15.29 (CH3), 58.09 (C-5), 62.74 (CH2CO2), 64.76 

(CH2), 69.55 (C-6), 101.29 (C-7), 120.14 (C-8), 125.81 (C-H, Ph), 128.52 (C-H, Ph), 

129.24 (C-H, Ph), 130.82 (Cq, Ph), 145.47 (C=O), 152.42 (C=O), 166.08 (C=O éster) 

ppm. 

HRMS (FAB): calculado: 346.1403 [M+1]; obtido: 346.1398. 

 

 

3.3.6. Síntese do 8-metoxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-6-eno-

1,3-diona-5-carboxilato de etilo (79f) 

 

 
 

A uma solução de aducto 71 (0,26 g; 0,40 mmol) em metanol seco (50 mL) 

adicionou-se o ácido p-toluenossulfónico anidro (0,04 g; 0,21 mmol). A mistura 

reaccional ficou sob agitação magnética à temperatura ambiente durante 24 horas.  
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O solvente foi evaporado sob vácuo e o sólido obtido foi sujeito a “dry-flash” 

usando como eluente uma mistura de solventes de polaridade crescente. O produto foi 

eluído com éter de petróleo / éter dietílico 3:5 na forma de um sólido branco (79f; 0,095 

g; 73%). 

 

[α]D
20 -310,8º (conc. 1% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 2957-2926 (C-H), 1737 e 1709 (C=O), 1667(C=C), 1234 (C-O-C éter) cm-1. 

δH (300 MHz, CDCl3) 1.28 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 3.64 (3H, s, OCH3), 4.23 (2H, q, J 

7.2 Hz, CH2), 5.17 (1H, dd, J 5.4 e 2.4 Hz, H-5), 5.65 (1H, d, J 4.2 Hz, H-8), 6.09-6.15 

(1H, m, H-6), 6.25-6.31 (1H, m, H-7), 7.40-7.58 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (75.5 MHz, CDCl3) 14.05 (CH3), 56.33 (C-5), 58.47 (OCH3), 62.60 (CH2), 78.28 (C-

8), 123.21 (C-7), 124.34 (C-6), 125.72 (C-H, Ph), 128.37 (C-H, Ph), 129.15 (C-H, Ph), 

131.02 (Cq, Ph), 151.43 (C=O), 154.00 (C=O), 166.18 (C=O éster) ppm. 

HRMS (FAB): calculado: 332.1246 [M+1]; obtido: 332.1250. 

 

 

3.3.7. Síntese do 8-(2’, 3’, 4’, 6’ -tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosiloxi)-

2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-6-eno-1,3-diona-5-

carboxilato de etilo (83) 

 

 
 

 A uma suspensão de aducto 71 (0,20 g; 0,31 mmol) em DCM (5 mL) adicionou-

se o p-TsOH hidratado (0,06 g; 0,31 mmol), sob agitação magnética à temperatura 

ambiente. 

 Ao fim de 4 horas de reacção, evaporou-se o solvente sob vácuo e o resíduo 

obtido foi purificado por cromatografia “dry-flash” usando como eluente uma mistura 

de solventes de polaridade crescente. O composto 83 foi eluído com éter de petróleo / 

éter dietílico 1:3 na forma de um sólido branco (83; 0,048 g; 23 %). 
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δH (400 MHz, CDCl3) 1.28 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 1.77, 1.99, 2.02 e 2.10 (12H, 4×s, 

4×CH3CO2), 4.03 (1H, dd, J 12.4 e 2.4 Hz, H-6’), 4.09 (1H, ddd, J 10.4, 4.4 e 2.4 Hz, 

H-5’), 4.22 (1H, dd, J 8.0 e 0.8 Hz, H-6’), 4.23 (2H, q, J 7.2 Hz, CH2), 4.87 (1H, dd, J 

10.4 e 3.6 Hz, H-3’), 5.04 (1H, t, J 10.0 Hz, H-4’), 5.21 (1H, dd, J 5.2 e 2.0 Hz, H-5), 

5.43 (1H, t, J 9.6 Hz, H-2’), 5.65 (1H, d, J 4.0 Hz, H-1’), 5.83 (1H, d, J 4.4 Hz, H-8), 

6.03 (1H, ddd, J 10.0, 4.4 e 2.0 Hz, H-7), 6.37 (1H, ddd, J 10.0, 5.6 e 1.2 Hz, H-6), 

7.36-7.58 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.05 (CH3), 20.22, 20.54, 20.62, 20.67 (CH3CO2), 55.69 (C-5), 

61.92 (C-6’), 62.78 (CH2), 68.02 (C-5’), 68,45 (C-4’), 69.58 (C-2’), 69.92 (C-3’), 76.68 

(C-8), 96.14 (C-1’), 123.68 (C-7), 124.51 (C-6), 125.48 (C-H, Ph), 128.37 (C-H, Ph), 

129.15 (C-H, Ph), 130.87 (Cq, Ph), 151.19 (C=O), 153.13 (C=O), 165.78 (C=O éster), 

