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Resumo 

 

 

 
Na busca por novas substâncias que possuam atividade biológica frente a linhagens de câncer, uma 

das doenças do século XXI, frequentemente esbarra-se na baixa seletividade e toxidez das moléculas 

conhecidas.  

As aza-flavonas, análogos sintéticos nitrogenados das flavonas naturais, possuem grande potencial 

como agentes anticâncer devido a algumas configurações estruturais, seguindo o padrão de seus parentes 

naturais. A reação de aza-Michael assimétrica, principal método para obtenção de aza-flavonas sintéticas 

opticamente ativas, é efetuada usando-se catalisadores quirais que atuam por diversos mecanismos. 

Catalisadores que possuem cátions metálicos em suas estruturas apresentam altas seletividades na 

reação de aza-Michael assimétrica, porém com o problema já conhecido da possível toxidez de boa parte 

dos cátions de metais de transição. Por sua vez, os organocatalisadores ainda apresentam talvez o mais 

antigo problema que a química orgânica até hoje tenta resolver, o uso de solventes do tipo VOC. 

 Como uma possível solução para a utilização de solventes desse tipo, a classe de substâncias 

conhecidas como líquidos iônicos vêm recebendo cada vez mais atenção ao longo dos anos, devido às 

diversas propriedades que os caracterizam como ótimos substitutos para a maioria dos solventes orgânicos 

utilizados atualmente. Uma variante dos líquidos iônicos clássicos é aquela em que o líquido iônico não 

atua somente como solvente, mas participa ativamente da reação, por possuir ligado a si o catalisador ativo 

para a reação desejada; Estes são conhecidos como líquidos iônicos imobilizados. 

 O presente trabalho traz uma revisão sobre os catalisadores quirais já existentes utilizadas em 

catálise assimétrica para reações de aza-Michael, destacando os líquidos iônicos imobilizados empregados 

em tal reação. 

 

VI
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Abstract 

 
 

 In the search for new substances with biological activity against cancer, one of the diseases of the 

21th century, often comes up against the low selectivity and toxicity of known molecules. 

Aza-flavones, synthetic nitrogen analogues of natural flavones, have great potential as anticancer 

agents due to some structural configurations, following the pattern of their natural relatives. The 

asymmetric aza-michael reaction, main method for obtaining optically active synthetic aza-flavones, is 

carried out using chiral catalysts that act by several mechanisms. 

Catalysts that have metallic cations in their structures have high selectivities in the asymmetric aza-

michael reaction, but with the already known problem of the possible toxicity of a good part of transition 

metal cations. In turn, organocatalysts still present perhaps the oldest problem that organic chemistry to 

date attempts to solve, the use of VOC-type solvents. 

As a possible solution for the use of solvents of this type, the class of substances known as ionic 

liquids have received increasing attention over the years, due to the diverse properties that characterize 

them as great substitutes for most of the organic solvents currently used. A variant of the classical ionic 

liquids is one in which the ionic liquid does not only act as solvent, but participates actively in the reaction, 

because it has the active catalyst bound to the desired reaction; They are known as immobilized ionic 

liquids. 

The present work presents a review on existing chiral catalysts used in asymmetric catalysis for aza-

Michael reactions, highlighting the immobilized ionic liquids used in such reaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A maioria dos agentes anticancerígenos comerciais apresenta eficácia limitada devido a dois 

fatores: suas baixas seletividades frente a células cancerígenas (e consequentes toxicidades em 

células sadias) e o surgimento de linhagens de células cancerígenas com resistência a múltiplas 

substâncias (“multi-drug resistance” ou MDR).
1
 Visando a descoberta de novas substâncias mais 

ativas e seletivas, surgiu o interesse por compostos sintéticos das classes das aza-flavanonas, que 

são análogos nitrogenados das flavanonas naturais.
2,3

 A literatura mostra que a configuração 

absoluta em C-2 de aza-flavanonas sintéticas é importante para a atividade anticancerígena (Figura 

1): os enantiômeros S(-)-I (de mesma configuração absoluta que as flavanonas naturais 

anticancerígenas), todos obtidos por resolução química de racematos, são de 4 a 20 vezes mais 

ativos que os enantiômeros R(+)-I como agentes antimitóticos.
3
  

 

Figura 1. Aza-flavanonas sintéticas anticancerígenas.  

