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RESUMO 

 

 

As calicreínas teciduais humanas (KLKs) compreendem uma família de 15 

enzimas serina proteases (KLKs 1-15) amplamente encontradas nos tecidos 

humanos. Em diversas patologias como a dermatite atópica, psoríase, síndrome de 

Netherton, câncer de ovário, mama e testículos, as KLKs encontram-se em 

concentrações elevadas. Por exemplo, as KLKs 5 e 7 estão mais abundantemente 

expressadas na pele, na qual estão envolvidas com o processo de descamação da 

mesma, e também presentes em alguns tipos de carcinomas. Dessa forma, as KLKs 

5 e 7 são consideradas importantes alvos terapêuticos para o tratamento de 

doenças onde elas encontram-se superexpressadas, enfatizando a existência de 

somente um fármaco comercialmente disponível como inibidor de KLK. 

Nesse contexto, o trabalho descreve a síntese de 3 séries de compostos 

peptideomiméticos, incorporando o cerne estatina e diferentes resíduos de 

aminoácidos, planejados como candidatos a inibidores das enzimas serina 

proteases do KLKs 5 e 7. Os compostos finais foram obtidos utilizando uma rota 

sintética eficiente tendo como reação-chave a formação da ligação peptídica entre o 

cerne estatina e cloridratos de aminoésteres, previamente sintetizados. Os 

compostos sintetizados foram identificados por técnicas de Ressonância Magnética 

Nuclear, Infravermelho e Espectrometria de massas de alta resolução e os produtos 

finais serão avaliados em testes in vitro de inibição das enzimas KLKs. 

  

Palavras-chave: Serina protease; peptideomiméticos; calicreínas teciduais, 

estatina. 
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ABSTRACT 

 

 

Human tissue kallikreins (KLKs) comprise a family of 15 serine protease 

enzymes (KLKs 1-15) widely found in human tissues. In several pathologies such as 

atopic dermatitis, psoriasis, Netherton syndrome, ovarian, breast and testis cancer, 

KLKs are in high concentrations. For example, KLKs 5 and 7 are more abundantly 

expressed in the skin, in which they are involved in the desquamation process, and 

also present in some types of carcinomas. Thus, KLKs 5 and 7 are considered 

important therapeutic targets for the treatment of diseases where they are over 

expressed, emphasizing the existence of only one commercially available drug as a 

KLK inhibitor. 

In this context, the work describes the synthesis of three series of 

peptideomimetic compounds incorporating the statin core and different amino acid 

residues, designed as candidates for inhibitors of the serine protease enzymes of 

KLKs 5 and 7. The final compounds were obtained using an efficient synthetic route 

based on the reaction of formation of the peptide bond between the statin core and 

previously synthesized amino acid hydrochlorides. The synthesized compounds were 

identified by Nuclear Magnetic Resonance, Infrared and High Resolution Mass 

Spectrometry techniques and the final products will be evaluated in in vitro inhibition 

assays of the KLKs enzymes. 

 

Keywords: Serine protease; peptidomimetics; tissue kallikreins; statin. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Encontradas distribuídas por todo o corpo, as enzimas calicreínas teciduais 

humanas (KLKs) apresentam 15 tipos diferentes nomeadas de KLK1 a KLK 15. 

Essas serinas proteases estão presentes em órgãos como pâncreas, intestino, rins, 

gônadas e outros locais no corpo humano. Alguns tipos apresentam maiores 

concentrações em determinados tecidos e órgãos como as calicreínas 5 e 7 que 

são altamente expressadas na pele, local este onde atuam no processo de 

descamação da mesma (RAWLING & BARRETT, 1994). Em algumas patologias 

relacionadas à pele como dermatite atópica, psoríase e síndrome de Netherton, as 

KLKs encontram-se superexpressadas (BERNETT et al., 2002). Alguns estudos 

evidenciam que os subtipos de KLKs 5 e7 podem estar relacionados também a 

alguns tipos de câncer tais como de ovário, mama e testículos (PREZAS et al., 

2006); (YOUSEF et al., 2003); (LUO et al., 2003).  

Diversos estudos apontam a importância das KLKs 5 e 7 em algumas 

patologias, porém até o momento poucos compostos foram descritos como 

inibidores destas enzimas. Recentemente foram descritos alguns compostos 

naturais isocumarínicos e sintéticos peptideomiméticos, os quais inibiram as KLKs 

5 e 7 na faixa micromolar (DE SOUZA et al., 2013); (FREITAS et al., 2012).   

Muitas moléculas peptídicas naturais possuem propriedades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas que possibilitam seu uso terapêutico, todavia 

isso não é uma regra para toda a classe. Em geral, esses compostos apresentam 

baixa estabilidade química, reduzida biodisponibilidade e são muito suscetíveis às 

proteases endógenas, limitando, assim, seu uso como terapia medicamentosa 

(DIAMANDIS et al., 2000). Um fator que também limita seu uso é a alta flexibilidade 

conformacional destas moléculas, que pode fazer com que as mesmas assumam 

estruturas (conformeros) de baixa afinidade ao interagir com a proteína alvo.  

A síntese de compostos que mimetizem a atividade do peptídeo natural, 

porém com sua estrutura sinteticamente modificada pode ser uma forma de 

contornar a problemática do uso de peptídeos naturais na clinica médica. (MURI, 

2014). Diante disso, a pesquisa por compostos sintéticos do tipo peptideomimético 

que possam ser utilizados como inibidores enzimáticos vêm crescendo a cada dia. 
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2 – OBJETIVOS 

 

 

2.1 – OBJETIVO GERAL 

 O trabalho tem como objetivo planejar e sintetizar novos compostos 

peptideomiméticos, os quais serão posteriormente testados como inibidores das 

enzimas calicreínas teciduais 5 e 7.  

 

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planejar e sintetizar três séries de compostos peptideomiméticos (1a-h), (2a-f) 

e (3a-g) (Figuras 1-3); 

 Caracterizar estruturalmente as moléculas obtidas sinteticamente através de 

técnicas espectroscópicas de Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C, 

Infravermelho e Espectrometria de Massas de Alta Resolução; 

 Avaliar futuramente a atividade inibitória dos compostos sintetizados quanto a 

inibição das KLK 5 e 7. 

 

Figura 1: Estruturas dos compostos da série (1a-h). 
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Figura 2: Estruturas dos compostos da série (2a-f). 

 

Figura 3: Estruturas dos compostos da série (3a-g). 
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 

3.1 – CALICREÍNAS TECIDUAIS 

As serinas proteases do tipo calicreínas humanas constituem o maior grupo 

de enzimas desta classe no genoma humano e são subdividas duas isoformas: 

calicreínas plasmáticas (KLKB1) e calicreínas teciduais (KLKs). Dentro das 

calicreínas teciduais humanas existem 15 subtipos diferentes, variando de KLK1 a 

KLK15. As calicreínas plasmáticas são produzidas no pâncreas e apresentam 

circulação sanguínea, enquanto as calicreínas teciduais são expressas em vários 

tecidos do organismo (YOUSEF & DIAMANDIS, 2001). 

As calicreínas teciduais são polipeptídeos únicos compostos por 244-253 

resíduos de aminoácidos que compartilham entre si 40% de sua identidade. A 

primeira calicreína tecidual descrita foi nomeada como KLK1 (KRAUT, FREY & 

WERLE, 1930), enquanto as 14 restantes são chamadas proteases relacionadas 

com calicreínas (KLK2-KLK15) (KALINSKA et al., 2016).  

A família S1 de enzimas serina endopeptidases semelhantes a 

quimiotripsina inclui aproximadamente 80% das serinas proteases conhecidas, e 

dentre elas, estão as calicreínas teciduais humanas. As enzimas desta família 

apresentam características semelhantes, tanto de sequência genética, organização 

da tríade catalítica, organização estrutural, e também de mecanismo de ativação 

(KALINSKA et al., 2016). 

A semelhança estrutural das calicreínas teciduais com a quimiotripsina é 

comprovada pela presença de dois domínios que formam seis estruturas do tipo 

barris beta e três alças entre estes domínios (Figura 4) (KALINSKA et al, 2016). 
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Figura 4: Estrutura tridimensional de diferentes KLKs (KLK1 – KLK7).  

(Adaptada de KALINSKA et al, 2016) 

 

Na figura 4 cada calicreína é representada na forma de fita e colorida da 

seguinte forma: KLK1 em vermelho, KLK2 em rosa, KLK3 em amarelo, KLK4 em 

verde, KLK5 em azul, KLK6 em violeta e KLK7 em laranja. O quadro superior 

tracejado sinaliza a localização da alça das calicreínas KLK1-3 e a alça curta 

adicional pode ser vista na mesma região na estrutura da KLK4. Os resíduos de 

aminoácidos da tríade catalítica (His57, Asp102, Ser195) são apresentados como 

estruturas em bastão. A fenda de ligação do substrato (sítio alvo) é formada pela 

interação dos dois lobos do tipo barril beta. O sítio ativo da enzima é obstruído 

parcialmente pela alça característica das calicreínas. Devido à sua elevada 

mobilidade, a estrutura exata da alça da calicreína não é determinada nos arquivos 

depositados no PDB (Protein Data Bank) (KALINSKA et al, 2016). 

Os 10 resíduos de cisteína altamente conservados na estrutura das 

calicreínas estabilizam a dobra total da proteína por meio de 5 pontes de dissulfeto. 

A especificidade de substrato entre as diferentes KLKs parece estar relacionada à 

superfície das outras seis alças de alta variabilidade, que cercam o sítio ativo 

(SKALA et al, 2014).  

O sítio ativo das calicreínas teciduais realiza a dupla função de interação 

com o substrato e catálise da reação, e sua afinidade ao substrato é determinada 

principalmente no subsítio S1 (nomenclatura Schechter e Berger) (Figura 5), o que 

define a especificidade da enzima. O sítio catalítico das KLKs em questão é 

composto pelos subsítios (S1-S3 e S1’-S3’), enquanto que no substrato, os 
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resíduos de aminoácidos correspondentes são indicados pelas letras (P1-P3 e P1’-

P3’) (PRASSAS et al., 2015). 

 

 

Figura 5: Sistema de nomenclatura de Schechter e Berger. 

(Adaptado de SCHECHTER & BERGER, 1967) 

 

3.1.1 – Calicreínas Teciduais 5 e 7 

Relatos da literatura apontam para a participação das KLK5 e KLK7 na 

homeostase epidérmica, principalmente no processo de descamação, que é 

importante para a contínua renovação da pele (EKHOLM, BRATTSAND & 

EGERLUD, 2000).  As KLK5 e KLK7 atuam na renovação da pele por meio da 

degradação das proteínas adesivas (formadoras dos desmosomos) como a 

desmogleína 1 e desmocolina 1 presentes no extrato córneo, isto diminui a coesão 

celular e facilita a liberação das células no estagio final de renovação epidérmica 

(CAUBET et al., 2004). Algumas patologias que acometem a pele estão 

relacionadas à expressão aumentada destas enzimas, como na psoríase 

(BORGOÑO et al., 2007), na dermatite atópica e na síndrome de Netherton 

(VOEGELI et al., 2011).  

A desregulação da expressão das KLKs pode, ainda, estar relacionada 

com alguns processos de carcinogênese. As calicreínas teciduais tiveram maior 

importância na área oncológica após a descoberta da correlação entre níveis de 

KLK2 / PSA no sangue e câncer de próstata (PARTIN et al., 1999). A partir daí, a 

expressão de outras KLKs tem sido extensivamente estudada, principalmente na 

sua utilização como biomarcadores para o diagnóstico e/ou prognóstico de outros 

tipos de câncer (CLEMENTS et al., 2004). 

Diversos mecanismos moleculares envolvendo a expressão das KLKs 

podem modular a progressão da doença, tanto positivamente quanto 



24 
 

 

negativamente. Isto porque sua expressão em tumores sólidos está relacionada à 

segregação das enzimas para o microambiente tumoral, regulando, assim, a 

atividade de diversos hormônios e fatores de crescimento que controlam o 

crescimento tumoral e formação de processos metastáticos (LAWRENCE et al., 

2007).  

A secreção destas enzimas no microambiente tumoral pode promover a 

migração de células cancerígenas e invasão de outros tecidos sadios através da 

proteólise de proteínas da matriz extracelular. Outro fator importante na patogenia 

do câncer relacionado às KLKs é que elas podem ainda estar envolvidas na 

quimio-resistência das células cancerosas e na regulação das interações entre as 

células cancerosas e outras populações celulares encontradas no microambiente 

tumoral (SOTIROPOULOU & PAMPALAKIS, 2010). 

Diante da importância das KLK nas patologias relatadas, a busca por 

inibidores específicos para as KLK5 e KLK7 poderá contribuir para o 

desenvolvimento de novos procedimentos terapêuticos para doenças relacionadas 

ao processo de descamação epidérmica como, a psoríase, a dermatite atópica e a 

síndrome de Netherton e de alguns tipos de carcinomas. 

 

3.2 – PATOLOGIAS RELACIONADAS À KLKs 5 E 7 

3.2.1 – Psoríase 

3.2.1.1 – Definição e Histórico 

Por muito tempo a psoríase foi confundida erroneamente com a lepra 

(GLICKMAN, 1986). Isto ocorreu até Ferdinand Von Hebra, em 1841, estabelecer a 

terminologia definitiva da psoríase (SCHÖN, 2005). 

A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele e das articulações. 

Atualmente, a psoríase é classificada como uma doença imunologicamente 

mediada, isto devido à patogenia relacionada a uma gama de mediadores 

inflamatórios endógenos (DAVIDOVICI, 2010). A doença apresenta herança 

genética multifatorial e, para que o paciente com mesma desenvolva as lesões 

clinicas características, diversos genes suscetíveis à patologia devem interagir, 

além de uma gama de fatores ambientais (JULLIEN, 2006). 

Os tipos de psoríase são baseados na história, quadro clínico e, nos 

quadros menos típicos, no exame histopatológico como psoríase em placas, 

psoríase gutata, psoríase pustulosa localizada, psoríase pustulosa generalizada e 
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psoríase eritrodérmica. Na psoríase em placas o diagnóstico é eminentemente 

clínico, dada a distribuição típica das placas e a fácil obtenção do sinal do orvalho 

sangrento pela curetagem metódica de Brocq. Este sinal contribui também para o 

diagnóstico da psoríase em gotas. O exame do couro cabeludo e das unhas auxilia 

o diagnóstico. O diagnóstico de artrite psoriásica pode ser difícil, necessitando 

estudo radiológico e interação com os reumatologistas (ZANGENEH & 

SHOOSHTARY, 2013). 

 

3.2.1.2 – Panorama mundial e nacional da Psoríase 

A psoríase tem ocorrência universal, afetando aproximadamente 125 

milhões de pessoas ao redor do mundo (International Federation of Psoriasis 

Associations, 2015) e com prevalência estimada na população adulta entre 0,91% 

(EUA) a 8,5% (Noruega) (PARISI et al., 2013). 

Variações geográficas na prevalência da psoríase podem estar 

relacionadas a diferentes climas, perfil genético de populações e exposição 

antigênica (patogênica ou ambiental). Isto é justificado pelos relatos de taxas mais 

altas de prevalência da doença em países de altas latitudes quando comparados a 

países de latitudes mais baixas, como em regiões próximas ao equador (PARISI et 

al., 2013). 

Um estudo reafirmou o “Efeito equador”, efeito atribuído a menor 

prevalência de casos nesta região do globo, onde por meio da análise de 22 

pesquisas populacionais, demonstrou a correlação positiva entre altas latitudes e 

maior prevalência de psoríase, justificando esse panorama devido ao maior nível 

de exposição aos raios ultravioleta que as populações destas regiões estão 

submetidas (JACOBSON, KUMAR & KIMBALL 2011).  

Estudos demonstraram taxas de prevalência mais baixas em índios latino-

americanos (WILLIAMS & STRACHAN, 1997), nativos americanos (GROB, 2003) e 

em africanos e países asiáticos, enquanto as taxas mais elevadas foram 

reportadas na Europa (Figura 6). 

O Brasil carece de estudos sobre a prevalência da psoríase, acreditando-se 

que cerca de 2,5% a 3,0% da população seja afetada (MAIA, 2012). Em relação a 

faixa etária de doentes acometidos, uma revisão sistemática mostrou que a 

psoríase é mais frequente em adultos do que em crianças. Os estudos que tratam 

da epidemiologia da doença parecem não ter um consenso em relação ao 
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acometimento da doença entre homens e mulheres (PARISI, 2013), entretanto 

alguns estudos sugerem que seja um pouco mais frequente entre os homens 

comparado a mulheres (NALDI, 2004). 

 

 

Figura 6: Prevalência global da psoríase.  

(Adaptado de GREB, 2016) 

3.2.1.3 – Tratamento 

A avaliação dos critérios de gravidade definidos pela Psoriasis Area 

Severity Index (PASI) e o impacto na qualidade de vida determinam o tratamento 

da doença. O tratamento possui um foco na remissão da doença ou no aumento do 

período livre dos sintomas cutâneos (NATIONAL, CLINICAL GUIDELINE CENTRE 

UK, 2012). A diretriz terapêutica nacional indica o inicio do tratamento para 

pacientes com psoríase moderada por meio da fototerapia (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2012). Quando há ausência de resposta a 

fototerapia é indicado o tratamento com medicamentos sistêmicos, como 

metotrexato e ciclosporina, antes dos medicamentos biológicos (Anticorpos 

monoclonais - etanercepte, infliximabe, adalimumabe). No ano de 2013, o 

Ministério da Saúde divulgou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) 

para o tratamento de psoríase no Sistema Único de Saúde (SUS) excluindo os 

medicamentos biológicos de suas diretrizes terapêuticas, fazendo com que o 

acesso a estes medicamentos pelo SUS ocorra pela via judicial.  (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013).  
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O tratamento tópico da psoríase pode ser empregado no intuito de 

minimizar os efeitos colaterais da medicação via oral, podendo ser realizado em 

casos de psoríase leve como monoterapia ou combinado. Esse tratamento é 

realizado pelo emprego de medicamentos tópicos ceratoliticos, emolientes ou 

umectantes que podem ser nas formas farmacêuticas de cremes, pomadas, loções, 

xampus e géis contendo corticosteróides de diferentes potências, Calcipotriol, 

Calcitriol, Coaltar, Antralina, Tacrolimos e Pimecrolimos. (MARTINS & CHAUL, 

2009). 

Para a terapia tópica coadjuvante utilizam-se ceratolíticos hidratantes com 

ácido salicílico, uréia, lactato de amônia e ceramidas, além de aguas termais e óleo 

mineral (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2012). 

A fototerapia ou tratamento sistêmico é indicado a pacientes sem resposta 

à medicação, em casos onde há um comprometimento da qualidade de vida do 

doente, como em áreas da face, mãos e pés, ou em casos específicos de tipos de 

psoríase como na psoríase artropática, a pustulose palmo-plantar e a acrodermatite 

contínua (TAKAHASHI & ROMITI, 2009). 

Em casos de psoríase gutata, com focos de infecção, os mesmos devem 

ser investigados e tratados e deve ser empregada a fototerapia. Já na fase inicial 

da psoríase eritrodérmica a foto terapia não é recomendada, sendo o tratamento 

iniciado com agentes sistêmicos como o metotrexato, a acitretina ou a ciclosporina. 

Para o tratamento da psoríase pustulosa generalizada, a medicação de primeira 

escolha é a acitretina, todavia essa droga não pode ser, utilizada em mulheres em 

idade fértil (TAKAHASHI, 2006). 

Existem modalidades diferentes de fototerapia dependendo da severidade 

da doença como: UVB banda larga (290-320nm), UVB banda estreita (311nm), 

PUVA tópico, “Bath” PUVA e PUVA sistêmico (TAKAHASHI, 2006). 

Os medicamentos que podem ser utilizados na quimioterapia sistêmica da 

psoríase são o Metotrexato, Acitretina, Ciclosporina e os imunobiológicos: 

Etanercepte, Infliximabe, Adalimumabe e Efalizumabe (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DERMATOLOGIA, 2012). 
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3.2.2 – Dermatite Atópica  

3.2.2.1 – Definição e Histórico 

Semelhante à psoríase, a dermatite atópica (DA) também apresenta-se 

como uma doença inflamatória crônica, recidivante e de etiologia multifatorial. 

Apresenta como sintomas prurido intenso, xerodermia, hiperreatividade cutâneas e 

lesões de morfologia e distribuição típicas distintas de acordo com a faixa etária da 

criança. Níveis de IgE elevados são observados em pacientes pediátricos ditos 

atópicos, termo que atualmente significa tendência para tornar-se sensibilizado e 

produção elevada de  anticorpos específicos da classe IgE em resposta à 

alérgenos. (AMARAL, MARCH & SANT'ANNA, 2012). 

 

3.2.2.2 – Panorama mundial e nacional da Dermatite Atópica  

Nos Estados Unidos da América a DA apresenta alta prevalência quando 

comparada às demais doenças cutâneas na infância, acometendo entre 7 e 17% 

das crianças nos Estados Unidos (LAUGHTER et al., 2000). O acometimento das 

crianças pelos sintomas da DA parecem iniciar antes dos 5 anos de vida (ONG & 

BOGUNIEWICS, 2008). A continuidade da doença pela fase adulta parece 

acometer 40% dos pacientes com DA (KRAKOWISKI, ELCHENFIELD & DOHIL 

2008), sendo a gravidade inicial da dermatite e a sensibilização atópica os 

principais fatores de risco para permanência dos sintomas na idade adulta (ILLI et 

al., 2004).  

No Brasil, o projeto ISAAC (International Study Asthma and Allergy 

Childhood - estudo multicêntrico, realizado na sua última fase em 99 países, que 

avaliou em torno de um milhão e duzentas mil crianças), demonstrou uma 

prevalência média para dermatite atópica de 7,3% e dermatite grave de 0,8% na 

faixa etária de 6 e 7 anos de idade. Na idade de 13 e 14 anos, a prevalência média 

de dermatite atópica foi de 5,3% e dermatite grave de 0,9% (YAMADA et al., 2002).  

 

3.2.2.3 – Tratamento 

O tratamento da dermatite atópica está baseado em três ações básicas, 

como o afastamento de fatores irritantes e desencadeantes, a hidratação adequada 

e continuada da pele; e o controle da inflamação e prurido com medicamentos. 

(PORTO & SIMÃO, 2010): 
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A piora no quadro da DA pode estar relacionada a diversos agentes 

irritantes e alérgenos como detergentes, sabões, amaciantes, roupas sintéticas, 

materiais abrasivos, poluentes, produtos químicos e condições extremas de 

temperatura e umidade. Algumas recomendações são úteis no manejo destes 

agentes como a utilização de sabão de glicerinado neutro, a lavagem prévia de 

roupas novas, o tipo de material do vestuário utilizado (preferencia por algodão 

100%) e banhos rápidos com temperatura amena (CASTRO et al., 2008).  

Alérgenos ambientais e alimentares também devem ser minimizados por 

meio de medidas como utilização de anti-ácaros e investigação do histórico 

alimentar para detecção de alimentos suspeitos. (CASTRO et al., 2008). 

Outro fator útil no tratamento da dermatite atópica é a hidratação, pois é a 

partir dela que a barreira cutânea é reestabelecida, evitando a perda exagerada de 

água transepidérmica. Hidratantes com agentes não irritantes como aveia e 

petrolados são os mais recomendados, devendo também ser evitados os 

hidratantes contendo ureia, corantes e perfumes. (PORTO & SIMÃO, 2010). 

Em relação ao tratamento medicamentoso, são utilizados corticoesteróides 

(CE) e anti-histamínicos para reduzir a inflamação e o prurido e inibidores da 

calcineurina. Os anti-histamínicos clássicos como a dexclorfeniramina e a 

hidroxizina são preferencialmente recomendados em lactentes e pré-escolares, 

enquanto outras gerações de anti-histamínicos, como a loratadina e a cetirizina, 

podem ficar resguardados a outros pacientes (SIMÃO, 2010). 

Uma classe de medicamentos eficaz no tratamento da DA são os inibidores 

da calcineurina como o pimecrolimo e o tacrolimo, que agem inibindo a calcineurina 

levando à interrupção da transcrição das interleucinas inflamatórias e a 

consequente ativação das células T, funções estas importantes para a 

sintomatologia da doença. (CASTRO, 2006).  

Como tratamento medicamentoso avançado a utilização do montelucaste, 

um inibidor de leucotrienos, mostrou-se eficaz na redução do prurido e da extensão 

das lesões (EHLAYEL, BENER & SABBAH 2007). O uso de imunomoduladores de 

ação sistêmica (ciclosporina, azatioprina, interferon-gama ou imunoglobulina) pode 

ser considerado em casos em que as medidas preventivas e a medicação tópica 

não apresentarem eficácia no controle do processo inflamatório (OTERO et al., 

2004). 
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3.2.3 – Síndrome de Netherton 

3.2.3.1 – Definição e Histórico 

Considerada uma dermatose genética autossômica recessiva rara a 

Sindrome de Netherton é caracterizada por eritrodermia ictiossiforme congênita e 

uma atopia e anormalidade característica do eixo capilar conhecida como 

tricorrexis invaginata. A eritrodermia ictiossiforme congênita possui um potencial de 

complicações graves para portadores da doença, principalmente no período 

neonatal, uma vez que esse processo inflamatório crônico da pele leva a sua 

escamação e esfoliação, expondo o individuo portador da síndrome a infecções, 

sepse e desidratação (MCGEVNA, 2015). 

Em 1958, Netherton (NETHERTON, 1958) relatou a dermatite escamosa 

generalizada e deformidades nodulares frágeis da haste do cabelo em um 

indivíduo, sintomas esses que ele chamou de trichorrhexis nodosa. Na década de 

60, o termo trichorrhexis nodosa foi atualizado para trichorrhexis invaginata (cabelo 

de bambu) (WILKINSON, CURTIR & HAWK 1964).  