169.47, 169.94, 170.08, 170.48 (CH3CO2) ppm. 
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3.4. Reacções de substituição do auxiliar quiral em meio básico 

3.4.1. Síntese do 6-(4-clorotiofenol)-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0] 

non-7-eno-1,3-diona-5-carboxilato de etilo (80d) 

 

 
 

A uma suspensão do aducto 71 (0,34 g; 0,53 mmol) em metanol (10 mL) 

adicionou-se o 4-clorotiofenol (0,16 g; 1,07 mmol) e trietilamina (224 µL; 1,58 mmol) 

sob agitação magnética a 0ºC. 

Ao fim de 18 horas de reacção, evaporou-se o solvente sob vácuo e dissolveu-se 

o resíduo em DCM (20 mL). A solução foi lavada com HCl 0,1M (25 mL) e com água 

(5×20 mL). A fase orgânica foi separada, seca com sulfato de magnésio e o solvente 

evaporado. Obteve-se um óleo incolor que se purificou por cromatografia “dry-flash” 

usando como eluente uma mistura de solventes de polaridade crescente. O produto foi 

eluído com éter de petróleo / éter dietílico 1:1 na forma de um óleo incolor (80d; 0,051 

g; 21%). 

 

[α]D
20 -2,4º (conc. 1.2% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 2957-2927 (C-H), 1741-1716 (C=O), 1643 (C=C) cm-1. 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.25 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 4.20 (2H, q, J 7.2 Hz, CH2), 4.43 

(1H, dd, J 6.0 e 0.8 Hz, H-5), 5.02 (1H, d, J 1.2 Hz, H-6), 5.23 (1H, dd, J 8.0 e 6.0 Hz, 

H-7), 7.02 (1H, d, J 8.0 Hz, H-8), 7.35-7.51 (9H, m, 2×Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.00 (CH3), 42.95 (C-5), 58.26 (C-6), 63.01 (CH2), 100.84 (C-

7), 119.48 (C-8), 125.77 (C-H, Ph), 128.57 (C-H, Ph), 129.26 (C-H, Ph), 129.66 (C-H, 

Ph), 130.67 (Cq, Ph), 130.74 (Cq, Ph), 134.59 (C-H, Ph), 135.10 (Cq, Ph), 145.30 

(C=O), 151.78 (C=O), 166.23 (C=O éster) ppm. 
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3.4.2. Síntese do 6-metoxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-7-eno-

1,3-diona-5-carboxilato de metilo (84a) 

 

 
 

A uma suspensão de aducto 71 (0,15 g; 0,23 mmol) em metanol (5 mL) 

adicionou-se o metóxido de sódio (0,026 g; 0,47 mmol) sob agitação magnética a 0ºC. 

Formou-se de imediato uma solução amarela. 

 De seguida, evaporou-se o solvente sob vácuo, dissolveu-se o resíduo em DCM 

(20 mL) e lavou-se com água (5×25 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de 

magnésio, filtrada e o solvente evaporado. Obteve-se o composto 84a puro, na forma de 

um óleo amarelo (84a; 0,037 g; 50%). 

 

[α]D
20 -1,4º (conc. 1.05% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 2956-2931 (C-H), 1740-1715 (C=O), 1644 (C=C), 1234 (C-O-C éter) cm-1. 

δH (300 MHz, CDCl3) 3.52 (3H, s, OCH3), 3.79 (3H, s, CH3CO2), 4.44 (1H, dd, J 5.7 e 

2.1 Hz, H-6), 5.16 (1H, d, J 1.5 Hz, H-5), 5.32 (1H, dd, J 7.5 e 5.4 Hz, H-7), 7.10 (1H, 

d, J 8.4 Hz, H-8), 7.38-7.58 (5H, m, Ph) ppm.  

δC (75.5 MHz, CDCl3) 53.44 (CH3), 56.50 (CH3CO2), 57.45 (C-5), 70.81 (C-6), 100.60 

(C-7), 120.49 (C-8), 125.89 (C-H, Ph), 128.59 (C-H, Ph), 129.14 (C-H, Ph), 130.74 (Cq, 

Ph), 145.47 (C=O), 152.25 (C=O), 166.51 (C=O éster) ppm. 
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3.4.3. Síntese do 6-(tert-butiltio)-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-7-

eno-1,3-diona-5-carboxilato de metilo (84b) 

 

 
 

A uma suspensão de aducto 71 (0,26 g; 0,40 mmol) em metanol (5 mL) 

adicionou-se, gota a gota, uma solução do sal de sódio do 2-metil-2-propanetiol (0,09 g; 

0,80 mmol) em metanol (1 mL) sob agitação magnética a 0ºC. Formou-se de imediato 

uma solução amarela. 