Muitas metodologias foram descritas para as sínteses racêmicas de aza-flavanonas
4,5

 onde a 

reação de aza-Michael intramolecular para as ciclizações de 2-aminochalconas é a mais direta e 

utilizada (Figura 2). Por outro lado, poucas metodologias são descritas para as sínteses assimétricas 

de aza-flavanonas,
6,7

 sendo que um número bastante limitado envolve a reação de aza-Michael pelo 

emprego de organocatálise assimétrica. Uma breve amostragem encontra-se no Esquema 1.
8a-e
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Figura 2. A reação de aza-Michael na síntese de aza-flavanonas. 

 Uma estratégia consiste na reação de aza-Michael a partir de chalconas ativadas II para os 

acessos às aza-flavanonas ou seus derivados III.
8a-c

 Embora via de regra os organocatalisadores 

quirais A-C tenham se mostrado eficientes na etapa de indução assimétrica, a reação foi descrita a 

partir de chalconas ativadas II. Por sua vez, a reação de aza-Michael direta a partir de chalconas não 

ativadas IV pelo emprego dos organocatalisadores D e E é mais satisfatória para os acessos às aza-

flavanonas V.
8d,e
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Esquema 1. A reação de aza-Michael na síntese assimétrica de aza-flavanonas.  

Embora sejam eficientes, as preparações dos organocatalisadores descritos no Esquema 1 

envolvem sínteses multi-etapas, de tal forma que não são de todo atraentes. 
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Neste trabalho objetiva-se efetuar uma revisão dos métodos de síntese assimétrica na reação 

de aza-Michael. Assim, o estudo sistemático da reação de aza-Michael assimétrica poderá apontar 

para novos tipos de catalisadores quirais para os futuros acessos enantiosseletivos à aza-flavanonas.  

 

2. A REAÇÃO DE AZA-MICHAEL ASSIMÉTRICA 
 

 

A reação de Michael, uma reação de adição nucleofílica conjugada a alcenos e alcinos 

eletrodeficientes, é largamente aceita como uma das mais importantes metodologias que promovem 

a formação de novas ligações carbono-carbono e de novas ligações carbono-heteroátomos.  

 Numa derivação da reação padrão de Michael, a reação de aza-Michael surge como um 

método eficiente de promoção de ligações carbono-nitrogênio (C-N), em geral para a formação de 

produtos β-amino-carbonilados e seus derivados (Figura 3). Neste tipo de reação o grande 

diferencial se apresenta na catálise básica se fazer desnecessária, visto que, ainda neutra, uma amina 

primária ou secundária já é um doador de Michael eficiente. Neste tipo de reação, o nitrogênio da 

amina ataca o carbono β eletrofílico do aceptor de Michael na etapa determinante da velocidade de 

reação, levando a um rearranjo de ligações que forma um enolato. O átomo de nitrogênio, agora 

carregado positivamente, perde um hidrogênio ácido e o processo de prototropismo rápido leva a 

formação do aduto de aza-Michael, um composto β-amino-carbonilado. A forma ceto ou enólica 

final do aduto de Michael é determinada pela estabilidade de ambos os tautômeros, porém 

usualmente a forma ceto é a mais estável.  

 
 

Figura 3. O esquema genérico da reação de aza-Michael. 
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Observando a descrição mecanística, pode-se ver que em momento algum há 

direcionamento de estereoquímica em nenhuma etapa da reação, portanto esta reação usualmente 

fornece um aduto de aza-Michael racêmico. Desta forma, o estereocontrole da reação é desafio 

constante dos químicos orgânicos sintéticos na reação de aza-Michael.  

A reação de aza-Michael assimétrica possibilita a formação enantiosseletiva de novas 

ligações carbono-nitrogênio a partir da simples adição de aminas (e seus derivados) à alcenos 

eletrodeficientes.   

Os métodos iniciais para a reação de aza-Michael assimétrica envolveram os empregos de 

auxiliares de quiralidade, de ácidos de Lewis quirais e de amidetos quirais.
9
 Por outro lado, a 

catálise assimétrica surgiu como uma ferramenta mais eficiente para a síntese de compostos 

enantiomericamente puros com respeito a economia de átomos e aos preceitos da química verde.
10

  

      Os métodos mais modernos e abrangentes para a indução da quiralidade na reação de aza-

Michael assimétrica visando os acessos a adutos de aza-Michael quirais (enantiomericamente puros 

ou enantiomericamente enriquecidos) envolvem a catálise assimétrica pelos empregos de 

catalisadores quelatos quirais, organocatalisadores quirais ou líquidos iônicos quirais (Figura 4).  