A atopia capilar característica da síndrome foi descrita pela primeira vez em 

1974, quando foi estabelecida uma relação clínica entre a ictiose linearis 

circunflexa e síndrome de Netherton, por meio do achado da atopia capilar (diátese 

atópica) em cerca de 75% dos portadores da síndrome de Netherton (MEVORAH & 

FRENK 1974). 

A anomalia da haste capilar chamada de trichorrhexis invaginata (cabelo de 

bambu), ocorre devido a um defeito queratinizante do córtex capilar, pela 

conversão incompleta do grupo sulfidrila -SH em ligações dissulfureto S-S na 

proteína das fibras corticais levando à deformidade da haste capilar, tornando os 

cabelos frágeis e quebradiços, resultando em fios curtos (MCGEVNA, 2015). 

O influxo dérmico de células inflamatórias que sofrem fagocitose pelos 

queratinocitos pode estar relacionado às lesões migratórias da ictiose linearis 

circumflexa. Essas lesões aumentam a perda de água transepidérmica podendo 

causar anormalidades metabólicas profundas e hipernatremia principalmente em 

recém-nascidos (STOLL et al., 2001). 

 

3.2.3.2 – Panorama mundial e nacional da Síndrome de Netherton 

Aproximadamente 200 casos foram relatados na literatura, mas a 

verdadeira incidência de trichorrhexis invaginata é desconhecida, podendo ser tão 
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alta quanto um caso em 50.000 indivíduos (TRAUPE, 1989). A síndrome de 

Netherton pode ocorrer em todas as raças, com uma tendência a crianças do sexo 

feminino (MCGEVNA, 2015). Não foram encontrados estudos epidemiológicos 

sobre a síndrome de Netherton no Brasil. 

 

1.2.3.3 – Tratamento 

A terapia atualmente é paliativa aos sintomas, com uso de emolientes, 

queratolíticos e antibióticos. Alguns corticoides de uso tópico podem ser úteis no 

tratamento, mas devem ser utilizados com atenção por pacientes com eritrodermia 

generalizada, pois há relatos de complicações como a aminoacidúria e a supressão 

do eixo adrenal pituitário nestes pacientes (MCGEVNA, 2015). 

Os medicamentos tacrolimos ou o pimecrolimus, mesmo em uso tópico, 

devem ser utilizados em baixas concentrações devido à sua toxicidade. Estudos 

sugerem que o pimecrolimos a 1% na forma de creme é bem tolerado e eficaz na 

melhora dos sintomas que acometem a pele (YAN et al., 2010). 

A utilização de fototerapia de luz UVA ou de luz ultravioleta de banda 

estreita B associada ao psoraleno têm se demonstrado eficaz em alguns casos, 

(MAATOUK, MOUTRAN & TOMB 2012), mas os pacientes submetidos a este 

tratamento devem ser acompanhados quanto o desenvolvimento de malignidades 

da pele (van der VOORT & PRENS, 2013). Foi demonstrado em um estudo que o 

medicamento imunobiológico infliximabe levou a uma melhoria clínica sustentada e 

à depuração da ictiose linearis circunflexa (FONTAO et al., 2011) sendo portanto 

uma opção terapêutica avançada para a síndrome. 

 

3.2.4 – Câncer de Ovário 

3.2.4.1 – Definição e Histórico 

O câncer de ovário representa um problema de saúde crescente das 

mulheres, em todo o mundo, sendo responsável pela terceira maior incidência 

dentre os cânceres ginecológicos, após o câncer de colo de útero e o câncer de 

endométrio e apresentam altas taxas de mortalidade. A alta taxa de mortalidade é 

justificada pelo espectro de sintomas inespecíficos, ausência de screening 

populacional e o diagnóstico tardio. Dentre os diferentes subtipos histológicos de 

cânceres de ovário, o carcinoma seroso papilífero representa a neoplasia ovariana 

mais frequente em mulheres idosas (MARQUES, 2016). 
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As neoplasias ovarianas apresentam alto grau metastático, isto porque não 

são envoltas por uma membrana serosa, disseminam-se fundamentalmente por 

esfoliação e implantando-se em outros órgãos proximais e na superfície peritoneal 

(KURMAN & SHIH, 2010). 

O histórico familiar deste tipo de câncer parece ser o fator de risco mais 

importante para o desenvolvimento da neoplasia de ovário. Dois genes parecem 

estar associados ao câncer ovariano familiar, são eles os dois genes  autossômicos 

mutados dominantes chamados BRCA1 e BRCA2 (também associados ao câncer 

de mama). Outros fatores parecem estar associados ao aumento no risco de câncer 

de ovário como a idade avançada, a menarca precoce, a menopausa tardia e a 

nuliparidade. Esses fatores são justificados pela teoria da ovulação incessante, ou 

seja, a probabilidade de desenvolver a neoplasia seria uma função do número total 

de ovulações no decorrer da vida da mulher, associado a alterações genéticas. A 

endometriose também apresenta fatores de risco ao câncer de ovário, estudos 

sugerem que o risco de câncer de ovário dobre em mulheres portadoras de 

endometriose, em comparação às que não têm esta doença (MARQUES, 2016). 

 

3.2.4.2 – Panorama mundial e nacional do Câncer de Ovário 

As maiores taxas de incidência desta neoplasia apresentam-se na Europa e 

América do Norte, sendo o câncer de ovário a 6ª neoplasia mais comum em 

mulheres, no mundo (Figura 7) (FERLAY et al., 2015).  

Em 2014, o INCA estimou a ocorrência de 5.680 casos novos de câncer do 

ovário no Brasil, com um risco estimado de 5,58 casos a cada 100 mil mulheres. 

Com exceção dos tumores de pele não melanoma, o câncer de ovário foi o quinto 

mais incidente na região Centro-Oeste, com um risco estimado de 6,96/ 100 mil, nas 

regiões Sul (6,63/ 100 mil), Sudeste (6,58/ 100 mil) e Nordeste (4,03/ 100 mil), foi o 

sétimo de maior incidência, e oitavo na Região Norte, com um risco estimado de 

2,52/ 100 mil (INCA, 2015). 
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Figura 7: Incidência de Câncer de Ovário no mundo. 

 (Adaptado de FERLAY et al., 2015) 

 

3.2.4.3 – Tratamento 

O padrão ouro de tratamento da neoplasia de ovário é a cirurgia que pode 

variar de ressecções localizadas, menos comuns, a cirurgias citorredutoras mais 

empregadas. As terapias antineoplásicas neoadjuvante, adjuvante e paliativa, 

demonstram-se essenciais no aumento dos índices de cura e de sobrevida. O 

procedimento cirúrgico básico para os tumores epiteliais malignos dos ovários é a 

retirada do útero, trompas e ovários. A preservação da fertilidade da mulher jovem 

(com a realização de ooforectomia unilateral) pode ser realizada em tumores 

estádio Ia (restritos a um ovário) e bem diferenciados, frequentemente relacionados 

à diagnósticos em estadiamentos iniciais. Entretanto, a maioria dos cânceres 

ovarianos são diagnosticados em estádios tardios como II, III e IV, levando a 

cirurgia citorredutora como procedimento de escolha para o tratamento. (FISHMAN 

& STACK, 2002). 

Os tumores ovarianos apresentam quimiossensibilidade à quimioterapia 

sistêmica, utilizando várias drogas (principalmente derivados da platina e taxanos). 

Após a cirurgia citorredutora, a quimioterapia adjuvante é empregada com a 

finalidade de esterilizar vestígios de doença residual. (MARQUES, 2016). 

A quimioterapia sistêmica segue esquemas individualizados para cada 

situação e subtipo histológico, por exemplo, tumores germinativos, são tratados por 
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esquema que inclui bleomicina, etoposide e cisplatina (esquema BEP) em um total 

de 3 ciclos. (FISHMAN & STACK, 2002). 

 

3.2.5 – Câncer de Testículos 

3.2.5.1 – Definição e Histórico 

O tumor germinativo de testículo é o tumor sólido mais comum em homens 

jovens, na faixa etária entre 15 e 40 anos, nos Estados Unidos. Em virtude da 

maioria dos tumores de testículos serem de células germinativas (cerca de 95%) os 

termos tumor de células germinativas (TCG)  e câncer de testículo são empregados 

como sinônimos. Uma variedade de outros tipos de tumores de testículo representa 

os 5% restantes e, em relação ao sítio primário, 10% dos TCG são 

extragonadais.(PADUA, MALUF & BUZAID 2014). 

Dois fatores de riscos estão relacionados a este tipo de câncer, sendo eles 

as doenças congênitas criptorquidia e a síndrome de Klinefelter. O câncer de 

testículo se apresenta como vários tipos histológicos, sendo o seminoma a 

apresentação mais comum e a de melhor prognóstico. Os tumores não seminomas 

são os mais agressivos, todavia, no geral, a mortalidade do câncer de testículo não 

é alta, já que 85% dos casos são descobertos no início e esta doença apresenta 

boa resposta aos métodos terapêuticos (PADUA, MALUF & BUZAID 2014). 

 

3.2.5.2 – Panorama mundial e nacional do Câncer de Testículos 

A neoplasia maligna do testículo é rara representando cerca de 1% de 

todos os cânceres que acometem o sexo masculino, todavia na faixa etária de 

homens jovens (15 a 40 anos) é o tumor sólido mais frequente. Nos EUA, 8.000 

novos casos são diagnosticados anualmente. A incidência de câncer testicular 

apresenta uma variação em todo o mundo, em países como Escandinávia, Suíça, 

Alemanha e Nova Zelândia apresentam uma incidência alta, que chega a até 10 

casos para cada 100.000 homens. Incidência mediana é encontrada nos Estados 

Unidos e Reino Unido, com cerca de 5 casos para cada 100.000 homens e uma 

incidência mais baixa ocorre no  Brasil na África e na Ásia, com  cerca de 1,5 casos 

para cada 100.000 homens. A mortalidade por este tumor é baixa e sua incidência 

é maior em homens brancos, numa proporção de 5:1 em relação a homens negros 

(ROSEN et al., 2011) 
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3.2.5.3 – Tratamento 

No geral os tumores seminomas puros são muito radiossensíveis, sendo a 

radioterapia sempre uma opção de tratamento. A radioterapia pode vir associada a 

quimioterapia com carboplatina para tumores estádio I. Pacientes estadiados em 

IIA e IIB, recomenda-se também a radioterapia. A quimioterapia com bleomicina, 

estoposide e cisplatina por três ciclos (BEP x 3) ou etoposide e cisplatina por 

quatro ciclos (EP x 4) é uma opção de tratamento importante especialmente para 

pacientes com contraindicação à radioterapia. A radioterapia não é recomendada 

em pacientes estadiados como IIC, nestes casos a quimioterapia nos protocolos 

BEP x 3 ciclos ou EP x 4 ciclos apresenta melhores respostas terapêutica. Em 

tumores estádio III de baixo risco, segue a recomendação de quimioterapia de 

pacientes estadiados em IIC e para pacientes estadiados em III com alto risco, o 

esquema vinblastina + ifosfamida + cisplatina por 4 ciclos (VIP x 4) parece ser mais 

eficiente. Os tumores não seminomatosos respondem, de forma irregular, à 

radioterapia, o que faz com que esta não esteja indicada na terapia destas 

neoplasias. (DZIK et al., 2014) 

 

3.2.6 – Câncer de Mama 

3.2.6.1 – Definição e Histórico 

A neoplasia de mama é considerada a mais comum dentre os cânceres 

femininos no mundo. Fatores clínicos como idade e condição hormonal, 

anatomopatológicos como tamanho do tumor, processo metastático em linfonodo 

locorregional, tipo histológico e invasão vascular e fatores biológicos como 

expressão de HER-2 e receptores de estrogênio e progesterona são fatores 

prognósticos e preditivos importantes no câncer de mama (PARTRIDGE, 2010). 

A incidência do câncer de mama em homens é rara, apresentando-se em 

torno de 1% de todos os casos de câncer de mama (KORDE et al., 2010). 

 

1.2.6.2 - Panorama mundial e nacional do Câncer de Mama 

Para o Brasil, em 2016, foram esperados 57.960 casos novos de câncer de 

mama, com um risco estimado de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres. Sem 

considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer também é o 

primeiro mais frequente nas mulheres das Regiões Sul (74,30/100 mil), Sudeste 
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(68,08/100 mil), Centro-Oeste (55,87/100 mil) e Nordeste (38,74/100 mil). Na região 

Norte, é o segundo tumor mais incidente (22,26/100 mil). (INCA, 2015) 

O câncer de mama apresenta a maior incidência e mortalidade na população 

feminina em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países 

desenvolvidos. O câncer de mama observado em mulheres jovens apresenta 

características clínicas e epidemiológicas bem diferentes das observadas em 

mulheres mais velhas, estes geralmente são mais agressivos e apresentando uma 

alta taxa de mutação dos genes BRCA1 e BRCA2, além de superexpressarem o 

gene do fator de crescimento epidérmico humano receptor 2 (HER2) (KORDE et al., 

2010). 

A história familiar de câncer de mama também é um importante fator de risco 

para o surgimento da doença, assim como alterações em genes, como os da família 

BRCA. Apesar desta característica de risco, ressalta-se, entretanto, que cerca de 

nove em cada dez casos de câncer de mama ocorrem em mulheres sem história 

familiar. Fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher também estão ligados ao 

risco de desenvolver esse tipo de neoplasia. A nuliparidade e ter o primeiro filho 

após os 30 anos de idade contribuem para aumento no risco do câncer de mama. 

Por outro lado, a amamentação está associada a um menor risco de desenvolver 

esse tipo de câncer (FERLAY et al., 2012). 

O câncer de mama é a segunda causa de morte por câncer nos países 

desenvolvidos (atrás do câncer de pulmão) e a maior causa de morte por câncer nos 

países em desenvolvimento. Apesar de ser considerado um câncer relativamente de 

bom prognóstico, se diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de 

mortalidade por câncer de mama continuam elevadas no Brasil (14 óbitos a cada 

100 mil mulheres em 2013) (INCA, 2015). 

 

3.2.6.3 – Tratamento 

O tratamento curativo do câncer de mama obrigatoriamente envolve a 

mastectomia radical ou conservadora quando possível, acompanhado de 

esvaziamento axilar ou pesquisa de linfonodo sentinela. Dependendo de fatores 

como tamanho do tumor, comprometimento dos linfonodos axilares e pela presença 

de receptores de estrógeno e progesterona ou hiperexpressão do Her-2 os 

tratamentos de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia poderão 

ser diferentemente indicados.  (KORDE, et al. 2010). 
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Se aplicada como tratamento neoadjuvante, a quimioterapia tem o objetivo 

de reduzir o tamanho tumoral, testar a sensibilidade tumoral in vivo e também de 

minimizar as micrometástases ocultas. Como tratamento adjuvante, apresenta como 

objetivo reduzir as possíveis micrometástases desconhecidas e, consequentemente, 

aumentar o tempo livre de progressão da doença. Quando aplicada como tratamento 

paliativo, na doença metastática, atua reduzindo sintomas, aumentando o tempo de 

sobrevida e melhorando a qualidade de vida do paciente. O tratamento do câncer de 

mama com quimioterápicos associado à radioterapia é utilizado em tumores 

inoperáveis que não apresentam resposta à terapia neoadjuvante (SINGLETARY, 

ROBB & AMES, 2000). 

O medicamento tamoxifeno e a ooforectomia tem se mostrado eficazes no 

tratamento de tumores de mama que expressam receptores hormonais de 

estrogênio e progesterona. A positividade para estes receptores por técnica de 

imuno-histoquimica representa um favorável fator prognóstico e fator preditivo de 

resposta terapêutica (BUZAID et al., 2014). 

Além do tratamento hormonal com tamoxifeno, existem outras drogas 

disponíveis como os inibidores de aromatase (exemestano) e o fulvestranto. Fatores 

como idade do paciente, presença de receptores hormonais, agressividade da 

doença e comorbidades apresentadas pela paciente, determinam o tempo, a 

sequência e o tipo de hormonioterapia a ser preconizada na terapia contra o câncer 

de mama (HAMMOND et al., 2010). 

 

3.3 – SERINA PROTEASE 

As proteases são enzimas que realizam a quebra de ligações peptídicas 

presentes entre os aminoácidos de uma cadeia peptídica, gerando peptídeos de 

tamanho variável ou aminoácidos livres (SALAGA, SOBCZAK & FICHNA 2013). 

Estas enzimas são classificadas em relação à natureza química do sítio catalítico e 

mecanismo de ação, podendo ser do tipo serina proteases, cisteína proteases, 

aspártico proteases, treonina proteases e metaloproteases. Cada protease 

apresenta um conjunto de aminoácidos específicos em seu sítio catalítico. 

As enzimas do tipo serina proteases apresentam três resíduos de 

aminoácidos, His, Asp e Ser, em seu sítio ativo que interagem entre si no processo 

catalítico aumentando a nucleofilicidade da hidroxila serínica. Os resíduos da tríade 

catalítica desta classe de enzimas encontram-se distantes entre si, porém devido à 
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estrutura terciária da enzima, estes aproximam-se entre si na região do centro ativo 

(MURI, 2014). 

O mecanismo de hidrólise das serina proteases ocorre, inicialmente, pela 

ativação da cadeia lateral da Ser195 (-CH2-OH), por uma catálise básica mediada 

pelos resíduos Asp102 e His57 por meio de interações por ligação hidrogênio 

(numeração dos resíduos referentes à serina protease do HCV). A carbonila 

amídica do substrato sofre um ataque do nucleófilo ativado, formando um 

intermediário oxiânion tetraédrico (etapa lenta da reação). Subsequente ocorre a 

transferência de um próton da His levando à formação de um aminoácido e de um 

intermediário acil-enzima, com consequente rompimento do intermediário 

tetraédrico. Então, finalizando o mecanismo catalítico, a carbonila do intermediário 

acil-enzima sofre ataque do oxigênio da molécula de água ativada pela His, 

liberando o fragmento C-terminal do substrato e regenerando a enzima (Figura 8) 

(DRAG et al., 2010).  

 

 

Figura 8: Mecanismo geral de hidrólise para serina proteases.  

(Adaptado de DRAG et al., 2010) 
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Muitos inibidores de serina proteases mimetizam o estado intermediário 

tetraédrico formado durante o mecanismo de catálise enzimática. Outros, como as 

serpinas, formam compostos estáveis de intermediário acil enzimas (HEDSTROM, 

2002). 

As serpinas são uma superfamília de proteínas estruturalmente similares 

que foram primeiramente identificadas por sua atividade inibitória de proteases 

(SILVERMAN et al., 2001). O acrônimo serpina foi originalmente designado devido 

às primeiras serpinas terem sido identificadas com ação inibitória de quimiotripsinas 

do tipo serina protease (SERine Protease INhibitorS – SERPINS) (SILVERMAN et 

al., 2010). Seu mecanismo não usual de inibição irreversível ocorre por sofrerem 

uma grande mudança conformacional ao interagir com a enzima interrompendo o 

mecanismo enzimático da mesma (Figura 9) (WHISSTOCK & BOTTOMLEY, 2006). 

 

 

Figura 9: Serpina (branco) com sua "alça central reativa" (azul) ligada a uma 

protease (cinza).   

(Adaptada de SILVERMAN et al, 2001) 

 

3.3.1 – Peptídeos e peptideomiméticos 

Como citado anteriormente, a classe de moléculas peptídicas naturais 

apresenta algumas desvantagens quanto a seu uso no tratamento de determinadas 

patologias, principalmente devido à alta susceptibilidade destes compostos a 

proteases naturais do organismo humano, o que leva a uma baixa 

biodisponibilidade prejudicando seus efeitos farmacodinâmicos. Nesse contexto, o 

desenvolvimento de moléculas semelhantes aos peptídeos naturais, chamadas de 
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peptideomiméticas, mas que apresentem maior rigidez estrutural, maior 

estabilidade química e menor susceptibilidade as proteases endógenas, resultaria 

em compostos com melhor perfil farmacocinético e farmacodinâmico (FROKJAER 

& OTZEN, 2005). 

 

3.3.2 – Inibidores de serina protease e peptideomiméticos  

As serinas proteases estão relacionadas a inúmeros processos fisiológicos 

e sua atividade é controlada por inibidores endógenos baseados em proteínas 

(inibidores peptídicos) que inibem a enzima ao assumir a forma de substrato não 

hidrolisável. Essa inibição pode ocorrer de duas formas diferentes, como inibição 

reversível por inibidores canônicos ou não canônicos ou como inibição irreversível 

por inibidores do tipo serpina.  (SWEDBERG, DE VEER & HARRIS 2010).  

São descritos como exemplo de inibidores do tipo canônicos o OMTKY3 

(Turkey ovomucoid third domain), o BPTI (bovine pancreatic trypsin inhibitor) e o 

Eglin C (potato chymotrypsin inhibitor I), enquanto a Hirudina e a Ornithodorina são 

inibidores do tipo não canônicos (KROWARSCH et al., 2003). 

O planejamento de derivados peptideomiméticos, deve ser feito levando 

em consideração o papel desempenhado pelas subunidades estruturais do 

composto sobre a enzima a ser inibida (STEFANUCCI et al., 2011). Assim as 

cadeias laterais importantes do peptideomimético para a interação inibidor-sítio 

alvo devem ser mantidas, e as alterações visando melhorar a biodisponibilidade e 

estabilidade química devem ser realizadas por meio da inserção de unidades 

metilênica ou metínicas entre as ligações peptídicas do inibidor. (KHARB et al., 

2011). 

Diversos inibidores sintéticos de serinas protease estão descritos na 

literatura, incluindo peptideomiméticos com grupamentos funcionais aldeídos 

(MCCONNELL et al., 1990); (UMEZAWA,1982), clorometil cetonas (POWERS, 

1977), fluorometil cetonas, sais de dimetilsulfônio (IMPERIALI & ABELES, 1986), 

alfa-ceto-ácidos e amidas (POWERS et al. 1986), alfa-ceto-ésteres (MEHDI et al., 

1990), e alfa-ceto-aldeídos (WALKER & HILDERMAN, 1993) (Figura 10).  
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Figura 10: Inibidores baseados em peptídeos ativos contra serina proteases. 

(Adaptado de WALKER & LYNAS, 2001) 

 

Esses inibidores frequentemente ligam-se diretamente ao sítio catalítico da 

enzima, a partir de interações com os subsítios de reconhecimento e 

complementação de substratos. Dessa forma, o entendimento sobre a 

especificidade da enzima pode auxiliar no reconhecimento de inibidores endógenos 

bem como no desenvolvimento de inibidores sintéticos, que eventualmente 

poderão ser usados como fármacos. 

 

3.4 – INIBIDORES DE CALICREÍNAS TECIDUAIS 

O único inibidor de KLKs comercializado atualmente é o ecallantide 

(Kalbitor®) (Figura 11), que apresenta alta afinidade pela calicreína plasmática 

(KLB1) (Ki = 25 pM)  sendo utilizado no tratamento do angioedema hereditário. 

Apesar de sua especificidade pela KLB1, o inibidor não apresenta nenhum 

potencial inibitório notável contra as calicreínas teciduais humanas (KLKs) 

(MASURIER et al, 2017).  

 

 

Figura 11: Estrutura do polipeptídeo Ecallantide. 

 (CLEARSYNTH) 
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Diante deste cenário, torna-se importante a busca por novos inibidores de 

calicreínas teciduais, assim como a busca no reconhecimento de peptídeos 

endógenos para nortear a síntese dos inibidores peptideomiméticos. 

A tríade catalítica das KLKs consiste em três resíduos principais de 

aminoácidos das serina proteases convencionais: a histidina 57, o ácido aspártico 

102 e a serina 195 (numeração de quimotripsina) (HEDSTROM, 2002). A 

expressão e atividade proteolítica das diferentes calicreínas teciduais diferem 

apesar da alta homologia estrutural entre elas. Por exemplo as KLK3, KLK7 e KLK9 

apresentam uma atividade semelhante à quimotripsina (chymotrypsin-like activity), 

as KLK1, KLK10-11 e KLK4 possuem tanto atividade semelhante à quimotripsina 

quanto à tripsina, enquanto que outras KLKs (2, 5, 6, 8, 12-15) têm atividade 

semelhante à tripsina (PRASSAS et al., 2015); (DEBELA et al., 2006a); (LI et al., 

2008).  

O mecanismo de catálise das KLKs baseia-se no posicionamento correto 

dos resíduos de aminoácidos do inibidor no sítio ativo da enzima, levando a um 

movimento de prótons e cargas eletrônicas que culminam na hidrólise da ligação 

peptídica. As calicreínas teciduais semelhantes à tripsina clivam ligações 

peptídicas presentes em resíduos de aminoácidos carregados positivamente em 

condições fisiólgicas,, como a lisina e arginina,  enquanto que as KLKs 

semelhantes a quimiotripsina são específicas para clivagem de ligações peptídicas 

presentes  em resíduos hidrofóbicos médios e grandes como na fenilalanina, 

tirosina e leucina. Essa especificidade de clivagem é justificada pelas alças S1 (De 

acordo com a nomenclatura Schechter e Berger) de seus sítios ativos, que são 

estreitas, profundas e carregadas negativamente nas KLKs semelhantes a tripsina  

e grandes e hidrofóbicas, nas KLKs semelhantes a quimiotripsina. (MASURIER et 

al, 2017). 

 

3.4.1 – Inibidores Fisiológicos de KLKs  

O tipo de interação dos inibidores fisiológicos com as KLKs  identifica se o 

processo de inibição é reversível (interação não covalente) ou irreversível (interação 

covalente). A redução do acesso ao sítio alvo da enzima por meio de mudanças 

conformacionais também pode levar a uma terceira inibição. Os inibidores naturais 

endógenos das KLKs variam desde íons metálicos simples a proteínas inteiras 

(MASURIER et al., 2017). 
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3.4.1.1 – Inibidores do tipo Íon Metálico 

Os inibidores desta classe agem principalmente como moduladores 

reversíveis das serina proteases e são principalmente do tipo catiônicos (Zn2+, Ca2+, 

Mn2+, Cu2+, Na+, K+). A literatura mostra uma tendência a estudos com o íon Zn2+, 

que  relatam a inibição de várias KLKs com afinidade na faixa micromolar (KLK2, 3, 

4, 5, 7, 8, 10, 12 e 14) (LOÈVGREN, AIRAS & LILJA 1999); (DEBELA et al. 2006b, 

2007); (MEMARI et al., 2007). A ação inibitória do íon Zn2+
 foi sugerida por estudos 

que observaram que a redução nos níveis deste íon em tecidos neoplásicos de 

próstata levou ao aumento da atividade da KLK (SKALA et al., 2014); (MATTSSON 

et al., 2014). 