 De seguida, evaporou-se o solvente sob vácuo, dissolveu-se o resíduo em DCM 

(25 mL) e lavou-se a solução com água (4×25 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato 

de magnésio, filtrada e concentrada. O produto foi obtido puro na forma de um óleo 

amarelo (84b; 0,066 g; 45%). 

 

[α]D
20 +3,3º (conc. 1% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 2954-2925 (C-H), 1721 (C=O), 1650 (C=C ) cm-1. 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.47 (9H, s, 3×CH3), 3.81 (3H, s, CH3CO2), 4.06 (1H, dd, J 6.0 e 

1.2 Hz, H-6), 5.13 (1H, d, J 0.8 Hz, H-5), 5.19 (1H, ddd, J 8.4, 6.0 e 0.8 Hz, H-7), 6.90 

(1H, d, J 8.4 Hz, H-8), 7.27-7.55 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 31.01 (CH3), 36.83 (C-6), 45.30 (C(CH3)3), 53.51 (CH3CO2), 

61.69 (C-5), 103.84 (C-7), 117.30 (C-8), 125,86 (C-H, Ph), 128.47 (C-H, Ph), 129.20 

(C-H, Ph), 130.89 (Cq, Ph), 145.46 (C=O), 152.32 (C=O), 166.89 (C=O éster) ppm. 
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3.4.4. Síntese do 2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-5,7-dieno-1,3-

diona-5-carboxilato de etilo (85) 

 

 
 

 A uma suspensão de aducto 71 (0,15 g; 0,23 mmol) em metanol (6 mL) 

adicionou-se a azida de sódio (0,03 g; 0,47 mmol), sob agitação magnética a 0ºC. 

 Ao fim de 16 horas de reacção, evaporou-se o solvente sob vácuo e submeteu-se 

o crude obtido a cromatografia “dry-flash” usando como eluente uma mistura de 

solventes de polaridade crescente. O produto foi eluído com éter de petróleo / éter 

dietílico 1:1 na forma de um sólido laranja (85; 0,056 g; 83%). 

 

[α]D
20 +4,8º (conc. 1% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 2955-2925 (C-H), 1719-1706 (C=O), 1651(C=C conjugada) cm-1. 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.33 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 4.34 (2H, q, J 7.2 Hz, CH2), 5.42 

(1H, dd, J 7.6 e 6.0 Hz, H-7), 6.20 (1H, dd, J 6.0 e 0.4 Hz, H-6), 7.01 (1H, dd, J 7.6 e 

0.4 Hz, H-8), 7.37-7.50 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.00 (CH3), 62.41 (CH2), 103.78 (C-7), 117.87 (C-6), 125.81 (C-

H, Ph), 126.01 (C-5), 127.10 (C-8), 128.65 (C-H, Ph), 129.17 (C-H, Ph), 130.52 (Cq, 

Ph), 143.13 (C=O), 145.24 (C=O), 159.54 (C=O éster) ppm. 

HRMS (FAB): calculado: 300.0984 [M+1]; obtido: 300.0996. 
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3.4.5. Síntese do 8-(2’,3’,4’,6’-tetra-O-acetil-β-D-glucopiranosiloxi)-2-

fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-6-eno-1,3-diona-5-carboxilato 

de etilo (86) 

 

 
 

 A uma suspensão de aducto 71 (0,22 g; 0,33 mmol) em metanol (5 mL) 

adicionou-se o 4-clorotiofenol (0,10 g; 0,68 mmol) e trietilamina (142 µL;1,00 mmol), 

sob agitação magnética a 0ºC. 

 Ao fim de 40 minutos de reacção, evaporou-se o solvente sob vácuo e o crude 

obtido foi submetido a “dry-flash” usando como eluente uma mistura de solventes de 

polaridade crescente. O produto foi eluído com éter de petróleo / éter dietílico 1:3 na 

forma de um sólido branco (86; 0,187 g; 88%). 

 

[α]D
20 +219,7º (conc. 1% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 2955-2924 (C-H), 1744-1723 (C=O e C=C), 1226 (C-O-C) cm-1. 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.28 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 1.88, 1.98, 2.02 e 2.07 (12H, 4×s, 

4×CH3CO2), 3.74-3.79 (1H, m, H-5’), 4.15 (1H, dd, J 12.4 e 2.4 Hz, H-6’), 4.23 (2H, q, 

J 7.2 Hz, CH2), 4.25 (1H, dd, J 12.0 e 4.4 Hz, H-6’), 4.95 (1H, dd, J 9.6 e 8.0 Hz, H-2’), 

5.07 (1H, t, J 10.0 Hz, H-4’), 5.15 (1H, dd, J 5.2 e 2.0 Hz, H-5), 5.18-5.23 (2H, m, H-1’ 

e H-3’), 5.96 (1H, d, J 4.8 Hz, H-8), 6.07 (1H, ddd, J 10.0, 4.4 e 2.0 Hz, H-6), 6.31 (1H, 

ddd, J 10.0, 5.2 e 0.8 Hz, H-7), 7.27-7.56 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.00 (CH3), 20.45, 20.51, 20.66 (CH3CO2), 56.00 (C-5), 61.62 