 

 
 

Figura 4. A catálise assimétrica na reação de aza-Michael.  

 
 

 

Nas próximas seções serão abordadas as metodologias mais importantes e abrangentes para 

a reação de aza-Michael baseadas em catálise assimétrica. 
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2.1 Catalisadores quelatos na reação de aza-Michael assimétrica 
 

A reação de aza-Michael assimétrica pelo emprego de catalisadores quelatos quirais é bem 

descrita na literatura, de tal forma que algumas revisões
9a,11

 e artigos
12,13

 encontram-se disponíveis. 

Um exemplo mais recente desta metodologia foi descrito por Kezuka e colaboradores na adição de 

N-alquilidroxilaminas 1 a nitroalcenos 2 catalisada pelo complexo de cobalto (II) salen 3 levando a 

formação de adutos de aza-Michael 4 em altos rendimentos e enantiosseletividades variáveis 

(Esquema 2).
13

 Estas purezas ópticas foram determinadas por análises envolvendo cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) utilizando colunas de fases estacionárias quirais Chiralpak, da 

Daicel Ltd. Co. Cabe mencionar que os autores não determinaram as configurações absolutas dos 

adutos de aza-Michael 4 e, por isso, não racionalizaram mecanisticamente o processo de indução 

assimétrica da reação.  

 

Esquema 2. Catalisador de cobalto (II) salen na reação de aza-Michael assimétrica. 
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Em que pese a eficiência do método, o emprego de catalisadores quelatos não se mostra 

atrativo para a síntese de compostos enantiomericamente puros com respeito ao conceito de 

economia de átomos e aos preceitos da química verde.
10

  

 

2.2 Organocatalisadores na reação de aza-Michael assimétrica 
 

As reações enantiosseletivas via organocatálise assimétrica, que apresentam melhores 

reprodutibilidades e maior simplicidade operacional do que a abordagem tradicional via 

catalisadores assimétricos baseados em metais, têm atraído considerável atenção durante a última 

década.
14

 Organocatalisadores apresentam diversas vantagens frente aos catalisadores baseados em 

metais, visto que geralmente são mais baratos, não tóxicos, disponíveis comercialmente e estáveis 

ao ar. Além disto, o emprego de organocatalisadores quirais é uma estratégia bastante promissora 

que permite o acesso a compostos quirais de forma eficiente, em baixo custo e com menor agressão 

ao meio-ambiente.  

Algumas revisões que incluem sobre o emprego de organocatalisadores quirais na reação de 

aza-Michael assimétrica são descritas na literatura
9a,15

 e desde então, outros artigos neste tema 

envolvendo diferentes tipos de organocatalisadores quirais foram relatados.
16-19

 Neste momento 

serão discutidos apenas dois artigos que apresentam racionalizações mecanísticas das etapas de 

indução da quiralidade, de modo a fornecer subsídios importantes para os objetivos deste trabalho.  

Em 2007, Fustero e colaboradores relataram que a reação de aza-Michael intramolecular 

enantiosseletiva de aminas 5 portadoras de cadeias contendo aldeídos ,-insaturados catalisada 

pelo derivado quiral 6 do -aminoácido natural L-Prolina em meio ácido seguida por redução com 

NaBH4 fornece compostos heterocíclicos de estruturas gerais 7 em rendimentos moderados e altas 

enantiosseletividades (Esquema 3).
20

 Em todos os casos, as purezas ópticas (% e. e.) dos adutos de 
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aza-Michael 7 foram determinadas a partir das análises por HPLC em colunas de fases estacionárias 

quirais.  

 

Esquema 3. Pirrolidina 6 em aza-Michael assimétrica intramolecular. 