A inibição pelo Zn2+
 acontece via complexação do íon, geralmente de forma 

não competitiva, com resíduos de histidina próximos ao sítio catalítico (com exceção 

da KLK4) (Figura 12) (DEBELLA et al., 2006b). 

 

 

Figura 12: Sítios inibitórios de ligação do íon Zn2+ em KLKs selecionadas. (A) Zn2+ 

ligado ao sítio ativo da KLK2 (PDB: 1TON); (B) Zn2+ ligado ao sítio ativo da KLK5 

(PDB: 2PSY); (C) Zn2+ ligado ao sítio alvo da KLK10 (PDB: 5LPE). As KLKs estão 

representadas por fita e os resíduos da tríades catalítica como modelos em bastão. 

As linhas pontilhadas indicam ligações de hidrogênio e ligações coordenadas e a 

numeração utilizada é da quimotripsina. 

(Adaptado de MASURIER et al., 2017) 

 

3.4.1.2 – Inibidores proteicos 

Os inibidores proteicos endógenos das KLKs são divididos em quatro tipos: 

Serpinas (Serine Protease Inhibitors), Inibidores do Tipo Kazal, Macroglobulinas e 

Inibidores do Tipo Kunitz. 
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3.4.1.2.1 – Serpinas 

As serpinas são macromoléculas (33-46 kDa) consideradas inibidores 

irreversíveis de serina proteases (LAW, 2006). Seu mecanismo de inibição baseia-

se na mudança conformacional das proteases alvo, por meio da ligação covalente 

estável ao sítio ativo, levando a sua deformação (HUNTINGTON, READ & 

CARRELL 2000). Esse processo inicia-se pelo ataque do resíduo reativo da enzima 

(Ser195) à carbonila da amida presente na serpina P1-P1’ (Ligação Met358-

Ser359) (ELLIOTT et al., 2000) formando o intermediário acil-enzima (Fig. 13B). 

Desta forma ocorre a inserção da região terminal da alça reativa central (RCL) na 

folha β da enzima causando uma transição conformacional da serpina de um 

estado “estressado” (estado S) para um estado termodinamicamente mais estável, 

(estado “relaxado” - estado R). Por ultimo a inibição irreversível se dá pelo 

rompimento da conformação da protease e deformação do seu sítio ativo, evitando 

assim a hidrólise do intermediário acil, mantendo a enzima em seu estado inibido 

(MASURIER et al., 2017). 

 

 

Figura 13: Mecanismo de inibição de proteases pela serpina. (A) Estrutura da 

serpina α1-AT nativa (PDB: 1QLP) é representada como fita com os resíduos 

relevantes em bastões. A fita A está em amarelo e a alça central reativa (RCL) está 

em vermelho. (B) Complexo de Michaelis entre serpina α1-AT e a tripsina inativa 

(PDB:1OHP). (C) Complexo serpina-protease após a translocação (PDB:1EZX). 

(Adaptado de MASURIER et al., 2017) 
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3.4.1.2.2 – Inibidores do Tipo Kazal 

O inibidor de Kazal é constituído de 58 aminoácidos, possuindo seis 

resíduos de cisteína essenciais para sua ação inibitória e um resíduo carregado 

positivamente característico para sua acomodação na cavidade P1 da protease. Os 

resíduos de cisteína formam três ligações dissulfeto entre Cys1-Cys5, Cys2-Cys4 e 

Cys3-Cys6 constituindo a estrutura tridimensional desses inibidores.  

Os inibidores ditos como tipo Kazal, compartilham as características 

supracitadas, possuindo um ou vários domínios que diferem na natureza dos 

resíduos e cada domínio pode ser um inibidor potencial da serina protease. O 

principal representante deste grupo é o LEKTI (lympho-epithelial-Kazal-type 

inhibitor) (Figura 14) (MÄGERT et al., 1999). 

 

 

Figura 14: Estrutura típica do Inibidor do tipo Kazal. Nesta estrutura primária do 

inibidor são ilustrados as três alças A, B e C, as 3 pontes de dissulfeto entre Cys1-

Cys5, Cys2-Cys4 e Cys3-Cys6 e a região de clivagem da ligação peptídica P1-P1’. 

(Adaptada de MÄGERT et al., 1999) 

 

3.4.1.2.3 – Macroglobulinas 

Considerada a principal representante deste grupo, a α2-macroglobulina 

(A2M ou α2M) é uma glicoproteína de 720 kDa com forma de tetrâmero sintetizada 

principalmente no fígado e que pode formar complexos 1/1 ou 2/1, com diversas 

proteases. A presença de uma ligação altamente reativa de β-cisteinil-y-glutamil 

tioéster e uma região chamada isca reconhecida pelas proteases em cada 

subunidade caracteriza a α2-macroglobulina. (MEYER, HINRICHS & HAHN, 2012). 

A região da isca é exposta na forma de uma alça que interage com a 

protease levando a quebra de uma ligação peptídica da macroglobulina (BARRETT 
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& STARKEY, 1973) e alterando a conformação da mesma em um tetrâmero que 

aprisiona a protease (MARRERO et al., 2012).  

Após ser aprisionada a protease liga-se covalentemente ao seu inibidor 

através de uma ligação amida expondo um novo domínio chamado domínio de 

ligação ao receptor (RBD) na superfície do tetrâmero. Este domínio é reconhecido 

por receptores celulares, como o LRP1 (low density lipoprotein receptor-related 

protein 1), e então o complexo é internalizado por endocitose e degradado em 

lisossomos, garantindo a eliminação do complexo rapidamente alguns minutos 

após sua formação (KRISTENSEN et al., 1990). 

 

3.4.1.2.4 – Inibidores do Tipo Kunitz 

Os inibidores deste tipo são expressos em seres humanos, mas foram 

inicialmente isolados de plantas e animais. O inibidor de tripsina de soja (SBTI) e o 

inibidor de tripsina básica pancreática bovino (BPTI) são exemplos clássicos de 

inibidores do tipo Kunitz. O BPTI ou aprotinina é um inibidor competitivo que possui 

ação terapêutica antifibrinolítica e consiste em uma única cadeia de 58 

aminoácidos, apresentando três pontes dissulfeto, uma curva β torcida e uma 

hélice α C-terminal. (LONGSTAFF, 1994). Sua inibição ocorre principalmente nas 

KLK1, 2, 4, 5, 12, 14, e também na calicreína plasmática (KLKB1) (LOÈVGREN, 

AIRAS & LILJA ,1999); (MEMARI et al., 2007); (BRATTSAND et al., 2005).  

O mecanismo de inibição da aprotinina ocorre pelo reconhecimento da KLK 

através da formação de uma folha β antiparalela entre a enzima e o inibidor. Então 

o resíduo P1 interage com o resíduo carregado negativamente da enzima (Asp189) 

e a cavidade proximal ao sítio ativo acomoda a cadeia lateral da valina P4 e a 

cadeia lateral do resíduo P5 (Glu26) formando uma ponte salina com a cadeia 

lateral de uma histidina da KLK (His217). Por fim interações adicionais ocorrem 

culminando na inibição da enzima (MITTL et al., 1997). 

 

3.4.2 – Inibidores Não Fisiológicos de KLKs 

Os inibidores não fisiológicos das KLKs são divididos em Peptídeos e 

Proteínas Naturais (do tipo Aldeídos, do tipo Kunitz e do tipo Depsipeptídeos 

Cíclicos), Derivados Heterocíclicos Naturais (do tipo Isocumarina e Fukugetina), 

Derivados Peptídicos Sintéticos (do tipo Peptídeo Cíclico, Peptídeo 
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Clorometilcetona e Outros Peptídeos) e Derivados Sintéticos do tipo Não Peptídico 

(do tipo covalentes e não covalentes). 

 

3.4.2.1 – Peptídeos e Proteínas Naturais (do tipo Aldeídos, do tipo Kunitz e 

do tipo Depsipeptídeos Cíclicos) 

Os peptídeos do tipo aldeído, leupeptina (4), antipaina (5) e quimostatina (6) 

(Figura 15A), apresentam função inibitória pela reação do aldeído com o resíduo de 

serina catalítico da KLK formando um intermediário hemiacetal reversível contendo 

um novo centro estereogênico (Figura 15B) (DEBELA et al., 2007). Dentre os 

inibidores mencionados, a leupeptina e antipaina apresentam inibição não seletiva 

da KLK2, KLK5 e KLK8 (KISHI et al., 2006) enquanto a quimostatina é um 

tetrapeptideo descrito como inibidor da KLK3, KLK8 e KLK14 (BRATTSAND et al., 

2005).  

Figura 15: (A) Estrutura dos peptídeos tipo aldeído inibidores de KLKs. (B) 

Mecanismo de ação dos inibidores de KLK tipo aldeído. 

(Adaptado de DEBELA et al., 2007) 

 

Os inibidores de tipo Kunitz não fisiológicos naturais mais comuns são o 

inibidor de tripsina de soja (SBTI), o inibidor de tripsina de feijão de lima (LBTI), o 

inibidor Bowman-Birk (BBI) e a hirustasina. Estes inibidores são do tipo covalentes 

e apresentam mecanismo de inibição semelhante ao explicado anteriormente para 

os inibidores proteicos de tipo Kunitz fisiológicos (VIJAYALAKSHMI et al., 1994); 

(SÖLLNER et al., 1994). 
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Os depsipeptídeos cíclicos são compostos isolados da bactéria 

Chondromyces crocatus capazes de inibir a KLK7. Esses compostos são 

caracterizados pela falta de seletividade uma vez que também inibem outras 

proteases, como a quimotripsina e a elastase de neutrófilos humanos (KRASTEL et 

al., 2013). 

 

3.4.2.2 – Derivados Heterocíclicos Naturais (do tipo Isocumarina e 

Fukugetina) 

Os derivados heterocíclos naturais do tipo isocumarinas, foram extraídos da 

planta brasileira Paepalanthus bromelioides Silv. e identificados como inibidores 

competitivos de KLK5 e KLK7. A Vioxantina (7) é um exemplo dessa classe de 

compostos e apresentou valores de Ki na ordem de micromolar (Figura 16) 

(TEIXEIRA et al., 2011). 

A Fukugetina (8) é um composto biflavonóide do tipo flavonona-flavona, 

extraído da planta brasileira Garcinia brasiliensis Mart. e foi relatado como inibidor 

de várias KLKs também na faixa de micromolar (Figura 16). Um estudo detalhado 

realizado em KLKs teciduais 1 e 2 mostrou que este composto atua como um 

inibidor de tipo misto para ambas as enzimas, pois parece ser capaz de se ligar à 

enzima livre e ao complexo enzima-substrato com duas constantes de afinidade 

diferentes, indicando a existência de dois locais de interação entre o inibidor e as 

enzimas (SANTOS et al., 2016). 

 

 

Figura 16: Estrutura da Vioxantina (7) e Fukugetina (8) e seus potenciais inibitórios 

(DUNETZ, MAGANO & WEISENBURGER 2016) 
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3.4.2.3 – Derivados Peptídicos Sintéticos (do tipo Peptídeo Cíclico, Peptídeo 

Clorometilcetona e Outros Peptídeos) 

O inibidor de tripsina 1 do girassol (SFTI-1) e seus análogos sintéticos são 

exemplos de derivados peptídicos sintéticos do tipo cíclico e são reconhecidos por 

inibir a tripsina e algumas KLKs. O SFTI-1 é um peptídeo bicíclico constituído de 14 

aminoácidos, originalmente isolado de sementes de girassol, e descrito como 

potente inibidor da tripsina (Ki = 0,1 µM) (LUCKETT et al.,1999). 

O mecanismo de inibição do SFTI-1 inicia-se com ligação à tripsina pela 

inserção da Lys5 na cavidade S1 do sítio alvo. O inibidor então é clivado em duas 

partes pela protease, entre a Lys5 e Ser6, bloqueando a ação enzimática tanto pela 

interação da forma clivada quanto pela interação propriamente dita da forma não 

clivada do peptídeo cíclico. A característica cíclica e a presença de uma alça de 

ligação a protease bem definida prolongam a inibição da protease e podem servir 

como o arcabouço geral para o planejamento de inibidores de serina proteases.  

(LUCKETT et al.,1999). 

Os derivados sintéticos do tipo peptídeo clorometilcetona são capazes de 

inibir covalentemente as KLKs, sendo, portanto inibidores irreversíveis. Como 

exemplo desse tipo temos o tosil-lisil clorometilcetona (9) (TLCK), um inibidor 

covalente da KLK1 e KLK4, o D-fenilalanil-L-prolil-L-arginil clorometilcetona (10) 

(PPACK) que apresentou inibição para KLK2 ) (LOÈVGREN, AIRAS & LILJA 1999); 

(KISHI et al., 2006); (TAKAYAMA et al., 2001) e o N-p-tosil-fenilalanina 

clorometilcetona (11) (TPCK) que foi descrito como inibidor irreversível e não-

seletivo da KLK7 (DEBELA et al, 2007); (DEBELA et al, 2006b) (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Exemplos de inibidores de KLKs do tipo clorometilcetonas. 

(DUNETZ, MAGANO & WEISENBURGER, 2016) 
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Outras classes de derivados sintéticos peptídicos foram descritas como 

potenciais inibidores de KLKs, como os inibidores do tipo borônico (12a-d) (Figura 

18) desenvolvidos como inibidores de KLK3, apresentando valores de Ki na faixa 

de 15-65 µM. A inibição desses compostos baseia-se na capacidade em mimetizar 

o estado de transição tetraédrico observado durante a hidrólise de substratos 

peptídicos por serina proteases (LEBEAU et al., 2009). 

 

 

Figura 18: Inibidores pseudopeptídicos borônicos  

(LEBEAU et al., 2009) 

 

3.4.2.4 – Derivados Sintéticos do tipo Não Peptídico (covalentes e não 

covalentes). 

Na classe dos inibidores sintéticos não peptídicos do tipo covalente 

encontram-se os compostos fluoretos de sulfonila amplamente estudados desde 

sua descoberta em 1963 (GOLD & FAHRNEY, 1963). Alguns derivados dessa 

classe são descritos como inibidores covalentes como, por exemplo, o fluoreto de 

fenilmetilssulfonila (PMSF), inibidor da KLK1 (SEXTON, 2009) e KLK8 (EISSA et 

al., 2011), e o fluoreto de (4-amidinofenil)metanossulfonila (APMSF) inibidor da 

KLK11 (LUO et al., 2006).  

A inibição destes derivados de fluoretos de sulfonila ocorre através da 

sulfonilação da hidroxila da Ser195 catalítica para formar um derivado de enzima 

sulfonilado, estável e inativo por longos períodos de tempo (POWERS et al., 2002).  

Outros tipos de derivados sintéticos não peptídicos do tipo covalente são 

também descritos, como as benzoxazinonas (inibidores de KLK3) (KOISTINEN et 

al., 2008), os derivados monocíclicos β-lactâmicos (também inibidores de KLK3) 

(ADLINGTON et al., 1997), os derivados 1-acil-1,2,4-triazol (inibidores de KLK3, 5, 
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7 e 14) (TAN et al., 2013), e os derivados 3-carboxilatos cumarinícos (inibidores de 

KLK5, 7 e 14) (TAN et al., 2015), agindo cada um por mecanismos específicos. 

Na classe dos inibidores sintéticos não peptídicos do tipo não covalente 

encontram-se as benzamidinas (inibidores da KLK1, KLK2, KLK6, KLK8, KLK11 e 

KLK12) (WEBSTER & PRADO, 1970); (BERNETT et al., 2002); (MEMARI et al., 

2007), a p-aminobenzamidina (PABA) (KLK4 e KLK5) (TAKAYAMA et al., 2001); 

(CHEN et al., 2016), os derivados 2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4-ona (KLK1 e 

KLKB1) (OLIVIER, 2014), a p-amidobenzilamina (KLK 6), (LIANG et al., 2012a), os 

derivados amidinotiofeno e derivados pirrolidinona sulfonamida (KLK6) (LIANG et 

al., 2012b), os derivados de quinazolinona (KLK7) (TAN et al., 2013) e as pirido-

imidazodiazepinona (KLK7) (ARAMA et al., 2015). Cada um destes inibidores 

parece seguir um mecanismo de inibição próprio, porém agindo sempre como 

inibidores reversíveis competitivos ou não competitivos. 

 

3.5 – CERNE ESTATINA 

A literatura descreve diversos compostos contendo o cerne estatina em sua 

estrutura com potencial inibitório de proteases. A importância desse cerne deve-se a 

sua subunidade hidroxietileno, considerada um isóstero adequado para a ligação 

amídica não hidrolisável. Compostos isósteros apresentam número e arranjo 

idênticos de elétrons e propriedades químicas semelhantes. No caso das ligações 

amídicas, os principais isósteros são compostos que apresentam a subunidade 

hidroxietileno, hidroxietilamina, hidroximetilcarbonil e estatina (Figura 19) 

(WLODAWER & ERICKSON, 1993). 

 

 

Figura 19: Principais isósteros de ligações amídicas.  
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3.6 – LIGAÇÃO AMÍDICA E AGENTES DE ACOPLAMENTO PEPTÍDICO  

Muitos trabalhos de revisão sobre a formação de ligações amídicas já foram 

descritos nos últimos anos, como mostrado no gráfico abaixo que lista o número de 

publicações de amidação utilizando diferentes agentes de acoplamento (Gráfico 1) 

(DUNETZ, MAGANO & WEISENBURGER 2016). 

 

 

Gráfico 1: Número de referências para cada agente de acoplamento de 

ligação amídica em larga escala.  

(Adaptado de DUNETZ, MAGANO & WEISENBURGER 2016). 

 

Em uma reação típica de acoplamento peptídico, o grupo ácido carboxílico de 

um aminoácido (13) é primeiramente ativado por um reagente de acoplamento 

peptídico apropriado, para depois então reagir com a função amina de outro 

aminoácido (14) produzindo o peptídeo desejado (15), como no Esquema 1. 

 

 

Esquema 1: Esquema geral de síntese de peptídeo. 

 

O processo de formação de ligação amídica entre aminoácidos apresentou a 

perda de quiralidade como barreira durante anos, isto devido à racemização que 
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pode ocorrer no C-terminal do resíduo de aminoácido no decurso de uma reação de 

acoplamento devido à ionização do α-hidrogênio e a formação de um intermediário 

oxazolônico (Esquema 2). Esse problema pôde ser contornado pela descoberta de 

agentes supressores da racemização (ROMOFF & GOODMAN, 1997). 

 

 

Esquema 2: Processo de racemização em reações de acoplamento peptídico. 

(Adaptado de ROMOFF & GOODMAN, 1997) 

 

Um agente de acoplamento peptídico junto a um agente supressor de 

racemização apropriado assegura a supressão da racemização indesejada e outras 

reações secundárias, minimizando assim a perda de integridade do centro 

estereogênico, e em alguns casos, agindo também como um “potencializador” de 

rendimento reacional. Em relação às reações secundárias formadas no acoplamento 

peptídico, tem-se a formação de N-carboxianidrido, dicetopiperazina e guanidina 

(Esquema 3) (ALBERICIO et al., 1998).  

 

 

Esquema 3: Reações secundárias à formação da ligação peptídica. 

(Adaptado de ROMOFF & GOODMAN, 1997) 
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Existem algumas formas de contornar as reações secundárias ao 

acoplamento peptídico como, por exemplo, a proteção prévia do átomo de nitrogênio 

pelo uso de grupos de proteção adequados como Fmoc, Trt, Cbz, Boc, entre outros. 

(HAN & KIM, 2004). 

Um aspecto importante nas reações de acoplamento peptídico é a escolha da 

base, principalmente as de caráter não nucleofílico como aminas terciárias DIEA 

(16) e a NMM (17) (Figura 20) (CARPINO, IONESCU & EL-FAHAM 1996). 

 

 

Figura 20: Bases não nucleofílicas utilizadas na síntese de peptídeos.  

 

Com base no número de publicações, os métodos mais utilizados para a 

ativação de aminoácidos em larga escala são a formação de ésteres ativados com 

carbodiimidas, utilizando de 1-etil-3-(3'-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC) (22) e 

N,N'-dicicloexilcarbodiimida (DCC) (23), seguido da formação de cloreto de ácido 

utilizando cloretos de tionila (SOCl2) (24) e cloreto de oxalila (COCl)2) (25) (DUNETZ, 

MAGANO & WEISENBURGER 2016). 

A reação de acoplamento peptídico via cloreto de ácido ocorre com a ativação 

do ácido carboxílico como um cloreto de ácido e sua reação seguinte com uma 

amina, sendo esta uma das mais antigas abordagens para a formação de ligações 

amídicas. A alta reatividade dos cloretos de ácido em relação a aminas geralmente 

leva a acoplamentos rápidos o que pode ser especialmente útil para substratos 

impedidos estericamente. No entanto, a epimerização via cetona ou azalactona é um 

problema potencial se o ácido apresentar um centro estereogênico no Cα.  (EL-

FAHAM & ALBERICIO, 2011). 



55 
 

 

Vários reagentes são empregados para a preparação de cloreto de ácidos 

como SOCl2, (COCl)2, oxicloreto de fósforo (POCl3) (26) e o reagente de Vilsmeier 

(27) (Figura 21). Dentre estes o SOCl2 e (COCl)2 são, de longe, os dois reagentes 

mais utilizados para a formação de cloreto de ácido em síntese orgânica. Esse 

método de formação de ligação amídica apresenta a limitação de incompatibilidade 

de sua aplicação em compostos com funções sensíveis a ácidos, uma vez que 

apresenta como subproduto o HCl (DUNETZ, MAGANO & WEISENBURGER 2016).  

 

 

Figura 21: Reagentes utilizados no acoplamento peptídico via cloreto de ácido.  

 

Já o acoplamento peptídico via éster ativado, ocorre com o uso de 

carbodiimidas. O uso de DCC, para a formação de peptídeos e outras ligações 

amídicas foi relatado pela primeira vez por Sheehan e Hess em 1955 (SHEEHAN, 

1955). Muitas carbodiimidas foram investigadas como reagentes de acoplamento, 

mas apenas algumas são rotineiramente usadas com base na disponibilidade, custo, 

isolamento dos produtos e considerações ambientais (Figura 22) (STORACE et al., 

2002).  

A escolha da carbodiimida a ser utilizada na reação deve levar em 

consideração o isolamento do subproduto reacional, uréia, uma vez que sua 

remoção pode variar amplamente. Por exemplo, a dicicloexiluréia, subproduto do 

DCC, tem solubilidade muito limitada na maioria dos solventes orgânicos e, portanto, 

normalmente é removido por filtração. Já a diisopropiluréia, subproduto do DIC 

(CLARK et al., 2009) tem solubilidade razoável em CH2Cl2 e é normalmente 

removido por extração aquosa. Finalmente a uréia, subproduto do EDC, é solúvel 

em água e pode ser removido por solução aquosa (GOYAL, 2010).  
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Figura 22: Reagentes comumente utilizados no acoplamento peptídico via 

carbodiimida. 

 

O mecanismo de acoplamento via carbodiimida é complexo e começa com a 

transferência do próton do ácido carboxílico ao nitrogênio fracamente básico da 

carbodiimida para formar um par iônico. Isso leva à formação do O-acilisouréia, um 

agente acilante muito reativo que rapidamente sofre aminólise com a amina para 

formar a amida desejada. Alternativamente, o excesso de ácido carboxílico pode 

reagir com o O-acilisouréia para formar o anidrido simétrico, que também é um bom 

agente acilante. A acilação da amina com anidrido simétrico também produz um 

equivalente do ácido inicial. O O-acilisouréia também pode ser sofrer rearranjo pela 

transferência intramolecular para formar a N-aciluréia, sendo esta uma via 

irreversível que não leva à amida desejada (Esquema 4) (DUNETZ, MAGANO & 

WEISENBURGER 2016). 

 

 

Esquema 4: Vias de acoplamento peptídico com uso de carbodiimidas. 

(Adaptada de DUNETZ, MAGANO & WEISENBURGER 2016) 
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O uso de nucleófilos auxiliares é comum para reduzir a formação da N-

aciluréia, assim epimerização, aumentando o rendimento do produto final amida 

(KOENIG & GEIGER,1970). 

Embora muitos reagentes sejam relatados para esse uso, o 1-

hidroxibenzotriazol (HOBt) (29) (agente supressor da racemização) é de longe o 

mais comumente usado para reações mediadas por carbodiimida de forma 

estequiométrica ou catalítica. O HOBt é sensível a agitação (risco de explosão)  e 

está sujeito aos regulamentos de transporte e uso, já seu análogo, o 1-hidroxi-7-

azabenzotriazol (HOAt) (30) é mais estável, porém consideravelmente mais caro 

(WEHRSTEDT, WANDREY & HEITKAMP, 2005).  

 

 

Figura 23: Agentes supressores da racemização comumente utilizados no 

acoplamento peptídico. 
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4 – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

 

4.1 – PLANEJAMENTO DOS PEPTIDEOMIMÉTICOS CONTENDO O 

CERNE ESTATINA 

Nosso grupo de pesquisas vem trabalhando com inibidores 

peptideomiméticos de KLKs contendo o bicíclo derivado do isomanídeo. Nessa 

linha diversas séries de compostos foram sintetizadas e avaliadas biologicamente, 

apresentando valores de inibição da ordem de micromolar (Figura 24) (FREITAS et 

al., 2012); (OLIVEIRA et al., 2014); (BARROS et al., 2017). 

 

 

Figura 24: Compostos peptideomiméticos inibidores de KLKs derivados do 

isomanídeo. 