(C-6’), 62.72 (CH2), 68.02 (C-4’), 71.12 (C-2’), 72.21 (C-5’), 72.57 (C-3’), 76.02 (C-8), 

99.58 (C-1’), 123.86 (C-7), 124.07 (C-6), 125.57 (C-H, Ph), 128.55 (C-H, Ph), 129.21 

(C-H, Ph), 130.82 (Cq, Ph), 151.52 (C=O), 153.44 (C=O), 165.95 (C=O éster), 169.19, 

169.35, 170.06, 170.55 (CH3CO2) ppm. 

Análise Elementar calculada para C29H33N3O14: C, 53.79 %; H, 5.14 %; N, 6.49 %. 

Determinada: C, 53.58 %; H, 5.23 %; N, 6.38 %. 
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3.5. Reacção de remoção do auxiliar quiral 

3.5.1. Síntese do 2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]non-6-eno-1,3-diona-5-

carboxilato de etilo (72) 

 

 
 

A uma solução de aducto 71 (1,31 g; 2,03 mmol) em DCM (20 mL) adicionou-

se trietilsilano (12,7 mL; 0,78 mol) e ácido trifluoracético (TFA) (12,7 mL; 0,17 mol). 

A suspensão amarela resultante ficou sob agitação magnética à temperatura ambiente 

durante 5 horas.  

Ao fim deste tempo, evaporou-se o solvente sob vácuo e dissolveu-se o resíduo 

em DCM (30 mL). Lavou-se com solução saturada de NaHCO3 (3×50 mL) e com água 

(50 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio, filtrada e o solvente 

evaporado sob vácuo. Do óleo amarelo obtido precipitou um sólido branco que foi 

lavado com éter dietílico e filtrado sob vácuo (72; 0,313 g; 51%). 

 

[α]D
20 -311,0º (conc. 2.15% em CH2Cl2); p.f. 140-142 ºC 

νmax(Nujol) 2954-2923 (C-H), 1742-1714 (C=O e C=C) cm-1. 

δH (300 MHz, CDCl3) 1.29 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 3.99-4.06 (1H, dm, H-8), 4.25 (2H, q, 

J 7.2 Hz, CH2), 4.38-4.45 (1H, dm, H-8), 5.09-5.12 (1H, m, H-5), 6.05-6.16 (2H, m, H-

6 e H-7), 7.38-7.57 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (75.5 MHz, CDCl3) 14.06 (CH3), 43.09 (C-8), 55.89 (C-5), 62.43 (CH2), 119.73 (C-6 

ou C-7), 123.30 (C-6 ou C-7), 125.64 (C-H, Ph), 128.23 (C-H, Ph), 129.12 (C-H, Ph), 

131.10 (Cq, Ph), 152.25 (C=O), 153.31 (C=O), 166.71 (C=O éster) ppm.  

Análise Elementar calculada para C15H15N3O4: C, 59.79 %; H, 5.02 %; N, 13.95 %. 

Determinada: C, 59.90 %; H, 4.93 %; N, 13.86 %. 
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3.6. Reacções de epoxidação 

3.6.1. Síntese do 6,7-epoxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]nonano-1,3-

diona-5-carboxilato de etilo (73a) 

 

 
 

A uma solução do composto 72 (0,48 g; 1,59 mmol) em CH3CN (28,0 mL), água 

(16,0 mL) e 1,1,1-trifluoracetona (3,21 mL), adicionou-se, a 0ºC, o NaHCO3 (2,44 g; 

29,02 mmol) e o oxone (12,00 g; 39,04 mmol) em pequenas porções (durante cerca de 

20 minutos). Manteve-se a mistura reaccional sob agitação magnética durante 18 horas.  

Ao fim deste tempo, adicionou-se uma nova porção de NaHCO3 (2,44 g; 29,02 

mmol) e oxone (12,00 g; 39,04 mmol). Decorridas 4 horas, adicionou-se água (100 mL) 

à mistura reaccional e extraiu-se com CHCl3 (8×40 mL). As fases orgânicas foram 

combinadas, secas com sulfato de magnésio, filtradas e concentradas. Obteve-se um 

sólido branco que foi filtrado sob vácuo e lavado com éter dietílico (73a; 0,329 g; 65%). 

 

[α]D
20 -238,0º (conc. 0.8% em CH2Cl2); p.f. 218-220 ºC 

νmax(Nujol) 2950-2923 (C-H), 1775-1750 (C=O), 1715 (C=O éster), 1458 (C=C), 1094-

1034 (C-O-C éter) cm-1. 