 

O ciclo catalítico proposto por estes autores envolve a condensação inicial entre o aldeído 5 

e a pirrolidina 6 protonada levando à formação do íon imínio intermediário 8 (Esquema 4).
20

 A 

ativação de 5 na forma do íon imínio 8 (mais reativo) facilita o ataque nucleofílico e a reação de 

aza-Michael intramolecular produz a enamina 9. Esta etapa envolve a indução da quiralidade na 

formação do centro quiral gerado: o ataque nucleofílico ocorre preferencialmente pela face 

estericamente menos impedida de 8. A posterior protonação de 9 forma um novo íon imínio 10, que 

sofre hidrólise regenerando a pirrolidina 6 protonada e produzindo o aldeído 11. Esta espécie sofre 

posterior redução com NaBH4 para formar 7.  

Posteriormente, Carter e colaboradores otimizaram o protocolo experimental desta reação de 

aza-Michael intramolecular catalisada pela pirrolidina quiral 6 (Esquema 5).
21

 Para tal, descartaram 

a necessidade da presença de ácido e modificaram o sistema de solventes. Assim, a reação de aza-

Michael intramolecular assimétrica de aminas 5 portadoras de cadeias contendo aldeídos ,-

insaturados levou a formação dos adutos de aza-Michael 7 em bons rendimentos e nas mesmas 
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enantiosseletividades. Estes autores também racionalizaram a reação por meio do íon imínio 

intermediário 8 na formação do aldeído 11. 

 

Esquema 4. O ciclo catalítico via íon imínio da reação de aza-Michael assimétrica. 

 

 

Esquema 5. Otimização reação de aza-Michael assimétrica catalisada por 6 e a intermediação do 

íon imínio 8. 
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 Outros artigos que envolvem organocatalisadores quirais baseados em pirrolidinas na reação 

de aza-Michael assimétrica incluem o -aminoácido natural L-Prolina (12)
22

 e o catalisador de 

MacMillan 13
23

 (Figura 5). Estes organocatalisadores são bastante eficientes em termos dos 

rendimentos químicos e das purezas ópticas dos adutos de aza-Michael. Como em todos estes casos 

os mecanismos propostos envolvem a formação de íons imínio intermediários similares aos 

descritos nos Esquemas 3 e 4, estes trabalhos não serão apresentados  

 

Figura 5. Outros organocatalisadores quirais baseados em pirrolidinas na reação de aza-Michael 

assimétrica. 
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3. Líquidos iônicos na reação de aza-Michael assimétrica 
 

 Os líquidos iônicos (LI) são sais fundidos com pontos de fusão abaixo de 100
o
C e de altas 

polaridades, estimadas entre acetonitrila e o metanol, e consequentemente são capazes de dissolver 

compostos orgânicos e sais metálicos.
24

 Nas últimas décadas os LIs têm recebido considerável 

atenção devido às suas propriedades favoráveis, tais como não inflamabilidade, reusabilidade, e 

estabilidade térmica. Além disso, os LIs podem contribuir para a "química verde", devido às suas 

pressões de vapor insignificantes. Em relação às aplicações catalíticas de LIs, destaca-se a 

facilidade de separação dos produtos orgânicos a partir da fase de LI por extração, utilizando 

solventes imiscíveis. Em adição, a fase do LI contendo o catalisador ativo pode ser prontamente 

reutilizada sem perda significativa da atividade catalítica, o que é particularmente importante em 

catálise assimétrica devido aos valores agregados dos catalisadores quirais. 

 Os líquidos iônicos quirais (CIL) têm atraído considerável atenção na área de catálise 

assimétrica, sendo empregados em diferentes tipos de reações enantiosseletivas.
24,25

 Nesse contexto, 

dois tipos de líquidos iônicos quirais têm sido empregados: líquidos iônicos não imobilizados, 

onde um organocatalisador quiral é misturado a um líquido iônico no momento da reação; e 

líquidos iônicos imobilizados, onde a porção líquido iônico está covalentemente ligada à estrutura 

do organocatalisador quiral (Figura 6). O iônico quiral não imobilizado 14 baseado no -

aminoácido natural L-prolina é um organocatalisador bastante eficiente na reação de aldol 

enantiosseletiva.
26

 Por sua vez, o emprego de líquidos iônicos quirais imobilizados tem se tornado 

cada vez mais popular. Como exemplos, podem ser citados os compostos 15 e 16 derivados da 4-

hidroxiprolina portadores de íons piridínio
27

 e imidazólio,
28

 respectivamente, que são bastante 

eficientes na reação de aldol assimétrica. Em adição, os líquidos iônicos imobilidados 17 e 18 

baseados em íons 1,2,3-triazólio são organocatalisadores eficientes na reação de aldol.
29
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Figura 6. Líquidos iônicos quirais imobilizados ou não em síntese assimétrica. 