 

Peptideomiméticos contendo a porção estatina são inibidores bem 

conhecidos de aspartil-proteases que atuam mimetizando o estado tetraédrico de 

transição da reação de clivagem peptídica (ZHOU, CHAO & CHAO 1992); 

(TABARES et al., 2012); (PEÇANHA, ANTUNES & TANURI, 2002).  
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Recentemente nosso grupo identificou uma nova série de derivados 

peptideomiméticos (1a-c) baseados na unidade estatina que apresentaram um 

perfil de inibição de KLK5 na faixa de 0,12-0,13 M (Figura 25) (HOELZ et al., 

2016).  

 

 

Figura 25: Peptideomiméticos baseados em estatina como inibidores de KLKs. 

 

 A identificação dos compostos (1a-c)* como inibidores de KLK5 permitiu 

utilizá-los como protótipos para o planejamento de novas moléculas candidatas à 

inibição de KLKs. A partir de estudos de modelagem molecular do composto (1b) 

no sítio ativo da KLK5 identificamos possíveis sítios de modificação estrutural 

(Figura 26). 

A série de compostos (1a-h) (Figura 27) foi planejada pela introdução de 

diferentes resíduos de aminoácidos (exs.: serina, treonina, tirosina, leucina e 

isoserina) na posição P1’, que interage com o subsítio S1’, o qual pode comportar 

diferentes tipos de aminoácidos.  

A KLK5 apresenta especificidade para substratos com resíduos básicos na 

posição P1’, o que significa que o subsítio S1’ da enzima tem preferência por 

resíduos desse tipo. O grupamento NHBoc (Boc, t-butildicarbonato)  (N2, Figura 

26) presente em (1b) interage com o resíduo de Ser260 da KLK5 (entre os 

subsítios S1 e S2), sendo a ligação hidrogênio mais persistente nesse sistema. 

                                                           
*
 Os compostos (1a-c) foram sintetizados novamente nesse trabalho por isso entram como compostos 

objetivos. 
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Assim, o grupamento de proteção Boc foi removido para obtenção dos derivados 

da amina, obtidos na forma de sal (compostos (2a-f), Figura 27) com o intuito de 

aumentar a força dessa interação. 

 

 

Figura 26: Principais ligações hidrogênio entre o inibidor (1b) e KLK5.  

(Adaptada de HOELZ et al., 2016). 

 

Na figura 26 observa-se uma interação da hidroxila livre (O4) de (1b) com 

um resíduo de His108 presente no sítio ativo da KLK5. Modificações nessa posição 

foram feitas para investigar a importância desse grupamento (-OH) e sua ligação 

hidrogênio na interação com a enzima. Desta forma, a introdução de um grupo 

acetila nessa posição, gerando mais um sítio aceptor de ligação hidrogênio, 

originou a série de compostos (3a-g) (Figura 27). 

 

 

Figura 27: Novas estruturas planejadas como inibidores de KLKs. 
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4.2 – ANÁLISE RETROSSINTÉTICA 

A retroanálise dos peptideomiméticos propostos portadores do cerne 

estatina é mostrada no Esquema 5 As estruturas dos compostos finais (2a-f) e (3a-

g) podem ser obtidas através de uma hidrólise ácida do grupo protetor NH-Boc e 

acetilação das hidroxilas dos compostos finais da série (1a-h), respectivamente. Os 

compostos finais da série (1a-h) podem ser obtidos através do acoplamento do 

cerne estatina (38) com os respectivos cloridratos de aminoésteres metilico (39a-h) 

(Figura 29 – p71), empregando o protocolo clássico EDCHCl / HOBt / NMM, para a 

formação de ligações peptídicas. 

A estatina (38) pode ser obtida pela reação de hidrólise básica do composto 

(37), que pode ser sintetizado pela reação de redução seletiva do ácido tetrâmico 

(36). Este, por sua vez, pode ser obtido por refluxo do composto (35) com metanol. 

(35) será sintetizado por meio da reação de acoplamento entre a N-Boc-L-

fenilalanina (34) e ácido de Meldrum (JOUIN, CASTRO & NISATO, 1987); 

(COURCAMBECK et al., 2001). 

 

Esquema 5: Análise retrossintética dos peptideomiméticos (1a-h), (2a-f) e (3a-g). 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 – PREPARAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO-CHAVE: CERNE ESTATINA 

(38) 

A primeira etapa desta rota consiste na reação da L-fenilalanina (33) com o 

dicarbonato de di-terc-butila (Boc2O) (40) para a formação da N-Boc-L-Fenilalanina 

(34) obtida como um sólido branco (p.f.=83-85ºC), a qual foi diretamente utilizado na 

próxima etapa sem a necessidade de purificação, em 90% de rendimento bruto 

(Esquema 6) (JOUIN, CASTRO & NISATO, 1987); (PINHEIRO et al., 2009).  

O Boc2O é amplamente utilizado em síntese orgânica, principalmente como 

grupo protetor, pois pode reagir com aminas para dar compostos derivados que 

possuem estabilidade frente a um grande número de nucleófilos e bases. Isso 

permite que futuras transformações químicas possam ocorrer sem afetar este grupo 

funcional. Sua remoção é realizada com ácidos fortes como o ácido trifluoroacético 

ou o HCl (SARKAR et al., 2011). 

 

 

Esquema 6: Síntese do N-Boc-L-Fenilalanina e estrutura do Boc2O. 

 

O composto (34) apresenta um espectro de IV com uma banda em 3374 cm-

1 do estiramento da ligação N-H; as bandas do grupo ácido carboxílico em 2985 cm-1
 

e 1442 cm-1 pelo estiramento de O-H, em 1520 cm-1 referente ao estiramento da 

carbonila e em 1169 cm-1 devido a deformação da ligação C-O; e as bandas 

referentes ao Boc em 1693 cm-1 pelo estiramento de C=O, a banda de intensidade 

média em 1367 cm-1 do dobramento da ligação C-H das metilas, e em 1053 cm-1
 

pelo estiramento da ligação C-O.  
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No espectro de RMN1H destaca-se um singleto (integração ~ 9H) em 1,42 

ppm referente às três metilas oriundas da incorporação do Boc e no espectro de 

RMN13C-APT um sinal em 28,2 ppm devido à carbonila do grupo protetor. Os 

demais sinais dos espectros de IV e RMN apresentaram-se coerentes com a 

elucidação total da molécula (34), e estão descritos detalhadamente na seção 

experimental. 

O mecanismo proposto para esta reação ocorre via substituição nucleofílica 

do tipo SN2 em grupamento acila. A adição nucleofílica da amina à carbonila do 

Boc2O dá origem a um intermediário alcóxido tetraédrico que não é isolado. Devido a 

presença de um excelente grupo de saída (OCO2t-Bu) ligado ao átomo de carbono 

do grupo carbonílico, o intermediário tetraédrico reage logo em seguida retirando o 

grupo de saída e formando o composto (34) (Esquema 7) (MCMRRY, 2006). 

 

 

Esquema 7: Mecanismo proposto para a formação do intermediário (34). 

 

Para a reação de formação do condensado (35) foi realizada a síntese do 

ácido de meldrum (41) que é um sólido cristalino branco, comercialmente disponível 

e também conhecido como 2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona. Ele foi sintetizado pela 

primeira vez em 1908 por Norman Andrew Meldrum por condensação do ácido 

malônico (43) com acetona em anidrido acético contendo uma pequena quantidade 

de ácido sulfúrico (Esquema 8) (MELDRUM, 1908). 
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Esquema 8: Síntese do ácido de meldrum (41). 

 

O composto (41) foi caracterizado por técnicas espectroscópicas de IV 

(bandas de estiramento em 3004 e 2931 cm-1 relacionadas ao C-H das metilas e C-

H do CH2 respectivamente; bandas de deformação axial de carbonila de éster em 

1792 e 1753 cm-1; e banda de estiramento da ligação C-O do éster), RMN1H (sinal 

em 1,78 ppm 2xCH3) e 13C-APT (sinal em 27,1 ppm 2xCH3), e os demais dados da 

elucidação de sua estrutura estão descritos na seção experimental deste trabalho e 

estão de acordo com os dados da literatura (HOELZ et al., 2016). 

A posterior condensação de (34) com o ácido de Meldrum (41) utilizando 

N,N'-dicicloexilcarbodiimida (DCC), 4-N,N-dimetilaminopiridina (DMAP) em 

diclorometano anidro forneceu o condensado de N-Boc-L-Fenilalanina (35) como um 

sólido branco (p.f=120-122ºC) em 80% de rendimento (JOUIN, CASTRO & NISATO, 

1987); (PINHEIRO et al, 2009) (Esquema 9). 

O composto (35) foi caracterizado por técnicas espectroscópicas de IV, 

RMN1H e RMN13C-APT, sendo observados os principais dados referentes a sua 

elucidação no espectro de IV : banda característica de deformação axial (C-O) de 

álcoois em 1169cm-1, banda de estiramento das carbonilas dos ésteres em 1724 cm-‘
 

e banda de deformação axial de alcenos (C=C) em 1656 cm-1. No espectro de 

RMN1H é possível verificar o um singleto em 2,17 ppm das duas metilas 

provenientes do ácido de Meldrum condensado ao N-Boc-L-Phe e no espectro de 

13C-APT observa-se um sinal em 162,4 ppm referente às duas carbonilas adicionais 

e dois sinais em 27,3 ppm das duas metilas do ácido de meldrum incorporadas. 

No intuito de investigar a remoção eficiente do subproduto dicicloexiluréia 

(DCU), seu espectro de IV da literatura (bandas características C=O 1625 cm-1 e C-

N 1570   

cm-1 (SPECTRABASE) foi comparado àquele obtido para o composto (35). Apenas a 

banda referente ao estiramento C-N do DCU em 1575 cm-1
 pode ser observada no 
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espectro, todavia a presença de uma ligação C-N também no condensado (35), 

exclui a utilização desta banda como característica da impureza. 

Os demais sinais dos espectros de IV e RMN apresentaram-se coerentes 

com a elucidação total da molécula (35), e estão descritos detalhadamente na seção 

experimental referente ao mesmo. 

 

 

Esquema 9: Síntese do condensado do N-Boc L-Fenilalanina (35). 

 

No esquema 10 o DMAP (catalisador nucleofílico derivado da piridina) age 

ativando o composto (34), formando o derivado carboxilato através de um equilíbrio 

ácido-base. Assim, o átomo de oxigênio carregado negativamente do carboxilato 

atua como um nucleófilo atacando o carbono central do DCC. O acoplamento com o 

DCC forma um intermediário altamente nucleofílico que reagirá com o ácido de 

meldrum (41) resultando no composto (35) (ALEXANDRE & ROUESSAC, 1970). 

O DCC é um agente desidratante de baixo custo muito usado na preparação 

de amidas e ésteres, especialmente na síntese de peptídeos. Nestas reações ele se 

hidrata e forma como subproduto a dicicloexiluréia (42) que é um sólido branco 

insolúvel em diclorometano (ALEXANDRE & ROUESSAC, 1970). 

O DCU pode ser removido majoritariamente por filtração, porém, podem 

permanecem vestígios que muitas vezes são difíceis de remover, sendo uma das 

desvantagens do uso do DCC, além disso, esse reagente é um potente alérgeno e o 

contato repetido com a pele aumenta a probabilidade de sensibilização ao 

composto. 
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Esquema 10: Mecanismo proposto para a formação do intermediário (35). 

(Adaptado de ALEXANDRE & ROUESSAC, 1970) 

 

A etapa seguinte consistiu no refluxo de (35) em metanol que forneceu o 

ácido tetrâmico (36), como um sólido branco (p.f.=140-142oC),em 85% de 

rendimento após purificação por recristalização em éter etílico/hexano (1:2) 

(Esquema 11) (JOUIN, CASTRO & NISATO, 1987); (PINHEIRO et al., 2009). 

 

 

Esquema 11: Síntese do ácido tetrâmico (36). 
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Por apresentar uma instabilidade térmica a altas temperaturas, o ácido de 

meldrum sofre reação pericíclica diante de aquecimento, produzindo um 

intermediário altamente eletrofílico R-C=C=O (ceteno) e liberando acetona e dióxido 

de carbono (CO2) (Esquema 12). Este intermediário pode ser isolado para reações 

posteriores com diversos nucleófilos (ex.: água, álcoois e aminas) ou reagir por 

reação do tipo one-pot com reagentes presentes em solução ou porções 

nucleofílicas intramoleculares. A alta reatividade do ceteno permite o uso do ácido 

de meldrum para formação de ligações C-C, compostos cíclicos, amidas, ésteres e 

ácidos (DUMAS & FILLION, 2009). 

O mecanismo da formação do ácido tetrâmico, inicia-se pelo aquecimento de 

(35) que encontra-se em equilíbrio ceto-enólico. O aquecimento desestabiliza a 

porção do ácido de meldrum do condensado (35) propiciando uma reação 

consertada de ataque do nitrogênio a carbonila do intermediário ceteno, eliminando 

CO2 e a cetona e formando o composto (36) (GERENCSÈR, DORMÀN & DARVAS, 

2006). 

 

 

Esquema 12: Mecanismo de formação de ceteno a partir do Ácido de Meldrum / 

Mecanismo de formação do ácido tetrâmico (36).  

(Adaptado de DUMAS & FILLION, 2009) 
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No espectro de RMN1H de (36) observa-se a presença dos sinais dos 

hidrogênios diastereotópicos H3 e H6: 3,38 ppm (1H, dd, J= 14,0 e 5,2 Hz; H6); 3,20 

ppm (1H, dd, J= 14,0 e 3,0 Hz; H6); 2,84 ppm (1H, d, J= 22,4 Hz; H3); 2,25 ppm (1H, 

d, J= 22,4 Hz; H3). No espectro de RMN13C-APT destaca-se o desaparecimento dos 

sinais referentes às carbonilas e metilas da porção do ácido de meldrum em 162,4 

ppm e 27,3 ppm.  No espectro de IV em KBr observam-se os estiramentos das 

ligações C=O de lactamas de cinco membros e do grupo Boc nas bandas 1763 e 

1650 cm-1, respectivamente. Observa-se também a ausência da banda relativa ao 

estiramento da ligação C=O de éster em 1724 cm-1. Em 1570 cm-1 a banda intensa 

pode ser atribuída ao estiramento de ligação C=C de enol conjugado, assim 

acredita-se que em fase sólida (o espectro de IV foi adquirido como pastilha em KBr) 

o ácido tetrâmico (36) exista na forma enólica (36a) (Figura 28). De fato, a banda em 

3034 cm-1 (estiramento de ligação O-H) sugere a presença do tautômero enol. Cabe 

destacar que a banda em 1570 cm-1 se diferencia da banda em 1630 cm-1 devida 

aos estiramentos da ligação C=C do anel aromático de (36). Por sua vez, em fase 

líquida esta substância existe como o tautômero ceto (36), devido à presença dos 

sinais dos hidrogênios H3 no espectro de RMN1H. 

Os demais sinais dos espectros de IV e RMN apresentaram-se coerentes 

com a elucidação total da molécula (36), e estão descritos detalhadamente na seção 

experimental referente ao mesmo. 

 

 

Figura 28: Tautômeros ceto-enol de (36). 

 

O intermediário β-hidroxipirrolidinona (37) foi obtido pela redução 

diastereosseletiva da carbonila cetônica do ácido tetrâmico (36) com NaBH4 em 

diclorometano e ácido acético, fornecendo um único diastereoisômero de 

configuração absoluta S, em 90% de rendimento após purificação por coluna “flash”, 
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como um sólido branco (p.f.=119-120oC) (Esquema13) (COURCAMBECK et al.,  

2001). 

 

 

Esquema 13: Síntese da β-hidroxipirrolidinona (37). 

 

O espectro de RMN1H de (37) apresentou além dos sinais dos hidrogênios 

aromáticos e do grupo Boc, os sinais dos hidrogênios H3 (3,14 ppm; 2H, d, J= 6,3 

Hz), H6 (4,51-4,43 ppm; 2H, m), e H4 (2,43 ppm; 1H, q, J= 17,2 e 8,1 Hz). No 

espectro de IV observa-se a presença de uma banda referente ao estiramento da 

ligação O-H em 3400 cm-1 e uma banda em 1114 cm-1 devido a deformação axial da 

ligação C-O (álcoois secundários) e também há o desaparecimento da banda do 

estiramento da ligação C=C de enol conjugado em 1570 cm-1, confirmando a 

redução da carbonila (C4) e a perda do equilíbrio ceto-enólico do composto (36). Em 

relação ao espectro de RMN13C-APT não houve mudanças significativas entre os 

espectros de (36) e (37). Os demais sinais dos espectros de IV e RMN 

apresentaram-se coerentes com a elucidação total da molécula (37), e estão 

descritos detalhadamente na seção experimental referente ao mesmo. 

De modo a confirmar a pureza enantiomérica do composto (37), 

Courcambeck e colaboradores sintetizaram os respectivos ésteres de Mosher para 

determinar a configuração absoluta por meio de RMN9F. Através destes estudos os 

autores provaram que apenas a β-hidroxipirrolidinona com configuração S é formada 

em 98% de excesso diastereoisomérico (% e.d.) sob estas condições reacionais de 

redução do ácido tetrâmico. Assim, o ataque de íon hidreto ocorre preferencialmente 

pela face re estericamente menos impedida da carbonila cetônica de (36) 

(COURCAMBECK et al., 2001). 

O mecanismo mais aceito para esta redução envolve a complexação do 

oxigênio carbonílico com o Na+ (semelhante a um ácido de Lewis) tornando o 

carbono da carbonila cetônica mais eletrofílico, o que facilita a transferência do 
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hidreto. O NaBH4 é um redutor geral, porém suave, e por isso reduz seletivamente 

cetonas e aldeídos (Esquema 14) (WIGFIELD & GOWLAND, 1977); (SUZUKI, 

KANENO & TOMODA, 2009); (ALVES & VICTOR, 2010). 

 

 

Esquema 14: Mecanismo proposto para a redução da β-hidroxipirrolidinona (36). 

(Adaptado de ALVES & VICTOR, 2010) 

 

Para a síntese do β-hidroxi-γ-aminoácido (38), portador do cerne estatina foi 

feita uma reação de saponificação de (37) em NaOH 1M e acetona fornecendo o 

produto como um sólido branco (p.f.=147-149ºC),em 85% de rendimento após 

recristalização em éter etílico (Esquema 15) (COURCAMBECK et al., 2001). O 

mecanismo de saponificação baseia-se no ataque nucleofílico do hidróxido de sódio 

à carbonila lactâmica seguida da quebra da ligação amídica, levando à abertura do 

anel e formação do cerne estatina. 
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Esquema 15: Síntese do β-hidroxi-γ-aminoácido (38). 

 

No espectro de RMN1H de (38) destacam-se os sinais dos hidrogênios 

diastereotópicos H2’ (2,37 ppm, dd, J= 15,5 e 3,6 Hz e 2,19 ppm, dd, J= 15,5 e 9,4 

Hz) e H5’ (2,82 ppm, dd, J= 13,7 e 5,2 Hz e 2,58 ppm, dd, J= 13,7 e 9,4 Hz). No 

espectro de IV observa-se a banda em 1730 cm-1 e em 1689 cm-1 do estiramento 

C=O e em 1268 cm-1
 da deformação axial de C-O do ácido carboxílico, além do 

desaparecimento da banda em 1770 cm-1 referente ao estiramento C=O da lactama. 

Em relação ao espectro de RMN13C-APT não foram observados grandes 

diferenças dos padrões de deslocamento químico de (37) para (38), estando os 

sinais coerentes com as regiões descritas na literatura. 

Os demais sinais dos espectros de IV e RMN apresentaram-se coerentes 

com a elucidação total da molécula (38), e estão descritos detalhadamente na seção 

experimental referente ao mesmo. 

 

5.2 – PREPARAÇÃO DOS CLORIDRATOS DE AMINOÉSTERES (39a-h) 

Os cloridratos de aminoésteres (39a-h) derivados dos aminoácidos L-

fenilalanina (a), L-valina (b), L-prolina (c), L-leucina (d), L-tirosina (e), L-serina (f), L-

treonina (g), L-isoserina (h) e foram preparados segundo metodologia já descrita na 

literatura. Seus dados físicos e características espectroscópicas estão descritas na 

seção experimental deste trabalho e estão de acordo com os descritos na literatura 

(Figura 29) (DE RESENDE et al, 2007); (TROTTER et al., 2005); (VILAÇA et al., 

2015) (WEIGEL et al., 2015); (STEINMETZ et al., 2016). 
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Figura 29: Estruturas dos cloridratos de aminoésteres. 

 

5.3 – PREPARAÇÃO DA SÉRIE (1a-h): 

As sínteses dos ésteres (1a-h) foram efetuadas por reação de acoplamento 

peptídico entre o composto (38), portador do cerne estatina, e os cloridratos de 

aminoésteres (39a-h), promovida pelo sistema composto por cloridrato de N-(3-

dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida (EDCHCl), 1-hidroxi-benzotriazol (HOBt) e 

N-metilmorfolina (NMM) em diclorometano anidro (Esquema 16) (HOELZ, et al. 

2016). 

 

Esquema 16: Síntese dos produtos finais (1a-h) pelo uso de EDC/ HOBt/ NMM. 

 

O mecanismo para este tipo de reação usando carbodiimidas como agentes 

desidratantes é mostrado no Esquema 17. Inicialmente ocorre a formação de um 

intermediário O-acilisouréia (muito reativo) pela reação entre a função ácida do 

composto (38), desprotonada pela base, com o grupo amino do cloridrato de 

aminoéster, levando à formação da ligação peptídica e a respectiva uréia (Rota A). 

Este mesmo intermediário pode reagir com um segundo carboxilato e formar um 

anidrido simétrico, o qual também formará o peptídeo desejado (Rota C). Porém, 
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além destas rotas desejáveis pode ocorrer a migração de acila, que não resultará na 

formação do produto, mas sim em N-aciluréias (Rota B) ou a ciclização da O-

acilisouréia formando oxazolonas e posterior formação do produto com algum grau 

de epimerização (Rota D) (SEWALD & JAKUBKE, 2002).  

 

 

Esquema 17: Mecanismo proposto para a formação de ligação peptídica via 

carbodiimidas/HOBt.  

(Adaptado de SEWALD & JAKUBKE, 2002) 

 

Alguns reagentes podem ser utilizados para evitar as rotas indesejadas 

(Rota B e Rota D) da reação de acoplamento peptídico via carbodiimidas, como o 

HOBt cujo papel é interceptar a O-acilisouréia criando uma rota alternativa 

convergindo a O-acilisouréia para a formação do peptídeo. Isso acontece, pois ao 

reagir com o HOBt  um éster menos reativo é formado, mas ainda com reatividade 

suficiente para sofrer aminólise e chegar ao produto desejado (Esquema 17) 

(WÜNSCH, 1966). 

A síntese dos compostos da série (1a-h) forneceu os produtos finais como 

sólidos em rendimentos variáveis de 50-80% e seus respectivos dados 
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experimentais completos encontram-se na seção 7.2.15 adiante. Todos os 

compostos (1a-h) foram purificados em coluna cromatográfica em sílica-gel.  

Analisando de forma genérica a estrutura dos compostos da série (1a-h), a 

mesma caracteriza-se: 

No espectro de infravermelho pelas bandas: 

-Anel aromático: banda de estiramento na faixa de 3050-3010cm-1
 mais 

banda de dobramento fora do plano na faixa de 900-690 cm-1
 referentes à ligação =C 

– H; absorções de estiramento da ligação C=C do anel aromático aos pares em 

torno de 1600 cm-1
 e 1475 cm-1

.  

-Alcano: banda de dobramento da ligação C – H dos CH3 (sp3) da porção Boc 

próximos à 1375 cm-1; banda de estiramento da ligação C – H dos carbonos CH2 

(sp2) próximo a região de 146 5cm-1 e banda (4 ou mais)  de estiramento da ligação 

C – H dos carbonos CH (sp) próximos de 3000 cm-1 . 

-Álcool: banda larga próximo à 3400-3300 cm-1referente a ligação O – H livre, 

devido ao preparo da amostra em placas de KBr, impossibilitando a banda aguda 

referente a ligação O – H ligado na faixa de 3650-3600 cm-1; C – O – H como uma 

banda larga e fraca (1440-1220 cm-1)  as vezes mascarada pela banda de CH3; 

banda referente a vibração de estiramento da ligação C – O (1260-1000 cm-1) em 

1100cm-1
 para álcoois secundários. 

-Amida: banda de estiramento da ligação N – H de amidas secundárias em 

3300 cm-1; banda de estiramento da ligação C = O na faixa de 1680-1630 cm-1 mais 

banda de dobramento da ligação N – H em torno de 1640-1550 cm-1. 

-Éster: banda de estiramento da carbonila C=O entre 1750-1735 cm-1 mais 

uma banda forte referente  ligação C – O na região de 1300-1000 cm-1. 

-Carbamato (Boc): em geral os carbamatos apresentam banda de 

estiramento relacionado a carbonila C=O na faixa de 1690-1736 cm-1 , para 

carbamatos secundários como o caso dos compostos da série (1a-h) a faixa do 

estiramento de C=O fica na faixa de 1722-1705 cm-1 (PINCHAS, 1957); banda larga 

devido a ligação N – H entre 1540-1500 cm-1 (RANDALL, 1949). 
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No espectro de RMN1H os sinais referentes aos seguintes hidrogênios (PAVIA 

et al., 2010): 

-NH (amida e carbamato): assim como o deslocamento químico de 

hidrogênio de álcoois o hidrogênio de amidas pode variar de 5,0 a 9,0 ppm 

dependendo da temperatura, concentração e do solvente.  Em geral o acoplamento 

1J e 2J são raros mas o acoplamento 3J (-NH-CH-) pode ocorrer com J entre 0,0~7,0 

Hz, isto porque a troca do NH amida é mais lenta. Segundo as regiões de 

deslocamento químico da literatura (BADERTSCHER, BÜHLMANN & PRETSCH, 

2009) os hidrogênios NH da amida e do carbamato apresentam deslocamento 

semelhante próximos a 8,0 ppm. 