δH (300 MHz, CDCl3) 1.32 (3H, t, J 7.1 Hz, CH3), 3.53-3.65 (2H, m, H-7 e H-8), 3.89 

(1H, dd, J 5.6 e 3.8 Hz, H-6), 4.19-4.40 (2H, m, CH2), 4.47 (1H, dd, J 13.6 e 1.4 Hz, H-

8), 5.01 (1H, d, J 5.7 Hz, H-5), 7.33-7.51 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (75.5 MHz, CDCl3) 14.12 (CH3), 43.02 (C-8), 48.96 (C-6), 50.10 (C-7), 54.81 (C-5), 

62.67 (CH2), 125.60 (C-H, Ph), 128.37 (C-H, Ph), 129.13 (C-H, Ph), 130.89 (Cq, Ph), 

153.33 (C=O), 153.56 (C=O), 165.58 (C=O éster) ppm.  

HRMS (FAB): calculado: 318,1089 [M+1]; obtido: 318,1087. 
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3.6.2. Síntese do 8-etiloxirano-6,7-epoxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo 

[4.3.0]nonano-1,3-diona-5-carboxilato de etilo (88a) e (88b) 

 

 
 

A uma solução do composto 79a (0,19 g; 0,56 mmol) em CH3CN (11,0 mL), 

água (6,0 mL) e 1,1,1-trifluoracetona (1,55 mL) adicionou-se, sob agitação num banho 

de gelo, NaHCO3 (0,97 g; 11,55 mmol) e oxone (4,78 g; 15,55 mmol) em pequenas 

porções (durante cerca de 20 minutos). Deixou-se a mistura reaccional sob agitação à 

temperatura ambiente durante 18 horas. 

A evolução da reacção foi controlada por 1H RMN, sendo necessário a adição de 

2 porções adicionais de NaHCO3 (0,97 g; 11,55 mmol) e oxone (4,78 g; 15,55 mmol); a 

reacção terminou ao fim de 23 horas. 

À mistura reaccional adicionou-se água (60 mL) e extraiu-se com CHCl3 (8×40 

mL). As fases orgânicas foram combinadas, secas com sulfato de magnésio, filtradas e o 

solvente evaporado sob vácuo. Obteve-se um óleo amarelo que se purificou por 

cromatografia “dry-flash” usando como eluente uma mistura de solventes de polaridade 

crescente. A mistura 1.2:2 dos isómeros 88a e 88b foi eluída com éter dietílico / DCM 

9:1, na forma de um sólido branco (0,066 g; 32%). 

 

Isómero 88a: 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.33 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 1.76 (1H, dt, J 14.4 e 8.4 Hz, H-9), 

2.27 (1H, ddd, J 14.0, 5.2 e 3.6 Hz, H-9), 2.51 (1H, dd, J 4.8 e 2.4 Hz, H-11), 2.84 (1H, 

dd, J 5.2 e 4.4 Hz, H-11), 3.09-3.14 (1H, m, H-10), 3.73 (1H, dd, J 3.6 e 1.2 Hz, H-7), 

3.89 (1H, dd, J 5.6 e 4.0 Hz, H-6), 4.25-4.40 (2H, m, CH2), 4.82 (1H, ddd, J 8.4, 5.2 e 

1.2 Hz, H-8), 4.98 (1H, d, J 5.6 Hz, H-5), 7.27-7.51 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.16 (CH3), 32.41 (C-9), 46.94 (C-11), 48.80 (C-10), 48.99 (C-

6), 51.70 (C-8), 52.97 (C-7), 54.92 (C-5), 62.75 (CH2), 125.60 (C-H, Ph), 128.44 (C-H, 
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Ph), 129.20 (C-H, Ph), 130.96 (Cq, Ph), 152.65 (C=O), 154.05 (C=O), 165.59 (C=O 

éster) ppm.  

HRMS (FAB): calculado: 374.1352 [M+1]; obtido: 374.1352. 

 

Isómero 88b: 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.33 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 1.73 (1H, dt, J 14.8 e 8.4 Hz, H-9), 

2.29 (1H, ddd, J 14.8, 4.8 e 2.8 Hz, H-9), 2.49 (1H, dd, J 4.8 e 2.4 Hz, H-11), 2.82 (1H, 

dd, J 4.8 e 4.0 Hz, H-11), 3.10-3.15 (1H, m, H-10), 3.50 (1H, dd, J 4.0 e 1.6 Hz, H-7), 

3.87 (1H, dd, J 5.6 e 4.0 Hz, H-6), 4.25-4.40 (2H, m, CH2), 4.85 (1H, ddd, J 8.0, 4.8 e 

1.2 Hz, H-8), 4.97 (1H, d, J 5.2 Hz, H-5), 7.27-7.55 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.16 (CH3), 32.59 (C-9), 46.63 (C-11), 48.77 (C-10), 48.80 (C-

6), 51.10 (C-8), 53.25 (C-7), 55.07 (C-5), 62.68 (CH2), 126.02 (C-H, Ph), 128.41 (C-H, 

Ph), 129.13 (C-H, Ph), 131.11 (Cq, Ph), 152.86 (C=O), 154.29 (C=O), 165.65 (C=O 

éster) ppm.  