 

 

 A despeito da importância da reação de aza-Michael assimétrica, apenas dois exemplos são 

descritos na literatura no que concerne ao emprego de líquidos iônicos como organocatalisadores 

quirais.  

 Em 2010, Zlotin e colaboradores empregaram o líquido iônico quiral imobilizado 19 como 

organocatalisador na reação dominó entre o aldeídos ,-insaturados 20 e hidroxilaminas N-

protegidas 21 envolvendo a reação de aza-Michael assimétrica seguida por acetalização 

intramolecular em meio ácido presente na sílica gel (Esquema 6).
30

 As 5-hidroxi-3-

arilisoxazolidinas 22 foram obtidas em altos rendimentos químicos e de moderadas a excelentes 

enantiosseletividades. Estes autores não racionalizaram a etapa de indução assimétrica na reação de 

aza-Michael.  
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Esquema 6. Líquido iônico quiral imobilizado 19 em aza-Michael assimétrica intramolecular. 

 

 Mais recentemente, Nishina e colaboradores empregaram o líquido iônico quiral não 

imobilizado 23 constituído do -aminoácido natural L-fenilalanina (L-Phe) e do 1-etil-3-

metilimidazólio (emim) na reação de aza-Michael entre a chalcona 24 e a anilina (25) fornecendo o 

aduto (S)-26 em rendimentos químicos e excessos enantioméricos das ordens de 80% e 90% e. e., 

respectivamente (Esquema 7).
31

   

 

Esquema 7. Líquido iônico quiral não imobilizado 23 em aza-Michael assimétrica intramolecular. 

 

 O ciclo catalítico proposto por estes autores com base na detecção de intermediários por 

Espectrometria de Massas é iniciado pela reação do líquido iônico não imobilizado 23 com 25 
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formando o intermediário de dois componentes 26, que reage com 24 levando a formação do 

intermediário de três componentes 27, que existe como um sistema supramolecular (Esquema 8).
31

 

A subsequente formação de (S)-26 leva à regeneração do catalisador 23. A etapa de indução 

assimétrica ocorre na transformação do intermediário 27 no produto (S)-26. O ataque preferencial 

ocorre pela face Re de 27, uma vez que a face Si está bloqueada pelo grupo benzila da porção 

fenilalanina.  

 

  

Esquema 8. O ciclo catalítico da reação de aza-Michael assimétrica e o princípio da indução da 

quiralidade. 
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4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

A busca por metodologias de síntese enantiosseletivas é talvez o desafio do século para os 

químicos sintéticos, haja vista a torrente de descobertas das diferenças entre os diferentes 

estereoisômeros quando observamos sua ação em meio biológico.  

 Apenas da eficiência dos catalisadores quelatos quirais, esta metodologia de primeira geração 

apresenta a desvantagem de gera produtos contaminados por metais pesados, grande problema para 

produtos com fins farmacológicas.  

 O uso de oregnocatalisadores quirais nas reações de aza-Michael assimétrica apresenta como 

vantagens a estabilidade à atmosfera de oxigênio, além do fato de que os produtos de reação se 

apresentarem livres de contaminação por metais pesados.    

Considerados por muitos os solventes do futuro, é provável que ainda irão se passar muitos anos 

até que a comunidade científica determine com segurança todas as aplicações dos líquidos iônicos, 

sejam eles livres ou imobilizados.  Porém estes, a princípio, vêm se mostrando a solução para 

diversos problemas em química orgânica, como na reação de aza-Michael: desde a já conhecida 

toxidez dos solventes tradicionais, até possibilidade de rotas sintéticas enantiocontroladas. 

Pode-se também visualizar um possível futuro para o presente trabalho na forma da proposição 

de novos líquidos iônicos imobilizados 28-30, cujas estruturas mimetizem os mecanismos 

catalíticos aqui demonstrados, porém buscando sínteses mais simples do que as utilizadas para os 

catalisadores já existentes (Figura 7). 
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Figura 7. Novos líquidos iônicos imobilizados na reação de aza-Michael assimétrica.  
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