-OH: o deslocamento químico do hidrogênio C–OH é altamente variável indo 

de 0,5-5,0 ppm, e a posição do sinal e o alargamento do pico esta relacionado a 

concentração do solvente e da temperatura. Devido a rápida troca química do próton 

–OH em muitas soluções, normalmente não se observa acoplamento entre o próton 

–OH e os hidrogênios do carbono α. 

-Ar-H: hidrogênios aromáticos possuem um deslocamento químico na faixa 

de 6,5-8,0 ppm, esse deslocamento químico grande, ocorre devido ao efeito de 

desblindagem que ocorre pelo grande campo anisotrópico gerado pelos elétrons do 

sistema π do anel. Os hidrogênios aromáticos apresentam um comportamento de 

acoplamento de Jorto= 7,0~10,0 Hz, Jmeta= 2,0~3,0 Hz e Jpara= 0,0~1,0 Hz. Os 

compostos da série apresentaram Ar-H com deslocamento químico na faixa de 7,27-

7,40 ppm. 

-Alcanos: grupamentos metila (CH3), como aqueles presentes na porção Boc 

das moléculas da série, frequentemente são reconhecidos como um sinal isolado e 

agudo (singleto), ou um dubleto na faixa de 0,7-1,3 ppm; já os grupos metilênicos 

(CH2) geram sinais na região de 1,2-1,4 ppm, mas para as moléculas da série em 

questão elas parecem ter sofrido efeito de desblindagem devido a proximidade aos 

átomos eletronegativos de N e O do NBoc e hidroxila respectivamente, caindo na 

faixa de 2,21-2,92 ppm, além disso um dos hidrogênios é benzílico ao anel, sendo 

também desblindado pelo efeito anisotrópico do mesmo. Por ultimo os hidrogênios 

dos metínicos (CH) possuem um deslocamento químico na faixa de 1,5-2,0 ppm 

porém por estarem ligados diretamente aos átomos eletronegativos N e O nas 
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moléculas da série, estes sofreram um efeito de desblindagem mais pronunciado 

caindo na região próxima a 4,0 ppm. Já o hidrogênio ligado ao Cα (CH) da função 

éster metílico dos compostos da série sofre além da desblindagem do átomo de 

nitrogênio, a desblindagem do efeito de anisotropia do grupo adjacente C=O. Em 

geral o comportamento do acoplamento para alcanos segue a regra n+1, onde em 

geral hidrogênios adjacentes irão se acoplar com J= 7,0~8,0 Hz. 

-OCH3: os hidrogênios presentes na função éster são desblindados pela 

eletronegatividade do oxigênio, caindo na região de deslocamento químico de 3,5-

4,8 ppm. 

No espectro de RMN13C-APT (PAVIA et al., 2010): 

-Caromáticos: apresentam faixas aproximadas de deslocamento químico em 

torno de 110-175 ppm, bastante desblindado pelo mesmo efeito justificado nos 

hidrogênios aromáticos. Os carbonos aromáticos dos compostos da série (1a-h), 

apresentaram sinais de deslocamento entre 125,9~138,6 ppm, estando dentro da 

faixa prevista na literatura. 

-CH3; CH2; CH: os carbonos de alcanos apresentam regiões distintas de 

deslocamento químico de acordo com sua hibridização, variando entre 8,0-30,0 ppm 

para CH3, 15,0-55,0 ppm para CH2 e 20,0-60,0ppm para CH. As variações de 

deslocamento são também afetadas por efeito de desblindagem de átomos 

eletronegativos próximos a estes carbonos, deslocando para cima o deslocamento 

aparente. 

-OCH3: por estar ligado ao oxigênio (eletronegativo), estes carbonos de (1a-h) 

sofrem de forma pronunciada o efeito de desblindagem, justificando o sinal da metila 

em um deslocamento próximo à 50,0 ppm. 

-C=O (amida, éster e carbamato): as regiões de deslocamento químico de 

carbonos de carbonilas se apresentam em regiões altas do espectro, como 150,0-

180,0 ppm para C=O de amidas, 155,0-185 ppm para C=O de ácidos carboxílicos e 

ésteres, 190,0-210,0 ppm para aldeídos e 190,0-220,0 ppm para cetonas. O que 

justifica essas regiões altas do espectro é a forte desblindagem que o átomo de 

oxigênio da carbonila exerce sobre o carbono ligado a ele. Este efeito parece ser 

maximizado por cadeias alquílicas em posição α a carbonila, como em cetonas e 
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aldeídos, e minimizado por átomos eletronegativos em α a carbonila. Isso explica a 

ordem de deslocamento químico das carbonilas dos compostos da série (1a-h), 

próximo a 170,0 ppm para C=O do grupo éster, 175,0 ppm para C=O da amida e em 

torno de 155,0 ppm para carbonila do carbamato (-HN-(C=O)-O-), sendo esta última 

a menos desblindada pelo efeito de atenuação da desblindagem exercido por dois 

átomos eletronegativos (N e O) em α a carbonila. 

Nos espectros de ESI-EMAR (disponíveis no anexo) as moléculas da série 

(1a-h) apresentaram o sinal da molécula protonada [M+H]+ como íon de maior 

intensidade relativa (ver tabela 1 e anexo). Por possuírem ligações muito lábeis 

também observou-se nos espectro os íons referentes às perdas de 100 e 56 devido 

as quebras das ligações RH-COOtBu e RHNCO-tBu respectivamente (Esquema 18). 

 

Esquema 18: Padrão de fragmentação proposto para (1a-h), de acordo com os 

sinais encontrados nos espectros de ESI-EMAR. 

Os principais dados referentes à elucidação estrutural  dos compostos da 

série (1a-h) encontram-se na tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1: Resumo dos principais sinais e bandas de IV, RMN e ESI-EMAR da série (1a-h)

SÉRIE (1a-h) 

IV (cm
-1
) RMN

1
H (ppm) RMN

13
C-APT (ppm) ESI-EMAR 

C-O-H HN-C=O Boc Cα-R CO2CH3 NH OH Cα-R C1’ 
(C=O)
Boc 

OCH3 Cα-R CO2CH3 
Íon 

Molecular 
[M+H] 

Esperado (literatura) → 
3350 
1330 
1100 

3300 
1655 
1595 

1715 
1710 
1520 

* 
1742 
1150 

5,0  
a 

9,0 

0,5 
a 

5,0 
* 175 155 

3,5 
a 

4,8 
* 

170,0 
50,0 

Massa 
Experimental 
/ Erro (ppm) 

Composto ↓ 

 

3287 
1292 
1164 

3389 
1665 
1646 

1682 
1541 

1496 (CH2) 
701 (Ar) 

1749 
1164 

6,5 
(sl) 

4,9 
(sl) 

7,30-7,09 
(m; Ar-H) 
3,16-3,12 
(m; H3) 

172,2 156,2 
3,70 
(s) 

135,7 (C4) 
129,1 (C6) 
128,4 (C5) 
126,3 (C7) 

171,7 
52,3 

471.24921 
/ 

e=0,5092 

 

3563 
1250 
1163 

3311 
1648 

1685 
1536 

 

2966 (CH) 
1365 (CH3) 

1743 
1163 

6,58 
(sl) 

4,92 
(sl) 

2,58-2,53 (m;H3) 
0,93 (d; H4)  
0,91 (d; H4) 

172,5 156,2 3,72 (s) 
18,9 (C4)  
17,8 (C4) 
30,9 (C3) 

172,1 
52,1 

423.24896 
/ 

e=1,0868 

 

3263 
1200 
1170 

2967 
1632 
1511 

1697 
1511 

3381 (CH) 
1365 (CH3) 

1464 e 
1436 (CH2) 

1747 
1170 

X X 

4,44-4,42 (m;H2) 
3,57-3,52 (m;H5) 
3,46-3,42 (m;H5) 
2,21-2,13 (m;H3) 
2,07-2,02 (m;H3) 
2,00-1,96 (m;H4) 

172,3 155,9 
3,72 
(s) 

58,5 (C2) 
47,0 (C5) 
29,2 (C3) 
24,5 (C4) 

171,9 
52,2 

421.23331 
/ 

e=0,4985 

 

2954 
1271 
1159 

3311 
1658 
1530 

1694 
1530 

1363 (CH3) 
1442 (CH2) 

1753 
1159 

X X 
1,75-1,70 (m; H4) 
1,58-1,55 (m; H3) 

0,90 (dd; H5) 
174,8 158,0 

3,65 
(s) 

42,2 (C3)  
26,4 (C4)  
24,1 (C5)  
22,8 (C5) 

173,6 
52,5 

437,26445 
/  

e= 0,7869  

 

3302 
1246 
1164 

1649 
1515 

1681 
1515 

3302 (OH) 
1649 e 

1442 (Ar) 
699 (Ar) 

1741 
1164 

X X 
7,02 (d; Ar-H)  
6,69  (d; Ar-H’) 

173,9 158,4 
3,66 
(s) 

140,1 (C4) 
130,2 (C6) 
128,6 (C5) 
116,2 (C7) 

 

173,7 
52,6 

487,24375 
/ 

e=0,2668 

 

3377 
1245 
1175 

2978 
1604 
1513 

1683 
1513 

3377 (OH) 
3029 (CH) 
1440 (CH2) 

1753 
1175 

X X 
4,26 (d; H3) 

 
174,1  

 
158,2  

 
3,73 
(s) 

62,8 (C3)  
172,3  
52,8 

411,21239 
/ 

e=0,4620 

 

3187 
1275 
1157 

3342 
1637 
1543 

1683 
1543 

3187 (OH) 
3026 (CH)  
1366 (CH3) 

1759 
1157 

X X 
4,46 (d; H)) 
1,18 (d; H4) 

174,5  158,2 
3,73 
(s) 

20,3 (C4)  
38,6 (C3) 

172,6  
57,6 

425,22799 
/ 

e=0,5644 

 

3367 
1272 
1170 

2928 
1679 
1519 

1679 
1519 

3367(OH) 
3029 (CH) 
1443 (CH2) 

 

1736 
1170 

x 
4,56 
(sl) 

4,56 (sl; OH) 
4,26 (q; H2) 

3,57 (dd; H3) 
3,39 (dd; H3) 

174,5  158,2  
3,72 
(s) 

70,7 (C2) 
43,9 (C3) 

171,5  
52,7 

411,21243 
/ 

e=0,3647 
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5.4 – PREPARAÇÃO DA SÉRIE (2a-f) 

As sínteses dos peptideomiméticos da série (2a-f) foram efetuadas pelas 

reações de desproteção do grupamento N-Boc por meio de uma hidrólise ácida dos 

compostos obtidos na série (1a-f) (LIU et al., 2015).  

 

Esquema 19: Esquema geral de obtenção de (2a-f). 

 

A reação inicia-se pela protonação do t-butilcarbamato pelo meio ácido, 

então o cátion t-butil é perdido levando a formação de um ácido carbâmico. Por 

último tem-se a descarboxilação do ácido carbâmico resultando na amina livre que é 

protonada pelo meio ácido formando o sal de TFA (Esquema 20) (ASHWORTH, 

COX & MEYRICK, 2010).  

 

Esquema 20: Mecanismo de desproteção do grupo N-Boc (via TFA) para a 

formação dos compostos da série (2a-f). 

(Adaptdo de ASHWORTH, COX & MEYRICK, 2010). 
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A reação de desproteção dos compostos (1a-f) via ácido trifluoroacético, 

forneceu os produtos finais da série (2a-f) como sólidos em rendimentos altos que 

variaram de 95% a 90% Todos os compostos desta série foram purificados por 

recristalização em éter-hexano e seus respectivos dados experimentais completos 

encontram-se na seção 7.2.24 adiante. 

Analisando de forma genérica a estrutura dos compostos da série (2a-f), a 

mesma caracteriza-se pelos mesmos dados descritos para a série (1a-f), com 

exceção do desaparecimento dos sinais referentes ao grupo de proteção Boc (IV  

bandas em 1715 cm-1, 1710 cm-1 e 1520 cm-1; RMN1H sinais do singleto das metilas 

em 1,35 ppm; RMN13C-APT C=O em 155,0 ppm e metilas em 28,5 ppm) e da 

presença de sinais e bandas relacionados ao sal de amínio-trifluoroacetato formado. 

Os sais de amínio-trifluoroacetato formados nos compostos da série (2a-f) 

apresentam: 

No espectro de infravermelho bandas características das ligações: 

-NH3
+: banda (muito larga) na região de 3000 cm-1

 (PAVIA et al., 2010) 

-C=O: banda intensa referente ao estiramento da ligação na região de 1810 

cm-1. A frequência mais alta dentre os compostos carbonilicos (distante de 1750 cm-

1) ocorre devido ao alto efeito de eletronegatividade que o grupamento CF3 exerce 

na carbonila, isso faz com que a ligação C=O seja menos densa e possa ter um 

estiramento numa frequência mais alta (REDINGTON & LIN, 1971). 

-C-O: estiramento em geral ocorre na forma de bandas múltiplas próximas a 

1200 cm-1
 (REDINGTON & LIN, 1971). 

-CF3: devido a alta eletronegatividade do flúor ligado ao carbono, as ligações 

C-F possuem alta densidade eletrônica, fazendo com que a frequência das bandas 

de estiramento caiam na região de 720 cm-1
 a 500 cm-1

 (REDINGTON & LIN, 1971). 

As demais bandas referentes a caracterização completa de cada composto da 

série (2a-f), por IV, estão de acordo com as faixas (cm-1)  esperadas em seus 

respectivos precursores (1a-f) detalhados na tabela 2. 

No espectro de RMN1H os sinais referentes aos seguintes hidrogênios (PAVIA 

et al., 2010): 
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-NH3
+: deslocamento químico em torno de 7,0 ppm (BADERTSCHER, 

BÜHLMANN & PRETSCH, 2009). 

Os demais picos referentes a caracterização completa de cada composto da 

série (2a-f) por RMN1H estão de acordo com as regiões (ppm) esperadas em seus 

precursores (1a-f) detalhados na tabela 1. 

No espectro de RMN13C-APT comparado com as regiões de deslocamento 

químico da literatura (BADERTSCHER, BÜHLMANN & PRETSCH, 2009); (PAVIA et 

al., 2010) temos os seguintes sinais para: 

HC-NH3
+: o carbono ligado ao nitrogênio do cátion amínio apresenta um sinal 

na região próxima de 55,0 ppm. De acordo com Pavia et al. (2010) o sinal de CH fica 

em torno de 20,0-60,0 ppm, sendo assim é compreensível que o carbono ligado a 

NH3
+ seja deslocado para o limite superior (60,0 ppm) da faixa de deslocamento 

químico de CH, sendo justificado pelo efeito de desblindagem que o N exerce sobre 

o mesmo (PAVIA et al., 2010). 

-COO-: a carbonila do TFA, apresenta dois átomos eletronegativos vizinhos 

(O e CF3) a ele, sendo assim o efeito de desblindagem que a carbonila exerce sobre 

o carbono é atenuado, efeito semelhante ao que ocorre com a carbonila do 

carbamato do grupo Boc, fazendo com que a carbonila esteja menos desblindada 

(160,0 ppm) que a C=O do éster e da amida nos compostos da série (2a-f). 

-CF3: os carbonos ligados diretamente a átomos eletronegativos são 

fortemente desblindados o que justifica a presença desses sinais na faixa de 120,0 

ppm, bem distante da faixa comum de carbonos de alcanos que fica entre 8,0-60,0 

ppm (BADERTSCHER, BÜHLMANN & PRETSCH, 2009). 

Os demais picos referentes a caracterização completa de cada composto da 

série (2a-f), por RMN13C-APT estão de acordo com as regiões (ppm) esperadas em 

seus precursores (1a-f) detalhados na tabela 1. 

No espectro de ESI-EMAR (presentes no anexo) as moléculas da série (2a-

f) apresentaram o sinal da molécula protonada [M+H]+ como íon de maior 

intensidade relativa. Nesta análise não observou-se os sinais referentes a molécula 

na forma de sal de TFA (NH3
+ -O2CCF3), mas sim na sua forma de amina livre (NH2). 
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Isso talvez seja justificado pela técnica empregada na análise, pois na 

espectrometria de massas com ionização por eletrospray a amostra encontra-se 

solubilizada em água-metanol, dissociando o sal. Outro fator que justifica a ausência 

dos sinais do composto na forma de sal seria o processo de ionização forçada 

(protonação), que a molécula deve sofrer para ser analisada. Desta forma adutos ou 

interações fracas como do TFA se perdem no caminho até o analisador de massas. 

Os compostos apresentaram poucos padrões de íons entre si, levando a 

formação de diferentes íons devido a quebra de ligações lábeis em diversas regiões 

de cada molécula conforme o esquema 21.  

 

 

Esquema 21: Padrão de fragmentação proposto para (2a-f), de acordo com os 

sinais encontrados nos espectros de ESI-EMAR. 

 

 

Os principais dados referente a elucidação dos compostos da série (2a-f) 

encontram-se na tabela 2. 

 



83 
 

 

Tabela 2: Resumo dos principais sinais e bandas de IV, RMN e ESI-EMAR 

da série (2a-f). 

 

5.5 – PREPARAÇÃO DA SÉRIE (3a-g): 

As sínteses dos peptideomiméticos da série (3a-g) foram efetuadas pelas 

reações de acetilação (Substituição Nucleofílica do tipo SN2) dos compostos obtidos 

na série (1a-g) (Esquema 22). 

 

 Esquema 22: Esquema geral de obtenção de (3a-g). 

 

A reação de acetilação utiliza o DMAP (catalisador) que reage inicialmente 

com o anidrido acético formando um intermediário mais reativo para a acetilação. 

SÉRIE (2a-f) 
IV (cm

-1
) 

RMN
1
H 

(ppm) 
RMN

13
C-APT (ppm) ESI-EMAR 

–NH3
+ 

TFA 
NH3

+ 
TFA Íon 

Molecular 
[M+H] Esperado (literatura) → C–O

- 
C=O C–F C– NH3

+
  COO

-
  CF3 

Composto ↓ 3000 1200 1810 
720  
a 

 500 
7,0 55,0 160,0 120,0 

Experimental 
/ erro (ppm) 

 

3325 1206 X 
725 
743 
699 

7,83 51,5 157,6 X 
371,19616 

/  
e=0,9967 

 

3342 1262 X 
720 
700 
631 

X 55,2 138,5 115,8 
323,19619 

/  
e=1,0519 

 

X 1203 X 
757 
722 
657 

7,84 55,4 157,8 X 
321,18059 

/  
e=0,9029 

 

3341 1204 X 
744 
426 
699 

X 59,1 X X X 

 

X 1182 X 
799 
722 
701 

X 55,5 X X 
387,19118 

/  
e=0,6973 

 

3066 1181 X 
799 
701 

X 56,2 162,6 X 
311,15987 

/  
e=0,9029 



84 
 

 

Este reage com a hidroxila do álcool desprotonada para formar um intermediário 

tetraédrico que completa a acilação ao regenerar a carbonila (Esquema 23). 

 

 

Esquema 23: Mecanismo de acetilação (SN2) utilizando DMAP/Base para a 

formação dos compostos da série (3a-g). 

(Adaptado de MC MURRY, 2006) 

 

A reação de acetilação dos compostos (1a-g) forneceu os acetilados da 

série (3a-g), como sólidos em rendimentos variáveis de 80% a 65% e seus 

respectivos dados experimentais completos encontram-se na seção 7.2.31 adiante.   

Analisando de forma genérica a estrutura dos compostos da série (3a-g), a 

mesma caracteriza-se pelos dados descritos para a série (1a-g), com exceção do 

desaparecimento dos sinais referentes à hidroxila (no IV, das bandas largas 

próximas a 3100  cm-1; RMN1H dos sinais nem sempre visíveis do singleto largo do 

H das hidroxilas próximos a 4,5-5,0 ppm; RMN13C-APT C=O em 155,0 ppm e metilas 

do Boc em 28,5 ppm) e a presença de sinais e bandas relacionados a(s) carbonila(s) 

da acetilação das hidroxilas nos compostos formados. 

Os acetilados formados nos compostos da série (3a-g) apresentam: 

No espectro de infravermelho as bandas: 

-CH3 (AcO): como banda de absorção de dobramento característico em 

aproximadamente 1375 cm-1. (PAVIA et al., 2010). 
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-OCO–C (AcO): como um estiramento de duas ou mais bandas sendo uma 

mais forte e mais larga do que a outra, na região de 1300-1000 cm-1
. (PAVIA et al., 

2010). 

-C=O (AcO): como um estiramento da ligação C=O na faixa de 1750- 1735 

cm-1
. (PAVIA et al., 2010). 

Os demais sinais referentes a caracterização completa de cada composto da 

série (3a-g), por IV estão de acordo com as faixas (cm-1)  esperadas em seus 

respectivos precursores (1a-g) detalhados na tabela 1. 

No espectro de RMN1H os sinais referentes aos seguintes hidrogênios (PAVIA 

et al., 2010): 

-CH3C=O: hidrogênios em α a carbonila estão desblindados pela anisotropia 

do grupo C=O adjacente. Neste contexto se compararmos os três tipo de CH3 

presentes nas moléculas da série (3a-g), vemos que os hidrogênios mais 

desblindados são aqueles do grupamento metóxi (OCH3) (3,70 ppm) devido a 

proximidade ao átomo eletronegativo de oxigênio. Em seguida observamos os sinais 

das metilas do grupamento acetil (metilcetonas) que estão desblindadas (2,20 ppm), 

mas não tão fortemente, pelo efeito anisotrópico da carbonila vizinha. Por ultimo as 

três metilas do OtBu separadas do oxigênio eletronegativo por um átomo de carbono 

que diminui o efeito de desblindagem sobre elas, sendo portanto as mais blindadas 

(1,35 ppm) (PAVIA et al., 2010); (BADERTSCHER, BÜHLMANN & PRETSCH, 

2009). 

Os demais sinais referentes a caracterização completa de cada composto da 

série (3a-g), por RMN1H estão de acordo com as regiões (ppm) esperadas em seus 

precursores (1a-g) detalhados na tabela 1. 

No espectro de RMN13C-APT comparado com as regiões de deslocamento de 

da literatura (BADERTSCHER, BÜHLMANN & PRETSCH, 2009) temos os seguintes 

sinais para. 

-H3C-C=O: Os carbonos da metila em α a carbonila parecem ser os menos 

desblindado, estando próximos da região de 20,0 ppm, seguido dos carbonos das 

metilas do grupo OtBu, em torno de 30,0 ppm, e do carbono mais desblindado de 
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OCH3 em torno de 50,0ppm. As carbonilas, as carbonilas do éster metílico são as 

mais desblindadas (175,0 ppm), seguida da carbonila do grupo acetil em 170,0 ppm. 

Por ultimo, aparece a carbonila do grupamento Boc em 155,0 ppm, menos 

desblindada pelo efeito de atenuação da desblindagem devido aos átomos 

eletronegativos (N e O) do carbamato. 

Os demais sinais referentes a caracterização completa de cada composto da 

série (3a-g), por RMN13C-APT estão de acordo com as regiões (ppm) esperadas em 

seus precursores (1a-g) detalhados na tabela 1. 

Os compostos apresentaram poucos padrões de íons entre si, levando a 

formação de diferentes íons devido a quebra de ligações lábeis em diversas regiões 

de cada molécula conforme o esquema 24.  

 

Esquema 24: Padrão de fragmentação proposto para (3a-g), de acordo com os 

sinais encontrados nos espectros de ESI-EMAR. 

 

Os principais dados referente a elucidação dos compostos da série (3a-g) 

encontram-se na tabela 3 
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Tabela 3: Resumo dos principais sinais e bandas de IV, RMN e ESI-EMAR da série 

(3a-g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉRIE (3a-g) IV (cm
-1
) RMN

1
H (ppm) 

RMN
13

C-APT 
(ppm) 

ESI-EMAR  

Esperado (literatura) → H3C H3CC=O OCO–C H3C (C2” e C4”) C=O ( C1” e C3”) 
Íon Molecular 

[M+H] 

Composto ↓ 1375 1750-1735 1300-1000 2,20 20,0 e 170,0 Exp. / erro (ppm) 

 

1366 1740 
1228 

e 
1164 

2,04 
(s) 

21,1 e 169,0 
513,25936 

/ 
e=0,3312 

 

1366 1736 
1235 

e 
1167 

2,08 
(s) 

21,1 e 169,2 
465,25944 

/ 
e=0,1934 

 

1385 1735 
1241 

e 
1166 

2,04 
(t) 

21,2 e 168,2 
463,24362 

/ 
e=0,5612 

 

1364 1740 
1236 

e 
1166 

2,08 
(s) 

22,6 e 170,8 
479,27497 

/ 
e=0,4381 

 

1367 1739 
1272 

e 
1164 

2,27 
(s; H4”) 

e 
2,05 

(s; H2”) 

21,3 e 169,5 
(C2” e C1”) 

21,1 e 169,1 
(C4” e C3”) 

571,26508 
/ 

e=0,1225 

 

1367 1739 
1232 

e 
1166 

2,08 
(s; H4”) 

e 
2,03 

(s; H2”) 

20,9 e 169,0 
(C2” e C1”) 

20,6 e 169,0 
(C4” e C3”) 

495,23362 
/ 

e=0,1817 

 

1364 1732 
1233 

e 
1160 

2,08 
(s; H4”) 

e 
2,00 

(s; H2”) 

20,9 e 169,5 
(C2” e C1”) 

20,8 e 169,5 
(C4” e C3”) 

509,24917 
/ 

e=0,4647 
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6 – CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho foi aplicada uma rota sintética eficiente para obtenção de três 

diferentes séries de compostos peptideomiméticos (1a-h), (2a-f) e (3a-g), portadores 

do cerne estatina, a partir do alfa-aminoácido natural L-fenilalanina (33). 