HRMS (FAB): calculado: 374.1352 [M+1]; obtido: 374.1353. 

 

 

3.6.3. Síntese do 8-metoxi-6,7-epoxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0] 

nonano-1,3-diona-5-carboxilato de etilo (89a) e (89b) 

 

 
 

 A uma solução do composto 79f (0,16 g; 0,48 mmol) em CH3CN (9,0 

mL), água (5,0 mL) e 1,1,1-trifluoracetona (1,07 mL) adicionou-se, sob agitação a 0ºC, 

NaHCO3 (0,81 g; 9,64 mmol) e oxone (4,00 g; 13,01 mmol) em pequenas porções 

(durante cerca de 20 minutos). Deixou-se a mistura reaccional sob agitação à 

temperatura ambiente durante 18 horas. 

A evolução da reacção foi controlada por 1H RMN, sendo necessário a adição de 

7 porções adicionais de NaHCO3 (0,81 g; 9,64 mmol) e oxone (4,00 g; 13,01 mmol); a 

reacção terminou ao fim de 5 dias. 
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À mistura reaccional adicionou-se água (60 mL) e extraiu-se com CHCl3 (8×40 

mL). As fases orgânicas foram combinadas, secas com sulfato de magnésio, filtradas e o 

solvente evaporado sob vácuo. Obteve-se um sólido branco (0,072 g; 44%) 

correspondendo a uma mistura dos isómeros 89a e 89b na razão 1:1. 

 

Isómero 89a: 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.32 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 3.54 (1H, dd, J 3.6 e 1.6 Hz, H-6), 

3.64 (3H, s, OCH3), 3.84-3.88 (1H, m, H-7), 4.22-4.38 (2H, m, CH2), 5.02 (1H, d, J 4.4 

Hz, H-5), 5.69 (1H, d, J 1.2 Hz, H-8), 7.39-7.52 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.12 (CH3), 48.70 (C-7), 51.02 (C-6), 54.81 (C-5), 59.40 

(OCH3), 62.78 (CH2), 80.67 (C-8), 125.68 (C-H, Ph), 128.54 (C-H, Ph), 129.20 (C-H, 

Ph), 130.83 (Cq, Ph), 152.98 (C=O), 153.60 (C=O), 165.58 (C=O éster) ppm. 

 

Isómero 89b: 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.32 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 3.48-3.49 (1H, m, H-6), 3.64 (3H, s, 

OCH3), 3.84-3.88 (1H, m, H-7), 4.22-4.38 (2H, m, CH2), 5.01 (1H, d, J 4.0 Hz, H-5), 

5.91 (1H, s largo, H-8), 7.39-7.52 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 14.12 (CH3), 49.11 (C-7), 51.92 (C-6), 54.23 (C-5), 59.40 

(OCH3), 62.78 (CH2), 73.77 (C-8), 125.70 (C-H, Ph), 128.58 (C-H, Ph), 129.20 (C-H, 

Ph), 130.67 (Cq, Ph), 153.00 (C=O), 153.16 (C=O), 165.55 (C=O éster) ppm. 
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3.7. Reacções de abertura do epóxido 73a 

3.7.1. Síntese do 6,7-dihidroxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0]nonano-

1,3-diona-5-carboxilato de etilo (90a) 

 

 
 

 A uma suspensão de epóxido 73a (0,20 g; 0,63 mmol) em água (30 mL) 

adicionou-se H2SO4 (0,5 mL) e colocou-se a mistura reaccional sob refluxo durante 8 

horas.  

Decorrido este tempo, neutralizou-se a mistura reaccional com NaHCO3 (0,86 g; 

10,24 mmol) e evaporou-se a água sob vácuo. O resíduo foi dissolvido com acetato de 

etilo (100 mL) e lavou-se com solução saturada de NaCl (50 mL). A fase orgânica foi 

separada e a fase aquosa foi extraída com acetato de etilo (100 mL). As fases orgânicas 

depois de combinadas foram secas com sulfato de magnésio, filtradas e concentradas 

sob vácuo. Obteve-se um sólido amarelado que foi filtrado sob vácuo e lavado com éter 

etílico (90a; 0,110 g; 52%). 