Do total de 21 moléculas sintetizadas com sucesso, 17 moléculas são 

inéditas na literatura com exceção para (1a-d). Os peptideomiméticos da série (1a-h) 

foram preparados por rota consistindo de 7 etapas sintéticas com rendimentos 

globais de 34% (1a), 30% (1b), 30% (1c), 22% (1d), 25% (1e), 24% (1f), 20% (1g) e 

19% (1h). Os compostos (2a-f) foram preparados em rotas consistindo de 8 etapas 

sintéticas com rendimentos globais de 30% (2a), 27% (2b), 28% (2c), 20% (2d), 22% 

(2e) e 23% (2f). Os peptideomiméticos (3a-g) foram preparados também em 8 

etapas sintéticas com rendimentos globais de 27% (3a), 21% (3b), 18% (3c), 20% 

(3d), 16% (3e), 20% (1f), 15% (1g). 

Apesar dos rendimentos globais médios das três séries sintetizadas ((25% 

(1a-h), 25% (2a-f) e 20% (3a-g)) terem sidos baixos, todas as etapas de síntese 

tiveram rendimentos de moderados a bons que variaram de 100% a 55%. 

Todos os peptideomiméticos das séries (1a-h), (2a-f) e (3a-g) foram 

devidamente caracterizados estruturalmente por técnicas de IV, RMN e ESI-EMAR e 

serão futuramente testados em ensaios de inibição das KLKs, principalmente KLKs 5 

e 7. Estudos cinéticos também serão realizados para elucidar o modo de inibição 

dos compostos testados, além da utilização da modelagem molecular como uma 

ferramenta de estudo da interação enzima-inibidor. 
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7 – EXPERIMENTAL 

 

 

7.1 – MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Química Medicinal (LQMed), 

localizado na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Os solventes e reagentes utilizados foram devidamente tratados quando 

necessário. Diclorometano, acetato de etila, metanol e piridina foram tratados 

adicionando hidreto de cálcio, agitados por uma noite e destilados em seguida. À 

acetona foi adicionado carbonato de sódio anidro e após algumas horas foi 

destilada.  

As análises de RMN foram realizadas no Laboratório de Ressonância 

Magnética Nuclear (LAREMN-UFF) da Universidade Federal Fluminense pelos 

técnicos de laboratório do local, em um aparelho Varian VNMRS (500 MHz para 

RMN1H e 125,6 MHz para RMN13C-APT). Os valores de deslocamento químico são 

atribuídos em unidade (ppm) em relação ao solvente deuterado utilizado na análise 

e as constantes de acoplamento (J) foram expressas em Hertz (Hz). As 

multiplicidades (s-singleto; sl-sinal largo; d-dubleto; t-tripleto; dd-duplo dubleto; m-

multipleto,etc) e o número de hidrogênios (deduzido por integração relativa) estão 

entre parêntesis. 

Os espectros de ESI-EMAR foram realizados no Laboratório de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(LADETEC-UFRJ) pela mestranda Najla Moufarreg, com supervisão do Profº Dr. 

Rafael Garrett utilizado um Espectrômetro de massas híbrido Quadrupolo-Orbitrap 

de alta resolução e exatidão em massas modelo Thermo QExactive Plus (Thermo 

Scientific) com fonte de ionização por electrospray no modo positivo e infusão direta 

das amostras 

Os espectros de IV foram realizados no Laboratório Multiusuário de 

Espectroscopia da Universidade Federal Fluminense (LAME-UFF), pelos técnicos 

locais, em um espectrofotômetro Perkin-Elmer modelo Spectrum One, utilizando 

filmes em pastilhas de KBr. Os valores de absorção foram registrados em número de 

onda, sendo a unidade o centímetro recíproco (cm-1). 

As análises de [α]D foram realizadas no polarímetro digital P-2000 (Jasco®) 

do Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais no Centro de Ciências da Saúde da 
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Universidade Federal Fluminense. O procedimento foi realizado em 5 ciclos 

seguidos de 30 segundos cada, a 25ºC em célula de 1,0 mL e 100mm de 

comprimento, recebendo ao final tratamento estatístico de média com desvio 

padrão.    

Os pontos de fusão foram medidos, no Laboratório de Química Medicinal da 

Universidade Federal Fluminense (LQMed-UFF), pelo próprio grupo de pequisa, em 

aparelho Unit- Melt / Thomas Hoover / Capillary Melting Point Apparatus (Arthur H. 

Thomas Company. Philadelphia PA, USA) e não foram corrigidos. 

A visualização de substâncias cromatografadas analiticamente foi feita no 

LQMed-UFF, pelo próprio grupo de pesquisa, com lâmpada ultravioleta (254 e 365 

nm).  

 

7.2 – PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

7.2.1 - Ácido (S)-2-(terc-butoxicarbonilamino)-3-fenilpropanóico (34) 

 

O aminoácido L-fenilalanina (33) (5,0 g; 30,27 mmol) foi dissolvido em uma 

solução de hidróxido de sódio aquoso 0,5M (67 mL), seguida da adição de dioxana 

(42 mL). A solução resultante foi resfriada a 0ºC e após completa dissolução do 

sólido foi tratada com uma solução de dicarbonato de ditercbutila (Boc2O – 7,2 g; 

32,98 mmol) e dioxana (10 mL) gota a gota. A mistura foi deixada alcançar a 

temperatura ambiente e agitada vigorosamente por 17 horas. Após este período, o 

volume da mistura reacional foi reduzido à metade em evaporador rotatório. A esta 

solução resultante foi adicionado acetato de etila (30 mL) seguido de resfriamento à 

0ºC. Ao alcançar esta temperatura, a solução foi acidificada até pH 1-2 com uma 

solução aquosa de bissulfato de potássio 1M. Após separação das fases, a fase 

aquosa foi extraída com acetato de etila (3x 20mL). As fases orgânicas foram 

combinadas, lavadas com água destilada (3x 20mL), solução saturada de cloreto de 

sódio (2x 20mL) e secas com sulfato de sódio anidro. Filtração e evaporação do 
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solvente em evaporador rotatório forneceram o composto (35) que não necessitou 

de purificação (JOUIN, CASTRO & NISATO, 1987). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 83-85ºC (lit: 85-87ºC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3374 (N-H); 2985 (O-H); 1693 (C=O; Boc); 1520 

(C=O; CO2H); 1442 (O-H); 1367 (C-H ; CH3); 1269 (C-N); 1168 (C-O; CO2H); 

1053 (C-O; Boc); 701 (C-H; Armonosubstituído) (Anexo, p. 2). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,18-7,32 (5H, m; Ar-H); 4,92 

(1H, sl; NH2); 4,60 (1H, sl; H2); 3,17 (1H, m; H3); 3,06 (1H, m; H3); 1,42 (9H, s; 

3xCH3) (Anexo, p. 3). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) (ppm): 176,4 (C1); 155,3 

(C8); 135,8 (C4); 129,3 (C6); 128,6 (C5); 127,0 (C7); 80,2 (C9); 54,2 (C2); 37,8 

(C3); 28,2 (2xCH3); 27,9 (1xCH3) (Anexo, p. 4). 

 

7.2.2 - 2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona (Ácido de meldrum) (41) 

 

A uma suspensão de ácido malônico (45) (10 g; 96,09 mmol) em anidrido 

acético (11,54 mL; 201,78 mmol) sob forte agitação, foi adicionado ácido sulfúrico 

concentrado (0,3 mL; 5,61 mmol). Acetona foi adicionada à mistura (7,70 mL; 104,73 

mmol) e a agitação foi mantida, com completa dissolução do sólido. Após atingir 

temperatura ambiente a solução foi mantida em refrigerador por 16 horas. Após este 

período, os cristais resultantes foram filtrados e lavados com água destilada gelada 

(3x20 mL). Os cristais foram secos ao ar livre e depois armazenado em frasco âmbar 

e em geladeira. (ABRAHIM-VIEIRA, 2011). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 92-94ºC (lit: 94º-95ºC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3004 (C-H; CH3); 2931 (C-H; CH2); 1793 (C=O); 

1753 (C=O); 1389 (C-H; CH3); 1307 (C-O) (Anexo, p. 5). 
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 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 3,61 (2H, s; CH2); 1,78 (6H, 

s; 2xCH3) (Anexo, p. 6). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) (ppm): 163,4 (C1); 104,2 

(C3); 36,2 (C2); 27,1 (2xCH3) (Anexo, p. 7). 

 

7.2.3 - Terc-butil(2S)-1-(2,2-dimetil-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-il)-1- hidroxi-3-

fenilpropan-2-ilcarbamato (35) 

 

À uma solução de (34) (3,00g; 11,30 mmol) em diclorometano anidro (45 

mL), foi adicionado o ácido de meldrum (1,63 g; 11,30 mmol) e DMAP (1,38 g; 11,30 

mmol). Esta mistura foi agitada e a ela foi adicionada, gota a gota, uma solução de 

DCC (2,34 g; 11,30 mmol) em diclorometano anidro (10 mL). A mistura foi agitada 

por 4 horas em temperatura ambiente. Após este período, a mistura reacional foi 

filtrada para remover os cristais de dicicloexiluréia. O sólido branco foi lavado com 

acetato de etila gelado (5x Volume da Reação – 275 mL), e o filtrado (solução 

resultante) foi então recolhido e lavado com (1/3 do Volume Total do filtrado – 110 

mL) uma solução aquosa de bissulfato de potássio 5% (3x110 mL), água destilada 

(3 x110 mL), solução saturada de cloreto de sódio (1x55 mL) e seca com sulfato de 

sódio anidro. Filtração seguida de evaporação do solvente em evaporador rotatório e 

recristalização com metanol/éter dietílico 1:1, fornecendo o composto (35) (JOUIN, 

CASTRO & NISATO, 1987). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 80% 

 Ponto de Fusão: 120º-122ºC (Lit: 121º-122ºC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3355 (N-H), 2992 (C-H; CH3) , 2927 (C-H; CH3), 

1724 (C=O; Éster) , 1697 (C=O; Boc), 1656 (C=C; alceno), 1396 (C-H; CH3), 
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1303 (C-O; éster), 1169 (C-O; Álcool), 1055 (C-O; Boc); 706 (C-H; 

Armonosubstituído). Anexo , p. 8) 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,22-7,19 (3H, m; Ar-H); 

7,06-7,04 (2H, m; Ar-H); 4,69-4,67 (1H, t, J= 2,6 Hz; H2); 3,47 (1H, dd, J= 

13,9 e 5,2 Hz; H3); 3,15 (1H, dd, J= 13,9 e 2,6 Hz; H3); 2,17 (6H, s; 2xCH3);  

1,60 (9H, s; 3xCH3) (Anexo, p. 9), 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) (ppm): 201,3 (C1); 162,4 

(C12); 155,9 (C8); 136,6 (C4); 128,6 (C6); 127,1 (C5); 126,0 (C7); 104,3 (C13); 

96,1 (C11); 79,2 (C9); 53,2 (C2); 38,7 (C3); 28,4 (C10, C10' e C10" - 3xCH3); 27,3 

(C14 e C14' - 2xCH3) (Anexo, p. 10). 

 

7.2.4 - (5S)-5-benzil-1-terc-butoxicarbonilpirrol-2(5H)-ona (36) 

 

O composto (35) (3,00 g; 7,66 mmol) foi dissolvido em metanol (75 mL) e a 

suspensão foi mantida sob refluxo por 30 minutos, formando uma solução límpida e 

incolor. Ao término da reação, a solução foi deixada esfriar e o solvente foi removido 

em evaporado rotatório (banho com temperatura inferior a 50ºC). O óleo levemente 

amarelado formado foi cristalizado em Et2O/ hexano (1:2) fornecendo o composto 

(36) (JOUIN, CASTRO & NISATO, 1987). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 85% 

 Ponto de Fusão: 140º-142ºC (Lit: 141º-142ºC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3034 (O-H; enol); 2987 (C-H; CH3) ; 2566 (C-H; 

CH2); 1763 (C=O; lactama); 1650 (C=O; Boc); 1630 (C=C; CAromático); 1570 

(C=C; enol); 1368 (C-H; CH3); 1280 (C-N); 1083 (C-O; Boc); 703 (C-H; 

Armonosubstituído)  (Anexo, p. 11). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,33-7,26 (3H, m; Ar-H); 7,01 

(2H, d, J= 6 Hz; Ar-H); 4,66-4,64 (1H, m; H5); 3,38 (1H, dd, J= 14,0 e 5,2 Hz; 
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H6); 3,20 (1H, dd, J= 14,0 e 3,0 Hz; H6); 2,84 (1H, d, J= 22,4 Hz; H3); 

2,25 (1H, d, J= 22,4 Hz; H3); 1,62 (9H, s; 3xCH3). (Anexo, p. 12). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) (ppm): 204,1 (C4); 167,3 

(C2); 149,1 (C11); 133,8 (C7); 129,8 (C9); 129,2 (C9); 129,0 (C8); 128,9 (C8); 

127,6 (C10); 84,3 (C12); 68,2 (C5); 43,3 (C3); 33,0 (C6); 28,2 (1xCH3); 28,0 

(2xCH3) (Anexo, p. 13). 

 

7.2.5 - (4S,5S)-5-benzil-1-(tert-butoxicarbonil)-4-hidroxipirrolidin-2-ona 

(37) 

 

A uma solução em agitação de (36) (2,60 g; 8,99 mmol) (2,50 g; 8,6 mmol) 

em diclorometano (50 mL) resfriada à -5ºC, foi adicionado lentamente ácido acético 

(8,0 mL; 140 mmol). A mistura reacional foi resfriada à -15ºC e NaBH4 (1,31 g; 34,56 

mmol) foi adicionado lentamente durante um período de 30 minutos. A solução 

resultante foi agitada à -15ºC por 45 minutos e, em seguida, foi agitada à -5ºC por 9 

horas. Ao final da reação a mistura foi deixada alcançar a temperatura de 0oC e uma 

solução aquosa de ácido cítrico 5% (150 mL) foi adicionado para que as fases 

fossem separadas. A fase aquosa foi extraída com diclorometano (3x50 mL). As 

fases orgânicas combinadas foram lavadas sucessivamente com solução aquosa de 

ácido cítrico 5% (1x70 mL), água destilada (2x70 mL), solução saturada de cloreto 

de sódio (1x70 mL) e secas com sulfato de sódio anidro. Filtração seguida de 

evaporação do solvente em evaporador rotatório forneceu um óleo levemente 

amarelado. Purificação por cromatografia “flash” em gel de sílica (eluente: 

AcOEt/CH2Cl2 = 6:4) forneceu o composto (37) (COURCAMBECK et al., 2001). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 119-120ºC (Lit: 120-124ºC). 
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 IV (KBr)  cm-1: 3400 (O-H); 2983 (C-H; CH3); 2932 (C-H; CH2); 

1765 (C=O; NC=O); 1683 (C=O; Boc); 1367 (C-H; CH3); 1295 (C-N); 1172 (C-

O; álcool); 1017 (C-O; Boc); 706 (Armonosubstituído)  (Anexo, p. 14). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,30-7,29 (4H, m; Ar-H); 7,23 

(1H, dd, J= 8,6 e 4,3 Hz; Ar-H); 4,51-4,43 (2H, m; H6); 3,14 (2H, d, J= 6,3 Hz; 

H3); 2,63 (1H, q, J= 17,2 e 7,4 Hz; H5); 2,43 (1H, q, J= 17,2 e 8,1 Hz; H4); 1,50 

(9H, s; 3xCH3) (Anexo, p. 15). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 175,3 (C2);149,4 

(C11); 138,8 (C7); 128,5 (C9); 128,0 (C8); 125,6 (C10); 82,2 (C12); 67,7 (C4); 

57,2 (C5); 40,9 (C3); 35,7 (C6); 28,4 (3xCH3) (Anexo, p. 16). 

 

7.2.6 - Ácido (3S,4S)-4-(terc-butoxicarbonilamino)-3-hidroxi-5-

fenilpentanóico (38) 

 

À uma solução de (37) (1,00 g; 3,43 mmol) em acetona (10,0 mL) foi 

adicionada, gota a gota, uma solução de NaOH 1M (2,0 mL) formando uma 

suspensão.  Após 90 minutos em agitação à temperatura ambiente, foi adicionado 

mais  NaOH 1M (2,0 mL), gota a gota.  Após 3 horas, a mistura foi acidificada com 

HCl 10% até pH 3-4 (forma um precipitado branco) e extraída com acetato de etila 

(3x30 mL).  As fases orgânicas combinadas foram lavadas com água destilada (3x30 

mL) e secas com Na2SO4 anidro.  Após filtração e evaporação do solvente o produto 

foi recristalizado com éter dietílico (COURCAMBECK et al., 2001). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 85% 

 Ponto de Fusão:147-149ºC (Lit: 148º-150ºC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3379 (N-H); 2979 (C-H; CH3); 1730 (C=O; 

CO2H); 1689 (C=O; CO2H); 1523 (C=O; Boc); 1268 (C-O; CO2H); 1169 (C-O; 

Álcool secundário); 1043 (C-O; Boc); (Anexo, p. 17). 
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 RMN1H (500MHz, DMSO-d6)  (ppm): 7,27-7,15 (5H, m; Ar-H); 

3,09-3,87 (1H, m; H3); 3,69-3,64 (1H, m; H4); 2,82 (1H, dd, J= 13,7 e 5,2 Hz; 

H5); 2,58 (1H, dd, J= 13,7 e 9,4 Hz; H5); 2,37 (1H, dd, J= 15,5 e 3,6  Hz; H2); 

2,19 (1H, dd, J= 15,5 e 9,4 Hz; H2); 1,30 (9H, s; 3xCH3) (Anexo, p. 18 e 19). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, DMSO-d6)  (ppm): 172,7 (C1); 155,2 

(C10); 139,2 (C6); 128,8 (C8); 127,8 (C7); 125,6 (C9); 77,4 (C11); 68,1 (C3); 55,6 

(C4); 38,4 (C2); 35,9 (C5); 28,0 (2xCH3); 27,6 (1xCH3) (Anexo, p. 20). 

 

7.2.7 - Cloridrato de (S)-2-amino-3-fenilpropanoato de metila (39a) 

 

À uma suspensão resfriada a 0oC de L-fenilalanina (a) (5 g; 30,25 mmol) em 

metanol anidro (50 mL) foi adicionado, gota a gota, cloreto de tionila (3,0 mL; 40,75 

mmol) recém destilado. Após agitação a temperatura ambiente por 18 horas, o 

solvente foi completamente evaporado em evaporador rotatório fornecendo produto 

desejado (DE RESENDE et al., 2007). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 100% 

 Ponto de Fusão: 160-161oC (lit 158-162oC), 

 IV (KBr)  cm-1: 2840 (N-H; NH3
+); 2702 (C-H; CH3); 2625 (C-H; 

CH2); 1744 (C=O); 1495 (C-H; CH2); 1447 (C-H; CH3) ; 1399 (C-H; CH3); 1146 

(C-O); 741 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 22). 

 RMN1H (500MHz, D2O)  (ppm): 7,47-7,31 (5H, m; Ar-H); 4,45 

(1H, dd, J= 7,4 e 6,0 Hz; H2); 3,86 (3H, s; CH3); 3,35 (1H, dd, J= 14,5 e 6,0 

Hz;H3); 3,25 (1H, dd, J= 14,5 e 6,0 Hz; H3) (Anexo, p. 23). 
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7.2.8 - Cloridrato de (S)-2-amino-3-metilbutanoato de metila (39b) 

 

À uma suspensão resfriada a 0oC de L-valina (b) (5,00 g; 42,60 mmol) em 

metanol anidro (55 mL) foi adicionado, gota a gota, cloreto de tionila (4,4 mL; 59,64 

mmol)recém destilado. Após agitação a temperatura ambiente por 18 horas, o 

solvente foi completamente evaporado em evaporador rotatório fornecendo o 

produto desejado (DE RESENDE et al., 2007). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 100% 

 Ponto de Fusão:172-174oC (lit. 171-173oC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3437 (N-H; NH3
+); 2970 (C-H; CH3); 2882 (C-H; 

CH2); 1732 (C=O); 1434 (C-H; CH2); 1379 (C-H; CH3); 1354 (C-H; CHgeminal-

dimetil); 1103 (C-O) (Anexo, p. 24). 

 RMN1H (500MHz, D2O)  (ppm): 4,04 (1H, d, J= 4,7 Hz; H2); 

3,87 (3H, s; CH3); 2,41-2,32 (1H, m; H3); 1,04 (6H, m; H4 e H4’). (Anexo, p. 

25). 

 

7.2.9 - Cloridrato de(S)-2-(metoxicarbonil)pirrolidina (39c) 

 

À uma suspensão resfriada a 0oC de L-prolina (c) (5,00 g; 43,40 mmol) em 

metanol anidro (67,5 mL) foi adicionado, gota a gota, cloreto de tionila (4,5 mL ; 

60,76 mmol) recém destilado. Após agitação à temperatura ambiente por 18 horas o 

solvente foi completamente evaporado em evaporador rotatório fornecendo o 

produto desejado (TROTTER et al., 2005). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 100% 
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 Ponto de Fusão: 71-72oC (lit 69-71oC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3391 (N-H; NH2
+); 2915 (C-H; CH3); 2741 (C-H; 

CH2); 1741 (C=O); 1442 (C-H; CH3); 1358 (C-H; CH3); 1043 (C-O); (Anexo, p. 

26). 

 RMN1H (500MHz, D2O)  (ppm): 3,87 (3H, s; CH3); 3,50-3,36 

(2H, m; H2 e H5); 2,50-2,39 (1H, m; H5); 2,23-2,06 (4H, m; H3 e H4). (Anexo, p. 

27). 

 

7.2.10 - Cloridrato de (S)-2-amino-4-metilpentanoato de metila (39d) 

 

À uma suspensão resfriada a 0oC de L-Leucina (d) (5,00 g; 38,12 mmol) em 

metanol anidro (50 mL) foi adicionado, gota a gota, cloreto de tionila (4,00 mL; 53,37 

mmol) recém destilado. Após agitação a temperatura ambiente por 18 horas, o 

solvente foi completamente evaporado em evaporador rotatório fornecendo o 

produto desejado (STEINMETZ et al., 2016). 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 95% 

 Ponto de Fusão: 153-155ºC (lit 151-153oC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3400 (N-H; NH3
+); 2960 (C-H; CH3); 2874 (C-H; 

CH2); 1742 (C=O); 1469 (C-H; CH2); 1391(C-H; CH3); 1329 (C-H; CHgeminal-

dimetil); 1178 (C-O); (Anexo, p. 28). 

 RMN1H (500MHz, D2O)  (ppm):4,22 (1H, t, J= 7,3 Hz; H2); 3,91 

(3H, s; OCH3); 1,96-1,91 (2H, m; H3); 1,86-1,77 (1H, m; H4); 1,04-1,01 (6H, m; 

H5 e H5’) (Anexo, p. 29). 
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7.2.11 - Cloridrato de (S)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)-etanoato de metila 

(39e) 

 

À uma suspensão resfriada a 0oC de L-Tirosina (e) (5,00 g; 29,91 mmol) em 

metanol anidro (40 mL) foi adicionado, gota a gota, cloreto de tionila (3,2 mL; 41,87 

mmol) recém destilado. Após agitação a temperatura ambiente por 18 horas, o 

solvente foi completamente evaporado em evaporador rotatório fornecendo o 

produto desejado (WEIGEL et al, 2015). 

 Aspecto: Sólido alaranjado. 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 190ºC (lit 192ºC dec.). 

 IV (KBr)  cm-1: 3379 (N-H; NH3
+); 2905 (C-H; CH3); 2484 (C-H; 

CH2); 1742 (C=O); 1497 (C-H; CH2); 1448 (C-H; CH3);  1395 (O-H; fenol); 

1136 (C-O); 840 (C-H; Aromáticodissubistituído) (Anexo, p. 30). 

 RMN1H (500MHz, D2O)  (ppm): 7,21 (2H, d, J= 8,5 Hz; Ar-H); 

6,95 (2H, d, J= 8,5 Hz; Ar-H); 4,43 (1H, t, J= 7,1 Hz; H2); 3,88 (3H, s; CH3) 

(Anexo, p. 31). 

 

7.2.12 - Cloridrato de (S)-2-amino-3-hidroxipropanoato de metila (39f) 

 

À uma suspensão resfriada a 0oC de L-Serina (f) (5,00g; 32,12 mmol) em 

metanol anidro (45 mL) foi adicionado, gota a gota, cloreto de tionila (3,45 mL; 44,99 

mmol) recém destilado. Após agitação a temperatura ambiente por 18 horas, o 

solvente foi completamente evaporado em evaporador rotatório fornecendo o 

produto desejado (DE RESENDE et al., 2007). 
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 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 95% 

 Ponto de Fusão: 160ºC (lit 163oC dec.). 

 IV (KBr)  cm-1: 3391 (O-H); 2858 (N-H; NH3
+); 1747 (C=O);  

1443 (O-H); 1385 (C-H; CH2); 1309 (C-H; CH3); 1136 (C-O; éster); 1033 (C-O; 

álcool 1º) (Anexo, p. 32). 

 RMN1H (500MHz, D2O)  (ppm): 4,34 (1H, t, J= 3,7 Hz; H2); 4,16 

(1H, dd, J= 12,5 e 4,2 Hz; H3); 4,06 (1H, dd, J= 12,5 e 3,4 Hz; H3); 3,92 (3H, s; 

CH3) (Anexo, p. 33).  

 

 

7.2.13 - Cloridrato de (2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoato de metila 

(39g) 

 

À uma suspensão resfriada a 0oC de L-Treonina (g) (5,00 g; 41,97 mmol) em 

metanol anidro (55 mL) foi adicionado, gota a gota, cloreto de tionila (4,5 mL; 58,76 

mmol) recém destilado. Após agitação a temperatura ambiente por 18 horas, o 

solvente foi completamente evaporado em evaporador rotatório fornecendo o 

produto desejado (VILAÇA et al., 2015). 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 85% 

 Ponto de Fusão: 146-149ºC (lit 147-153ºC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3343 (O-H); 2956 (N-H NH3
+); 1740 (C=O); 

1440 (O-H); 1383 (C-H; CH2); 1294 (C-H; CH3); 1235 (C-H; CH3); 1112 (C-O; 

álcool 2º) (Anexo, p. 34), 

 RMN1H (500MHz, D2O)  (ppm): ,51-4.47 (1H, m; H3); 4,17 (1H, 

d, J= 3,8 Hz; H2); 3,91 (3H, s; CH3 H5); 3,58 (1H, s, OH); 1,41 (3H, d, J= 6,6 

Hz; CH3, H4) (Anexo, p. 35). 
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7.2.14 - Cloridrato de (S)-2-hidroxi-3-aminopropanoato de metila (39h) 

 

À uma suspensão resfriada a 0oC de L-Isoserina (h) (5,00g; 32,14 mmol) em 

metanol anidro (45 mL) foi adicionado, gota a gota, cloreto de tionila (3,45 mL; 44,99 

mmol) recém destilado. Após agitação a temperatura ambiente por 18 horas, o 

solvente foi completamente evaporado em evaporador rotatório fornecendo o 

produto desejado (DE RESENDE et al., 2007). 

 Aspecto: Sólido Branco. 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 82-85ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3401 (O-H); 2678 (N-H; NH3
+); 1745 (C=O); 

1445 (O-H); 1380 (C-H; CH2); 1305 (C-H; CH3); 1242 (C-H; CH3); 1120 (C-O; 

álcool 2) (Anexo, p. 36). 

 RMN1H (500MHz, MeOD)  (ppm): 4,44 (1H, dd, J= 4,0 e 2,7 

Hz; H3); 3,79 (3H, s; CH3); 3,31 (1H, t, J= 3,28 e 1,65 Hz; H2) 3,13 (1H, dd, 

J=13,01 e 8,03 Hz; H3) (Anexo, p. 37). 

 

7.2.15 - Procedimento geral para obtenção da série (1a-h) 

À uma mistura do ácido (38)  (0,500 mmol – 1,0 eq) e do cloridrato apropriado 

39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g ou 39h (0,875 mmol – 1,75 eq) em diclorometano 

anidro (10 mL) resfriada a 0oC foram adicionados EDC•HCl (0,750 mmol – 1,5 eq), 

HOBt (0,750 mmol – 1,5 eq) e NMM (1,50 mmol – 3,0 eq). A mistura foi agitada a 

temperatura ambiente por 24 horas e após esse tempo o solvente foi evaporado 

completamente. O resíduo resultante foi dissolvido em diclorometano (50 mL) e 

lavado sucessivamente com solução aquosa de H3PO4 5% (v/v) (50 mL), solução 

aquosa de Na2CO3 20% (50 mL), água (40 mL) e solução saturada de cloreto de 

sódio (50 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de sódio anidro e então 

evaporada em evaporador rotatório. Purificação por coluna cromatográfica em sílica 

gel forneceu os produtos (1a-h) (HOELZ et al., 2016). 
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7.2.16 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-hidroxi-5’-

fenilpentanamido)-3-fenilpropanoato de metila (1a) 

 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 80% 

 Ponto de Fusão: 80-82ºC (lit. 78-79ºC). 

 IV (KBr) cm-1: 3389 (N-H); 3287 (O-H); 3062 (C-H; CH3); 2975 

(C-H; CH2); 1749 (C=O; Éster); 1682 (C=O; Boc); 1665 (C=O; Amida); 1646 

(C-N); 1541 (C-O; Boc); 1496 (C-H; CH2); 1366 (C-H; CH3); 1292 (C-H; CH3); 

1164 (C-O; Éster); 701 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 39). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,30-7,09 (10H, m; Ar-H); 

6,50 (1H, sl; NH); 4,9 (1H, sl; OH); 4,79 (1H, d, J= 6,0 Hz; H2); 3,92 (1H. d, J= 

8,0 Hz; H4’); 3,77-3,72 (1H, m;H3’); 3,70 (3H, s; OCH3); 3,16-3,12 (1H, m; H3); 

3,02 (1H, dd, J= 13,9 e 6,6 Hz; H3); 2,88 (2H, d, J= 7,4 Hz; H5’); 2,46-2,40 (1H, 

m; H2’); 2,19 (1H. d, J= 15,0 Hz; H2’); 1,40 (9H, s; 3xCH3) (Anexo, p. 40-41). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 172,2 (C1’); 171,7 

(C1); 156,2 (C10’); 138,1 (C6’); 135,7 (C4); 129,3 (C8’); 129,1 (C6); 128,5 (C7’); 

128,4 (C5); 127,1 (C9’); 126,3 (C7);79,4 (C11’); 68,0 (C3’); 55,3 (C4’); 53,2 (C2); 

52,3 (OCH3); 40,0 (C2’); 38,4 (C3); 37,6 (C5’); 28,3 (2xCH3); 27,9 (1xCH3) 

(Anexo, p. 42). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C26H34N2O6: 471,2490 

(+H); Encontrado: 471,2492. (Anexo A, p. 43). 

 [α]D
25: +25,200 (c 1,0 ; CH2Cl2). 
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7.2.17 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-hidroxi-5’-fenil 

pentanamido)- 3-metilbutanoato de metila (1b) 

 

 Aspecto: Sólido bege. 

 Rendimento: 70% 

 Ponto de Fusão: 46-48ºC (lit. 47-48ºC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3288 (O-H); 3062 (N-H); 2966 (C-H; CH3); 1743 

(C=O; Éster); 1685 (C=O; Boc); 1648 (C=O; Amida); 1536 (C-O; Boc); 1453 

(C-H; CH2); 1391 (C-H; CH3); 1365 (C-H; CH3); 1250 (O-H); 1163 (C-O; 

Éster); 698 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 44). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,29-7,18 (5H, m; Ar-H); 6,58 

(1H, sl; NH); 4,92 (1H, sl; OH); 4,50-4,47 (1H, m; H2); 3,96 (1H, d, J= 7,6 Hz; 

H4’); 3,81- 3,73 (1H, m; H3’); 3,72 (3H, s; OCH3); 2,90 (2H, d, J= 7,4 Hz, H5’); 

2,58-2,53 (1H, m; H3); 2,28 (1H, d, J= 13,3 Hz; H2’); 2,14 (1H, dd, J= 12,0 e 

6,8 Hz; H2’); 1,40 (9H, s; 3xCH3); 0,93 (3H, d, J= 7,0 Hz; H4); 0,91 (3H, d, J= 

7,0 Hz; H4) (Anexo, p. 45-46). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 172,5 (C1’); 172,1 

(C1); 156,2 (C12’); 138,1 (C6’); 129,3 (C8’); 128,3 (C7’); 126,3 (C9’); 79,4 (C11’); 

68,1 (C3’); 57,1 (C2); 55,4 (C4’); 52,1 (OCH3); 40,0 (C2’); 38,5 (C5’); 30,9 (C3); 

28,3 (3xCH3); 18,9 (C4); 17,8 (C4) (Anexo, p. 47). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C22H34N2O6: 423,24896 

(+H); Encontrado: 423,2485. (Anexo, p. 48). 

 [α]D
25: -13,000 (c 1,0 ; CH2Cl2). 
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7.2.18 - (S)-1-((3S’,4S’)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-hidroxi-5’-

fenilpentanoil) pirrolidina-2-carboxilato de metila (1c) 

 

 Aspecto: Sólido branco. 

 Rendimento: 70% 

 Ponto de Fusão: 118-120ºC (lit. 119-120ºC). 

 IV (KBr)  cm-1: 3381 (N-H); 3263 (O-H); 2967 (C-H; CH3); 2861 

(C-H; CH2); 1747 (C=O; Éster); 1697 (C=O; Boc); 1632 (C=O; Amida); 1511 

(C-O; Boc); 1464 (C-H; CH2); 1436 (C-H; CH3); 1365 (C-H; CH3);  1244 (O-H); 

1170 (C-O; Éster); 702 (C-H; Aromático)  (Anexo, p. 49). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,29-7,18 (5H, m; Ar-H); 

4,44-4,42 (1H, m; H2); 4,03 (1H, d, J= 9,6 Hz; H4’); 3,75-3,66 (1H, m; H3’); 3,71 

(3H, s; OCH3); 3,57-3,52 (1H, m; H5); 3,46-3,42 (1H, m; H5); 2,91 (2H, d, J= 

7,7 Hz; H5’); 2,54-2,48 (1H, m; H2’); 2,35 (1H, d, J= 16,6 Hz; H2’); 2,21-2,13 

(1H, m; H3); 2,07-2,02 (1H, m; H3); 2,00-1,96 (2H, m; H4); 1,40 (9H, s; 3xCH3) 

(Anexo, p. 50-51). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm):172,3 (C1’); 171,9 

(C1); 155,9 (C10’); 138,3 (C6’); 129,4 (C8’); 128,3 (C7’); 126,2 (C9’); 79,1 (C11’); 

66,8 (C3’); 58,5 (C2); 55,6 (C4’); 52,2 (OCH3); 47,0 (C5); 38,7 (C2’); 37,8 (C5’); 

29,2 (C3); 28,3 (3xCH3); 24,5 (C4) (Anexo, p. 52). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C22H32N2O6: 421,23331 

(+H); Encontrado: 421,2331. (Anexo, p. 53). 

 [α]D
25: -62,800 (c 1,0 ; CH2Cl2). 
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7.2.19 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-hidroxi-5’-fenil 

pentanamido)- 4-metilpentanoato de metila (1d) 

 

 Aspecto: sólido branco 

 Rendimento: 55% 

 Ponto de Fusão: 129-130ºC 

 IV (KBr)  cm-1: 3563 (O-H); 3311 (N-H); 2954 (C-H; CH3); 1753 

(C=O; Éster); 1694 (C=O; Boc); 1658 (C=O; Amida); 1530 (C-O; Boc); 1442 

(C-H; CH2); 1402 (C-H; CH3); 1363 (C-H; CH3); 1271 (O-H); 1159 (C-O; 

Éster); 737 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 54). 

  RMN1H (500MHz, Acetona-d6)  (ppm): 7,29-7,24 (4H, m; Ar-

H); 7,17 (1H, t, J= 7,0 Hz; Ar-H);  5,69 (1H, d, J= 9,2 Hz; H2); 3,97-3,94 (1H, 

m; H3’); 3,91-3,86 (1H, m; H4’); 3,97-3,94 (1H, m; H5’); 3,91- 3,73-3,86 (1H, m; 

H5’); 3,65 (3H, s; OCH3); 2,92 (1H, dd, J= 13,7 e 6,6 Hz, H2'); 2,86 (1H, d, J= 

8,5 Hz; H2'); 1,75-1,70 (1H, m; H4); 1,58-1,55 (2H, m; H3); 1,35 (9H, s; CH3 

H12'); 0,90 (6H, dd, J= 10,1 e 6,6 Hz; 2CH3 H5) (Anexo, p. 55-56). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, Acetona-d6)  (ppm):174,8 (C1’); 

173,6 (C1); 158,0 (C10’); 141,0 (C6’); 131,1 (C8’); 129,9 (C9’); 127,7 (C7’); 79,9 

(C11’); 70,8 (C3’); 57,4 (C4'); 53,2 (C2); 52,5 (OCH3 C6); 42,2 (C3); 41,9 (C2’); 

39,6 (C5’); 29,5 (3X CH3); 26,4 (C4); 24,1 (C5); 22,8 (C5) (Anexo A, p. 57). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C23H37N2O6: 437,2573 

(+H); Encontrado: 437,26445. (Anexo, p. 58). 

 [α]D
25: -34,667 (c 0,45 ; CH2Cl2). 
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7.2.20 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-hidroxi-5’-fenil 

pentanamido)-3-(4-hidroxifenil)propanoato de metila (1e) 

 

 Aspecto: sólido laranja. 

 Rendimento: 65% 

 Ponto de Fusão: 60-62ºC. 

 IV (KBr)cm-1: 3302 (O-H); 2929 (C-H; CH3); 1741 (C=O; 

Éster); 1681 (C=O Boc); 1649 (C=O; Amida); 1515 (C-O; Boc); 1442 (C-H; 

CH2); 1365 (C-H; CH3); 1246 (O-H); 1164 (C-O; Éster); 699 (C-H; Aromático) 

(Anexo, p. 59). 

 RMN1H (500MHz, MeOD)  (ppm): 7,25 (4H, d, J= 4,4 Hz; Ar-H); 

7,19-7,14 (1H, m; Ar-H);  7,02 (2H, d, J= 8,4 Hz; Ar-H); 6,69 (2H, d, J= 8,5 Hz; 

Ar-H’); 4,57 (1H, dd, J= 8,2 e 5,8 Hz; H2); 3,97-3,92 (1H, m; H3’); 3,66 (3H, s; 

OCH3); 3,02 (1H, dd, J=13,9 e 5,7 Hz; H4’); 2,92-2,84 (2H, m; H3); 2,78-2,70 

(2H, m; H5'); 2,33 (2H, d, J= 6,6 Hz; H2’); 1,35 (9H, s; CH3 H12'). (Anexo, p. 60-

61). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD) (ppm): 173,9 (C1’); 173,7 

(C1); 158,4 (C10’); 157,42 (C6’); 140,1 (C4); 131,2 (C8’); 130,2 (C6); 129,3 (C7’); 

128,6 (C5); 127,2 (C9’); 116,2 (C7); 80,2 (C11’); 70,5 (C3’); 57,2 (C4’); 55,7 (C2); 

52,6 (OCH3); 41,6 (C2’); 38,8 (C3); 37,6 (C5’); 28,7 (3xCH3) (Anexo, p. 62). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C26H35N2O7: 487,2366 

(+H); Encontrado: 487,24375 (Anexo, p. 63). 

 [α]D
25: -27,344 (c 0,50 ; CH2Cl2). 
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7.2.21 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-hidroxi-5’-fenil 

pentanamido)- 3-hidroxipronoato de metila (1f) 

 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 60% 

 Ponto de Fusão: 48-50ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3377 (O-H); 3063 (N-H); 3029 (C-H; CH3); 2978 

(C-H; CH2); 1753 (C=O; Éster); 1683 (C=O; Boc); 1660 (C=O; Amida); 1513 

(C-O; Boc); 1440 (C-H; CH2); 1366 (C-H; CH3); 1391 (C-H; CH3); 1245 (O-H); 

1175 (C-O; Éster); 700 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 64). 

 RMN1H (500MHz, MeOD)  (ppm): 7,25 (4H, t, J= 3,5; Ar-H); 

7,19-7,15 (1H, m; Ar-H); 4,53 (1H, q, J= 9,0 e 4,4 Hz; H2); 4,26 (2H, d, J= 4,4 

Hz; H3); 4,04-4,02 (1H, m; H3’); 3,88 (1H, dd, J= 11,3 e 4,8 Hz; H4’); 3,59 (2H, 

dd, J= 11,3 e 4,1 Hz; H5’); 3,73 (3H, s; OCH3); 2,90 (1H, dd, J= 13,6 e 5,9 Hz; 

H2’); 2,75 (1H, dd, J= 13,6 e 9,2 Hz; H2’); 1,35 (9H, s; 3xCH3) (Anexo, p. 65-

66). 

 RMN13C-APT (125,6MHz,MeOD)  (ppm): 174,1 (C1’); 172,3 

(C1); 158,2 (C10’); 140,1 (C6’); 130,4 (C8’); 129,3 (C7’); 127,2 (C9’); 85,5 (C2); 

80,1 (C11’); 70,4 (C3’); 62,8 (C3); 60,7 (C4’); 52,8 (OCH3 – C3); 41,5 (C2’); 38,7 

(C5’); 28,7 (3xCH3) (Anexo, p. 67). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C20H31N2O7: 411,2053 

(+H); Encontrado: 411,21239. (Anexo, p. 68). 

 [α]D
25: -32,231 (c 0,45 ; CH2Cl2). 
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7.2.22 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-hidroxi-5’-fenil 

pentanamido)-3-hidroxibutanoato de metila (1g) 

 

 Aspecto: sólido amarelo. 

 Rendimento: 55% 

 Ponto de Fusão: 124-125ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3390 (N-H); 3187 (O-H); 3026 (C-H; CH3);  2982 

(C-H; CH2); 1759 (C=O; Éster); 1683 (C=O; Boc); 1637 (C=O; Amida); 1543 

(C-O; Boc); 1496 (C-H; CH2); 1366 (C-H; CH3); 1275 (O-H); 1157 (C-O; 

Éster); 700 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 69). 

 RMN1H (500MHz, MeOD)  (ppm): 7,25 (4H, t, J= 3,0 Hz; Ar-H); 

7,17-7,15 (1H, m; Ar-H); 4,46 (1H, d, J= 3,0 Hz; H3); 4,27 (1H, dd, J= 6,4 e 3,1 

Hz; H2); 4,05-4,02 (1H, m; H3’); 3,82-3,79 (1H, m; H4’); 3,73 (3H, s; OCH3); 

2,91 (1H, dd, J= 13,6 e 5,8 Hz; H5’); 2,74 (1H, dd, J=13,6 e 9,1 Hz; H5’); 2,49-

2,40 (2H, m; H2’); 1,35 (9H, s; 3xCH3); 1,18 (3H, d, J= 6,4 Hz; 1xCH3 - H4) 

(Anexo, p. 70-71). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD)  (ppm): 174,5 (C1’); 172,6 

(C1); 158,2 (C12’); 140,1 (C6’); 130,1 (C8’); 129,3 (C7’); 127,2 (C9’); 80,1 (C11’); 

70,4 (C3’); 68,4 (C2); 59,3 (C4’); 57,6 (OCH3); 52,8 (C2’); 41,5 (C5’); 38,6 (C3); 

28,7 (3xCH3); 20,3 (C4) (Anexo, p. 72). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C21H33N2O7: 425,2210 

(+H); Encontrado: 425,22799. (Anexo, p. 73). 

 [α]D
25: -47,613 (c 0,45 ; CH2Cl2). 
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7.2.23 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-hidroxi-5’-fenil 

pentanamido)-2-hidroxipropanoato de metila (1h) 

 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 50% 

 Ponto de Fusão: 65-66ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3367 (O-H); 3063 (N-H); 3029 (C-H; CH3); 2981 

(C-H; CH2); 1736 (C=O; Éster); 1679 (C=O; Boc); 1519 (C-O; Boc); 1443 (C-

H; CH2); 1366 (C-H; CH3); 1391 (C-H; CH3); 1272 (O-H); 1170 (C-O; Éster); 

700 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 74). 

 RMN1H (500MHz, MeOD)  (ppm): 7,24 (4H, d, J=4,3 Hz; Ar-H); 

7,16 (1H, q, J=8,6 e 4,3 Hz; Ar-H); 4,56 (1H, sl; OH); 4,26 (1H, q, J= 6,1 e 4,8 

Hz; H2); 4,01-3,98 (1H, m; H3’); 3,75 (1H, d, J=8,5 Hz; H4’); 3,72 (3H, s; OCH3); 

3,57 (1H, dd, J= 13,7 e 4,6 Hz; H3); 3,39 (1H, dd, J=13,6 e 6,4 Hz; H3); 2,89 

(1H, dd, J= 13,6 e 6,0 Hz; H5’);  2,74 (1H, dd, J= 13,6 e 9,1 Hz; H5’); 2,39-2,30 

(2H, m; H2’); 1,34 (9H, s; 3xCH3) (Anexo, p. 75-76). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD)  (ppm): 174,5 (C1’); 171,5 

(C1); 158,2 (C10); 140,1 (C6’); 130,4 (C8’); 129,3 (C7’); 127,2 (C9’); 80,2 (C11’); 

70,7 (C2); 70,4 (C3’); 57,4 (C4’); 52,7 (OCH3); 43,9 (C3); 41,6 (C2’) 38,9 (C5’); 

28,7 (3xCH3) (Anexo, p. 77). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C20H31N2O7: 411,2053 

(+H); Encontrado: 411,21243. (Anexo, p. 78). 

 [α]D
25: -38,862 (c 0,45 ; CH2Cl2). 

 

7.2.24 - Procedimento geral para obtenção da série (2a-f) 

O composto da série 1 (1eq; 5,00mmol) correspondente (1a-f) foi 

solubilizado em um volume mínimo de diclorometano destilado. A solução resultante 

foi resfriada a 0ºC e então foi adicionado gota a gota (1,5 eq; 7,50 mmol – 0,57ml) 

ácido trifluoroacético. A reação foi agitada a temperatura ambiente por 3 horas até o 
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consumo completo do produto de partida e, então, completamente evaporada em 

evaporador rotatório. Os produtos resultantes foram purificados por recristalização 

em éter dietílico (LIU, 2015). 

 

7.2.25 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(amínio-2,2,2-trifluoroacetato)-3’-hidroxi-5’-

fenilpentanamido)-3-fenilpropanoato de metila (2a) 

 

 Aspecto: sólido branco 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 140-142ºC 

 IV (KBr)  cm-1: 3325 (N-H); 3208 (O-H); 3065 (C-H; CH3); 2945 

(C-H; CH2); 1729 (C=O; Éster); 1655 (C=O; Amida); 1445 (C-H; CH2); 1436 

(C-H; CH3); 1393; 1317 (C-H; CH3); 1267 (O-H); 1206 (C-O; TFA); 1178 (C-O; 

Éster); 699 (C-H; Aromático (Anexo, p. 80). 

 RMN1H (500MHz, DMSO-d6)   (ppm): 8,39 (1H, d, J= 8,6 Hz; 

N-H); 7,83 (3H, sl; NH3); 7,33 (2H, t, J= 15,0 e 7,5 Hz; Ar-H); 7-27-7,24 (5H, 

m; Ar-H); 7,21-7,17 (3H, m; Ar-H); 5,72 (1H, sl; OH); 4,48-4,43 (1H, m; H2); 

3,84-3,80 (1H. m; H3’); 3,57 (3H, s; OCH3); 2,99 (1H, dd, J= 13,9 e 5,8 Hz; 

H4’);  2,91-2,86 (2H, m; H5’); 2,82 (2H, dd, J= 13,9 e 6,1 Hz; H3); 2,40-2,38 

(2H, m; H2’). (Anexo, p. 81-82). 

 RMN13C (125,6MHz, DMSO-d6)  (ppm): 171,5 (C1’); 169,7 (C1); 

157,6 (COO-); 136,7 (C6’); 136,2 (C4); 129,0 (2XC7’); 128,7 (2XC6); 128,2 

(2XC8’); 127,9 (2XC5); 126,5 (C9’); 126,3 (C7); 65,0 (C3’); 55,2 (C2); 51,5 (C4’); 

51,5 (OCH3); 36,4 (C2’); 35,3 (C3); 34,4 (C5’). (Anexo, p. 83). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C21H27N2O4: 371,1893 

(+H); Encontrado: 371,19616. (Anexo, p. 84). 

 [α]D
25: +4,568 (c 0,50 ; CH3OH). 
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7.2.26 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(amínio-2,2,2-trifluoroacetato)-3’-hidroxi-5’-

fenilpentanamido)-3-metilbutanoato de metila (2b) 

 

 Aspecto: sólido amarelo 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 105-106ºC 

 IV (KBr)  cm-1: 3434 (O-H); 3342 (N-H); 3030 (C-H; CH3); 2921 

(C-H; CH2); 1746 (C=O; Éster); 1672 (C=O; Amida);  1429 (C-H; CH2); 1376 

(C-H; CH3); 1262 (O-H); 1183 (C-O; Éster); 700 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 

85). 

 RMN1H (500MHz, DMSO-d6)   (ppm): 7,37-7,35 (2H, m; Ar-H); 

7,30-7,28 (3H, m; Ar-H); 4,32 (1H, d, J= 6,0 Hz; H2) 4,04-4,00 (1H, m; H3’); 

3,92-3,88 (1H; m; H4’); 3,70 (3H, s; OCH3); 3,53-3,49 (1H, m; H5’); 3,09-3,05 

(1H, m; H5’); 2,90 (1H, dd, J= 14,0 e 7,2 Hz; H2’); 2,80 (1H, dd, J= 13,6 e 7,4 

Hz; H2’); 2,59 (1H, oct, J= 15,0 e 5,8 Hz; H3); 0,91 (6H, d, J= 6,8 Hz; 2xCH3) 

(Anexo A, p. 86-87). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, DMSO-d6)   (ppm): 160,1 (C1’); 157,7 

(C1); 138,5 (COO-); 136,2 (C6’); 129,0 (2XC7’); 128,2 (2XC8); 126,5 (C9’); 115,8 

(CF3); 65,1 (C3’); 57,2 (C2); 55,2 (C4’); 51,3 (OCH3); 40,5 (C2’); 35,2 (C5’); 30,2 

(C3); 29,5 (2xCH3).  (Anexo, p. 88). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C17H27N2O4: 323,1893 

(+H); Encontrado: 323,19619. (Anexo, p. 89). 

 [α]D
25: -15,595 (c 0,43 ; CH3OH). 
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7.2.27 - (S)-1-((3S’,4S’)-4’-(amínio-2,2,2-trifluoroacetato)-3’-hidroxi-5’-

fenilpentanoil) pirrolidina-2-carboxilato de metila (2c) 

 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 95% 

 Ponto de Fusão: 138-140ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3382 (O-H); 2651 (C-H; CH2); 1750 (C=O; 

Éster); 1687 (C=O; Amida);  1454 (C-H; CH2); 1380 (C-H; CH3); 1327 (C-H; 

CH3); 1203 (O-H); 1176 (C-O; Éster); 722 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 90). 

 RMN1H (500MHz, DMSO-d6)   (ppm): 7,84 (3H, sl; NH3); 7,34 

(2H, t, J= 14,7 e 7,3 Hz; Ar-H); 7,28-7,23 (3H, m; Ar-H); 4,26 (1H, q, J= 8,7 e 

4,3 Hz; H2); 3,95-3,93 (1H, m; H3’); 3,67 (1H, sl; OH); 3,59 (3H, s; OCH3); 3,49 

(2H, t, J= 13,5 e 6,7 Hz; H5); 2,92 (1H, dd, J= 13,7 e 8,6 Hz; H4’); 2,86 (2H, dd, 

13,7 e 6,0 Hz; H5’); 2,66 (1H, dd, J= 15,9 e 8,1 Hz; H2’); 2,17-2,10 (1H, m; H2’); 

1,89 (2H, qt, J= 13,8 e 6,8 Hz; H3); 1,85-178 (2H, m; H4). (Anexo, p. 91-92). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, DMSO-d6)   (ppm): 172,2 (C1’); 168,7 

(C1); 157,8 (COO-); 136,3 (C6’); 129,2 (2XC7’); 128,3 (2XC8); 126,6 (C9’); 64,5 

(C3’); 58,0 (C2); 55,4 (C4’); 51,5 (OCH3); 46,6, (C5); 38,2 (C2’); 35,5 (C5); 28,6 

(C3); 24,1(C4)   (Anexo, p. 93). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C17H25N2O4: 321,1736 

(+H); Encontrado: 321,18059. (Anexo, p. 94). 