 

[α]D
20 -22,8º (conc. 2% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 3596-3540 (O-H), 2954-2923 (C-H), 1729-1698 (C=O), 1122-1088 (C-O 

álcool) cm-1. 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.24 (3H, m, CH3), 3.64 (1H, d, J 12.0 Hz, H-8), 3.95 (1H, s 

largo, H-7), 3.99 (1H, d, J 12.8 Hz, H-8), 4.13-4.28 (2H, m, CH2), 4.46 (1H, t, J 2.8 Hz, 

H-6), 4.74 (1H, d, J 2.8 Hz, H-5), 7.38-7.50 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 13.90 (CH3), 44.33 (C-8), 59.44 (C-5), 62.56 (CH2), 65.86 (C-7), 

67.40 (C-6), 125.94 (C-H, Ph), 128.60 (C-H, Ph), 129.30 (C-H, Ph), 130.95 (Cq, Ph), 

152.14 (C=O), 154.08 (C=O), 167.33 (C=O éster) ppm. 

HRMS (FAB): calculado: 336.1196 [M+1]; obtido: 336.1207. 
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3.7.2. Síntese do 7-azido-6-hidroxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo[4.3.0] 

nonano-1,3-diona-5-carboxilato de etilo76 (90b) 

 

 
 

 Ao epóxido 73a (0,09 g; 0,28 mmol) adicionou-se a trimetilsililazida (0,9 mL; 

6,78 mmol) e o BF3.OEt2 (90 µL; 0,72 mmol), sob agitação magnética à temperatura 

ambiente. 

 Ao fim de 4 horas, fez-se o “quenching” da reacção com metanol (4,5 mL) e 

uma solução metanólica de HCl 1M (45 µL). Deixou-se a mistura reaccional sob 

agitação durante 30 minutos e ao fim deste tempo, evaporou-se o solvente sob vácuo. 

Obteve-se o produto na forma de um óleo incolor (90b; 0,090 g; 89%). 

 

[α]D
20 -91,4º (conc. 1.5% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 3440 (O-H), 2953-2928 (C-H), 2110 (C-N=N+=N-), 1754-1704 (C=O) cm-1. 

δH (300 MHz, CDCl3) 1.28 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 3.60 (1H, dd, J 13.8 Hz, H-8), 4.07-

4.11 (2H, m, H-7 e H-8), 4.23 (2H, q, J 7.2 Hz, CH2), 4.47 (1H, t, J 2.4 Hz, H-6), 4.78 

(1H, d, J 2.4 Hz, H-5), 7.40-7.50 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (75.5 MHz, CDCl3) 13.84 (CH3), 44.47 (C-8), 56.57 (C-5), 58.68 (C-6), 62.70 (CH2), 

64.52 (C-7), 125.78 (C-H, Ph), 128.51 (C-H, Ph), 129.20 (C-H, Ph), 130.82 (Cq, Ph), 

152.02 (C=O), 153.61 (C=O), 166.17 (C=O éster) ppm.  

HRMS (FAB): calculado: 361.1260 [M+1]; obtido: 361.1259. 
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3.7.3. Síntese do 7-(benzilamino)-6-hidroxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo 

[4.3.0]nonano-1,3-diona-5-carboxilato de etilo (90c) 

 

 
 

 A uma suspensão do epóxido 73a (0,09 g; 0,28 mmol) em água (5 mL) 

adicionou-se a benzilamina (31 µL; 0,28 mmol) e colocou-se sob agitação num banho a 

60ºC.  

Ao fim de 3 horas, a reacção estava completa pelo que se adicionou mais água 

(10 mL) à mistura reaccional e extraiu-se com acetato de etilo (3×20 mL). As fases 

orgânicas foram combinadas e lavadas com solução saturada de NaCl (30 mL). A fase 

orgânica foi seca com sulfato de magnésio, filtrada e concentrada sob vácuo. Obteve-se 

o produto na forma de um sólido amarelado (0,099 g; 82%), que correspondia a uma 

mistura 3:1 de 90c e do seu regioisómero. O sólido obtido foi dissolvido em DCM e a 

adição de éter dietílico à solução permitiu a precipitação selectiva de 90c. 

 

[α]D
20 -121,7º (conc. 1% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 3270 (N-H), 2955-2925 (C-H), 1742-1699 (C=O), 1147 (C-N amina) cm-1. 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.26 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 3.57-3.61 (2H, m, H-8 e H-6), 3.88 

(1H, d, J 13.2 Hz, CH-N), 4.02 (1H, d, J 13.2 Hz, CH-N), 4.04-4.10 (2H, m, H-8 e H-

7), 4.20 (2H, q, J 7.2 Hz, CH2), 4.78 (1H, d, J 2.0 Hz, H-5), 7.30-7.51 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 13.97 (CH3), 44.74 (C-8), 51.87 (CH2-N), 56.71 (C-5 ou C-6), 

56.77 (C-5 ou C-6), 62.23 (CH2), 66.44 (C-7), 125.78 (C-H, Ph), 127.56 (C-H, Ph), 

128.21 (C-H, Ph), 128.33 (C-H, Ph), 128.65 (C-H, Ph), 129.19 (C-H, Ph), 131.20 (Cq, 

Ph), 138.92 (Cq, Ph), 152.00 (C=O), 154.37 (C=O), 167.99 (C=O éster) ppm. 
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3.7.4. Síntese do 7-(dietilamino)-6-hidroxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo 

[4.3.0]nonano-1,3-diona-5-carboxilato de etilo (90d) 

 

 
 

A uma suspensão do epóxido 73a (0,09 g; 0,28 mmol) em água (5 mL) 

adicionou-se a dietilamina (29 µL; 0,28 mmol) e colocou-se sob agitação, em tubo 

fechado, num banho a 60ºC. Todo o sólido em suspensão passou para solução, 

formando-se uma solução amarela. 