 [α]D
25: -20,170 (c 0,47 ; CH3OH). 
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7.2.28 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(amínio-2,2,2-trifluoroacetato)-3’-hidroxi-5’-

fenilpentanamido)-4-metilpentanoato de metila (9d) 

 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 147-148ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3341 (N-H); 3210 (O-H); 2953 (C-H; CH3); 2929 

(C-H; CH2); 1727 (C=O; Éster); 1659 (C=O; Amida); 1496 (C-H; CH2); 1474 

(C-H; CH3); 1455 (C-H; CH3); 1269 (O-H); 1182 (C-O; Éster); 699 (C-H; 

Aromático) (Anexo, p. 95). 

 RMN1H (500MHz, MeOD)  (ppm): 7,35 (2H, t; J= 6,7 Hz; Ar-H); 

7,20 (3H, d, J= 7,4 Hz; Ar-H); 4,43 (1H, t, J= 7,5 Hz; H2); 4,03-4,00 (1H, m; 

H3’); 3,69 (3H, s; OCH3); 3,51 (1H, sext, J= 7,4 e 3,7 Hz; H4’);  3,08 (1H, dd, J= 

14,0 e 7,6 Hz; H5’);  2,90 (1H, dd, J= 14,0 e 7,3 Hz; H5’) 2,58-2,53 (2H, oct, J= 

14,8 e 5,9 Hz; H2’); 1,64 (1H, qt, J= 13,2 e 6,5 Hz; H4); 1,60-1,56 (2H, m; H3) 

0,92 (6H, dd, J= 19,1 e 6,2 Hz ; 3xCH3); (Anexo, p. 96-97). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD)  (ppm): 174,4 (C1’); 172,9 

(C1); 138,6 (C6’); 129,3 (C8’); 128,3 (C7’); 126,3 (C9’); 79,4 (C3’); 59,1 (C4’); 57,1 

(C2); 51,9 (OCH3); 40,6 (C3); 40,0 (C5’); 30,9 (C2’); 24,8 (C4); 28,3 (2xCH3) 

(Anexo, p. 98). 

 [α]D
25: +3,047 (c 0,30 ; CH3OH). 
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7.2.29 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(amínio-2,2,2-trifluoroacetato)-3’-hidroxi-5’-

fenilpentanamido)-3-(4-hidroxifenil)propanoato de metila (2e) 

 

 Aspecto: sólido laranja. 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 98-99ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3259 (O-H); 1732 (C=O; Éster); 1670 (C=O; 

Amida); 1515 (C-H; CH2); 1439 (C-H; CH3); 1373 (C-H; CH3); 1182 (C-O; 

Éster); 701 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 99). 

 RMN1H (500MHz, MeOD)  (ppm):7,35 (2H, t, J= 7,3 Hz; Ar-H); 

7,30-7,26 (3H, m; Ar-H); 6,98 (2H, d, J= 8,5 Hz; Ar-H);  6,69 (2H, d, J= 8,5 Hz; 

Ar-H); 4,60 (1H, dd, J= 8,2 e 5,8 Hz; H2); 3,98-3,95 (1H, m; H3’); 3,67 (3H, s; 

OCH3); 3,49-3,45 (1H, m; H4’); 3,06-2,99 (2H, m; H5’); 2,89-2,85 (2H, m; H3); 

2,55 (1H, dd, J= 15,00 e 5,75 Hz; H2’); 2,47 (1H, dd, J= 15,00 e 6,50 Hz; H2’) 

(Anexo, p. 100-101). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD)  (ppm): 173,6 (C1’); 172,6 

(C1); 157,4 (C7); 136,9 (C6’); 131,2 (C7’); 130,4 (C5); 130,0 (C8); 128,5 (C9’); 

128,4 (C4); 116,3 (C6); 67,3 (C3’); 57,6 (C2); 55,5 (C4’); 52,7 (OCH3); 41,2 (C2’); 

37,5 (C3); 37,3 (C5’) (Anexo, p. 102). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C21H27N2O5: 387,1842 

(+H); Encontrado: 387,19118. (Anexo A, p. 103). 

 [α]D
25: +6,336 (c 0,50 ; CH3OH). 
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7.2.30 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(amínio-2,2,2-trifluoroacetato)-3’-hidroxi-5’-

fenilpentanamido)- 2-hidroxibutanoato de metila (2f) 

 

 Aspecto: sólido bege. 

 Rendimento: 95% 

 Ponto de Fusão: 120-121ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3265 (O-H); 3066 (N-H); 2955 (C-H; CH3); 1738 

(C=O; Éster); 1668 (C=O; Amida); 1438 (C-H; CH2); 1289 (O-H); 1181 (C-O; 

Éster); 701 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 104). 

 RMN1H (500MHz, MeOD)  (ppm): 7,36 (2H, t, J= 7,4 Hz; Ar-H); 

7,31-7,27 (3H, m; Ar-H); 4,53 (1H, t, J= 4,3 Hz; H2); 4,26 (2H, d, J= 4,4 Hz; H3) 

4,06-4,03 (1H, m; H3’); 3,90 (1H, dd, J= 11,2 e 4,8 Hz; H4’); 3,78 (1H, dd, J= 

11,2 e 3,9 Hz; H5’); 3,74 (3H, s; OCH3); 3,57-3,53 (1H, m; H5’); 3,09 (1H, dd, 

J= 14,0 e 7,4 Hz; H2’); 2,90 (1H, dd, J= 14,0 e 7,4 Hz; H2’) (Anexo, p. 105-

106). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD)  (ppm): 172,9 (C1’); 172,3 

(C1); 162,6 (COO-); 137,0 (C6’); 130,4 (C7’); 130,0 (C8); 128,4 (C9’); 67,3 (C2); 

62,3 (C3);  57,6 (C3’); 56,2 (C4’); 52,9 (OCH3); 41,4 (C2’); 37,3 (C5’). (Anexo, p. 

107). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C16H24N2O5: 311,1529 

(+H); Encontrado: 311,15987. (Anexo, p. 108). 

 [α]D
25: +5,000 (c 0,50 ; CH3OH). 

 

7.2.31 - Procedimento geral para obtenção da série (3a-g) 

O composto da série 1 (1eq; 5,00 mmol) correspondente (1a-g) foi 

solubilizado em diclorometano destilado (5,0 ml). Foi adicionada à solução a piridina 

destilada (1.5 eq; 7,50 mmol – 0,6 ml) e DMAP (1 eq; 5,00 mmol). A mistura foi 

resfriada a 0ºC e então foi adicionado gota a gota (1,5 eq; 7,5 0mmol – 0,7 ml) 

anidrido acético.  A reação foi agitada a temperatura ambiente por 3 horas até o 
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consumo completo do produto de partida. A reação foi diluída com diclorometano 

(50mL) e extraída sucessivamente com água (50mL) e solução saturada de cloreto 

de sódio (50mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de sódio anidro e então 

evaporada em evaporador rotatório. Purificação por coluna cromatográfica em sílica 

gel forneceu os produtos (3a-g) como sólidos (HÖFLE, STEGLICH & 

VORBRÜGGEN, 1978). 

 

7.2.32 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-acetoxi-5’-

fenilpentanamido)-3-fenilpropanoato de metila (3a) 

 

 Aspecto: sólido bege. 

 Rendimento: 80% 

 Ponto de Fusão: 89-91ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3063 (N-H); 3030 (C-H; CH3); 2931 (C-H; CH2);  

1740 (C=O Éster); 1660 (C=O; Boc); 1524 (C=O; Amida); 1454 (C-H; CH2); 

1438 (C-H; CH3); 1366 (C-H; CH3);  1164 (C-O; Éster); 1029; 948; 849; 740; 

699; 630 (Anexo, p. 110). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,30-7,14 (10H, m; Ar-H); 

7,01 (1H, sl; NH); 5,22 (1H, t, J= 5,9 Hz; H3’); 4,76 (1H. q, J= 12,9 e 7,6 Hz; 

H4’); 4,66 (1H, d, J= 10,1 Hz ;H2); 3,70 (3H, s; OCH3); 3,15 (1H, dd, J= 13,9 e 

5,3 Hz; H3); 3,01 (1H, dd, J= 13,9 e 7,8 Hz; H3); 2,84 (1H, dd, J= 14,1 e 5,9 

Hz; H5’); 2,66 (1H, dd, J= 14,1 e 8,7 Hz; H5’);  2,46-2,43 (2H, m; H2’); 2,04 (3H. 

s; CH3 - H2”); 1,36 (6H, s; 2xCH3 - H12’); 1,25 (3H, s; CH3 - H12’) (Anexo, p. 

111-112). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 172,3 (C1’); 169,9 

(C1); 169,0 (C1”); 156,4 (C10’); 137,3 (C6’); 136,5 (C4); 129,4 (C6); 129,3 (C8’); 

128,6 (C7’); 127,1 (C5); 126,7 (C7 e C9’); 80,1 (C11’); 72,3 (C3); 54,0 (C4’); 53,4 

(C2); 52,4 (OCH3); 39,3 (C3); 39,2 (C2’); 37,7 (C5’); 28,4 (3xCH3); 21,1 (C2”) 

(Anexo, p. 113). 
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 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C28H37N2O7: 513,2523 

(+H); Encontrado: 513,25936. (Anexo, p. 114). 

 [α]D
25: -42,552 (c 0,50 ; CH2Cl2). 

 

7.2.33 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-acetoxi-5’-fenil 

pentanamido)- 3-metilbutanoato de metila (3b) 

 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 70% 

 Ponto de Fusão: 78-80ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3310 (N-H); 2966 (C-H; CH3); 2931 (C-H; CH2); 

1736 (C=O; Éster); 1663 (C=O; Boc); 1534 (C=O; Amida); 1454 (C-H; CH2); 

1366 (C-H; CH3); 1306 (C-H; CH3); 1167 (C-O; Éster); 696 (C-H; Atomático) 

(Anexo , p. 115). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,28-7,25 (2H, m; Ar-H); 

7,20-7,18 (3H, m; Ar-H); 7,07 (1H, sl; NH); 5,24 (1H, t, J= 6,0 Hz; H3’); 4,68 

(1H, d, J= 9,8 Hz; H4’); 4,46 (1H, q, J= 8,3 e 5,0 Hz; H2);  4,30 (1H, q, J= 15,5 

e 7,5 Hz; H5’); 3,71 (3H, s; OCH3); 2,84 (1H, dd, J= 14,1 e 6,0 Hz, H5’); 2,68 

(1H, dd, J= 14,1 e 8,6 Hz; H2’); 2,55 (1H, dd, J= 14,0  e 7,5 Hz; H2’); 2,20-2,14 

(1H, m; H3); 2,08 (3H, s; CH3 - C2”); 1,36 (6H, s; 2xCH3 - C12’); 1,25 (3H, s;  

CH3 - H12’); 0,91 (6H, d, J= 6,7 Hz; H4)   (Anexo, p. 116-117). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 172,5 (C1’); 169,9 

(C1); 169,2 (C1”); 156,3 (C10’); 137,3 (C6’); 129,2 (C8’); 128,6 (C7’); 126,7 (C9’); 

80,1 (C11’); 72,4 (C3’); 57,7 (C2); 53,6 (C4’); 52,2 (OCH3); 39,6 (C2’); 39,1 (C5’); 

30,7 (C3); 28,4 (3xCH3 - C12); 21,1 (CH3 - C2”); 17,9 (2XCH3 - C4)  (Anexo, p. 

118). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C24H37N2O7: 465,2523 

(+H); Encontrado: 465,25944. (Anexo, p. 119). 
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 [α]D
25: -27,372 (c 0,50 ; CH2Cl2). 

 

7.2.34 - (S)-1-((3S’,4S’)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-acetoxi-5’-

fenilpentanoil)pirrolidina-2-carboxilato de metila (3c) 

 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 60% 

 Ponto de Fusão: 90-92ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3256 (N-H); 2973 (C-H; CH3); 1735 (C=O; 

Éster); 1704 (C=O; Éster); 1629 (C=O; Boc); 1533 (C=O= Amida); 1385 (C-H; 

CH2); 1241 (C-H; CH3); 1166 (C-O; Éster); 707 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 

120). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,27-7,24 (2H, m; Ar-H); 

7,20-7,18 (3H, m; Ar-H); 4,75 (1H, d, J= 9,6 Hz; H3’); 4,46-4,44 (1H, m; H4’); 

4,13-4,08 (1H, m; H2); 3,70 (3H, s; OCH3); 3,57 (2H, t, J= 6,0 Hz; H5); 3,48-

3,43 (2H, m; H5’); 2,87-2,82 (2H, m; H2’); 2,64 (2H, t, J= 5,0 Hz; H3); 2,04 (3H, 

t, J= 6,7 Hz; CH3 - H2”); 1,98-1,95 (2H, m; H4); 1,34 (9H, d J= 7,0 Hz; 3xCH3 - 

H12’) (Anexo, p. 121-122). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 172,6 (C1); 170,0 

(C1’); 168,2 (C1”); 155,6 (C10’); 137,6 (C6’); 129,4 (C8’); 128,5 (C7’); 126,6 (C9’); 

79,5 (C11’); 72,3 (C3’); 58,8 (C2); 54,4 (C4’); 52,3 (OCH3); 47,2 (C5); 39,0 (C5’); 

37,0 (C2’); 29,3 (C3); 28,4 (3xCH3 – C12’); 24,9 (C4); 21,2 (CH3 – C2”) (Anexo, 

p. 123). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C24H35N2O7: 463,2366 

(+H); Encontrado: 463,24362. (Anexo, p. 124). 

 [α]D
25: -86,632 (c 0,25 ; CH2Cl2). 
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7.2.35 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-acetoxi-5’-fenil 

pentanamido)- 4-metilpentanoato de metila (3d) 

 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 90% 

 Ponto de Fusão: 94-95ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3308 (N-H); 2954 (C-H; CH3); 1740 (C=O; 

Éster); 1668 (C=O; Boc); 1529 (C=O; Amida); 1436 (C-H; CH2); 1364 (C-H; 

CH3); 1236 (C-H; CH3); 1166 (C-O; Éster); 699 (C-H Aromático) (Anexo, p. 

125). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,26 (2H, t, J = 2,5 Hz; Ar-H); 

7,21-7,19 (3H, m; Ar-H);  5,24 (1H, t, J= 6,5 Hz; H3’); 4,49 (1H, q, J = 14,0 e 

7,5 Hz; H4’); 4,38 (1H, q, J= 15,0 e 8,5 Hz; H2); 3,70 (3H, s; OCH3);  2,85 (1H, 

dd, J= 14,1 e 5,7 Hz; H5’); 2,66 (1H, dd, J= 14,1 e 8,8 Hz; H5’); 2,57-2,44 (2H, 

m; H2'); 2,08 (3H, s; CH3 - H2”); 1,64 (2H, s; H3); 1,30 (1H, d J= 5,7 Hz; H4); 

1,36 (9H, s; CH3 - H12'); 0,92 (6H, t, J= 5,0 Hz; 2XCH3 - H5).  (Anexo, p. 126-

127). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 174,3 (C1’); 172,6 

(C1); 170,8 (C1”); 155,0 (C10’); 141,0 (C6’); 131,1 (C8’); 129,9 (C7’); 127,7 (C9’); 

79,5 (C11’); 70,8 (C3’); 57,4 (C4'); 53,2 (C2); 52,5 (OCH3 C6); 42,1 (C3); 41,9 

(C2’); 39,8 (C5’); 29,5 (3XCH3 - C12’); 26,4 (C4); 24,2 (2XCH3 - C5); 22,6 (CH3 - 

C2”) (Anexo, p. 128). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C25H39N2O7: 479,2679 

(+H); Encontrado: 479,27497. (Anexo, p. 129). 

 [α]D
25: +55,600 (c 0,35 ; CH2Cl2). 
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7.2.36 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-acetoxi-5’-fenil 

pentanamido)-3-(4-acetoxifenil)propanoato de metila (3e) 

 

 Aspecto: sólido laranja. 

 Rendimento: 65% 

 Ponto de Fusão: 88-89ºC. 

 IV (KBr) cm-1: 3350 (N-H) 2931 (C-H; CH3); 1739 (C=O; Éster); 

1687 (C=O; Boc); 1651 (C=O; Amida);;; 1435 (C-H; CH2); 1367 (C-H; CH3); 

1308 (C-H; CH3); 1194 (C-O; Éster; 701 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 130). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,27 (3H, t, J= 7,5 Hz; Ar-H); 

7,21-7,16 (4H, m; Ar-H);  7,09 (1H, d, J= 6,3 Hz; Ar-H); 6,98 (2H, d, J= 8,3 Hz; 

Ar-H’); 4,73 (1H, q, J= 13,0 e 7,5 Hz; H3’); 4,66 (1H, d, J=4,6 Hz  ; H4’); 4,33 

(1H, q, J= 15,2 e 8,5 Hz; H2); 3,70 (3H, s; OCH3); 3,14 (1H, dd, J=14,0 e 5,1 

Hz; H3); 3,00 (1H, dd, J=14,0 e 8,1 Hz; H3) 2,84 (1H, dd, J=14,1 e 5,8 Hz; H5’); 

2,65 (1H, dd, J= 14,0 e 8,9 Hz; H5’); 2,49-2,41 (2H, m; H2'); 2,27 (3H, s; CH3 - 

H4”); 2,05 (3H, s; CH3 - H2”);  1,36 (9H, s; 3xCH3 - H12') (Anexo, p. 131-132). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 172,1 (C1’); 169,9 

(C1); 169,5 (C1”); 169,1 (C3”); 156,4 (C10’); 149,8 (C7); 137,3 (C6’); 134,1 (C4); 

130,3 (C5); 129,3 (C8’); 128,6 (C7’); 126,7 (C9’); 121,7 (C6); 80,1 (C11’); 72,4 

(C3’); 54,0 (C4’); 53,4 (C2); 52,5 (OCH3); 39,3 (C3); 39,2 (C2’); 37,0 (C5’); 29,8 

(3XCH3 - C12’);  21,3 (CH3 - C2”); 21,1 (CH3 - C4”)  (Anexo, p. 133). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C30H39N2O9: 571,2577 

(+H); Encontrado: 571,26508. (Anexo, p. 134). 

 [α]D
25: -23,312 (c 0,50 ; CH2Cl2). 
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7.2.37 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-acetoxi-5’-fenil 

pentanamido)- 3-acetoxipropanoato de metila (3f) 

 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 85% 

 Ponto de Fusão: 97-98ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3342 (N-H); 2980 (C-H; CH3); 1739 (C=O; 

Éster); 1687 (C=O; Boc);  1652 (C=O; Amida); 1437 (C-H; CH2); 1367 (C-H; 

CH3); 1316 (C-H; CH3); 1166 (C-O; Éster); 700 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 

135). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,26-7,24 (2H, m; Ar-H); 

7,21-7,17 (3H, m; Ar-H); 5,29-5,24 (1H, m; H3); 4,80 (1H, qt, J= 7,6 e 3,6 Hz; 

H3’); 4,68 (1H, d J= 9,8 Hz; H3); 4,44 (1H, dd, J= 11,4 e 3,8 Hz; H4’); 4,32 (1H, 

dd, J= 11,4 e 3,5 Hz; H2); 3,75 (3H, s; OCH3); 2,84 (1H, dd, J= 14,1 e 5,9 Hz; 

H5’); 2,66 (1H, dd, J= 14,1 e 8,9 Hz; H5’); 2,54 (2H, d, J= 6,7 Hz; H2’); 2,08 (3H, 

s; H4”); 2,03 (3H, s; H2”); 1,35 (9H, s; 3xCH3 - H12’) (Anexo, p.136-137). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 170,4 (C1’); 169,7 

(C1); 169,0 (C1” e C3”); 156,1 (C10’); 137,1 (C6’); 129,0 (C8’); 128,4 (C7’); 126,5 

(C9’); 79,8 (C11’); 72,0 (C3’); 63,6 (C3’); 53,4 (C4’);  52,7 (C2); 51,7 (OCH3 - C3); 

39,2 (C2’); 38,9 (C5’); 28,2 (3xCH3 - C12’); 20,9 (CH3 - C2”); 20,6 (CH3 - C4”) 

(Anexo, p. 138). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C24H35N2O9: 495,2264 

(+H); Encontrado: 495,23362. (Anexo, p. 139). 

 [α]D
25: -46,344 (c 0,50 ; CH2Cl2). 

 

 



122 
 

 

7.2.38 - (S)-2-((3’S,4’S)-4’-(terc-butoxicarbonilamino)-3’-acetoxi-5’-fenil 

pentanamido)-3-acetoxibutanoato de metila (3g) 

 

 Aspecto: sólido branco. 

 Rendimento: 75% 

 Ponto de Fusão: 54-55ºC. 

 IV (KBr)  cm-1: 3289 (N-H); 2933 (C-H; CH3); 1732 (C=O; 

Éster); 1693 (C=O; Boc); 1675 (C=O; Amida); 1495 (C-H; CH2); 1454 (C-H; 

CH3); 1364 (C-H; CH3); 1196 (C-O; Éster); 699 (C-H; Aromático) (Anexo, p. 

140). 

 RMN1H (500MHz, CDCl3)  (ppm): 7,26 (2H, t, J=5,5; Ar-H); 

7,19 (3H, d, J= 7,0 Hz; Ar-H); 5,45-5,38 (1H, m; H3); 5,27 (1H, t, J= 6,5 Hz; 

H3’); 4,70 (1H, dd, J= 9,0 e 2,0 Hz; H2); 4,36-4,29 (1H, m; H4’); 3,71 (3H, s; 

OCH3); 2,85 (1H, dd, J= 14,1 e 6,0 Hz; H5’); 2,68 (1H, dd, J=14,0 e 8,5 Hz; 

H5’); 2,58 (2H, qt, J= 14,0 e 6,5 Hz; H2’); 2,08 (3H, s; CH3 – H2”); 2,00 (3H, s; 

CH3 – H4”); 1,36 (9H, s; 3xCH3 - C12’); 1,22 (3H, d, J= 6,4 Hz; 1xCH3 - H4)  

(Anexo, p. 141-142). 

 RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  (ppm): 170,1 (C1’); 169,7 

(C1); 169,5 (C1” e C3”); 156,1 (C10’); 137,1 (C6’); 129,0 (C8’); 128,4 (C7’); 126,5 

(C9’); 79,8 (C11’); 72,1 (C3’); 69,9 (C3); 55,7 (C2); 53,4 (C4’); 52,6 (OCH3); 39,3 

(C2’); 38,8 (C5’); 28,1 (3XCH3 - C12’); 20,9 (CH3 – C2”); 20,8 (CH3 - C4”) 17,0 

(CH3 - C4)  (Anexo A, p. 143). 

 ESI-EMAR m/z [M + H]: Calculado para C25H37N2O9: 509,2421 

(+H); Encontrado: 509,24917. (Anexo, p. 144). 

 [α]D
25: -38,900 (c 0,40 ; CH2Cl2). 
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193 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 



194 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

EMAR 

 



197 
 

IVB (Kr) 

 



198 
 

R.M.N.1H (500,0MHz, CDCl3) 



199 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

EMAR 

 



202 
 

IV (KBr) 

 



203 
 

RMN1H (500,0MHz, Acetona-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

RMN1H (500,0MHz, Acetona-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, Acetona-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

EMAR 

 



207 
 

IV (KBr) 

 



208 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

EMAR 

 



212 
 

IV (KBr) 



213 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 

 



215 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



216 
 

EMAR 

 
 



217 
 

IV (KBr) 

 



218 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 

 



220 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

EMAR 

 



222 
 

IV (KBr) 



223 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOH) 

 

 

 



225 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, MeOH) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



226 
 

EMAR 

 



227 
 

 
 

SÉRIE FINAL:  
(2a-f) 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

IV (KBr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

RMN1H (500,0MHz, DMSO-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

RMN1H (500,0MHz, DMSO-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

R.M.N.13C-APT (125,6MHz, DMSO-d6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

EMAR 

 



233 
 

IV (KBr) 

 

 



234 
 

RMN1H (500,0MHz, DMSO-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

R.M.N.1H (500,0MHz, DMSO-d6) 

 



236 
 

R.M.N.13C-APT (125,6MHz, DMSO-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



237 
 

EMAR 

 



238 
 

IV (KBr) 

 



239 
 

RMN1H (500,0MHz, DMSO-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

RMN1H (500,0MHz, DMSO-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, DMSO-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

EMAR 

 



243 
 

IV (KBr) 



244 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 
 

RMN1H (5000MHz, MeOD) 

 

 



246 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

IV (KBr) 

 



248 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 



250 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 

EMAR 

 



252 
 

IV (KBr) 

 



253 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

RMN1H (500,0MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, MeOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



256 
 

EMAR 

 
 



257 
 

 
 
 

SÉRIE FINAL:  
(3a-g) 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 



258 
 

IV (KBr) 

 



259 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 



261 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 
 

EMAR 

 



263 
 

IV (KBr) 

 



264 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 



266 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



267 
 

EMAR 

 



268 
 

IV (KBr) 

 



269 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 



271 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



272 
 

EMAR 

 



273 
 

IV (KBr) 

 



274 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 



276 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



277 
 

EMAR 

 



278 
 

IV (KBr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 

 

 



281 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



282 
 

EMAR 

 



283 
 

IV (KBr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 



286 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

EMAR 

 



288 
 

IV (KBr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 
 

RMN1H (500,0MHz, CDCl3) 

 



291 
 

RMN13C-APT (125,6MHz, CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



292 
 

EMAR 

  