Ao fim de 3 horas de reacção, a reacção estava completa pelo que se adicionou 

mais água (10 mL) à mistura reaccional. Após várias tentativas de extracção com 

diferentes solventes (EtOAc, DCM, CHCl3), a fase aquosa foi concentrada no 

evaporador rotativo e o produto foi arrastado repetidas vezes com CHCl3 (≈100 mL). 

Obteve-se o produto na forma de um óleo amarelo (90d; 0,065 g; 61%). 

 

[α]D
20 -27,5º (conc. 1% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 3381 (O-H), 2955-2925 (C-H), 1704 (C=O), 1137 (C-N) cm-1. 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.14 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 1.21 (6H, t, J 7.2 Hz, N-CH2-CH3), 

2.84 (4H, q, J 7.2 Hz, N-CH2-CH3), 2.87-2.93 (2H, m, H-8), 3.78-3.87 (3H, m, CH2 e 

H-7), 4.18-4.20 (1H, m, H-6), 4.65 (1H, d, J 1.6 Hz, H-5), 7.30-7.53 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 10.93 (2×N-CH2-CH3), 11.63 (CH3), 41.70 (2×N-CH2-CH3), 

44.66 (C-8), 45.41 (C-7), 56.77 (C-5), 61.70 (CH2), 63.85 (C-6), 125.34 (C-H, Ph), 

127.86 (C-H, Ph), 128.97 (C-H, Ph), 131.67 (Cq, Ph), 151.44 (C=O), 153.65 (C=O), 

172.68 (C=O éster) ppm. 
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3.7.5. Síntese do 7-(4-clorotiofenol)-6-hidroxi-2-fenil-2,4,9-triazabiciclo 

[4.3.0]nonano-1,3-diona-5-carboxilato de etilo (90e) 

 

 
 

 A uma solução de epóxido 73a (0,10 g; 0,32 mmol) em DCM seco (5 mL) 

adicionou-se o 4-clorotiofenol (0,09 g; 0,63 mmol) e BF3.OEt2 (39 µL; 0,32 mmol). A 

mistura reaccional ficou sob agitação magnética à temperatura ambiente durante 3 

horas.  

Ao fim deste tempo, evaporou-se o solvente sob vácuo e dissolveu-se o resíduo 

em DCM (30 mL). A solução foi lavada com água (3×25 mL) e as fases orgânicas 

depois de combinadas foram secas com sulfato de magnésio, filtradas e concentradas. 

Obteve-se um óleo incolor que se submeteu a cromatografia “dry-flash” para remover o 

excesso de 4-clorotiofenol usando como eluente uma mistura de solventes de polaridade 

crescente. O produto foi eluído com éter de petróleo / éter dietílico 1:3 na forma de um 

óleo incolor (90e; 0,090 g; 59%). 

 

[α]D
20 -169,1º (conc. 1.8% em C3H6O) 

νmax(Nujol) 3436 (O-H), 2969-2928 (C-H), 1740-1714 (C=O), 1094 (C-O álcool) cm-1. 

δH (400 MHz, CDCl3) 1.24 (3H, t, J 7.2 Hz, CH3), 3.51 (1H, s largo, OH), 3.77 (1H, dd, 

J 12.4 e 1.2 Hz, H-8), 4.08 (2H, dd, J 3.2 e 1.6 Hz, H-7), 4.08-4.14 (1H, m, H-8), 4.13 

(1H, d largo, J 3.2 Hz, H-6), 4.15-4.21 (2H, m, CH2), 4.77 (1H, d, J 2.0 Hz, H-5), 7.31-

7.50 (5H, m, Ph) ppm. 

δC (100 MHz, CDCl3) 13.88 (CH3), 44.98 (C-8), 48.35 (C-7), 57.12 (C-5), 62.63 (CH2), 

65.48 (C-6), 125.72 (C-H, Ph), 128.41 (C-H, Ph), 129.18 (C-H, Ph), 129.79 (C-H, Ph), 

130.73 (Cq, Ph), 131.00 (Cq, Ph), 133.33 (C-H, Ph), 133.62 (Cq, Ph), 134.60 (Cq, Ph), 

152.07 (C=O), 153.69 (C=O), 167.40 (C=O éster) ppm. 

HRMS (FAB): calculado: 462.0890 [M+1]; obtido: 462.0893. 
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